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 چکیده

 .ایارانآج. سااهه 40حیات  در دوران که مبین این موضوع استایران .آج. خارجیپیشینه سیاست

ت تاا باه نوشتار بر آن اسا نیاکرده است که گفتمانی ظهور  و اهگوهای هااز قاهب شکل خاصی

اروپاا  هیاو اتحاد رانیاج. آ. ا یخاارج یبر تعاامتت بازرگاان یاسیگفتمان س ریتأث یاهگو نییتب

 یپردازهیا)نظر یفایدر مرحلاه نختاتا از روش ک باوده و ختهیآماز نوع تحقیق  وش. ربپردازد

ز خبرگاان حاوزه نفار ا 10هدفمناد باا  یریگارائه مدل استفاده و با روش نمونه ی( براادیبنداده

شاده  مانجا یقیعم هایمصاحبه رانیج. آ. ا یخارج استیو س اهمللنیو روابط ب یاسیگفتمان س

 ژوهشاپا دوم مرحلاه در. اندشده ریو تفت لیتحل یبا استفاده از سه مرحله کدگذار جیاست. نتا

ر نف 150ل جامعه آماری شام بخش کمی در است. گردیدهآزمون  کمی صورتارائه شده به مدل

عنوان باه ادهسا یگیری تصاادفها با نموناهنفر آن 108کارشناسان وزارت امور خارجه است که 

نتاایج  نیاه اسات. ااستفاده شد تحلیل عاملی تاییدیمدل از آزمون  یاند. برانمونه انتخاب شده

 اساتیدر س یایزدابار بعاد تنش «یتعامل کردیرو»و  «ییزداتنش» یهاهمقوه ریتأث دهندینشان م

بر بعد  «ییگرامصلحت»و  «یمل تیاقتدار و امن»ا «یتوسعه اقتصاد» یهامقوهه ریتأث زیو ن یخارج

 .اندشده دییتأ یرفتنجانیدر دوهت هاشم یو منافع مل یاقتصاد یسازندگ

 

 یفع ملو منا یاقتصاد یسازندگا زداییتنشزرگانیا گفتمان سیاسیا تعامتت با :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

سیاست خاارجی هماواره پیونادی ناگتتاتنی باا سایف و کیفیات مبااد ت تجااری و 

های بازرگانی میان کشورها دارد. در جهان امروز تعریف قدرت ملی یک کشاور از جنباه

سیاسایا حقاوقیا سوی ترکیبی از میازان اثرگاذاری و قادرت صرفاً سیاسی و نظامی به

 هااآناقتصادی و نظامی تغییر جهت داده است. شیوه اداره کشورهاا موقعیت دیپلماتیاک 

اهمللای در سااحت رواباط دوجانباها جندجانباه و بین هااآنو همچنین میزان اثرگذاری 

اثار  هااآنصورتی متتقیم بر وضعیت اقتصاادیا مبااد ت تجااری و تاراز بازرگاانی به

اسی تجاری و بازرگانی پس از پایان جنگ ایران و عراق و نیاز کشور باه گذارد. دیپلممی

خورشیدی از اهمیات زیاادی برخاوردار گردیاد و  70های ابتدایی دهه بازسازی از سال

های پس از جنگ در این حوزه عملکردهای مختلفی داشتند. در این میان ارتباط و دوهت

اروپا به دهیل سابقه تاریخی روابط اقتصاادی و  تراز ماهی و بازرگانی بین ایران و اتحادیه

هاای مختلاف اقتصااد ایاران از اهمیات زیاادی بازرگانی و همچناین تاأمین نیااز بخش

باشد و بررسی رابیه سیاست خاارجی و رواباط اقتصاادی و بازرگاانی دو برخوردار می

 کند.های روابط دو طرف را مشخص میطرف بخش مهمی از د یل و فراز و نشیب

دوهاات ) 1376 تااا 1368 یهاج.آ.ایااران در سااال بااا توجااه بااه گفتمااان سیاساای

های حاصل از جناگا دوهات هاشامی رفتانجانی باا و وجود خرابی (رفتنجانیهاشمی

تخاد گفتمان سیاسی خاص بدنبال توسعه اقتصادی در آن دوهت بوده است. متئله اصلی 

گفتماان  یمحور یهاو شاخص هاهها مقوهاگزاره باشدیمکه پژوهش حاضر به دنبال آن 

 رفتنجانی کدام است.دوهت هاشمیخارجی سیاست

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 ریتااأثگفاات تمااام شاائون آن تحت تااوانیکااه م یراناایو مااتتطم ا زدهاسااتیجامعااه س

حاوزه  راتیبوده است و از راه شناخت تاأث یاسیس یهایرگیکتن و جهت یهااستیس

را  رانیاو حکومات ا رانیاا معهو تحو ت جا رییتغ توانید و فرهنگ مبر اقتصا استیس

ج.آ.ایاران باا آن روبارو  یکه اکنون حوزه تجاارت خاارج یاز مشکتت یکیرصد نمود. 

در حاال « اروپا هیاتحاد» ژهیوج.آ.ایران با جهان و به یاستا کاهش سیف مباد ت تجار
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که پیشینه  گرددیج.آ.ایران مهم م یبرا یروابط زمان نیا تیدانتت اهم دیحاضر است. با

باه قبال از انقاتب اساتمی بار « اتحادیاه اروپاایی»و اقتصاادی ایاران و  ریروابط تجا

ساال گذشاته از انقاتب و  40اروپاا در طاول  هیاگردد. اما روابط ج.آ.ایاران و اتحادمی

و  یجگاونگ لیروبرو بوده است. تحل یهای مهمنظام ج.آ.ایران با موانع و جاهش لیتشک

 یبررسا ازمنادین ایحاوزه تجاارت خاارج یهااآمار نیاو علل صعود و نازول ا تیفیک

ا رزادهیاست )مشا یآن بر حوزه اقتصاد و تجارت خارج یرگذاریو تأث یاسیس یهانهیزم

1385: 14). 

خارجی و عمال در سیاسات یریگمیدرک و شاناخت گفتماان مناتج باه تصام یبرا

 یذهنا یو درک فضاا یزشینظام انگ یهااز ساختارها و موهفه تتیبایابتدا م اج.آ.ایران

و  یشاناخت کااف یدر دوران پس از انقاتب اساتم رانیخارجی اسیاست رانیگمیتصم

اهملال جگوناه نیکشور در صحنه ب کی نکهیا ایفهم رفتار نی. فراتر از امیکن دای زم را پ

 :1385عیارا خیش) آن دارد یفتمانو گ ینظام فکر یدر داخل و مبان شهیکند ر رفتار دیبا

فرهناگ )مهام  اریاسات تاا ساه مفهاوم بتا ازیان ندیفرا نیدرک و شناخت ا یبرا(. 25

یا و و ادار ینخبگاان فکار یو طبقاات یفکار ایخواساتگاه اجتمااعیا اجتماع-یاسیس

بار  یداخلا یهاهیارو یرگاذاریتاث ناهیدر زمی( اسایکتن نظاام س یهاراهبرداهداف و 

 (.19 :1384خاهوزادها ) ردیگ رقرا یخارجی مورد بررسسیاست یعملو  یفتمانگ میپارادا

به  لیتبد تیکه در نها کیتئور یاعوامل هر حکومت با خواستگاه و پشتوانه نیکنار ا در

کناد و در ماورد یعمال م یاهمللانیو ب یگردد در عرصه داخلیآن حکومت م فتتیمان

ا یارضا تیاتمامو  یملا تیاحفا  حاکم ایاقتصادجهار مؤهفه توسعه  زین رانیانقتب ا

و  رژیام صهیونیتاتیو تعاار  باا  جهاان متلمانان و بخشیآزاد یهاضتدفاع از نه

 یعنوان اجازاباه یعیش یبر اساس مبان یجامعه استم کی برپایی(ا کایآمر ویژهبهغرب )

در  تیاهمحاائز ا نکته. (42 :1391پژوها )گلشن دیمیرح گرد دیگفتمان نظام جد یاصل

 یساازادهیپ یسنخ نبودها و برا کیاست که جهار مؤهفه ذکر شده از  نیا یبندمیتقت نیا

 طیهاوازم و شارا ایاسایو عمال نظاام س یریگمیها در ساختار تصمموهفه نیاز ا کی هر

مشاترک  یهاصاهیاز خص یکیموضوع  نیباشد و ایم ازیمورد ن یجداگانه و گاه متضاد

 .(28 :1391ا یریباشد )دهشیم کیدئوهوژیا یهانظام
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شگران محققان و پژوه یدغدغه برا نیکه همواره ا افتیتوان دریتر مقیدق یبا نگاه

و « گفتمااان» راتیمیاارح بااوده اساات کااه تااأث رانیاادر ا اسااتیحااوزه اقتصاااد و س

؛ 1987ا بر حوزه اقتصاد در جامعه جه بوده اسات )بابتوی و هوسایانی «یگذاراستیس»

 (.1391 ایو زمان ینانیو س 1984ادنیو ه لیا ب1970ا یمهدو

 3«سوسیاهیتااتی راهباارد و هژمااونی»کتاااب  در 2«مااوف شااانتال» و 1« کتئااو ارنتااتو»

 و شاااناختیزبان هاینشااانه و عتئاام از دارمعناای ایمجموعااه را گفتمااان(ا 1985)

 نبوده نوشتار و رگفتا از ترکیبی صرفاً گفتمان آنان نزد در. کنندمی تعریف شناختیفرازبان

 دربرگیرناده هام گفتمان و شوندمی فر  گفتمان کلیت درونی اجزای خود دواین بلکه

 (1383تاجیکا. )است نظری بعد به مزین هم و مادی بعد

نظاام  جاانیاناد. گفتماان در ا کت و موف مفهوم گفتمان خود را از فوکو وام گرفته

از حوزه اجتماع را در سییره خود  ییهابخش تر از زبان است و هر گفتمانمعنایی بزرگ

هاا باه گفتارهاا و رفتارهاای فاردی و گرفته و به واسیه در اختیار گارفتن ذهان ساوژه

.  کت و ماوف همچناین مفهاوم قادرت فوکاو را نیاز وارد دهدیها شکل ماجتماعی آن

خشیدند. اما به نظریه گفتمان خود کردند و به این ترتیب به گفتمان نیرویی پیش راننده ب

سوسور برای توضیف ساختار گفتماان « نشانه»فوکو از « حکم»ها به جای آن رسدینظر م

از احکاام بلکاه  یااستفاده کردند. بنا بر این گفتمان از نظر  کات و ماوف ناه مجموعاه

هاست. مفهوم صورتبندی گفتمانی فوکو نیاز قابال قیااس باا مفهاوم از نشانه یامجموعه

در نظریه گفتمان  کت و موف استا جرا که مفصل بندی فرآینادی اسات « یبندمفصل»

. دهنادیو یک نظام معناایی را شاکل م 4خورندیها با هم جوش مکه به واسیه آنا نشانه

ا هماان طاور کاه «حکم»به جای « نشانه»همین جابه جایی به ظاهر کوجک و استفاده از 

 (.1383)سلیانیا بخشیده است یافوق اهعادهخواهیم دیدا به این نظریه انعیاف پذیری 

ی هاایریگجهتدر حقیقتا عرصه دیپلماسای تجااری و اقتصاادی تبلاور تاأثیرات 

عبارت دقیق تارا دیپلماسای اقتصاادی به های عمومی در اقتصاد است.سیاسی و سیاست

                                                           
1. Ernesto Laclau 

2. Chantal Mouffe 

3. Hegemony and Socialist Strategy 

 .163دیوید هوارثا  .4
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اهملالا بارای ی اقتصاد سیاسی یک نظام سیاسی در عرصاه بینراهبردهاتحقق اهداف و 

های سیاسی و فرهنگای اسات و نه تنها اقتصادی بلکه در عرصه تب منافع و تعامتتک

 از حمایات بارای دیپلماتیاک هاایهیأت کاربه مربوط «بازرگانی دیپلماسی»در این میان 

 کشاور کلای اهداف و اقتصادی هایموقعیت تعقیب در کشور ماهی و تجاری هایبخش

 (.1386شفائیا است )موسوی ملیتوسعه  در

داشاته کاه  کننادهنییها بر توسعه ملای کشاورها نقشای تعرفتارهای اقتصادی دوهت

. رفتارهای اقتصادی دوهتا بتته گذاردیمتقابتً بر ثبات و امنیت اجتماعی ا سیاسی اثر م

 (.1391اگفتارخوششیرخانی و باشد )یها متغییر مبه نوع گفتمان دوهت

 

 مطالعات داخلی

سیاسی و اجتمااعی پاس از  یهادر عرصهکه مهمی  راتیی( تغ1396) یطلوعوزیریان و 

تبع باازنگری در  ساختار قدرت بهاز جمله تغییر در پایان جنگ و درگذشت امام رخ داد 

اهملال و  قانون اساسیا اهزامات پتاجنگی اقتصادیا شرایط جدیاد ایاران در نظاام باین

 در رفتانجانی کاه هاشامی کننادیمرا مورد بررسی قرار داده و بیاان تغییرات اجتماعی 

 گتاتردهای تغییارات و سیاسای اقتصادی عرصه در کرد سعی جمهوری ریاست منصب

 گرفته قرار تنگنا در آن ناگزیر اهزامات و عراق با جنگ به خاطر که را کشور و کند ایجاد

 باازنگریا از پاس جمهوری ریاست سیاسی جایگاه تغییر به دهیل. بخشد تازه یجان بودا

 همتایاان باه نتابت با تر اختیارات با ایران جمهور قدرتمند رئیس نختتین به عنوان او

 توساعه مادل نوعی از و دهد قرار کار سرهوحه را سازندگی گفتمان توانتت خود پیشین

 .گذارد اجرا به ایران در را

اهزامات سیاست خارجی برای تحقاق سیاسات  ( به بررسی1395باقری و ابراهیمی )

دهاد تعادیل های پاژوهش نشاان میافتاهی پرداختند. ری در دوران سازندگیمحوتوسعه

هااای سیاساات خااارجی اگرجااه توانتاات بااه سیاساات مواضااع دوهاات در برخاای حوزه

هاای جدیاد علیاه ایاران عماتً محوری کمک نماید اما ناکافی بود و وضع تحریمتوسعه

 .جه ساختگذاری خارجی را با مشکل موازدایی و جذب سرمایهسیاست تنش
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ضمن نقد گفتمان دوهت ساازندگی مبتنای بار گفتماان سیاسای اماام  (1394پروانه )

 از ناشای هاادوهت دیگار همچون کرده خرده گفتمان دوهت سازندگی انیب خمینی )ره(ا

 دارای نیاز ماواردی در رسادیم نظرباه اماا استا استمی جمهوری کتن تحول گفتمان

 پاژوهشا ایان است. براساس خمینی )ره( امام سیاسی گفتمان با قابل تأملی هایتفاوت

 تأسایس و کارد: تقلیال جتاتجو ماوارد این در توانمی را دو گفتمان عمده یهاتفاوت

 و نگرش نوع توسعها اهگوی و متوازن توسعه و تکنوکراسیا گراییعمل جاهش هااغیریت

 و عاداهت جاون یهایدوگاناه نتابت باه و و عداهت کارآمدی مانند مقو تی به گرایش

 و دیان نتابت جون هاییآموزه اعتبار از نوع توسعها و توسعها استقتل و آزادی توسعها

 .اجتماعی نظامات

یاازدهم را تحلیال  دوهات ایهتاته ( گفتماان1392فیروزآباادی وعیاائی ) دهقاانی

 اساتمی جمهوری خارجی سیاست متئله نیترمهم عنوان به ایهتته اند. موضوعنموده

اسات.  باوده حاوزه ایان در مختلف هایگفتمان رقابت عرصه گذشتها دهه در یک نایرا

 ایهتاته موضوع در گفتمانی تحول به منجر 1392 خردادماه جمهوری انتخابات ریاست

گرایی اعتادال و اعتادال گفتماان حامال عنوان به روحانی حتن انتخابات این در .گردید

 .نمایاد هژمونیاک را آن و بخشایده عمومیت را گفتمان این بر حاکم معنای نظام توانتت

 باه کاه آورده نظری فاراهم جارجوب مووا و  کو  گفتمان نظریه از استفاده پژوهش با

 و هاکشامکش و دوهت یازدهم در ایهتته موضوع بر ناظر گفتمان دقایق و عناصر تبیین

 گفتماان . تحلیالپاردازدرقیاب می هایگفتمان و گفتمان این میان هژمونیک هایرقابت

 جهات باه سازندها تعامل دال مرکزی با گفتمان این دهدمی نشان یازدهم دوهت ایهتته

 و طارد فراینادهای کارگیریبه تراو منتجم تر فعال بیشترا سیاسی عوامل از برخورداری

 رقیابا هاایگفتمان ساایر باه نتابت اعتبار بیشاتر و با  دسترسی میزان سازیابرجتته

 .شود مونیکهژ توانتت

( باه تبیاین جامعاه شاناختی تحاول گفتماان مجماع 1392پناهیا خانیکی و امینی )

های سیاسی ماؤثر به عنوان یکی از گفتمان 1388-1368روحانیون مبارز در طی دو دهه 

اند. پژوهشگران در جارجوبی پس از ماروری بار تحاول پس از انقتب استمی پرداخته

هاای جناگا ساازندگیا اصاتحات و دوهات در دوهتگفتمان مجمع روحانیون مباارز 
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های پاژوهش در اناد. یافتاهاصوهگرا عوامل ساختاری تحول این گفتمان را بررسای کرده

سیف نختت نشان داد که عوامل ساختاری نظیار فرایناد تکاوین ایان گفتماان در یاک 

تاانقتبی خصایص جامعه پ نیترمهمجامعه پتاانقتبی بر تحول آن اثر گذاشته است؛ از 

انشعاب نیروها و تحول فضای ایدئوهوژیکی جامعه است. در سیف دوم عوامل ساختاری 

افزاری نظیار افزاری تقتیم شدند؛ عوامال ساختافزاری و نرمبه دو گروه عوامل سخت

تحو ت جمعیتیا گتترش شهرنشینیا افازایش ساوادا تحاو ت اقتصاادی معیشاتیا و 

ز اقتدار کاریزماتیک باه اقتادار عقتنای قاانونیا تحاو ت افزاری نظیر گذار اعوامل نرم

هاای ای جیرگی موج دموکراتیزاسیون در جهان و رواج آموزهروشنگریا تحو ت رسانه

 بوده است. انهیآزادگرا

 خارجی دوران سیاست در یشناختیهتت ( امنیت1391نوری ) فیروزآبادی و دهقانی 

 نظریاه هاایبصیرت از گیری بهره با . پژوهشگراناندگرایی مورد بررسی قرار دادهاصول

 و گرایااناصاول خاارجی سیاست رویکرد در تغییر علل بررسی به شناختیهتتی امنیت

 اظهارات محتوای تحلیل اند.پرداخته ایهتته دیپلماسی یعنی آنان رفتاری جلوه نیترمهم

 بااور باه. دهادمی اننشا را آناان هاویتی ناامنی احتاس وضوح به دورها این دوهتمردان

 خارجیسیاسات رویکرد و اصتحات و سازندگی هایدوهت گفتمان کلیت گرایاناصول

 ایان ترجماان. اسات داشاته فاصله استمی هایارزش و انقتب اوهیه هایآرمان از آنان

 انقتبای -اساتمیت هویا تاداوم کاه اسات آن شاناختی هتاتی امنیت نظریه در گزاره

 نااامنی موجباات امار این و شد متوقف مذکور ساهه شانزده وراند در استمی جمهوری

 دوبااره رجعت جدید دوهتمردان بنابراینا. آورد فراهم را گرااصول گذارانسیاست هویتی

 کار دستور در را هاآن بازتعریف و استمی جمهوری خارجی سیاست سازهویت منابع به

 گرایان اصول خارجی سیاست رویکرد در یرتغی فرایندا این طبیعی نتیجه. دادند قرار خود

 و ساازندگی هاایدوهت از پایش رواهمناد رفتارهاای موهاد کاه بود رویکردی سوی به

 .باشد اصتحات

 اهگاوی: اقتصااد و دیپلماسی» عنوان با پژوهشی در (1388) علمداری انعامی و امینی

 دیپلماسای اند کاهیدهبه این نتیجاه رسا« 1376-84 اروپا اتحادیه و . ایرانآج.  مناسبات

 در غیردوهتای و دوهتای باازیگران و طراحاان مناافع حداکثر تأمین برای ابزاری اقتصادی



230 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ    سوم

  نهمب ست و 

 1397 پای ز

 

 و داخلای عناصار بنادیترکیب باا . ایارانآج.  راساتا ایان درا اسات شدن جهانی عصر

 را اقتصاادی دیپلماسی و برداشته گام توسعه متیر جهت در تا کرده تتش خود خارجی

 شریک عنوانبه اروپا اتحادیه میان این درا برگزیند سنتی دیپلماسی مکمل یندفرآ عنوانبه

گرفات و در  قارار . ایارانآج.  اقتصادی دیپلماس گتترش هدفا اخیر هایسال تجاری

 شریک اقتصادی خود برگزیند. نیترمهمعنوان ایران توانتت اتحادیه اروپا را به دورهاین 

 تجاری هایظرفیت برآورد و ارزیابی» عنوان با شیپژوه در( 1388) پرمه و حتینی 

 بارآورد و ارزیاابی هادف باا کاه «اروپا اتحادیه عضو کشورهای با ایران دوجانبه کا یی

 اساتفاده باا اروپا اتحادیه عضو کشور 25 و ایران بین دوجانبه کا یی تجاری هایظرفیت

 طای آشکارشاده نتابی مزیات و تجاری پتانتیلا کتینوسا درایتدل شاخصه جهار از

 صاادراتی پتانتیل برآورد اندکهدهیرساست به این نتیجه  شده تدوین 2003-1999 دوره

 بوده آهمان به ایران صادراتی پتانتیل بیشترین دهدمی نشان اروپا اتحادیه اعضای به ایران

 .دارند قرار بعدی هایرتبه در بلژیک و فرانتها هلندا ایتاهیا و است

 شاامل یافتاه عضاویت تاازه کشاورهای به ایران صادراتی پتانتیل رینکمت مقابل در

 درصاد باا ترین انگلایس. دارد تعلق ماهت و استونیا اسلواکیا هتونیا هیتوانیا اسلوونی

( درصد 89) دارد را اروپا اتحادیه اعضای بین در ایران صادراتی پتانتیل از نشده استفاده

 وارداتای پتانتایل برآوردا همچنین. دارند قرار پرتغال و فنتندا ایرهندا هلند آن از پس و

 و داشته تعلق آهمان به ایران وارداتی پتانتیل بیشترین دهدیم نشان اروپا اتحادیه از ایران

 پتانتایل ارزش کمتارین مقابال در. دارناد قارار بعاد مراتاب در بلژیک و فرانتها ایتاهیا

 شااخص محاسابه. دارد تعلاق ماهات و تونیاساا هتونیا هیتوانیا قبرس به ایران وارداتی

 ساال در دهدیم نشان اروپا اتحادیه اعضای به ایران تجاری مباد ت جریان در درایتدل

ا اسالواکیا ههتاتان آن از پاس و بوده ایران با تجاری روابط با ترین دارای ایتاهیا 1999

 باا تجااری کمترین رواباط دایرهن و هتونیا استونی مقابل درا دارند قرار اسپانیا و هیتوانی

 ساال در و بوده مواجه هایینوسان و تغییر باا دوره طی شاخص این. هتتند دارا را ایران

ا یک از بیشتر درایتدل شاخص دارای فنتند و اسپانیاا هلندا ایتاهیاا یونانا هیتوانی 2003

 .است بوده یک از کمتر اعضا بقیه برای و
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 . ایارانآج.  اقتصاادی دیپلماسای هایبایتته»با عنوان ای ( در مقاهه1388طباطبایی )

 در خصاوصبه ایاران موجاود گیرد که وضعیتاینچنین نتیجه می« شدن جهانی درعصر

 نیتارمهم از یکای. نیتت ایرانی ایران و شایتته جندانا جهانی سیف در اقتصادی حوزه

ا برسااند بمیلاو وضاعیت باه موجاود وضاعیت از را ایاران توانادمی کاه موضوعاتی

 اقادام جهار اشرطپیش جهار نیازمند ایران اقتصادی دیپلماسی. است اقتصادی دیپلماسی

 شارطپیش جهاار .اسات کامیاابی بارای اهمللایبین سیف در اقدام شش و ملی سیف در

 و باازی شاناخت قواعادا نخبگان میان نظر اجماعا موجود وضعیت دقیق شناخت شامل

 در اقادام جهاار .باشادمی اهمللایبین و ملای سیف در شعار هن و عمل به اهتزام و اعتقاد

و  دیپلماساای دسااتگاه وظااایف بااازتعریفا دیپلماساای بااازتعریف شااامل ملاای ساایف

 بارای فضاساازی و اقتصاادی و سیاسای هایدساتگاه میاان هماهنگی ایجادا هادیپلمات

 در داماقا شش و اقتصادی هایفعاهیت عرصه در آن به اعتقاد و خصوصی حضور بخش

ا ایاران همتاایبی ژئوپلتیک به توجها مناسب هایاستراتژی اتخاذ اهمللی شاملبین سیف

 و هادف بازارهاای شاناختا اقتصادی اهمللیبین نهادهای و هابا سازمان شایتته ارتباط

 ایرانیاان باه توجاه و خاارجی گذاریسارمایه جذب به کمک اآن فتف برای ریزیبرنامه

 اقتصااد ویاژه به اهمللیبین نظام در ایران تغییر جایگاه آن برآیند ات است کشور از خارج

 «.باشد اهمللبین

 تغییار در مجلاس و دوهات نقش بررسی»سینایی و زمانی در پژوهش خود با عنوان 

و  اجتمااعیا اقتصاادی توساعه اول برناماه: ماوردی ایران میاهعاه اقتصادی هایسیاست

 پس ایران هایسیاست اند که اوهویتا استنتاج کردهاین نتایج ر(« 1372-1368فرهنگی )

 هنگاام در ایان. باود کشاور اقتصااد و زده جنگ مناطق بازسازی (1367)جنگ  پایان از

 زماره در اساتمی شاورای مجلاس دوره ساومین نماینادگان و دوهات اعضاای اکثریت

 با تغییار بازساری اما. بودند اقتصاد در دوهت مداخله و شده ریزیبرنامه هواداران اقتصاد

 ایان نمااد تارینمهم. شد مصادف آزاد اقتصاد به گرایش گذشته و اقتصادی هایسیاست

 تعاادیل سیاساات و توسااعه اول تصااویب برنامااها اقتصااادی هایسیاساات در دگرگااونی

 هایسیاسات تصاویب و تادوین در دهدمی نشان موجود هایداده تحلیل .بود اقتصادی

 روحاانیون از ائتتفای واند داشاته تأییدگر و تبعی نقش ترمجلس بیش و دوهتا اقتصادی
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 کنناده تعیین نقش نفوذ بودند با مجلس دوهتی و نهادهای در که هاتکنوکرات و گراعمل

 .را داشتند
 

 مطالعات خارجی

های اقتصادی جگونه باعث جاهش»ای تحت عنوان ( در مقاهه2016هدرفیلد و همکاران )

بحاران اقتصاادی کاه  به این موضوع پرداخته اسات« یکا شد؟تغییر سیاست خارجی آمر

جگونه و با ورشکتتگی مجموعه ماهی همن برادرز آغاز گردیدا  2008آمریکا که در سال 

گان راهبردی تجاریا اقتصادی و حتی سیاسی این کشور را متأثر سااخته اسات. نویتاند

را کاه از  2008ساال  حارانها و د یال باروز ببرای یافتن پاسخ این پرسشا ابتدا ریشه

جگونگی رشاد و گتاترش کند و سپس با شرح را تشریف میبخش متکن آغاز گردید 

های از برآمدن قدرتتوان اقتصادی کشورهای نوظهور در منیقه آسیا و آمریکای جنوبی 

مقاهاه در پایان نویتندگان گوید. سخن می اقتصادی جهان نوین و تغییر مرکز ثقل قدرت

هاای بحران مانناد عاواملی هاای اقتصااد سیاسای و ژئواکوناومیاتئوریری از گیبا بهره

فتاد گتاترده و  و های دموکراتیکهای سیاسیا عدم وجود رویهثباتیمحیییا بیزیتت

های نوظهاور ساریع قادرت تأثیرگاذاری ماانع کاه داندمی د یلی جمله از را ساختاری

 .شودجهانی می اقتصادی بر ساختار سیاسی و آمریکای  تین آسیایی و

هژماونی سیاسای و »عنوان ( در تحقیقی تیبیقی تحت2015)هدرفورد و هندریکس 

مشاکتت اقتصاادی و اند که به این نکته اشاره داشته« تراز تجاری ایا ت متحده آمریکا

جنگ دوم خلیج فارس سبب گردید تا این ویژه تجاری ایا ت متحده در جهان پس از به

تجااری تقویت و تثبیت شارایط جدیدی از تتش برای برتری اقتصادی و  کشور موجی

های قدرتمند تجاری و اقتصادی مانناد جاین و اتحادیاه اروپاا را با مواجه با سیار بلوک

سوا متتلزم برخاورداری از باا ترین از یک کشور اقتصادی یک طلبیبرتری آغاز نماید.

را متاتلزم اراده و تواناایی آن دوهات بارای اقتصادیا و از سوی دیگ یهاتیقابلسیوح 

. ابادییاهمیات مسیاسای  جا نقش قدرتکه در این باشدیرهبری امور اقتصادی جهان م

عنوان پس از جنگ جهانی دوم و با توجه باه پیاروزی در ایان عرصاه باهدوهت آمریکا 

باه قدرت بتمنازع جهانی میرح گردید و با پایان جنگ سرد و فروپاشای بلاوک شارق 
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راستای احاطاه بار  این قدرت ویژه رو به فزونی نهاد و از این قدرت در رهبری شوروی

های اقتصادیا تجاری و دهی سیاسترهبری و جهت تجاری و در عین حال یهافرصت

گرایش باه هژماونی تجااری آمریکاا در ایان  ها وماهی جهان استفاده نمود. عتئما نشانه

های هاا و ساازمان: پیمان1 هم وابتاته داشاتبه یهاستایسسه نشانه از زنجیره دورها 

اهمللای پاول اهمللی و جهانی مانند بانک جهانیا سازمان تجارت جهانیا صندوق بینبین

هاای دوجانباه : پیمان3پاسایفیک  –: معاهدات جندجانبه مانند نفتاا پیمان تجاری آسیا 2

 ا ژاپن و سایر کشورها.های تجارت آزاد با مکزیکا کانادامانند موافقتنامه

های اقتصاادی و اقتصااد سیاست»عنوان  تحت( در پژوهشی 2015)پاسارد و هترسن 

هاای ثباتیمیتدی عمادتاً وقاوع بی 60که قبل از دهه  اندکردهتاکید « 21سیاسی در قرن 

و به خصوص  60وهی در ساههای دهه  شدیماقتصادی به عوامل اقتصادی مرتبط دانتته 

باا ارائاه ا پدیدار شدن مفهوم اقتصااد سیاسای اقتصااددانان تاتش کردناد تاا ب 70دهه 

تر عوامال هایی مانند سیکل تجاری سیاسیا عوامل غیراقتصادی یا به عبارتی دقیاقنظریه

 هااثباتی در اقتصاد کتن بودند. به همین منظور آنسیاسی را شناسایی نمایند که عامل بی

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

رسایدند بار های تجاری سیاسی حزبی طلبانه و سیکلهای تجاری سیاسی فرصتسیکل

جایی احاازاب در قاادرت را عاماال اوهاای انتخابااات و دوماای جابااه ایاان اساااس مفهااوم

جااری عنوان سایکل تهای اخیر مفهومی تحاتدر سالدانتت. های اقتصادی میثباتیبی

تر سیاسات بار روابط خارجی نیز مورد استفاده قرار گرفته است که به تاأثیرات گتاترده

حوزه اقتصاد اشاره دارد که بر این اسااس باه بررسای تاأثیر و جایگااه رواباط خاارجی 

پاردازد. در دارد می هااآنکشورها با یکدیگر و تأثیری که بر مباد ت تجاری و بازرگانی 

اهملل مفهوم سیکل تجااری گاهی به مقوهه تحریم در عرصه روابط بینها اخیر و با نسال

 یابد.روابط خارجی اهمیت و کاربرد گتترده تری نیز نتبت به قبل می

یابی ساختارهای دیپلماتیاک زمینه»( در پژوهشی با عنوان 2014)صفروف و حلیمف 

به ایان « و آسیای غربیو مباد ت بازرگانی در حوزه جغرافیایی و ژئوپلتیک آسیای میانه 

در  هاای جدیادجمهوری یریاو شاکل گ "شاوروی"فروپاشای که  اندپرداختهموضوع 

هاای سیاسای و رواباط اقتصاادی تعریاف جدیادی را از همکاریا آسیای میانه و قفقاز
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و همچناین  کاساپینهای آسیای مرکزی و حاوزه دریاای جمهوری وحود آورده است.به

رای برقاراری ارتبااط باا شارکای تجااریا باودن در خشکی دهیل محصور بافغانتتان به

مباد ت بازرگانیا تأمین نیازهای انرژی و در یک کتم اعمال مؤثر دیپلماسی تجاری باه 

کشورهای حاوزه آسایای غربای مانناد های متنوع با وجود مزیت های آزاد نیازمندند.آب

و گتترش دیپلماسای گذاری و هبا سرمایاین کشورها درصددند تا  ایرانا ترکیها پاکتتان

ا عاتوه بار سیاسی و اقتصادی در این عرصاهدر اختیار گرفتن محوریت  ضمنا عمومی

اهمللای خاود ای و بینهای گتترده درآمدیا اشتغال و توسعها منزهت منیقهخلق ظرفیت

عنوان متایر مناساب دهد که ایران بهموقعیت این کشورها نشان میرا نیز ارتقاء بخشند. 

هاای آزادا برای انتقال و تأمین انرژی کشورهای آسیای میانه و همچنین دسترسی باه آب

متیر برای دسترسی ایان کشاورها باه کشاورهای اروپاایی و  نیترکینزدعنوان ترکیه به

پاکتتان به عنوان متیری مناسب و کم هزینه برای ارتباط با قااره آفریقاا و هناد میارح 

ی یاد شده امکاان گتاترش رواباط هاحوزهاین کشورها در باشند و مزیت هر یک از می

 نماید.ی اقتصادی سیاسی آسیای میانه و آسیای غربی را فراهم میهاحوزه

ایان « ی سیاسایهامیتصاممباانی مشاروعیت »( در پژوهشی با عنوان 2005) 1هوئیس

ا تاأههم طرح: شودمی یافت محوری مؤهفه ی جندریگمیتصمهر  گیرد که درنتیجه را می

 به برنامه نمودن ریزی. اجرابرنامه و یریگمیتصمفرآیند  در اجماع و گیریتصمیم به نیاز

 میرح گیریتصمیم مرحله در اساسی پرسش سه او نظر از. دهدرخ می هاسیاست وسیله

 :شودمی

 (مشروعیت؟ )گیردمی تصمیم کتی جه

 (ایرویه سؤال؟ )شودمی مشروع جگونه تصمیم این

 (ذاتی سؤال؟ )دهدمی مشروعیت تصمیم به جیز جه

 در جمعاای اراده و اکثریاات آیااا باادانیم خااواهیممی نختاات پرسااش بااه پاسااخ در

. گیرنادمی تصامیم فاردی مناافع مبنای بر خاص ایعده تنها یا نقش دارند گیریتصمیم

 بخشایدن مشروعیت. شودمی مربوط سیاست تدوین تهیه و فرآیند به دوم سؤال به پاسخ

 در ترتیببادین. است سوم پرسش پاسخ قانون نیز پس است. قانون نیازمند هاسیاست به

                                                           
1. Matri Luise 
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 هایکن. نمایادمی مشاخص را متایر جامعاه کاتن هایسیاست از ایمجموعه کشور هر

 از نااگزیر مجریاه بنابراین قاوه. دارد نیاز نیز خرد هایسیاست به جامعه اداره و مدیریت

 است. مکان و زمان با بمتناس و متنوع هایسیاست تدوین

 تجاارت شادت بر مؤثر عوامل بررسی به ایمیاهعه در (2004) همکاران و 1پورحتن

 اساتفاده ایجاذبه اهگوی از منظور این برای پرداختند. استمی کنفرانس عضو کشورهای

 جاای باه میاهعاه ایان در زیرا دارد تفاوت سنتی جاذبه اهگوهای با حدودی تا که کردند

 مباد ت عمق و شدت (جانبه دو واردات یا صادرات میلق ارزش) مباد ت میلق ارزش

 کال محاسابه طریق از تنها مقیاس اثر جاذبه سنتی اهگوی در که حاهی در کردند هحاظ را

 جریاان جاون هااآن عقیاده باه. گیاردمی قرار سنجس مورد شریک کشورهای مباد ت

 هااآن اقتصاادی هایفعاهیت حجم و اندازه تأثیر تحت آن مقدار و کشور دو بین تجارت

 تاواننمی راحتای باه کشاورها اندازه در تفاوت به توجه با ترتیب این به و گیردمی قرار

 از مشاکل ایان رفع برای هاآن داد. قرار مقایته مورد دیگر یک با را هاآن مباد ت حجم

 کاه اسات یانا شااخص ایان مهم هایویژگی از د.کردن استفاده تجارت شدت شاخص

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

 مشاترکا مارز داشاتن متغیرهاای که است آن از حاکی میاهعه نتایج. کندمی گیریاندازه

 موافقات در شارکت و مشترک زبان جمعیتا داخلیا ناخاهص توهید و جغرافیایی فاصله

 و دارد بررسای ماورد کشاورهای زوج بین تجارت بر ادارمعن اثر دارای آزاد تجارت نامه

 و صاادرکننده کشاورهای متااحت و مشاترک تجااری شارکای جاون هام متغیرهاایی

 .نداشتند بررسی مورد کشورهای زوج بین دوجانبه تجارت بر معناداری اثر واردکننده

عناوان  ( در پژوهشای باا2002) 4برتاون سااپین و 3بروک .دبلیو .اچ ا2اسنایدر ریچارد 

ی سیاسای در هایریگجهتبه این نتیجه در باب تأثیر « خارجیسازی در سیاستتصمیم»

 گارفتن شناختی مترادفروش هایگزینه جمله از که انددهیرساقتصادی -اقدامات سیاسی

 هار از شانآمرانه که اقدامات است کتانی یعنیا دوهت رسمی گیرندگانتصمیم با دوهت

                                                           
1. Hassan Pour 

2. Richard C. Snyder 

3. H.W.Bruck 

4. Burton Sapin 
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 دوهت نام به که کتانی است همان اقداما دوهت اقدام. شودمی ختهشنا دوهت اقداما حیث

ی کاتن راهبردهاای سیاسی در تعیین هایریگجهتکنند و به همین دهیل نقش می عمل

 سیاسی یک کشور بتیار اهمیت دارد.-اقتصادی

ا در پااژوهش خااود تحاات عنااوان «نهااادگرا»( اقتصاااددان 1991) 1داگااتس نااورث 

 بین تعامتت بر افراد از جانب که هتتند هاییمحدودیت ست که نهادهاا معتقد ا«نهادها»

 :ازاند عبارت هامحدودیت این. شودمی تحمیلها آن

 ها؛نامهآیین و عادی قوانین موضوعها قوانین اساسیا قانون شامل رسمی قواعد

 تحمیل؛ خود رفتاری قوانین و عرف هنجارهاا شامل غیررسمی هایمحدودیت

 هامحدودیت این اِعمال ویژگی

ی طبق نتایج این کتابا نهادها تاأثیرات خاود را بار تصامیمات و اقادامات اقتصااد

یج اقتصادی متفااوتی اقتصادیا نتا-گذارند و در هر سرزمین قوانین موضوعی تجاریمی

 .آورندیمبه بار 

 

 رفسنجانیدولت هاشمی

های ناشای از جناگ انیهمزماان باا نابتاام یرفتانجانیهاشمدوره ریاست جمهاوری 

زمند .ایران نیاآزده و سازندگی کشور بودا هذا ج.تحمیلی و ضرورت بازسای مناطق جنگ

های تاأمین هزیناه»جویانه با سایر کشورها باود. های همکاریبه ترغیب و اتخاذ سیاست

صانایع و  بازسازی نیازمند افزایش درآمدهای نفتی بود. این مهم عتوه بر بازساازیماهی 

زایش تأسیتات نفتیا از طریق بهبود روابط با کشورهای توهیدکننده نفات و همچناین افا

« مقادور باود. هاآنسیف همکاری با کشورهای خارجی در راستای تأمین منابع ارزی از 

 (.82: 1383)امامیا 

سیاست خارجی دوهت هاشمی رفتنجانی در راستای بازسازی اقتصاادی رویکاردی 

تعامل با نظام باین  بر با هحاظ اهمیت وابتتگی متقابلا شانیا .کردیممیانه رو را پیگیری 

 ((.2009)2یتاک (ا2008) یداشت )احتشاماهمللی تاکید 

                                                           
1. Douglass North 

2. Takeye 
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.ایران )ساازندگی و بازساازی( نیازمناد آای ج.رو تأمین اهزامات و منابع توسعهاز این

های بع ارزی برناماهخارجی بود تا از این راه مناتغییراتی در اهداف و راهبردهای سیاست

اول و دوم توسعه کشور با متاعدت سایر کشورهای دیگر برآورده شود. هذا عوامل مؤثر 

خارجی .ایران شد و سیاساتآگیری راهبردهای ج.درونزاا موجب تغییر و بهبود در جهت

گرایی اتخااذ نماوده و در ایان کشور در مواجه با مشکتت ناشی از جنگ رویکرد عمل

هااای گرایی اسااتمی )اصااول و اهااداف و آرماننمااود تااا میااان اصااولمتاایر تااتش 

گانه عازتا حکمات و مصالحت درج خارجی کشور ایران به انضمام اصول سهسیاست

ایان امار »ای توازن برقرار نماید. شده در قانون اساسی(ا و تأمین منابع و نیازهای توسعه

زدایای در یاران باود. دوران تنش.اآخارجی ج.زدایای در سیاساتبیانگر آغاز دوران تنش

گرایان انقتبی در رقابات باا آرمانگرایاان انقتبای دسات باا  را حاهی آغاز شد که واقع

گرایی انقتبی که در دهاه نختات انقاتبا تفاوق مواضاع برختف آرمان هاآنداشتند. 

 کردناد؛ ساعیخارجی دنبال میایدئوهوژیک را بر متحظات اقتصادی در عرصه سیاست

.ایاران آعبارت دیگارا ج.(. باه76 :1385)یعقوبیا « در برقراری توازن میان آن دوداشتند.

خارجی خود با سه واقعیت مهام روبارو وفصل مشکتت و موضوعات سیاستبرای حل

 گردید:

کناد. اهملل بر اسااس وابتاتگی متقابالا عمال میاو ً: توجه به این امر که نظام بین

تواناد خاارج از قد توان  زم برای تغییر وضاع موجاود باوده و نمی.ایران فاآبنابراین ج.

 اهملل موجودا عمل مؤثری را به انجام رساند.ساختارهای بین

.ایران بر مشکتت عمیق اقتصادی خود در دوران بعد از جنگ وقوف آدوم اینکها ج.

م اقتصاادی و ای را در نظاجانبهداشت. بر این اساس درصدد برآمد تا اصتح مؤثر و همه

 دستگاه اداری خود به انجام رساند.

هااای خااارجی در بهبااود و گیااری از کمکمااورد سااوم را بایااد بااه ضاارورت بهره

.ایران دانتت. در این رابیه تتش شد تا آبخشیدن به مشکتت عدیده اقتصادی ج.سامان

اری گذاری مااهی از منظار سااختمشکتت اقتصادیا ضعف نظامی و کمبودها در سرمایه

 مورد توجه قرار گیرد.
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در دوره اروپهها  یهههج.آ.ایههران و اتحاد یههانم یمبههادالت تجههاروتحلیل تجزیههه

 رفسنجانیهاشمی

.ایاران باا آوتحلیل آمارهای تجارت خارجی ج.به تجزیه rافزار در این بخش با کمک نرم

 شود.پرداخته می 1376تا  1368های کشورهای اروپایی بین سال
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 هاشمی دوره برای مباد ت وزنی مجموع. 1 نمودار

 

.ایاران و اتحادیاه اروپاا از ابتادای آ(ا مجموع مباد ت وزنی میاان ج.1طبق نمودار )

رشادی داشاته اماا از ساال روند صعودی و روبه 1371رفتنجانی تا سال دوهت هاشمی

 به بعد شاهد افول این روند هتتیم. 1372
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 رفتنجانیای دوره هاشمیمجموع د ری مباد ت بر. 2نمودار 
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.ایاران و اتحادیاه اروپاا در آ( نیز که مختص مباد ت وزنی میان ج.2نمودار شماره )

( روندی مشاابه داشاته و ایان دو نماودار ایان 1این دوره استا به مانند نمودار شماره )

رفتانجانی در دوره اول زدایی دوهت هاشمیهای تنشدهندا که سیاستنکته را نشان می

.ایران و اروپا داشاته و آویا دارای تأثیر متتقیم بر مباد ت تجاری ج. است جمهوریری

ها گردیده استا اماا در دوره دوم ریاسات جمهاوری ویا باه موجب افزایش این دوره

.ایاران و اروپاا ایان روناد دجاار ساکته و کااهش آهای سیاسی میان ج.دهیل ایجاد تنش

 گردید.

 

 ی پژوهششناسروش

های آن بارای تاوان از نتاایج یافتاهر از نگاه هدفا اکتشافی است؛ زیرا میپژوهش حاض

ارتقا و توسعه گفتمان سیاسی بر افزایش تعامتت بازرگاانی ج.آ.ایاران و اتحادیاه اروپاا 

کمی( بوده که نختات  -هاا پژوهش آمیخته متواهی )کیفیاستفاده کرد. از هحاظ نوع داده

بنیاد ارائه و سپس در بخش کمی باا پردازی دادهریهنظدر بخش کیفی مدل با کمک روش

 شود.افزار هیزرل آزمون میروش تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم

 

 جامعه و نمونه آماری

کنندگان در پاژوهش اشااره دارد کاه از جامعه آماری به مجموعه مشخصی از مشاارکت

(. 2008از میفیلاد  نقال باه 2003ها یا تجربیات مشاترکی برخوردارناد )نیاوتنا ویژگی

و  اهملاالنیخبرگااان حااوزه روابااط بجامعااه آماااری ایاان پااژوهش در مرحلااه کیفاای 

نفار  10گیری به روش هدفمناد باا دهند که با نمونهتشکیل می .ایرانآخارجه ج.سیاست

ها در خصوص متئله پژوهش مصاحبه تا به اشباع نظری دست یافته شاد. در مرحلاه آن

یز که برای اعتبارسنجی مدل اساتفاده شاده اسات جامعاه آمااری شاامل کمی پژوهش ن

ها با نفر آن 108نفر بوده است که  150به تعداد  کارشناسان وزارتخانه امورخارجه کشور

 .روش تصادفی به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند
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 هادادهتحلیل 

هاای لبخش به ارائه تحلیپژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شدها هذا در دو 

بار  یاسایگفتماان سهای د اساتخراج موهفاهشاود: نختات فرایناانجام شده پرداخته می

رفتنجانی با روش در دوهت هاشمی اروپا هیو اتحاد رانی.اآ.جی خارج یتعامتت بازرگان

شود و سپس تأیید مدل با روش صورت کمی و با روش تحلیال بنیاد ارائه مینظریه داده

 شود.ییدی بیان میتأ عاملی

 اهف( استخراج مدل به صورت کیفی

کنناد کاه بنیااد بیاان میپردازی دادهراهبرد نظریاهمبدعان ( 1967گلیزر و اشتراوس )

رویکارد  توان به تشریف جهاان پیراماونی پرداخات.یها )تئوری( نماهزاماً از طریق نظریه

. ایان روش باه گاردآوریا تئوری اسات سویحرکت از سمت داده به  متددر این کلی 

 یاا احکاام هایهقضبه نهایتاً استوار است که  هادادهمقایته در ادامه مشاهده و مصاحبه یا 

 تبیین نمود.نظریه را  توانمیو سپس  منتج

( باه ترتیاب زیار بیاان 2007) 1بنیاد توساط اشاتراوس و کاوربینتئوری دادهمراحل 

 اند:شده

قتمت نختت از فراینادی اسات کاه در آن ابتادا  2: کدگذاری بازکدگذاری باز. 1

های مربوط باه پدیاده ماورد میاهعاه بررسای دقیاق شاده و ساپس نامگاذاری و داده

هاای مجازا تفکیاک شاده و بارای ها به بخششوند. در این مرحله دادهبندی میمقوهه

 شوند.ها با دقت وارسی میها و تفاوتکتب مشابهت

و ایجاد ارتبااط اندیشیدن در این مرحله از طریق پژوهشگر : 3کدگذاری محوری. 2

یاافتن باه منظاور اقادام باه رمزگاذاری محاوری  اهادر مورد ابعاد متفاوت این مقوهاه

 .کندها میپیوندهای میان آن

 فراینادهاایان  پاس ازو  شدهها پا یش مقوهه : در این مرحله4کدگذاری انتخابی. 3

 .شودپدیدار میمدل تئوریک ا پایاندر 

                                                           
1.Strauss and Corbin 

2. Open coding 

3. axial coding 

4. selective coding 
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هاا مورد میاهعه و بررسای های مصاحبههذا بر اساس این فرایندا نختت به دقت داده

های مشاابهی کاه باار معناایی یکتاانی داشاتند تحات کادهای دقیق قرار گرفت و داده

آنگااه متناسبی به هر یک اختصاص داده شاد.  مشترکی انتخاب گردیدند و سپس مفاهیم

 قاهب یک نظریه متجلی خواهد شد. جند مفهوم یک مقوهه و جند مقوهه در

ای از کدگذاری باز انجام شده ارائه شده است و ختصه نتاایج دیگار در ادامه نمونه

 ( ارائه شده است.5های حاصل از مصاحبه با خبرگان در جدول )مراحل کدگذاری داده

 

 کدگذاری باز، انتخابی، محوری

 ای از کدهای اولیهکدگذاری باز: نمونه-1

در دوران آقای هاشمی محوریت تعیین کلیه خیوط اصلی کشور بار (: 1کننده )مشارکت

شاد کاه بود و حتی به سیاست نیز از دریچه اقتصاد نگاه می های اقتصادیاوهویتاساس 

خارجی نیز از این رویکرد تاأثیر این امر  زمه دوران بازسازی بعد از جنگ بود. سیاست

ر بر اساس رویکردهای اقتصادی تعریف شاده باود. پذیرفته بود و محور دیپلماسی کشو

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

اهقارا رشد و پیشرفتهای اقتصادی باز تعریف گردد و اصیتحاتی مانند ژاپن استمی و ام

 مگون ضامن امنیت ملایرشد متوازن و هنیز حاصل این رویکرد بود. در بعد داخلی نیز 

همراه گردید. اهبته این رویکارد  تعریف مجدد از منافع ملیمعرفی شده بود و این مهم با 

های انقتب و اصاهت ایدئوهوژیک منافع ملی صاورت گرفات و در با نگاه ویژه به آرمان

های دستیابی به اهداف دستخوش تغییر شده وهی راهبارد توان گفت تنها تاکتیکواقع می

 اصلی بر اساس ذات بنیادین انقتب استمی تعریف گردیده بود.

دوهت جناب آقای هاشمی با توجه به شرایط بعد از جنگ و نیااز (: 2کننده )مشارکت

اهمللی کشور به بازسازی اقتصادی برای استفاده از توان و ظرفیت حداکثری داخلی و بین

باا  رویکارد تعااملیوی آوردند و با .ایران رآدر روابط خارجی ج. زداییسیاست تنشبه 

کشورهای منیقها شرق آسیا و به خصوص اتحادیه اروپا از فضاای دوران جناگ فاصاله 

منیقاه  زدایی با کشورهای غربی و عربایتنشگرفتند. محور سیاست ایشان در این دوره 

 حفا  اصاولخارجی کشور اهبته با بود که این امر با تغییر و اصتح رویکردهای سیاست
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گردید. مبنای این سیاست نیز اعتمادزایی و نشان دادن ایان امار  توأم و آرمانهای انقتب

تغییر نگاه .ایران قصد دخاهت در امور داخلی سایر کشورها را ندارد. همچنین آبود که ج.

های در و همچنین پذیرش برخی محادودیت گراگرا به نگاهی واقعایدئوهوژیک و آرمان

امال باا جهاان اساتم از دیگار کارهاای مهام در دوران ریاسات گیری فضاا و تعشکل

 رفتنجانی بود.جمهوری آقای هاشمی

 

 کدگذاری محوری -2

 زداییرمزگذاری محوری تنش. 1 جدول

 طبقه اصلی طبقات فرعی

 خارجیدر سیاست ییزداتنش یکردرو

 یانقتب استم یخارجی با حف  اصول و مباندر حوزه سیاست تغییر

 یو اعتمادساز ییزداتنش اتتاهم

 کشورها یمداخله در امور داخل عدم

 آرام به غرب نزدیکی

 یگانروابط با همتا بهبود
 

 زداییتنش

 

 

هاای حاصال از با توجه به موارد میروحاه مادل نهاایی حاصال از کدگاذاری داده

 شود کاه دساتاورد )یافتاه( پاژوهش محتاوبمصاحبه با خبرگان به شرح ذیل ارائه می

 شود.می
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اروپا در دوهت  هیبا اتحاد رانیج.آ.ا یبر تعامتت بازرگان یاسیگفتمان س یرتأث .2جدول 

 یرفتنجانیهاشم

می
اش
ت ه

دول
ر 
ا د
روپ

ه ا
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ا ا
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یرا
آ.ا
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ل ت
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ه 
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ا
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رف

 

ره
گزا

 

 شاخص مقوله

ش
تن

یی
زدا

 
 در

ت
اس
سی

جی
ار
خ

 

ش
تن

یی
زدا

 

 خارجیدر سیاست ییزداتنش یکردرو
 یانقتب استم یخارجی با حف  اصول و مباندر حوزه سیاست یو دگرگون تغییر

 یو اعتمادساز ییزداتنش تتاهما
 کشورها یمداخله در امور داخل عدم

 آرام به غرب نزدیکی
 یگانروابط با همتا بهبود

رد 
یک
رو

لی
عام
ت

 

 یکردن گفتمان دهه اول انقتب استم یتتیرئاه و یاصتح گفتمان انقتب
در  یانقااتب اسااتم ینتاابت بااه اصااول و مبااان یانهگرااصااتح رویکاارد
 خارجهسیاست
 استم یایتحول در دن یریگشکل یبرا ییتوانا یتمحدود پذیرش

لی
ع م

ناف
و م
ی 
صاد

اقت
ی 
دگ
ازن
س

 

عه
وس
ت

 
دی

صا
اقت

 

 یاستاقتصاد محور در س ییگراتوسعه یکردرو
 یتعامل یگرااقتصادگرا و برون یپلماسید

 خارجیدر سیاست یابزار یتو عقتن گریمحاسبه
 یقدرت اقتصاد یژهبه و یو توجه به قدرت ماد بینیواقع
 یاقتصاد یاهگوپرداز یقانقتب در داخل و صدور آن از طر تثبیت

و 
ر 
دا
اقت

ت
منی
ا

لی
م

 

 رشدمحور یمل یتامن
 (یداخل یتت تثبی)اوهو یفرامل یهایتو متئوه یقدرت مل تناسب
 یو منافع مل یدئوهوژیکو ا یاصاهت مصاهف استم قبول

یی
گرا

حت
صل
م

 

 ملت ینمناسبات ب نتبت به یدوهت ینب ارتباطات ترجیف دادن
 گراییجندجانبهو یی گرامنیقه

 از طریق مصلحت پذیرشو  جهانیموجود  نپذیرفتن شرایط
 استعمارگونهمداختت  ها وستیااعترا  به س یقاز طر یزیستظلم

 یو منافع مل یدئوهوژیکو ا یقبول اصاهت مصاهف استم

 

 ب( آزمون کمی مدل
ها و بررسای اثار دسات آماده از نموناههاای بهوتحلیل دادهدر این پژوهشا بارای تجزیاه

های مورد نظر در پژوهش از تحلیل عااملی تأییادی مرتباه ها و موهفهکنندگی شاخصتبیین

افزار هیزرل استفاده شده است. به عبارتیا از تحلیال عااملی تأییادی و دوم با کمک نرماول 

یر هار یاک از تاأثیازان ماستفاده شده است: در مرحله نختتا جگاونگی و در دو مرحله 

ی ماورد نظار بررسای شاد و در مرحلاه دوم نیاز هامؤهفاههای شناسایی شده بار شاخص
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 خارجیسیاسات زدایی درهای تنشبر گزاره هامؤهفهن جگونگی و میزان تأثیر هر یک از ای

ی بررسای شاده اسات. نتاایج حاصال از ایان تحلیال در و منافع مل یاقتصاد یسازندگو 

 ( نشان داده شده است.2( و )1نمودارهای )

 
 Chi-Square=10.47, df=8, P-value=0.23355, RMSEA=0.043 

در حالت تخمین  خارجیسیاست زدایی درشتحلیل عاملی مرتبه اول و دوم تن. 3 نمودار

 استاندارد

 
 Chi-Square=3.44, df=2, P-value=0.17868, RMSEA=0.065 

در حالت تخمین ی و منافع مل یاقتصاد یسازندگتحلیل عاملی مرتبه اول و دوم . 4 نمودار

 استاندارد
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مال را عوا ایاو  اسیامق یهاسانجه یرونایب یساازگار یدییتأ یعامل لیوتحلهیتجز

درجاه  ایجهار شااخص مجاذور کاا شهیبرازش مدل هم یاصل یها. شاخصسنجدیم

حاصال  یهاشکل ریدر ز بیتقر یخیا انسیو جذر برآورد وار یسیف معنادار ایآزاد

 یباه درجاه آزاد ی. اگار نتابت مجاذور کااشودینشان داده م یدییتأ یعامل لیاز تحل

 یخیاا انسیو مقدار جذر برآورد وار 05/0از  تربزرگ یمعنادار فو سی 4از  ترکوجک

 شاده اسات. یگاردآور یهاادهنده برازش مادل باا دادهباشد نشان 1/0کمتر از  بیتقر

رو مقادیری اندا از اینانجام شده 95/0آزمون فرضیات در این پژوهش در سیف اطمینان 

 باشند. 96/1تر از قدرمیلق معنادار خواهند بود که بزرگ

گازاره  ی( اساتخراج شاده بارایتعاامل کاردیو رو ییزدا)تنش یهااز مقوهه کیهر 

 34/0ا 31/0حادود  بیابه ترت یرفتنجانیخارجی در دوره هاشمدر سیاست ییزداتنش

خارجی در دوره در سیاسات یایزداها بار گازاره تنشمقوهه راتییتغ تأثیر زانیبوده که م

 ایساه مقوهاه )توساعه اقتصااد ریتاأث زانیم نیمچن. هکنندیم نییرا تب یرفتنجانیهاشم

و مناافع  یاقتصاد ی( استخراج شده بر گزاره سازندگییگرامصلحت ایمل تیاقتدار و امن

 بوده است. 32/0و  34/0ا 32/0 بیبه ترت زین یرفتنجانیدر دوره هاشم یمل

 

 ی و پیشنهادهاریگجهینت

سااختار و  1357 موضوع اسات کاه از بهمان نیا نیمب رانیا.آ.ج یخارجاستیس نهیشیپ

از نظار  را کاه گاهااً یمختلفا یهابا جهان دوره یاسیو روابط س یخارجاستیس یاجزا

 زیان سیاساینموده است. گفتمان  یاند را طمتضاد بوده گریکدیبا  کامتً میو پارادا یشکل

 یرفتااار یو درک اهگوهااا یناایبشیپ کننااده درنییو تع رگااذاریتاث یاهاز شاااخص یکاای

. در هار شاودیاهملال محتاوب منیدر ساختار نظاام ب هاآن گاهیجا نیچنکشورها و هم

ظهاور  یگفتماان یها و اهگوهااز قاهب یشکل خاص رانیا.آ.ساهه ج 40ت ایاز ح ایهدور

جا گذاشاته و باه یداخلا نیو همچن یخارجاستیخود را بر رفتار س تأثیرکرده است که 

نظاام  یفعلا گااهیتوان گفات جایکه م یورتصرا هم دربرداشته است و به یمتفاوت جینتا

نقااط قاوت و ضاعف و  نادیاهملال برانیعرصاه ب نیدر سیف منیقه و همچنا رانیا.آ.ج

 است. دهکر جادیها اگفتمان نیاست که اجرا و نمود ا ییهاها و جاهشفرصت
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های نگرا شااخصنظر به این مهما در این پژوهش تتش شد تا با رویکاردی جاامع

اسی در دوهت جهارم و پنجما با توجه به تاثیرگذاری در حاوزه اقتصاادیا در گفتمان سی

 بنیادا شناسایی شوند.سیری اکتشافی و با استفاده از استراتژی نظریه داده

تارین عوامال طی مصاحبه و مشاوره با کارشناسان و خبرگانا مشاهده شاد کاه مهم

رفتنجانی دیه اروپا در دوهت هاشمیمؤثر بر گفتمان سیاسی بر تعامتت بازرگانی با اتحا

ی و منافع ملا یاقتصاد یسازندگیا و خارج استیدر س ییزداتنشتوان به دو بعد را می

انااد از خارجی عبارتزدایاای در سیاسااتهای مااؤثر باار تنشبندی کاارد. موهفااهتقتاایم

و  یاقتصااد یساازندگهای ماؤثر بار که مقوههدر حاهی« یتعامل کردیرو»و  «ییزداتنش»

 تیااقتادار و امن»ا «یتوسعه اقتصاد» اند ازی عبارترفتنجانیدر دوهت هاشم یمنافع مل

 «.ییگرامصلحت»و  «یمل

و  یرهبار رییاجناگ و تغ انیامتاأثر از پا رانیا یخارج استیس یدر دوره سازندگ 

 تیارا در اوهو یاسایو س یمهام اقتصااد اریبت نهیآثار جنگ دو گز یبازساز یبرا ازهاین

 هایهمتاا یروابط باا کشاورها یسازیو عاد ییزداتنش یاسیقرار داد. در حوزه سامور 

 رییادر دستور کار قرار گرفات. تغ کایمتحده آمر ا تیا یدتا ح نیاروپا و همچن هیاتحاد

 نیادیابن یهااباا حفا  اصاول و ارزش یایزداتنش یدر راساتا یخارج استیجهت س

 گانیدر روابط باا همتاا یجیتدر یاو ً بهبود اصل استوار بود که نیبر ا یانقتب استم

شد ضامن  کیآرام به غرب نزد یصورتبه اًیثان ردیفارس صورت پذ جیخل یجنوب هیحاش

در  ییگراآرماان یجابه ییگراواقع ینیگزیهمجوار و جا یعدم دخاهت در کشورها نکهیا

 گاریبود از د یدر زمان سازندگ رانیا یخارج استیاز ارکان مهم س زین یخارج استیس

 یکردهااایاز اتخاااذ رو یکااه ناشاا یدوهاات سااازندگ یخارجاسااتینکااات برجتااته س

در جهان استم بود. در بعد  یاساس راتییتغ جادیدر ا تیمحدود رشیبود پذ انهیگراواقع

در  یابزار تیعقتناتخاذ و  یگرمحاسبه استایاقتصادمحور در س ییگراتوسعه یاقتصاد

به  اهتمامو  نگریواقع ایتعامل یگرااقتصادگرا و برون یلماسپید ی کشوراخارج استیس

و صادور  لانقتب در داخا تیو تثب یقدرت اقتصاد اهخصوصعلی یقدرت مادداشتن 

دوهاات بااود کااه باادون  یکردهااایرو نیتااراز مهم یاقتصاااد یاهگااوپرداز قیااآن از طر

 .کردینم دایاجرا پ تیقابل یخارج استیدر س راتییو تغ یاسیس یهانهیزمشیپ
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