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و منطقه  گرايي در سياست خارجي ايران منطقه

 چكيده

و مطلـوب مسـتلزم اسـتفاده از فرصـت و تبـديل تهديـدها بـه سياست خـارجي موفـق هـا

و هاي يكي از مؤلفه. هاست فرصت مهم در عرصه سياسـت خـارجي ايـران مسـئله منطقـه

و سياسـت. گرايي است منطقه در اين گزارش سعي شده است به بررسي رابطه بين منطقـه

و همچنين به اهميت منطقه. خارجي پرداخته شود  گرايي در سه بعد سـاختاري، ژئوپليتيـك

و سياست خارجي در اين سه بعد بيان مـي و رابطه منطقه در بعـد. شـود كارگزاري اشاره

و در بعـد كـارگزاري عامـل  ساختاري، عامل سرزميني، در بعد ژئوپليتيك، عامـل جغرافيـا

مي انساني به و سياست خارجي ارزيابي . شود عنوان عوامل مهم در فهم رابطه منطقه

اي تا در طول تاريخ تحوالت منطقهشده موقعيت ويژه ايران در اين سه بعد سبب

و حمله آمريكا به افغانستان11مانند فروپاشي شوروي، حوادث المللي بينو سپتامبر

و نيز توافق هسته در5+1ايران با گـروهايو عراق، تحوالت بيداري اسالمي همـواره

در مسائل مرتبط با منطقه تـ گرايي . باشـد ثير مسـتقيم داشـتهأسياست خارجي كشور

كلي به ازيها عليرغم وجود چالش طور جمهـوري تحوالت اخيـر در منطقـه، برخاسته

مناسـبي دسـتاي خود به موقعيت منطقهخاص دليل ساختار سياسيبهايران اسالمي

را پرستيژو يافته  .استهافزايش دادالمللي بينواي در سطح منطقهو وجاهت خود
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 مقدمه

هاي غالـب ديدگاه. اي برخوردار است از اهميت ويژهگرايي در سياست خارجي ايران منطقه

و در ايـن راسـتا گرايي بر منطقه متمركز اساساً در حوزه سياست خارجي در ايران اسـت

از منطقـه ايـن. اسـت از اهميت به سزايي برخوردار خاورميانهمنطقه  تحـوالت سـال پـس

امنيتي اسـتــ انتقال به نظم جديد سياسي، در حالو تحوالت بيداري اسالميعراق 2003

خـود در منطقـه»هاي جديد نقش«رقابت براي تثبيت كه درآن تمامي بازيگران مهم در حال

به.هستند يك ايران نيز بـراي تثبيـتايو قدرت بزرگ منطقـه قدرت نوظهور جهاني عنوان

و تعامل با ملت،اي تبادالت در سطح منطقهشو گسترنقش خود نياز به تقويت همكاري  هـا

در،بـه عبـارت ديگـر. ها دارد هاي جديد در سطح دولت ايجاد ائتالف حضـور فعـال ايـران

و اقتصـادي در منطقـه، اهميـتــ سياسـي هاي اي، ضمن تثبيت نقش مسائل منطقه امنيتـي

.دهد الملل افزايشمي بين را در صحنه نظام كشورمان استراتژيك

و اهميت منطقه گرايـي در سياسـت با توجه به موقعيت ژئوپليتيك ايران در منطقه

و نظر به نقش مؤثر مجلس شوراي اسالمي در ترتيبات مـرتبط بـا  خارجي كشورمان

حــوزه سياســت خــارجي، گــروه سياســت خــارجي دفتــر مطالعــات سياســي مركــز 

حض پژوهش ور دكتر محمـد كـاظم هاي مجلس اقدام به برگزاري نشستي تخصصي با

و منطقـه«الملل، با عنوان بط بيناسجادپور يكي از اساتيد رو در جايگـاه منطقـه گرايـي

هاي علمي حاصـل از آن بـه نماينـدگان محتـرم به منظور ارائه يافته» سياست خارجي

و سياست خارجي كـرده مجلس شوراي اسالمي به ويژه اعضاي كميسيون امنيت ملي

د مياست كه مشروح آن . شودر اين گزارش ارائه
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 مشروح نشست

و منطقه گرايي در سياست خارجي جمهوري اسـالمي اين سؤال مطرح است كه منطقه

و سياسـت ايران از چه جايگاهي برخوردار و فهم رابطه بين منطقـه است؟ در بررسي

.خارجي سه گزاره به شرح ذيل قابل توجه است

و مسائل منطقه.1 به بعد ساختاري منطقه دليل اهميت جغرافيا در آن تقريباً اي كه

.غيرقابل تغيير است

و در عين پايداري.2 بعد ژئوپليتيك كه ناشي از پويايي تحوالت ژئوپليتيكي است

مي عامل جغرافيا، پويايي عوامل ژئوپليتيك، شرايطي را به آورد كـه در سياسـت وجود

.به خصوص در سه دهه گذشته بسيار مؤثر بوده استخارجي ايران 

به.3 و فكري از نظـر بعد كارگزاري سياست خارجي كه دليل وجود عامل انساني

وفصـل برخـي مسـائل ديگـر نيـز بـر عالوه بر اينهـا، حـل. اي حائز اهميت است منطقه

و رفتار منطقه گيري تصميم . اي ايران اثر دارد ها

 بعد ساختاري.1

از سياسـت كتيـك ميــانيجملـه ايــران ناشـي از ارتبــاط ديال خــارجي در هـر كشــوري

و نظام سياسي است از به اين معني كه سياست خارجي. سرزمين هيچ كشوري فـارغ

و درك نيست البته اين عامـل سـرزميني رابطـه متقـابلي بـا. عامل سرزميني قابل فهم

و لـذا سـرزمين شـرايطي را بـراي. ماهيت نظام سياسي دارد طـور بـه نظـام سياسـي

اگـر از ايـن زاويـه. آورد متقابل نظام سياسي نيز شرايطي را براي سرزمين فراهم مي
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و مســائل مســائل سـرزميني محسـوب مـيءاي، جـز نگـاه كنـيم مباحـث منطقـه شـود

و ساختاري پيدا مي يك جنبه پايدار سـال 2500مثـال از بـراي.كند جغرافيايي هميشه

هايي كه ايران در غرب سرزمين خود داشته يا مناطق حـائلي كـه پيش تاكنون درگيري

و مورد حمايت امنيتي قـرار مـي  گرفتنـد، نسـبت بـه بخش اصلي سرزمين ايران بودند

.اند برخوردار بوده اي براي ايران ساير مناطق از حساسيت ويژه

 بعد ژئوپليتيك.2

و هـم بـه هم به لحاظ سـرزميني در بعد ژئوپليتيك، سياست خارجي در همه كشورها

و تغيير اسـت  بـه ايـن معنـي كـه تنهـا تـداوم در بعـد. لحاظ سياسي، تركيبي از تداوم

ـ سياسي نيز تـداوم  و مجموعه عوامل فرهنگي هـايي را بـراي جغرافيايي مطرح نيست

كهرو ازاين. آورد سياست خارجي به همراه مي و براي ست مثـال مسـئله رود هيرمنـد

و نحوه استفاده از آب ايـن رودخانـه، در  مسائل مرتبط با آن ازجمله اختالفات مرزي

و دوم بسيار حائز اهميت بوده است مسئله هيرمنـد بارهـا. دوران حكومت پهلوي اول

و همچنين بعد از انقالب اسالمي نيز مطـرح بـوده 1350و 1310هاي در سال  شمسي

.است

 بعد انساني يا كارگزاري.3

كتيكي ميـان عوامـلينكته سوم ايـن اسـت كـه سياسـت خـارجي در هـر كشـور، ديـال

و عامل انساني است شـود كـه چـه كسـاني در اينجا اين مسئله مطـرح مـي. ساختاري
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و جغرافيـا دارنـد تصميم و چه ادراكي از منطقه مثـال سـيدباقر عنـوان بـه. گير هستند

الدوله يكي از سياستمداران دوره قاجار كه در دوران پهلـوي به مهذب كاظمي معروف

و دوم نيز سمت در اول هايي از جمله در وزارت امورخارجه را برعهده داشـته اسـت،

ومي اي از حكومت رضاخان اشاره خاطرات خود به دوره كند كه در آن عامل انسـاني

عـ. جغرافيا مطرح بوده است كنـد، وزيـر راق اسـتقرار پيـدا مـي در اين دوره كه دولت

مي. آيد خارجه اين كشور، نوري سعيد به تهران مي و وي به مالقات با رضا شاه رود

. گيرد گفتگويي بين آنها در مورد اروندرود صورت مي

الدوله در خاطرات خود به نقشي كه نوري سـعيد در مـذاكره بـا رضـاخان مهذب

و از جمله بازي مي مي كند، اشاره كرده بـ اقدام او در تملق شاه را مطرح طـوريهكند،

ولي وزير خارجه. كندهاي او تمكين خواستهبهشود كه شاه عمالً كه اين امر سبب مي

اي بوده است، توانسته قـولي را كـه رضـاخان در مـورد وقت ايران كه ديپلماتي حرفه

ه مشـترك دو طـرف، بـه بنـابراين در بيانيـ. اروندرود به وي داده بوده را از بين ببرد

. كند تا منافع سرزميني ايران محفوظ بماند نحوي عمل مي

و اينكـه افـراد تـا چـه ذكر اين نكات جنبه تئاتري داشتن سياست را اثبات مي كنـد

و نحـوه طوربه.ميزان در تأمين منافع كشورشان تأثيرگذار هستند كلي عامل انسـاني

. يار حائز اهميت استمديريت سياسي در كليت سياست خارجي بس

و مسائل منطقه اي، بايـد بـه عوامـل در مجموع براي درك رابطه سياست خارجي

و در عـين حـال  و پايداري عامل جغرافيايي، موقعيت ژئوپليتيـك متعدد از جمله تداوم

. نحوه مديريت سياست خارجي كه مربوط به عامل انساني است، توجه كرد
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 اي ايران شرايط منطقه

ا و وضـعيت سياسـت اي ايران، ويژگي ين مبحث به موقعيت منطقهدر و شـرايط آن ها

در اين زمينه الزم بـه ذكـر اسـت كـه. شود خارجي ايران در شرايط حاضر اشاره مي

كـدام اما در عين حال به هيچ،اي در قلب پنج منطقه مهم قرار گرفته ايران از نظر منطقه

ر مهم است يعني ايـران در همجـواري بـا دنيـاي اين موضوع بسيا. از آنها تعلق ندارد

و. شود نمي كشوري عربي محسوباما،عرب قرار دارد دنياي عـرب يكپارچـه نيسـت

و نيز منطقه شرق دنياي عرب  و شامات تشكيل شده) عراق(از دو منطقه شمال آفريقا

هم قرار دارنـدبه عربهاهرچند. است كه با ايران همسايه ،نحوي در منطقه خليج فارس

 ضـمناً. بندي با ساير كشورهاي خلـيج فـارس متفـاوت اسـت ولي ايران از نظر تقسيم

. توانـد عضـو اتحاديـه عـرب باشـد ايران به اين دليل كـه كشـوري عـرب نيسـت، نمـي

بهاز هـم لحاظ جغرافيايي با تركيه كـه در شـرق مديترانـه قـرار دارد سوي ديگر ايران

زبان است، اما كشوري ايران با وجود اينكه داراي جمعيت قابل توجه آذري. مرز است

.است كه فرهنگ تركي ندارد

. ولـي يـك كشـور قفقـازي نيسـت،مـرز اسـت همچنين كشور ما با اينكه با قفقاز هـم

هماز مرز است، اما جـزء كشـورهاي سوي ديگر ايران با برخي كشورهاي آسياي مركزي

م ولـي،مـرز اسـت قاره هند هـم ايران همچنين با شبه. شود محسوب نميركزي هم آسياي

و ماهيت جغرافيايي، تنهايي ژئوپليتيكي بـراي ايـران اين ويژگي. قاره هند نيست جزئي از  ها

هـاي جغرافيـايي معمـول بنـدي تواند در تقسيم به اين معني كه كشور ما نمي. به همراه دارد

ب كهمنطقه امـا در عـين حـال همـه. كنـد، قـرار گيـرده حالت سازماني پيدا مـي ويژه زماني
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مي گروه از. شوند هاي جغرافيايي منطقه به ايران ختم به اين معني كه هم دنيـاي عـرب كـه

و تـا خلـيج  و هـم نظر امتداد جغرافيايي از شـمال آفريقـا شـروع شـده فـارس ادامـه دارد

قـاره هنـد بـا وجـود به همين ترتيب شـبه.ندياب آسياي مركزي در مرزهاي ايران پايان مي

و نپــال، از فرهنــگ  و پاكســتان، از هنــد گرفتــه تــا بــنگالدشو بوتــان اخــتالف بــين هنــد

بنابراين براي درك رابطه سياست خارجي ايران با منطقـه، توجـه. اي برخوردارند يكپارچه

حا. به همه مناطق اطراف ايران از اهميت خاصي برخوردار است ل ايران عامل نقـل در عين

و اتصال اين مناطق با همديگر و است يعني ارتباط خلـيجو انتقال فـارس بـا دريـاي خـزر

و به همين جهت در تحليـل. گيرد آسيا با اروپا از رهگذر ايران صورت مي هـاي جغرافيـايي

ت . رسـد نظـر مـي كيد بر ويژگي ترانزيتي بودن آن ضروري بـهأژئوپليتيكي در مورد ايران،

و مسافرا . شـود شامل فرهنـگ نيـز مـي بلكهين ماهيت ترانزيتي نه تنها شامل ترانزيت كاال

و اين مسئله از ديرباز سبب شده بود تـا ايـران پـذيراي امـواج مختلـف پناهنـدگان مهـاجر

مي انسان و آمد از نظر تـاريخي، مناسـبات. كردند هاي مختلفي باشد كه در اين مناطق رفت

روسـيه 1917مثـال در انقـالب بـراي. ايران بسيار حائز اهميت اسـتايو موقعيت منطقه

ــوجهي از روس جمعيــت قابــل  ــوز ت و هن ــده شــدند و پناهن ــران آمدنــد هــاي ســفيد بــه اي

در. هاي آنها در ايران حضور دارند بازمانده و و دوم در فاصله بـين دو جنـگ جهـاني اول

از زمان تسلط بلشويك ها از اين كشـور بـه ايـران پنـاه قفقازيها بر گرجستان نيز تعدادي

مي. آوردند  به توان گفت كه ماهيت منطقه بنابراين اي كـه فرد است به گونه اي ايران منحصر

ايران به لحاظ جغرافيايي كشـور.شايد هيچ كشوري در دنيا چنين موقعيتي را نداشته باشد

و تمدن همه اين مناطق قرابت و با فرهنگ امـا در عـين حـال،هـايي دارد نسبتاً بزرگي است

. به هيچ كدام از آنها تعلق ندارد
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 گرايي منطقه

يك واژه مفهومي قابل توجه است منطقه به تازگي كتاب پنج جلدي تحت عنـوان. گرايي

توسـط انتشـارات وزارت خارجـه بـه چـاپ» الملـل گرايي نوين در روابـط بـين منطقه«

در نوعي اراده رسيده است كه به دو مسئله شـكل دادن بـه ترتيبـات منطقـه گرايي و اي

ب موج مهم كه در منطقه يكـي. دهـد را مـورد اشـاره قـرار مـي وجود آمده استهگرايي

در واقـع نظـام هرمـي. گرايي از باال كه محصول دوران جنگ سرد اسـت يند منطقهآفر

يك نوع منطقه روابط بين مي بندي الملل، و بـر آن اسـاس هايي را تحميل ايـران در كـرد

هـايي ماننـد سـنتو يـا پيمـان. دوره قبل از انقالب، در منطقه يا حوزه غرب قرار داشت

و مسائلي از اين قبيـل در قالـب مـوج.سي.آر دي كه بعد از فروپاشي به اكو تبديل شد

مي اول منطقه كـه كشـورهاي نظيـر نظامي بوديهمچنين سنتو پيمان.گيرد گرايي قرار

و پاك و تركيه براساس اين پيمان منطقه بـه لحـاظ نظـامي. ستان عضو آن بودندايران

با. بين سه كشور مذكور تقسيم شده بود كنترل نيروي زميني با تركيه، نيروي هوايي

و نيروي دريايي با پاكستان از ادامه زنجيره ناتو نيز در ايـن منطقـه. بود ايران گرايـي

در. پيمـان سـيتو قـرار داشـت در ادامه پيمان سنتو نيـز. باال به پايين بود ايـن پيمـان

.چارچوب استراتژيكي مهار شوروي شكل گرفته بود

كه تحوالت بزرگي را در جهـان شود نكته دوم، به فروپاشي شوروي مربوط مي

شد در نهايت منجر به رشد منطقهاين تحوالت. ايجاد كرد به ايـن معنـا. گرايي از پايين

گرايي متصلب را ايجـاد كنـد، شـاهد از باال نوعي منطقه الملل جاي آنكه نظام بين كه به

گرايي از پايين در سراسر دنيا هستيم، از اتحاديه مركوسـور در آمريكـاي رشد منطقه
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مي التين گرفته تا اتحاديه هـاي جـالبي اينها پديـده. كند هاي مختلف در آفريقا رشد پيدا

ت. هستند ما پس از پيروزي انقـالب اسـالمي كيد كرد كه كشورأدر رابطه با ايران بايد

گرايـي در زمـان وقـوع انقـالب اسـالمي زيـرا منطقـه. گرايي از باال خاتمه داد به منطقه

و غربـي بـود  و رقابـت. مبناي شرقي هـايي كـه البتـه فضـاي ژئـوپليتيكي ايـن منطقـه

به بازيگران منطقه مـ اي ا لحاظ ساختارهاي داخلي با ايران داشتند، اجازه ورود كشـور

.داد گرايي نمي را در مناطق عربي، در قالب منطقه

طور تـاريخي در دو دهـه گذشـته نكته سوم مسئله پويايي ژئوپليتيكي است كه به

اين مسئله به برجسته شدن نقش ايران در منطقه بسيار كمـك كـرده. ايجاد شده است

م. گرايي متفـاوت اسـت البته اين موضوع با منطقه. است گرايـي نطقـه بـه ايـن معنـا كـه

. اي است مستلزم عاملي ارادي براي تجميع چندين بازيگر منطقه

تيكي اتفاق افتاده است كه نقـش ايـرانيطور كلي در منطقه تحوالت بزرگ ژئوپل به

اي هـاي منطقـه با توجه به اينكه موقعيت كشورمان در بازي. دهد را با اهميت نشان مي

ميبسيار حائز اهميت است، برخي از در كشورهاي منطقه تالش كنند، چهـره ايـران را

ماننـد كشـورهاي عضـو شـوراي همكـاري خلـيج فـارس. منطقه ضعيف نشان دهنـد 

)GCC .( گيـري شـوراي با اينكه گفته شده است كه ايران نقش بسيار مهمـي در شـكل

همكاري خليج فارس داشته است، اما برخي كشورهاي عربي وجود ايـران را تهديـدي 

ا ميبراي در. داننـد لـذا درصـدد تضـعيف ايـران هسـتند منيت منطقه ايـن موضـوع را

شد، در منامه برگزار9113كنفرانس امنيتي شوراي همكاري خليج فارس كه در سال 

در اين كنفرانس كه درباره دستاوردهاي اين شورا تشكيل شده. توان مشاهده كرد مي

و اشـتباهات اسـتراتژيك عنوان يكي از سخنرانان، از عملكر بود، من به د شـورا انتقـاد
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و حمايت آنها از رژيـم بعـث صـدام و عراق كشورهاي عضو را در دوران جنگ ايران

همچنين اشتباهات اعضاي شورا همكاري خلـيج فـارس در خصـوص. يادآوري كردم

ت و و قطـر بـاأبحران سوريه را نيز يادآور شدم كيد كـردم كـه كشـورهاي عربسـتان

. گـري سـوق دادنـد به سمت نظاميي در اين بحران، موضوع سوريه را ايفاي نقش منف

. هـاي جديـدي روبـرو اسـت بايد در نظر داشت كه در حال حاضر اين شورا با چـالش

و اختالفـات كشـورهاي عضـو شـوراي همكـاري مسئله تبديل شدن شورا به اتحاديه

ر خليج فارس در خصوص اقدامات عليه ايران از جمله چالش . وي آنهاسـت هـاي پـيش

و منطقه هر چند در منطقه برخي اتحاديه امـا،ها عليه ايران شكل گرفتـه اسـت گرايي ها

در تحوالت ژئوپليتيك كه در منطقـه رخ داده بـه وضـوح شـاهد آن هسـتيم كـه نقـش 

.ل منطقه بسيار برجسته شده استئكشورمان در مديريت بر مسا

ب ازهدر اين ميان چند موج استراتژيك براي ايران :وجود آمد كه عبارتند

 امواج استراتژيك فراروي ايران

طـور قابـل با فروپاشي شوروي، فضاي ژئوپليتيكي براي ايران بـه:فروپاشي شوروي.1

شد مالحظه هـاي اخيـر در اينجا بايد به تـرس اصـلي ژئـوپليتيكي ايـران طـي سـده. اي باز

جريان دو جنگ مهم با ايـران، منـاطقدر19ها از اوايل قرن از زماني كه روس. اشاره كرد

شمالي كشورمان يعني منطقه قفقاز را تصرف كردند، قدرت اين همسـايه شـمالي افـزايش 

و در واقع به لحاظ استراتژيك روسيه توانست ايـران را تحـت كنتـرل خـود درآورد  . يافت

. خته شـد پطرزبورگ به نام ميدان فتح ايران سـا حتي به همين مناسبت ميداني در شهر سن
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نسبت به ايران به لحاظ مـادي،) شوروي(قدرت همسايه شمالي 1991از آن زمان تا سال

و نظامي نامتقارن بود در. كمي اين مسئله به حدي بـود كـه حتـي در اوايـل انقـالب، ايـران

امـا شـوروي. مرزهاي خود ده لشگر داشت كه البته تمركز آنها بيشتر بر غرب كشور بود

و جلفا مستقر كـرده24ي خود با ايران تنها در مرزها لشگر در محورهاي سرخس، انزلي

الزم بـه. طوري كه اين نيروهـا بتواننـد درصـورت لـزوم وارد خـاك ايـران شـوندبه. بود

و دوم جهاني نيروهاي خـارجي از ايـن محورهـا وارد يادآوري است كه در جنگ هاي اول

.خاك ايران شده بودند

پاشي شوروي، به لحاظ ژئوپليتيكي فضايي بـراي ايـرانو با فرو 1991در سال

كشـور مـا نسـبت بـه همسـايگان. اي كشورمان را ارتقا داد باز شد كه موقعيت منطقه

و مثبتي دارد، ولي قدرت ايران نسبت به سه همسايه شـمالي خـود  خود نگاه دوستانه

و تركمنستان، نامتقارن است يك از اين كشـورها هيچزيرا،يعني ارمنستان، آذربايجان

و قــدرت در وضــعيت برابــري بــا ايــران قــرار ندارنــد مســئله ايــن. از نظــر وســعت

. دهنده پويايي ژئوپوپليتيك ايران است نشان

ب 2003سپتامبر11بعد از حوادث و دنبال آن حملههو حمله آمريكا به افغانستان

و با وجود شعارخام نئوكان و فـردا ها مبني بر اينكه امروز به عراق نوبت بغداد اسـت

. تهران، تحوالت جهاني به سمتي پيش رفت كه فضاي جديدي براي ايـران فـراهم شـد 

مي از و از بـين رفـتن توان به شكسـت نومحافظـه جمله اين تحوالت كـاران در آمريكـا

هـا مشروعيت استفاده از نيروي نظامي براي تغيير رژيم نزد افكار عمـومي آمريكـايي 

. جمهوري اوباما شـدو رياستها منجر به روي كارآمدن دمكرات نهايتاًاشاره كرد كه 

و نرم ها به بزرگ در واقع عملكرد نئوكان افزاري آمريكا تبديل ترين بحران مشروعيتي
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و تحوالت به سمتي پيش رفت كه باز شدن فضـاي منطقـه و ژئـوپليتيكي بـراي شد اي

. ايران را به همراه داشت

و جهان با اهميت بود، تحوالت: تحوالت بيداري اسالمي.2 موج ديگري كه براي منطقه

و اتفاقات موج جديدي را در منطقه ايجاد. سه سال گذشته دنياي عرب بود اين تحوالت

كرد كه به لحاظ ژئوپليتيكي براي ايران بسيار حائز اهميت است به اين دليـل كـه عمـالً 

براي مثال زماني كه مصر از كمپ ديويد خارج. خارج كردها مصر را از صحنه رقابت

اما در حال حاضـر ايـن كشـور. شد توانست به مرور خود را در منطقه بازسازي كند

اي برخي كشورهاي عربي از جمله عربستان شده است به نحوي موضوع رقابت منطقه

تح. كه رياض در مسائل داخلي مصر به ايفاي نقش مي پردازد هاي والت سالدر واقع

و تنها بازيگري كه خارج از  اخير در منطقه باعث نوعي فلج سياسي در دنياي عرب شده

مي مرزهاي خود در سطح منطقه در گذشته در ميان. كند، عربستان است اي ايفاي نقش

يك سوم ايران جمعيـت داشـت، امـا بـازيگر كشورهاي عربي، عراق با وجود اينكه تنها

اين كشور در راستاي ادعاي خود براي رهبري جهـان عـرب،.مدآ مهمي به حساب مي

هـاي مهـم در جهـان در آن زمان سوريه نيز يكي از قـدرت. جنگ با ايران را آغاز كرد

عرب بود كه توانست در مقابل عراق كه خواستار تبديل كردن جنگ تحميلي با ايران، به 

و ايراني«جنگ  كر. بود، بايستد» عرب د كه در حال حاضر كشورهايي بايد خاطر نشان

و تنها عربستان اسـت كـه و عراق در منطقه صاحب قدرت نيستند چون سوريه، مصر

اما رفتار ناشي از عصبانيت رياض سبب شـد. داند خود را بازيگر اصلي در منطقه مي

هم ها نسبت بـه پيمانان اين كشور در شوراي همكاري خليج فارس وحتي آمريكايي كه
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آ سياست از. سعود معترض شوندلهاي در مورد آمريكا اين مسئله با تغييـر رويكـرد

اثر رواني اين روند به افزايش ترديد دنياي عرب. خاورميانه به آسيا همزمان شده است

.اي آمريكا منجر شده است هاي خاورميانه از سياست

از.نكته ديگر اينكه حال سه بازيگر غيرعرب در منطقـه خاورميانـه وجـود دارنـد

،ميان آنها، رژيم صهيونيستي از نظر جغرافيايي بخشي از منطقه را اشغال كرده است

و تأثيرگذاري نقش منطقه بـازيگر ديگـر تركيـه. اي نـدارد اما اين رژيم از نظر سياسي

و توسعه، در صحنه سياسي منطقـه بـه ايفـاي  است كه با روي كارآمدن حزب عدالت

و سعي كرد در دنياي و تحوالت بيداري اسالمي تأثيرگـذار باشـد، نقش پرداخت عرب

و نگاه بيش از حد حزبي مسئوالن تركيه دليل تندروي اما به در حمايـت از ازجملهاي ها

و موضع اخوان و همچنـين بـه هاي تند در قبـال گيري المسلمين دليـل تحـوالت سـوريه

اي ايـن منطقه شكاف آنكارا با برخي از اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، موقعيت

در واقع سياستگذاري خارجي تركيـه در قبـال مسـائل منطقـه بـه. كشور تضعيف شد

هـا اما ايران با وجود مشكالت ناشي از تحـريم. شدت به موقعيت اين كشور آسيب زد

و همچنينو فشارهاي منطقه و ائتالفاي هـاي عربسـتان توانسـت بـه سـازي تحركات

در واقع. اي مناسبي دست يابد خود، به موقعيت منطقهتكيه برساختار سياسي توانمند 

و قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ظرفيتـي را بـراي نظـام  نظام انتخاباتي در ايران

و بـين كنـد كـه از نظـر منطقـه ايجاد مي و باعـث اي المللـي حـائز اهميـت بسـيار اسـت

. را داشته باشد هاي بحراني منطقه توانايي بازتعريف خود شودكه ايران از موقعيت مي

صورتبهولي قدرت سياسي در بخش اجرايي،البته اين به معني تغيير ساختار نيست

اي ايـران كـه در اثـر آن امـواج ايـن مسـئله بـه موقعيـت منطقـه. شود مدني جابجا مي
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و بـين موقعيـت منطقـه. استراتژيك باال آمده بود، ثبات بخشيد از اي المللـي ايـران بعـد

و اي، عليـرغم همـه بحـث فصـل موضـوع هسـتهو جه بـه رونـد حـل انتخابات با تو هـا

.شد هاي داخلي تثبيت مخالفت

و گروه.3 :تحت عنوان برنامه اقدام مشترك5+1موافقتنامه ژنو، توافق ميان ايران

ب هاي مختلفي نسبت به آن وجـود وجود آورده كه ديدگاههفصل جديدي را براي ايران

سوي برخي دوستان در داخل كه البته اين نگاه با وجـودازنخست، نگاه منتقدانه. دارد

نگـاه دوم،. شـود قـدرت ايـران مـييها نسبت به موافقتنامه ژنو، باعـث ارتقـا مخالفت

و جنـاحي مخالفت هاي غيرمنطقي با اين موافقتنامه است كه عمـدتاً بـه داليـل سياسـي

ميص و هيچ استداللي ورت نگاه سوم، رويكردي است كه در سطح. پذيرد را نميگيرد

و استراتژيك كالن . كندميتر موافقتنامه ژنو را بررسي تر

از اي از نگاه كالن، سال هاي منطقه در قالب بحث جملـه رژيـم هاست كه بازيگراني

و شيعه هراسي، اسالم صهيونيستي روي پروژه ايران و همچنين تـنشه هراسي راسي

و آمريكا فعاليت مي مي. كنند ايران و آنها سعي كنند تنش دو كشـور را بـه يـك تضـاد

از نظـر تـوان نظـامياي كـدام از بـازيگران منطقـه زيـرا هـيچ. مناقشه نظامي برسـانند 

مي. توانند مقابل ايران قرار گيرند نمي تا بنابراين رژيم صهيونيستي تالش بسياري كند

از بر اينكه ايران به دنبال سالح هسته خود را مبنيادعاي  اي است، اثبـات كنـد تـا مـانع

مي. امضاي موافقتنامه شود هـاي تنـد اعضـاي توان بـه مصـاحبه از جمله اين اقدامات

. البي صهيونيستي در آمريكا اشاره كرد

دميرا وارد انتقاد اين سوي ديگر برخي نسبت به موافقتنامه ژنو از ر آن كنند كـه



___________________________________________________��

اما بايد توجه داشت كه در ايـن موافقتنامـه برنامـه نشده است،»حق«اي به واژه اشاره

در كنگـره 1954الزم به توضيح اسـت كـه در سـال. سازي ايران ذكر شده است غني

و در آن تبصـره»1–2-3«آمريكا قانوني با عنوان  اي بـه نـام بـه تصـويب رسـيده

تب. تبصره طاليي وجود دارد آميـز بـين اي صـلح صـره در مـورد همكـاري هسـته اين

و كشورهاي مختلف است كه در آن واشنگتن اين همكـاري را منـوط  بـه عـدم آمريكا

مي انجام غني با سازي از سوي كشورهايي در. مريكا را دارنـدآداند كه قصد همكاري

و حال حاضر امارات متحده به مدت پنج سال با آمريكـا قـرارداد نظـامي بسـته اسـت

هـا هنـوز در حـال اما عربستان پس از مـدت. همين تبصره طاليي را نيز پذيرفته است

و به مي مذاكره است سـازي داشـته باشـد، آن تبصـره را امضـا خواهد غني دليل اينكه

هاي صادر شـده در شـوراي امنيـت عليـه ايـران خواسـتار تمام قطعنامه. نكرده است

را غنــي5+1كــه كشــورهاي امــا اكنــون.ســازي بــوده انــد تعليــق غنــي ســازي ايــران

اي اين امر بسيار حائز اهميت است، زيرا به لحاظ اسـتراتژيك اند، از نظر منطقههپذيرفت

مي پذيرش قدرت منطقه .شود اي ايران قلمداد

و وضعيت منطقـه به اي طور كلي مسئله مهم در فهم رابطه سياست خارجي ايران

و در جامعه عرب نيـز جـاي آن، اين است كه ايران عضو منطقه آسياي مركزي نيست

هـاي ژئـوپليتيكي آن اسـت، نمي گيرد، اما موقعيت برجسته ايران كه ناشـي از پويـايي 

مي نقش استراتژيك منطقه . دهد اي كشورمان را افزايش

و اسالم هراسي، شيعه ايران هراسي از ديگـر موضـوعات مهـم مـرتبط بـا هراسي

گـذاري روي ايـن زيـرا غـرب بـا سـرمايه. اي كشورمان اسـت سياست خارجي منطقه

موارد درصدد جلوگيري از ايفاي نقش ايران در منطقـه يـا ايجـاد شـكاف در سيسـتم 
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اي ايران به دنبال برنامـه هسـته ها با مطرح كردن اينكه غربي. سياسي كشورمان است

از تحقـق ظرفيـت اسـتراتژيك كشـورمان در ها مانع است، قصد دارند از طريق تحريم

. هراسي ناموفق بـوده اسـت اما بايد توجه داشت كه در عمل پروژه ايران. منطقه شوند

بـ توان در صحبت اين مسئله را مي در. وضـوح مشـاهده كـردههاي اخير نتانياهو وي

تفـاوتي دنيـا از برنامـه فزاينده نسـبت بـه بـي از اظهارنظرهاي خود از نارضايتي يكي 

و كلـي مـي طـوربه.اي ايران خبر داد هسته تـوان ايـن مسـائل را در يـك نگـاه تحليلـي

اي هـر چقـدر شناختي هر مسئله در اين منظومه. شناختي متفاوت بررسي كرد منظومه

پ.هم سخت باشد، قابل حـل اسـت  از اي ايـران بـه رونـده هسـته بنـابراين عنـوان يكـي

و چالش ايـن منظومـه. هـاي جهـان، قابـل مـديريت اسـت برانگيزترين پرونده مهمترين

آن فكري در كنار منظومه ديگري قـرار مـي  و منظومـه گيـرد كـه بسـيار مهـم اسـت

. است گفتماني

ن هاي بعد از انقالب شكاف به اعتقاد بنده ميان دولت دارد، بلكه هاي گفتماني وجود

هـاي در عين تفاوت ميان آنهـا شـاهد يـك نـوع تـداوم گفتمـاني در ميـان همـه دولـت 

بنابراين گفتمان سياست خارجي دولـت فعلـي. معتقد هستم. جمهوري اسالمي هستيم

در گفتمان سياسـت خـارجي مفهـوم اسـتقالل،. نيز همان گفتمان انقالب اسالمي است

هي. دال مركزي است تواند در سياست خارجي نسـبت بـهچ دولتي نميبه اين معني كه

. تفاوت باشد دال مركزي يعني استقالل بي

و تحليلي گفتمان، دولت يازدهم، نيز وجود دارد گرايي تعاملدر منظومه شناختي

بلكه بدين معناست،تعامل به معناي وادادن نيست. كه از اهميت بااليي برخوردار است
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و واكنش مي كه ما از طريق كنش در. توانيم با دنيا كار كنيم متقابل مسئله ديگـري كـه

اسـت كـه بـه مسـائل گرايـي تـوازن اين منظومه گفتماني بسيار حـائز اهميـت اسـت، 

بايد در نظر داشت كه همه سياست خـارجي كشـور مـا، پرونـده. گردد برمياي منطقه

و ازاين هسته س اي نيست و توازني با موضوعات ديگـر ياسـت خـارجي رو بايد تعادل

روسـت ايناز. موقعيت استراتژيك منطقه براي ما بسيار حائز اهميت است. برقرار كرد

. كه اولين سفر وزير امور خارجه به يكي از كشورهاي منطقه يعني عراق شـروع شـد 

و در راسـتاي پرونـده ظريف براي، مالقـات آقاي البته سفرهاي ديگر هـاي چندجانبـه

رسـمي دوجانبـه وي عمـدتاً در سـطح هـاي اما مالقـات.اي صورت گرفته است هسته

و مناطق پيراموني ايران بوده است كه اين مسـئله نشـان  دهنـده اهميـت گفتمـان منطقه

. گرايي در سياست خارجي دولت يازدهم است توازن

يك و شناختي گفتماني در كنار و رفتـاري اين منظومه تحليلي  منظومه كـرداري

در عرصه سياست خارجي، اعتماد به نفس ديپلماتيك يكي از اركـان. گيردهم قرار مي

. اعتماد به نفس سطوح مختلفي دارد. مهم در سياست خارجي است

تـرين بـزرگ. توان به اعتماد به نفس ملي اشاره كرد ازجمله در باالترين سطح مي

كه دستاورد انقالب اسالمي اعتماد به نفس ويژه ب اي بود زيـرا. دسـت آمـدهدر كشور

و كمـك آمريكـايي  هـا در گذشته اين تصور وجود داشـت كـه ايـران تنهـا بـا حضـور

در اين زمينه اعتماد به نفس ديپلماتيك نيز وجـود.ل خود را مديريت كندئتواند مسا مي

المللـي اسـتانبول كـه براي مثال در كنفرانس بين. شود دارد كه كمتر به آن پرداخته مي

المللـي مـذاكره هايي در سـطح بـين اي در آن مطرح شد، ايران با ديپلمات حث هستهمبا

كرد كه اين مسئله نشان از اعتماد به نفس ديپلماتيـك ايـران دارد كـه در نـوع خـود مي
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بايد توجه داشت كه رسـيدن بـه ايـن موفقيـت محصـول تـالش. بسيار با اهميت است

. ملي است بلكه حاصل تالش جمعي در سطح. فردي نيست

و انسـجام رفتـارياي در اجراي سياست خارجي الزم است اصول حرفـه گرايـي

و براي مثال رفتار ديپلماتيك ايران در مسائل مهم منطقه. رعايت شود اي مانند سوريه

مي اوكراين نوعي انسجام رويه بـ اي را نشان اي هـاي منطقـه طـوري كـه بازتـابهدهد،

ك يك رويكرد حرفهرفتار ايران حاكي از آنست اي استه سياست خارجي ايران داراي

و احترام بين و منطقـه كه اين مسئله اعتبار اي را بـراي ايـران بـه همـراه آورده المللـي

به البته نكته حائز اهميت اين است كه ايران بتواند از مرحله چالش. است برانگيز كنوني

و از اين طريق موفقيت منطقه خو خوبي عبور كند . كندد را تثبيت اي

بـراي. مفهومي است كه سياليت پيدا كـرده اسـت» منطقه«نكته ديگر اين است كه

ها كه از موقعيـت زبان توان به مناطق زباني اشاره كرد، مانند اتحاديه پرتغالي مثال مي

مي. شودو نقش خاصي برخوردار مي مـذهبي اشـاره هاي بندي توان به منطقه همچنين

ــد  ــاره كــرد، مانن ــدين ق ــايي آن چن ــدگي جغرافي ــرانس جهــان اســالم كــه پراكن را كنف

و آمريكـا نيـز عضـو نـاظر دربرمي گيرد به نحوي كه حتي كشورهايي چـون روسـيه

و. سازمان همكاري اسالمي هستند نكته حائز اهميت ديگـر در ايـن زمينـه، برخاسـتن

و روابط بين تـوان بـه مـورد مـي المللي است كـه در ايـن ظهور دين در حوزه سياست

.المللي كليساي كاتوليك اشاره كرد ايفاي نقش بين
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 هاي فراروي ايران چالش

و نقش منطقه با سه نوع چالش روبـرو اي ايران، كشورمان با توجه به اهميت موقعيت

: است

به:چالش داخلي.1 اي داليل مختلف، هنوز توجه كافي به مسائل منطقـه در داخل ايران

هـايي كـه يكـي از بحـث. هاي سياسي در اولويت قرار داردو كماكان بحثوجود ندارد

و منظومه شناختي برخي در مورد چالش هاي داخلي در ايران مطرح است، نوع نگرش

و قصـد از افراد است كه همه ابعاد سياسـت خـارجي ايـران را ايـدئولوژيك مـي  داننـد

درحالي كـه. ولوژي را برجسته كنندالملل تنها ايدئ در مسائل مربوط به نظام بين دارند

و هـم ابزار قـدرت عنوان ايدئولوژي در هر كشوري ازجمله ايران به در آفرينـي افزايـي

اما نكته قابل توجه اين است كه اگر به سياسـت خـارجي ايـران. سياست خارجي است

و به ژئوپليتيك توجه نشود، آن تي گاه فهم درسـ تنها از بعد ايدئولوژيك نگريسته شود

ب و تحوالت اين چالش فكري به معني عـدم درك اهميـت. وجود نخواهد آمدهاز مسائل

و به تبع آن دنبال نكردن منافع ملي است منطقه . اي ايران

هـاي چالش دوم مقابل ايران، رفتارهـاي نامتقـارن حتـي در بحـث:اي چالش منطقه.2

مي. المللي است ژئوپليتيكي بين ات براي مثال صهيونيسـتي اشـارهـ حـاد سـلفي توان به

مي كرد كه ائتالفي ناممكن به اما واقعيتي است كه بـه سـبب موقعيـت ممتـاز،رسد نظر

و منطقه هم را بـه يكـديگر پيونـد داده اسـت ژئوپليتيك از. اي ايران، دو جريان مخالف

خود جايگاهي براي عوامل ديگـر مثـل عامـل هاي سوي ديگر ساختارگرايان در تحليل

آنها معتقدند كه دنيا وارد مرحله اغتشاش ژئوپليتيكي نشده است. شوند انساني قائل نمي

مي ايران را بين قدرتو  مي هايي كه در منطقه ايفاي نقش . كنند كند، محاسبه
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و منطقـه الزم اسـت در مجموع براي فهم چگونگي رابطه سياست خـارجي ايـران

و شرايط جديد منطقه را مـد هاي منطقه عواملي همچون جغرافيا، ويژگي نظـر اي ايران

و جغرافيـا رابطـه تنگـاتنگي وجـود دارد كـه. قرار داد  در واقع بـين سياسـت خـارجي

از سـوي ديگـر،. اي برخـوردار اسـت يقين تـداوم جغرافيـايي از اهميـت ويـژه طور به

و بسـيار پيچيـده اسـت فـر اي ايران منحصر بـه هاي منطقه ويژگي عامـل ديگـر نيـز.د

اي ايـران منجـر شـده اي است كه به برجسته شدن موقعيت منطقه شرايط جديد منطقه

و شـرايط. است بنابراين جمهوري اسالمي ايران بايد به خوبي نسبت به ايـن موقعيـت

و چالش در هاي پيش آگاهي يافته رو را شناسـايي كنـد تـا در سياسـت خـارجي خـود

و بين منطقهسطح  و بـه خـوبي بـه ايفـاي نقـش اي المللي بتواند بـازيگري مـؤثر بـوده

.بپردازد

و پاسخ  پرسش

ميبه:پرسش رسد كه دولت يازدهم در سياست خارجي خود همزمان با پيشـبرد نظر

و نزديكي به كشورهاي همسـايه زدايي منطقه با غرب، هدف تنشاي مذاكرات هسته اي

كشـور بـزرگ4از آنجا كه در ساختار هندسه قدرت خاورميانـه. كندميدنبال را نيز

و عربســتان حضــور دارنــد، طبيعتــاً  اهميــت بهبــود روابــط بــا ايــران، تركيــه، مصــر

و تركيـه. كشورهاي مزبور بيشتر است در اين ميان مصر درگير بحران داخلي اسـت

عنـوان ان سـعودي بـه نيز به ترميم روابط با كشورمان روي آورده است، لكن عربست

و رقيب اصـلي جمهـوري اسـالمي ايـران در خلـيج فـارس،يك قدرت منطقه تمايـل اي
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و حتـي گمانـه چنداني به تنش هـاي هـايي دربـاره همكـاري زنـي زدايي با تهران نـدارد

و پنهان ايـن كشـور بـا رژيـم صهيونيسـتي بـه گـوش مـي  در چنـين. رسـد اطالعاتي

و كاســتن از ميــزانـف روابــط تهــرانشــرايطي، پيشــنهاد شــما جهــت تلطيــ ريــاض

 هاي موجود چيست؟ تنش

و رژيم صهيونيستي جنون:پاسخ و تعارضي با هم ندارنـد رفتار عربستان آميز بوده

و انسجام مربـوط بـه موضـوع. حتي در مواقعي نيز با يكديگر قرابت دارند اين قرابت

آنهـا بـراي مخالفـت بـا ايـران هـايي كـه گفتمان.مشترك آنها در مخالفت با ايران است

مثال ساختار گفتماني كـه رژيـم صهيونيسـتي براي.بنيادي دارد ايرادهاي اند، ساخته

اي كشـورمان كـه برنامـه هسـته اي ايران مطرح كرد، ايـن بـود در مورد پرونده هسته

وزير اسرائيل در مجمـع عمـومي سخنراني نخستدر سال گذشته. ماهيت نظامي دارد

مل در حال حاضر بـين.ل حول محور همين مسئله بود، اما توجهي به آن نشدسازمان

و رژيم صهيونيستي در مورد پرونده هسته يـك تضـاد گفتمـاني كشورماناي آمريكا

،اي داشـته باشـد رژيم صهيونيستي معتقد است ايـران نبايـد تـوان هسـته. وجود دارد

توانـايي صـفر كنـد كـه كيـد مـيتأاي است اما اوبامـا زيرا به دنبال ساخت بمب هسته

هم ايـن اسـت كـه. اي براي ايران، سياست دولت آمريكا نيست هسته گفتمان عربستان

وومـرد ايران عامل برهم زدن نظـم در منطقـه اسـت، ايـن گفتمـان هـم كـامالً  د اسـت

اعـزام،هم ريختگي نظـم منطقـهبهدهد كه در واقع عامل تحوالت اخير منطقه نشان مي

ت گروه بنـابراين تغييـر اساسـي.روريستي از سـوي عربسـتان بـه سـوريه اسـت هاي

و سياست  .شرط الزم براي بهبود روابط با اين كشور است.است سعودآلگفتمان
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با توجه به شكافي كه در بين كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فـارس: پرسش

و كويـت  اتفـاق افتـاده، از جمله كشورهاي قطـر، عمـان، عربسـتان سـعودي، امـارات

را تواند اتخاذ كند تا بيشترين بهره دستگاه ديپلماسي ايران چه سازوكاري مي بـرداري

از اين شكاف به عمل آورد؟ سؤال دوم اين است كه حوادثي كه اخيراً در اوكـراين رخ 

و رويارويي تمام تـ داده است و روسيه در اين بحران چه ثيري در رونـدأعيار آمريكا

مي پرونده هسته و آيا ايران قادر است از اين اي ايران فرصت بـراي تواند داشته باشد

؟ كندبرداري پيشبرد مقاصد خود بهره

مي: پاسخ از شكاف بين اعضاي شوراي همكاري خليج فارس فرصتي است كه توانيم

بايد از اين فضاي ايجاد شده درسـت لذا. آن به نفع منافع ملي كشورمان استفاده كنيم

بد اما فرصت،ها خوب است به اين معني كه استفاده از فرصت. برداري كنيم بهره طلبي

بجــز زمــاني كــه(فــارس سياســت ايــران در مــورد كشــورهاي حــوزه خلــيج. اســت

كه. اي بوده است سياست پيوسته)نژاد در اجالس سران شركت كرد احمدي به طوري

نـوان واحـد متشـكل نگـاهع ايران به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به

مي،كند نمي هم بايد. كند بلكه از روابط دوجانبه خود با كشورها صحبت دولت يازدهم

در عـين حـال بايـد. همين سياست را كه از اصول ديپلماسي كشور است، ادامه بدهـد 

. تالش كنيم كه روابط مان را حتي با عربستان سعودي در دولت جديد بهبـود بخشـيم 

و امـارات بـه خصـوص عمـان در در حال حاضر ارتباط ما با كشورهايي نظيـر قطـر

و بايد اين روابط را گسترش دهيم .سطح خوبي قرار دارد
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در اين برهه زماني روابط آمريكا. در رابطه با اوكراين داستان بسيار سيال است

اما آن را نبايد بازگشت به جنگ سرد قلمـداد،و روسيه وارد مرحله جديدي شده است

بينـيم امـا در حـال حاضـر نظـام مـي را هاي از بازگشت جنگ سرد اگرچه نشانه. كرد

. المللي، نظام دوقطبي نيست بين

و در مورد پرونده هسته اي ايران، فارغ از تحوالت مربوط به اوكـراين، مشـكالت

تـرين، اختالفات ادامه خواهد داشت، بايد در نظر داشت كه منطقـه خاورميانـه سياسـي 

و پرتنش امنيتي اي در سي سـال گذشـته ايـن هيچ منطقه. ترين منطقه در دنياست ترين

اي واحـد بـراي تمـامي لـذا مـا نسـخه. المللي را به خود نديده اسـت گونه مداخالت بين

ومناطق  . توانيم به منطقه نگاه اقتصادي يكنواخت داشته باشيم نمي نداريم

كه نميعنوان مشاور وزير امور خارجه فكربه: پرسش ظريف در سياسـت آقاي كنيد

؟ در روابـط خـارجي.خارجي به دنبال ايجاد توازن در روابـط خـا جـي كشـور اسـت 

و چـين و تكيه باال به روابط بـا روسـيه و غرب كشوربا توجه به تخريب روابط ايران

دري در دولت گذشته، آيا سياست خارجي جديد ايران بر مبناي احيا و تعـادل تـوازن

 رجي از طريق بازسازي روابط با غرب بنا نهاده شده است؟روابط خا

. البته در دولت قبل هم تمايل بسيار شديدي براي تعامل با غرب وجود داشت:پاسخ

به در اين زمينه مي يك و دعوت از او براي شركت در توان به ارسال نامه به اوباما

هم كه ايشان طي سفر به هايي مصاحبه. مناظره از طرف آقاي احمدي نژاد اشاره كرد

به. نيويورك داشتند نشان از تمايل براي تعامل با غرب بود در اما غرب داليل مختلف

مي. اين باره اقدامي نكرد كه در مورد سياست خارجي دولت جديد توانم بگويم

كشور ما گرايشي نزددر. بينم دستگاه جديد ديپلماسي، ايران را متمايل به اروپا نمي
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ميها برخي بينند كه البته اين مسئله وجود دارد كه بر اساس آن غرب را ابرقدرت

ت بايد در نظر داشت كه غرب هم مشكالت. ييد مسئولين وزارت خارجه نيستأمورد

ما به تفكري كه اعتقاد دارد، غرب كانون همه تحوالت است، معتقد. خاص خود را دارد

، اين همان بحث اعتماد به نفس ديپل ماتيك است كه بيشتر مورد اشاره قرار نيستيم

و. گرفت هم بايد روابط مطلوب در،متعارفي برقرار كرد البته با غرب اما اين نبايد

و گرايش به غرب قلمداد شود .چارچوب تمايل
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