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الگویی که به واکنشهای رادیکالی ایران منجر شده بود .در واقع امریکا
ایرانرادرفضایبینالمللیبهعنوانیککارگزارمیخواستوانقالب
ایران،اینکارگزاریرانفیمیکرد.
عــاوه بر تغییر الگوهای رفتــاری امریکا ،ســاخت داخلی قدرت در
ایرانهمتغییرپیداکردیعنینگاهمجلسچهارمبامجلسسومکامالً
متفــاوت بود .مجلس ســوم منادی رادیکالیســم بود و اصــاً گروههای
محافظــه کار و تکنوکــرات در آن جایگاهــی نداشــتند در حالــی کــه در
مجلسچهارمکســانیواردمجلسشدندکهازسیاستخارجیآقای
هاشمیکهدرایندورانموردحمایتهمهجانبهرهبرمعظمانقالب
همقرارگرفتهبود،بهنوعیحمایتمیکردند.درنتیجه،تغییرساخت
قدرت،ضرورتهایموازنهمنطقهایوتغییربرخیازکارگزارانزمینه
یکنوعجابهجاییدرنقشملیایرانرابهوجودآوردواینجابهجایی
نقش ملی ایران باعث شــد کــه ایران دیگر به دنبــال رهبری منطقهای
نباشــد بلکه تنش زدایی را در دســتور کار خود قــرار دهد .یعنی یک نوع
نگاههمکاریجویانهدرزمینهمنطقهایداشتکهسیاستبینالملل
دورانجرجبوشپدرهمآنرابازتولیدمیکرد.
از همــه مهم تر اینکه یک وزیر خارجه تکنوکــرات قوی به نام جیمز
بیکردرکناربوشپدرقرارداشــتکهمیتوانســتبازسازیروابطایران
با جهان غرب را معنا دهد .نکته جالب توجه اینجاست که در سالهای
 1368تــا  70و  71میــزان تعامــات اقتصــادی ایــران و شــرکتهای
امریکایی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد ( 6میلیارد دالر) ،این
حجــم مبادله هم عمدتاًمربوط به خرید شــرکتهای نفتی امریکایی
از ایــران بود اما ایــن روند را دموکراتها با چالش رو بــه رو کردند .زمانی
که کلینتون به قدرت رســید ،وارین کریســتوفر که یک چهره ضد ایرانی
بود،بهوزارتخارجهبرگزیدهشــد(کریستوفردرمذاکراتیکهبهصدور
بیانیــهالجزایرمنجرشــد،رئیستیــمامریکاییبــود)مارتینایندایک
هممشــاورامنیتملیامریکاشــد.ایندایکدرسال 1993نظریهمهار
دوگانه را ارائه داد در حالی که جیمز بیکر نگاهش مهار تمایز یافته بود؛
مهارتمایزیافتهیعنیاینکهبایدبینایرانوعراقدرمنطقهتمایزقائل
شــدوتفاوتهایآنهارا درنظــرگرفت امازمانیکه امریکاییها فضارا
تند کردند حتی روندهای سیاست خارجی ایران در دوره هاشمی هم با
نوسان رو به رو شد.
واله :بعد از قرارداد الجزایر که مســأله گروگانها میان ایران و امریکا
حل و فصل شــد عمالً تخاصم میان دو کشــور هم به پایان رســید اما به
دلیــلجنگایــرانوعــراقوآرایشنیروهادرمنطقــهکهبخشعمده
متحدیــن غــرب در جبهه مقابــل ایــران قــرار گرفتند یک نــوع موضع
ضــد غربی در داخل سیاســت ایــران کماکان ادامــه پیدا کــرد و این هم
ناشــی از این بود که ایران جنگ عراق را به نیابت از جبهه جهانی غرب
میدانســت .این البته ذهنیتی بود که در آن مقطع شکل گرفته بود و در
سیاســتهایاعالمیورســمیهممطرحمیشد.ریشهایندیدگاهبه
قراردادهای تسلیحاتی برخی کشــورهای غربی از جمله فرانسویها با
عراقیهاوهمچنینحمایتتجهیزاتیولجستیکیامریکاوعربستان
سعودیازعراقبازمیگشت.
البته دالیل دیگری هم مطرح بود .مثالً حادثه حج (ســال )1366
روابطمیانایرانوعربســتانســعودیرامتشــنجکــردوایندرحالی
بود کــه لحن تبلیغاتی دولت ایــران تحت تأثیر فضــای انقالبی ،ضد
هر نوع محافظه کاری سیاســی بــود و به این ترتیــب ،این جور مواضع
هممقداریمناســباتراتلخمیکرداماهیچیکازاینهابهسیاســت
رســمیاعالمیدولتایرانترجمهنشدامامنهایاینعنصر،جنگ
ایــران و عراق خود عامل مســتقلی بــرای تنش در روابط بــا غرب بود.
زمانیکهجنگتمامشــد،جابهجاییقــدرتدررهبریایرانصورت
گرفت ،آقای هاشمی رئیس جمهوری شد و قانون اساسی تغییر کرد،
در این زمان آقای هاشــمی مجبور شد سیاســت سازندگی را در دستور
کار قرار دهد .خب این سیاســت هم بدون طبیعیســازی و گســترش
روابط سیاســی خارجی امــکان پذیر نبــود .او از ابتدا بهدنبــال این بود
که روابط کشــور را با جهان سروسامان دهد اما خیلی روشن نیست که
اینتصورچقدردرســتاســتکهیکنفرولویکچهرهخیلیمهمو
تأثیرگذار در عرصه سیاســی ،آنقدر قدرت داشــته باشد که بتواند مثالً
بنیانگذار رادیکالیسم در ایران باشد ،در موضوع سیاست خارجی هم
همینطوراست.
بنابراین به رغم اینکه این نیاز وجود داشــت که مناســبات سیاســی
ایران با دنیا تعدیل و کمی نرمتر شــود اما شــرایط مســاعد زیادی برای
آن وجود نداشت لذا هاشمی تمام تمرکز خود را مصروف این نمود که
ایران را از نظر اقتصادی به شــرایط پیش از جنگ بازگرداند .متناسب با
این برنامه ،سیاست خارجی بازتری را هم اتخاذ کرد .همزمان بواسطه
رخدادهایــی چــون میکونوس و ترورهای فرانســه مشــکالتی در روابط
ایران و اروپا هم پدید آمده بود و رئیس جمهوری فرانســه که قرار بود به
تهرانسفرکندبهدلیلآنماجرایترور،سفرشرالغوکرد.
اینپیشفرضهموجــودداردکهعدهایدرداخلموافقروند
تنشزداییباغربنبودند.
والــه :کامــاً محتمل اســت .همه تالش آقای هاشــمی ایــن بود که
روابــطایرانراباهمهدنیاگســترشدهداماخیلــیدراینزمینهموفق
نشــد.البتــهدالیلاینمســألهبهشــخصایشــانبازنمیگــردد.نقش

افــراد تأثیرگذار اســت امــا عوامل دیگــر هم دخیــل بــود از جمله آنکه
ایــران بعد از انقالب اســامی هنــوز در آن مقطع به یک دولت مســتقر
کــه چارچوبهای کامالً شــفافی داشــته باشــد که همه بتوانند نســبت
خودشانراباآنتعریفکنند،نرسیدهبود.
دولــتاصالحــاتدرعرصهسیاســتخارجیچــهرویکردی
داشت؟
متقی:دورهاصالحات راادامهتنشزداییدرسیاستخارجیآقای
هاشمیمیدانماماماهیتاینسیاستدرکلمنعکسکنندهذهنیت
رئیــسدولــتاصالحات وفضــایاجتماعیایرانبعدازاواســطدهه
 1370بودیعنینگاهشاینبودکهفعالیتهایحقوقی-بینالمللی
و همکاریهای اقتصادی را گسترش دهد ،روابط با امریکا شروع شود تا
بهنوعیایرانواردیکفضایجامعهبینالمللشود.
تفاوتهایدورهاصالحاتبادورهسازندگیچیست؟
متقــی:رویکرددیپلماســیدردورهســازندگیدوگانهبــودیعنیدر
حالی که از یک طرف روند تنش زدایی در پیش گرفته شــده بود از طرف
دیگرزمینهبراییکسریاقداماتامنیتیدراروپامهیاشد.
چهاقداماتی؟
متقی :همان مســائلی که از جمله منجر به رخداد میکونوس شــد،
فضایمناسباتراکمیمنفیکرد.بهعنوانمثالدرهمانزمانازرئیس
جمهوری فرانســه برای سفر به ایران دعوت شد که بواسطه این اتفاق و
برخیموضوعاتامنیتی،اینسفرلغوشد.دردورهاصالحاتسیاست
خارجــی ایــران یکدســتتر و واقعیتــر شــد .رئیس دولــت اصالحات
توگویتمدنهاومذاهببودکهدردورههاشمی
خودشجزوتیمگف 
شــکل گرفته بــود .در چنیــن فضایی بــود که آلمانــی ها ،انگلیســیها و
نظریهپردازانشانبهایرانمیآمدندتابانظریهپردازانوصاحبنظران
ایرانیدربارهجهانوروابطخارجیدیالوگداشتهباشند.
بهنظرمیرسددردولتســازندگیفشارهایداخلیبهدولت
بــه انــدازهای نیســت
کــه در رونــد اقدامــات
تأثیرگذارباشدامادردوره
اصالحات ،ســایر اجزای
ســاخت قــدرت ،فشــار
زیــادیرابــردولــتوارد
میکرد
متقــی :مجلــس چهــارم بــا
آقای هاشــمی کامالً همســو بود،
مجلس پنجم از همســویی کامل
بههمســوییگزینشیتبدیلشد،
مجلس ششــم بــا آقــای خاتمی
کامالًهمسوبودامامجلسهفتم
ماهیتکامالًانتقادیداشت.
اماسوایمجلس،نهادها
و رســانههای منتســب
بــه بقیــه ســاختهای
قدرتهمبویژهدرعرصه
سیاستخارجیبهدولتفشارواردمیکردند.
متقی :علت این اســت که سیاســت آقای هاشــمی بر اســاس توسعه
اقتصــادی بــود امــا رئیــس دولت اصالحــات جهتگیــری را به توســعه
سیاســیتغییردادهبود.طبیعیاســتکهاینرونداصالحطلبیسیاسی
از ســوی گروههای محافظــه کار رقیب مــورد انتقاد قــرار میگیرد .ضمن
اینکهارادهبرایتغییردروزارتخارجهدورهسازندگیقویترازارادهبرای
تغییر در نهاد سیاســت خارجی دوره اصالحات بود .یعنی اینکه آن نفوذ
ساختاریکهوزارتخارجهآقایوالیتیداشت،آقایخرازینداشت.
اماآنمخالفتهاییکهعلیهدولتاصالحاتوجودداشــت
بهحوزهدیپلماسیدولتسازندگیتعریضیواردنمیکرد.
متقی :سیاســت خارجی رئیــس دولت اصالحــات خیلی حقوقی،
فلســفی و بــه عبارتی ایده آلیســتی بود و ایــن در حالی بود که سیاســت
جهانــی درحــالتغییــربــودو امریــکا در دوره دومریاســتجمهــوری
کلینتون نســبت به ایران منعطفتر شــده بود و وزیــر خارجه وی خانم
آلبرایت ،ســیگنالهای بیشتری را به ســمت ایران میفرستاد اما کشور
مادرآنفضانتوانســتاستفادهکند.تااینکهمحافظهکارهایخفتهدر
سیاســت خارجی امریکا به قدرت رســیدند و در حالی که ایران در ســال
 2002به طور رســمی حادثه  11ســپتامبر را محکوم کرد اما در فهرســت
گروههای آشــوب ســاز و محور شــرارت قرار گرفــت و این مســأله اعتبار
سیاستخارجیخاتمیرادرارتباطبامحیطبیرونیکاهشداد.
این در حالی است که هر دولتی باید برنامهای برای منتقدانش هم
تنظیم کند تا بتواند برای رسیدن به توسعه از این عوارض هم عبور کند
که در دولت اصالحات این اتفاق نیفتاد و نتوانســت از فرصت به وجود
آمدهبهرهکافیببرد.معتقدمسازگاریذهنیرئیسدولتاصالحات
بــا فضای متحــول سیاســت جــاری کــه روز بــه روز محافظــه کارانهتر و
توگوگویتمدنهارایک
تهاجمیترمیشــد،کاهشپیداکرد.منگف 
رویکردایدهآلیســتیدرسیاستخارجیمیدانمکهبهمسألهفرهنگ
و حقــوق بینالملــل توجــه و تأکیــد دارد در حالی که نگاه رئالیســتی به

معادلــهقدرتمیپردازد،بنابراینایننکتهمهمیاســتکهمادرچه
دورانتاریخیازچهزاویهایبهمسائلبینالمللیتوجهمیکنیم.
آقای واله رویکرد دولت اصالحات در عرصه سیاست خارجی
راچگونهتحلیلمیکنید؟
واله:معتقدم درســت اســت کــه بخش زیــادی از اجرای سیاســت
خارجیبســتگیبهدولتیداردکهآنراطراحیمیکنداماازآنمهمتر
موفقیــت یا ناکامی آن بســتگی بــه ایــن داردمیدان عینی که سیاســت
خارجی بایدمعطوف به آن باشــد ،درست تشخیص داده شود .به نظر
من ریشه بحران اصلی در سیاست خارجی ایران بعد از انقالب تاکنون
درهمین تشخیصندادندرستاست.لذاایدهآلیستیبودنسیاست
خارجــیدولــتاصالحــاترابهیــکمعناقبــولدارماماعــاوهبرآن
معتقدمسیاســتخارجیایرانبعدازانقــابکالًایدئولوژیکبوداما
سیاستخارجیرئیسدولتاصالحاتازهمهکمترایدئولوژیکبود.
متقی:ایدهآلیستیبودنبهمعنایایدئولوژیکبودننیست.
واله:نهخببهآنمعناکهشماگفتیدمناصالًقبولندارمکهدولت
اصالحاتدراهدافمشــخصسیاســتخارجیاشناکامشــدیابعد
رئالیستیسیاستخارجیرابهکلیوانهاد.مختصاتسیاستخارجی
در اواخر قرن بیســتم متفاوت از اوایل قرن بیستم بود .دعوای دو بلوک
شــرقوغربتقریباًبهنفعغربتمامشــدهبود.جهاندوقطبیشکل
گرفتــه بعد از جنگ ســرد اگر چه ســاختار خــود را از دســت داده بود اما
شــکل ظاهریاش را حفظ کرده بود اما دیگر آن نقش سیاســتگذاری و
تحمیلارادهدرجهانرانداشت.ایندرحالیبودکهازهمانزمانیک
قطببندی دیگری به وجود آمده بود تحت عنوان جهانی شدنگرایی
در برابر امپراتوری گرایی .این قطببندی از سوی ایران درک نشد .االن
دعوای اصلی جهانی این است یک جریان در دنیا به دنبال بازگشت به
نظامامپراتوریاست.درمقابلشجریانجهانیشدنگراییقراردارد
کهگاهیروبهتقویتوگاهیروبهضعفرفتهاست.
اشــکال دولــت هــای
متفــاوت در ایــران بعــد از
متقی :به همان
انقــاب ایــن بــوده اســت کــه
شکلی که اوباما
در مواجهــه بــا ایــن دو گزینــه
هیچ گاه قصد اقدام
معلــوم نکردهانــد در کجــای
نظامی علیه ایران را
این دعوا ایســتادهاند و مرتب
نداشته ترامپ هم به
بیــن ایــن دو اردوگاه رفــت و
برگشــت کردهانــد .گروههای
دلیل مخاطرات امنیتی
حامــی آن سیاســتی کــه در
و راهبردی امریکا
ایران تعامل بیشــتر بــا دنیا را
رویکرد نظامی نخواهد
دنبال کــرده و درصدد کاهش
داشت اما الگوی
تنشهــا و درگیریهــا بــوده،
همان
رفتاری ترامپ با
نیروهایــی بودهانــد کــه عمالً
نشانههای
در مســیر جهانــی شــدن گام
برداشــتهاند و از طــرف دیگــر
محدودسازی و مهار
نیروهایــی کــه ســعی کردنــد
ایران ادامه پیدا میکند
بــا اتــکای تــوان نظامــی یــا
موقعیت ژئوپلتیــک ،برتری
خود را ابراز کنند و ســهم خــود را در اعمال قــدرت افزایش دهند ،عمالً
درمســیرامپراتوریگراییقرارمیگیرند.نمیتوانگفتسیاستدوره
آقایهاشــمیتنــشزداییبودزیراتنشزداییلوازمــیداردکهبایدبه
آن پایبند بود .در دوره ســازندگی این پایبندی وجود نداشــت .سیاست
دولتاصالحاتیکدســتوناظربهاینتحولژرفساختیبودضمن
آنکه درداخل کشــور هم به قدر کافی حمایت نمیشــد .گرایش دولت
اصالحات که اکنون از سوی دولت آقای روحانی دنبال میشود ،مبتنی
برمیلبهجهانیشدنگراییبودکهخبهزینهخودشراهمدارد.
آقایمتقیمعتقدندکهسیاســتدولتاصالحاتیکدســت
نبودودردورههاشمییکپارچگیبیشتریداشت.
والــه:مــن معتقــدم اجــزای سیاســت در دولــت ســازندگی خیلی
منســجم نبود آن زمــان تصمیماتی گرفتــه می شــد و کارهایی صورت
مــیگرفتکهبرایدیپلماتهاقابــلدرکنبودبههمیندلیلهمدر
پایاندورهسازندگیدیپلماتهایغربیدرایراننبودند.رئیسدولت
اصالحــات هیچ چیز جدیدی به غــرب نداد اما از آنجایــی که با ادبیات
تــازهای که متفــاوت از ادبیات رســمی فضای دیپلماتیک بــود ،جریان
جهانی شــدن را خطــاب قرار مــیداد ،همه پیــام ایــران را میگرفتند و
متوجه میشــدند که ایران به چه ســمتی حرکت میکند .از اینجا تنش
زداییتوفیقیافت.
آیاآقایهاشــمیبههمــهاهدافشدرحوزهسیاســتخارجی
رسیدند؟
متقــی:تا حد زیــادی اما واقعه میکونــوس نشــان داد فضاهایی که
نقش دوگانه داشــته به موانع اصلی سیاســت خارجی تنش زدا تبدیل
میشدند.
چراایننگاهتعاملیدردودولتسازندگیواصالحاتدردوره
آقایاحمدینژادسمتوسویدیگریپیداکرد؟
متقــی :دولــت آقــای احمدینــژاد دوره پرچالشــی برای سیاســت
خارجــی و منافع ملــی ایران بود .ایــن دولت بیش از هــر دولت دیگری

