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 چکيده
این مقاله در صدد کاربست نظریه لیبرال اقتصادی برای تحلیل سیاست خارجی دولت یازدهم می 

باشد. هدف، بررسی و نشان دادن امکان به کار گیری نظریه لیبرال اقتصادی به عنوان چارچوب 

مفهومی برای تبیین سیاست خارجی دولت یازدهم می باشد. از این رو سوال اصلی آن است که آیا 

ن نظریه لیبرال اقتصادی به عنوان چارچوب نظری برای تحلیل سیاست خارجی دولت اعتدال امکا

وجود دارد؟ به سخن دیگر، آیا نظریه لیبرال اقتصادی از قدرت تبیین انگیزه ها، اهداف، تصمیم ها و 

 رفتارهای سیاست خارجی دولت یازدهم برخوردار است؟ پاسخ آن است که در مقایسه با دیگر نظریه

بهتر می تواند وها و با توجه به رفتارها و الگوهای ایجاد شده در سه سال گذشته، این رویکرد بیشتر 

اهداف  ،سیاست خارجی دولت یازدهم را تبیین نماید. چون به طور نسبی از قدرت تبیین انگیزه ها

لیبرال اقتصادی در مقاله ابتدا ویژگی های و رفتارهای سیاست خارجی دولت اعتدال برخوردار است. 

سپس رفتارهای سیاست خارجی دولت اعتدال را با این رویکرد تبیین می نماییم. ؛تبیین می گردد 

البته باید توجه داشت که این نظریه نیز مانند سایر نظریه های سیاست خارجی، قابلیت و توان کافی 

 برای تحلیل کلیه ابعاد و کلیت سیاست خارجی دولت اعتدال را ندارد.

 حسن روحانی دولت اعتدال، سیاست خارجی، لیبرال اقتصادی، :يديکل اژگان
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 مقدمه

ست خارجی ایران دچار  سیا سالمی،  شکل گیری جمهوری ا سالمی ایران و  شد. اما با پس از پیروزی انقالب ا شگرفی  تغییر و تحول 

وجود این، سیاست خارجی ایران در بعضی حوزه ها و اهداف استمرار یافت. در چهار دهه گذشته نیز الگوی حاکم بر سیاست خارجی جمهوری 

سبتاً ثابت مانده که  ست خارجی ن سیا صول، جهت گیری و اهداف بنیادی  ست. از یک طرف ا شته ا سالمی تغییر و تداوم دا ستمرار و ا موجب ا

ستلزم انطباق  سه گانه داخلی، خارجی و روانی م ست و از طرف دیگر، تغییر و تحوالت عینی و ذهنی در محیط های  شته ا سبی آن گ ثبات ن

سالمی تعر صول ثابت و پایدار سیاست خارجی جمهوری ا صولی به عنوان ا سالمی، ا ست. اما پس از پیروزی انقالب ا یف تاکتیکی و ابزاری بوده ا

ستیزی،  ستیزی، ظلم  ستکبار  سلطه گری، ا سیاست خارجی قرار میگیرند.)همانند نفی  شدند. که در عرصه بین المللی راهنمای رفتار و کنش 

 حمایت از مستضعفان و جنبش های آزادی بخش و ...(

اقتصادی، منافع ایدئولوژیک و ...( همچنین سیاست خارجی بر پایه منافع و ارزش های ملی کشور )همانند منافع دفاع امنیتی، منافع 

 تدوین و پیگیری می شود. بر اساس این اصول و منافع ها جهت گیری سیاست خارجی تعیین می گردید.

رغم همه اینها در این چهار دهه که از انقالب اسالالالمی می گذرد سالالیاسالالت خارجی جمهوری اسالالالمی ایران فراز و نشالالیب های ی عل

ر اینکه همه دولت ها،  به خصالالود دولتهای پس از جنب بر این اعتقاد بودند که در اصالالول، مبانی و اسالالتراتژی زیادی داشالالته اسالالت ، عالوه ب

سطح تاک ست خارجی ثابت بوده اند و تنها در  شیوه سیا سی و  شماره  رفتارتیکی و دیپلما ( با این 170، 1383، 44دگرگون بوده اند. )راهبرد، 

ول شالالده اسالالت. این جمهوری اسالالالمی ایران پس از جنب در عین اسالالتمرار، دسالالتخوش تغییر و تح حال باید اذعان کرد که سالالیاسالالت خارجی

معلول عوامل و متغیر های چندگانه در سالالالطوخ مختلف فردی، ملی  و بین المللی اسالالالت که تغییرات رفتاری انکار ناپذیری را باع   دگرگونی 

ساز387، 1391گردید. )دهقانی،  ست خارجی دولت  سیا صلح گرایی، گفتگو و ... ( مثالً  ست خارجی،  سیا صه  صادی در عر سعه اقت ندگی بر تو

لذا الگوی  ،تاکید داشت یا مثالً در دوران اصول گرایی سیاست خارجی ایران در عین تداوم نظری و عملی دستخوش تغییر و تحوالت زیادی شد

ل به معنای تشدید جنب سرد با آمریکا و بازنگری روابط نزدیک با رفتاری و دیپلماسی آن دگرگون و متحول گردید. در این دوره سیاست تعدی

اروپا شد. و از طرفی سیاست نزدیکی به روسیه و چین و جهان سوم گرایی به خصود آمریکای التین گرایی در سیاست خارجی ایران تقویت 

 شد.

سال  صه  1392در  شهای زیادی چه در عر صه خارجی مواجه بود. از یک دولت تدبیر و امید روی کار آمد و با چال داخل و چه در عر

های مکرر غرب و  هدید  ناامنی مرزهای ایران، ت پدیده داعش در منطقه،  نه غرب، افزایش تورم، از طرف دیگر ظهور  ما ظال های  طرف تحریم 

 حامیانش علیه ایران و برنامه انرژی هسته ای بود. 

سبت به دولت قب شدتا دولت یازدهم ن ساءل باع   سالمی ایران تغییراتی را این م ست خارجی جمهوری ا سیا صول گرا(در  ل )دولت ا

مها،حل مسأله ی انرژی هسته ای ،رفع تنش در روابط با اتحادیه اروپا همچنین آمریکا یایجاد کند؛لذا سعی کردتا نزدیکی به غرب،برداشتن تحر

گذشته در پیش گرفت بیشتر بر اقتصاد،حل مسأله سرمایه گذاری و...می لذا رفتار هایی که این دولت در سه سال را در دستورکارخود قراربدهد.

. گرچه برای مطالعه سیاست در نظر گرفت ،یاست خارجی دولت اعتدالای تبیین سچرخید.با این توضیحات رویکردهای بسیاری را می توان بر

به تنهایی شالالالاید ناممکن و یا    1افت و یا رویکرد نظریخارجی دولت هایی که در جمهوری اسالالالالمی ایران روی کار آمده اند انتخاب یک رهی

ضه های متمایزی که گزینش متغیر ها، عوامل ، فرایند ها و مفاهیم خارجی را در  صول و مفرو شد. چون هر یک از این نظریه ها بر ا شکل با م

ست خارجی دولت یازدهم اتفاق نظر وجود ندارد. ای سیا ست خارجی ایجاب می کند. لذا برای مطالعه  سیا ن اختالف نظر ها از تجزیه و تحلیل 

 نوع رابطه بین المللی و نظریه سیاست خارجی از یک سو، و ماهیت و هویت جمهوری اسالمی ایران از سوی دیگر سرچشمه می گیرد. 

نظریه های مختلفی را در مورد سالالیاسالالت خارجی جمهوری اسالالالمی در دوره ی دولت یازدهم می توان از زوایای مختلفی بر اسالالاس 

ه مان گراییالگوها، جهت  ند، آر هایی همان فت  کار برد. رهیا به  خارجی انقالب اسالالالالمی ایران  یاسالالالت  هداف و اصالالالول سالالال ، صالالاللح 2ا، ا

                                                           
1 Theore tical perspective 
2 Idealism 
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و ... نگارنده در این مقاله سیاست  9، سازه انگاری8، نهاد گرایی نولیبرال7، نو واقع گرایی6ژئوپلتیک ،5، واقع گرایی4،لیبرالیسم اقتصادی3دمکراتیک

 بیشتر بر اساس رویکرد لیبرالیسم اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. خارجی دولت یازدهم را

 چارچوب نظري-1

 10ليبراليسم اقتصادي-1-1

نظریه لیبرالیسم اقتصادی نوعی رویکرد اقتصاد سیاسی مبتنی بر تعامل اقتصاد و سیاست و تأثیر متقابل آنها بر هم است. این مکتب 

ستدالل می کنند  که نظام اقتصادی لیبرال یا اقتصاد بازار در داخل و نظم اقتصادی در سطح بین المللی موجب اتخاد سیاست فکری تصور و ا

(. زیرا با فرض اینکه مهم ترین انگیزه رفتار خارجی دولت های مدرن، Grun berg 1992:146).خارجی صالاللح طلب و مسالالالمت جو میشالالود

صمیم گیرنده ست و رهبران ت صادی ا صادی مردم خود را بر کلیه ی مالحظات و اهداف دیگر مقدم می دارند، نظام رفا کامیابی اقت ه مادی و اقت

 اقتصادی لیبرال در داخل و نظام بین الملل به دو طریق سیاست خارجی همکاری جویانه و صلح آمیز را باع  می شود.

شور ف شتری را برای ملت و ک صادی بی سعادت و رفاه اقت صادی،  ست، این نظام اقت شور های مرفه و نخ سازد. ملت ها و ک راهم می 

تر هستند. بسیاری از ضع موجود، به نوبه ی خود، صلح جوسعادتمند نیز از وضع و نظم موجود راضی ترند و کشور های محافظه کار و طرفدار و

، انگیزه کمتری برای ستیزه جویی و منازعات و مناقشات برای کسب ثروت رخ می دهد. ولی اگر کشورها از پیش ثروتمند و توسعه یافته باشند

جنب طلبی دارند. همچنین جوامع پیشرفته و مرفه در صورت وقوع جنب هزینه های زیادی را باید متحمل شوند که برای مردم توجیه پذیر و 

سایر کشورها شند.)دهقانی،  قابل قبول نیست. پس آنها به این دو دلیل از منازعه و جنب روی گردانند و خواهان روابط حسنه با  -1391می با

241) 

ود سیاست خارجی صلح آمیزی را ایجاب خبین کشورها را افزایش می دهد که دوم، نظم اقتصادی لیبرال، وابستگی متقابل اقتصادی 

شورها سعه طلبی کاهش می یابد. به علت اینکه از یک طرف همه ک سه تجاوزگری و تو سو ستگی متقابل، و شرایط واب قادرند  می کند. زیرا در 

شد) سیار زیاد برای متجاوز می با (. Keohane,7970:37Iدست به تالفی بزنند و از طرف دیگر تجاوز و جنب متضمن و مستلزم صرف هزینه ب

ی این کشورها مجبورند به همکاری و تشریک مساعی با یکدیگر بپردازند تا رفاه و آسایش مردم خود را فراهم سازند. این امر به معنا ،در نتیجه

کاهش مطلوبیت نیروی نظامی و زور به عنوان تنها ابزار سیاست خارجی و عدم قطعیت سلسله مراتب موضوعی در آن می باشد. یعنی این گونه 

نیست که کشورها تحت هر شرایطی و در همه حال امنیت نظامی را مهم ترین هدف و اولویت سیاست خارجی خود قرار دهند، بلکه در وضعیت 

ستگی متق ست ادنی واب سیا ست اعلی و  سیا صادیق  صادی عمومی را باالتر از امنیت نظامی قرار می دهند. در حقیقت م ابل حتی آنها رفاه اقت

 (.cooper, and, morse,I970:371تغییر کرده است)

ی را از آن ارائه دهند نسخه های جدید لیبرالیسم اقتصادی در عین پایبندی به اصول اولیه این نظریه، تالش کرده اند باز خوانی نوین

(. این نظریه ها کماکان معتقدند که تجارت آزاد در سطح داخلی و بین المللی باع  keohane,1987:4که با جهان واقعی انطباق بیشتری دارد)

لزوماً مترادف  سیاست خارجی مسالمت آمیز و صلح جویانه می شود، ولی نه به صورت مستقیم و سریع و آنی. وابستگی متقابل و تجارت آزاد

ست  صه خارجی نی صورت می گیرد. این دو عامل در اثر وجود یک زنجیره علّی، به عنوان ؛صلح و همکاری در عر سطه  و این تاثیر گذاری با وا

نجر به رفاه م،گونه تجارت آزاد و اقتصاد بازار یک متغیر مداخله گر و واسطه بین مردم ساالری و سیاست خارجی مسالمت آمیز قرار دارند. بدین

صلح آمیز و همکاری  ست خارجی  سیا سی نیز باع  رفتار و  ساالری را به بار می آورد، دموکرا شتر می گردد که مردم  صادی بی و کامیابی اقت

 (.weede, 1995:165جویانه می شود)

                                                           
3 Democratic Peace 
4 economic libralism 
5 Grand theory 
6 joopolotic 
7 neorealism 
8 Neoliberal institutionalism 
9 Con structivism 
10Economic liberalism 
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ست. عالو سود دوجانبه ا ضمن منفعت و  ستلزم و مت صادی، بازار و تجارت آزاد م شورها را قادر می به نظر لیبرال های اقت ه بر این، ک

سازد تا بر اساس مزیت نسبی خود تخصصی شده و با بهره وری بیشتر، سود خود از تجارت را افزایش دهند. همچنین، مردم ساالری نیز به دو 

شهروندانی که باید هزینه های ست، در یک نظام دموکراتیک،  شود. نخ سالمت آمیز می  ست خارجی م سیا تجاوزگری و  علت موجب رفتار و 

جنب را بپردازند نقش زیادی در تصالالمیم گیری ایفا می کنند. در نتیجه از سالالیاسالالت خارجی صالاللح جویانه حمایت می کنند. دوم، شالالهروندان 

یت نمی  یان خود رضالالالا تا به جنب هم ته و  گذاشالالال ها احترام  یک سالالالایر مردم سالالالاالری  به حقوق دموکرات های مردم سالالالاالر  کشالالالور

 (.Doyle,1980:80دهند)

برخی دیگر از نظریه پردازان لیبرال، بر همبسالالتگی مثبت بین ماهیت آزاد سالالاز ائتالف های حاکم در یک کشالالور و گرایش همکاری 

مبنی بر استدالل های سنتی درباره ی تأثیرات وابستگی  ،جویانه آن در سیاست خارجی تأکید می ورزند. آنها استدالل می کنند که این فرضیه

شورها سیله آن،  متقابل میان ک ست که به و شی ا ضه هایی معین درباره راه و رو ست، بلکه برپایه مفرو و رفتار همکاری جویانه دو جانبه آنها نی

سیاسی منطقه ای با بین الم سیاسی برای تأمین و حفظ منافع داخلی، بقا و موقعیت خود، هم پیوندی و ارتباط خود را با اقتصاد  للی ائتالفهای 

سایر تعریف و تعیین می  صاد جهانی و  سبات مختلفی که بازیگران گوناگون را به اقت ست که روابط و منا صلی این رهیافت این ا کنند. فرض ا

 فرآیندهای بین المللی پیوند می زند، بر تصور و تلقی آنها از منافعشان تأثیر می گذارد که به صورت منطقه ای و جهانی بیان می شوند.

آزادی سازی اقتصادی، یعنی اصالحات بازار محور، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت، ائتالفهای طرفداررویکرد، منافع  از منظر این

لویت مستلزم باز بودن کشور به روی بازارهای جهانی، سرمایه، سرمایه گذاریها و فناوری بین المللی است. موضوع محوری در دستور کار آنها، او

از رقابت بین المللی است. آنها پذیرای سیاستهای سازگاری و انطباق ساختاری بوده و مخالف هرگونه هم لماقتصادی سازگاری با اقتصاد و نظم 

شریک  شتی جویانه و مبتنی بر همکاری و ت ست خارجی آ سیا صادی،  ساز اقت ستند. از نظر ائتالفهای آزاد  سرمایه گذاران جهانی ه رویارویی با 

ی و جهانی می انجامد، مؤثرترین و مطلوب ترین رفتار خارجی ونظم اسالالالت. بنابراین، این مسالالالاعی که به نظم های همکاری جویانه منطقه ا

رهیافت، برخالف نظریه سنتی لیبرالیسم اقتصادی، مبتنی بر همبستگی جبری میان لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی خارجی صلح آمیز نیست؛ 

شی از تجارت آزاد، سترده داخلی نا ست که رفاه گ شود، بلکه فرض  یعنی اینگونه نی موجب انگیزه ها و ارجحیتهای همکاری طلب خارجی می 

ست خارجی تعاملی را ایجاب می  سیا سود در مورد جنب،  صادی هزینه و  سبات اقت سازی در داخل، و نه محا ست که منافع ائتالفهای آزاد این ا

 کند.

ن و برنامه های پوپولیسالالتی کالسالالیک، خودبسالالندگی ائتالفهای دولت گرا که بر عکس، بر الگوهای جایگزینی واردات، صالالنعتی کرد

ست  سیا ستقبال نمی کنند. چون، این نوع  ست خارجی همکاری جویانه حمایت و ا سیا صادی و خوداتکایی تمام عیار تاکید می ورزند، از  اقت

زیست پذیری و استمرار حاکمیت خارجی مشروعیت و منافع داخلی آنان را تضعیف و خدشه دار می سازد. در حالی که سیاست خارجی تقابلی، 

 (.148: 1381آنها را فراهم می سازد)سولینگن، 

 نگارنده بر این اعتقاد است:

اگر چه نظر لیبرالیسم اقتصادی قدرت تبیین الزم برای تحلیل کلیت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و همه واقعیت ها، ابعاد 

د، ولی با جرخ و تعدیل آن، به ویژه رویکرد ائتالف آزادساز اقتصادی،تکیه بر حل بحران انرژی هسته و جوانب آن برای دولت تدبیر و امید را ندارن

ای که منجر به تحریم های اقتصادی متعددی شده است، سفرهای متعدد رئیس جمهور یا اعضای دولت به کشور های مختلف و دعوت از تجار 

سران  ست با  ش سرمایه گذاران خارجی به ایران، ن صادی 5+1و  می توان آن را به عنوان چارچوب مفهومی برای رفتار  ،مبنی بر رفع تحریم اقت

سالمی  سیاست دولت تدبیر و امید به کار برد. زیرا عوامل و عناصر اقتصادی نقش انکار ناپذیری در تعیین و تدوین سیاست خارجی جمهوری ا

صادی و ن سعه اقت شته و دارند. الگوی حل تو صادیدر این دوره دا صاد داخلی، رفع تحریم های اقت حداقل یکی از متغیرهای مهم تاثیر  ،ظام اقت

صادی، اگر تنها انگی سعه اقت شد و تو صادی، مانند رفاه و ر ست. بنابراین، مالحظات و منافع اقت ست خارجی دولت تدبیر و امید ا سیا زه گذار بر 

شد، بی تردید یکی از اه ست خارجی دولت تدبیر و امید نبا صادیسیا سعه اقت سوب می گردد. فراتر از این، تو  -داف و انگیزه های مهم آن مح

های اروپایی و دعوت از اقتصاد دانان و تجار و شرکت های این کشور ممکن است در سلسله مراتب اهداف ملی رفتن به سمت کشور،تکنولوژیک 

 کشور در اولویت نخست سیاست خارجی دولت روحانی قرار بگیرد.
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س صراحتاً یا تلویحاً این الگوی نظری را برای تحلیل بر این ا سالمی ایران،  ست خارجی جمهوری ا سیا سیاری از تحلیل گران  اس، ب

یت سیاست خارجی دولت تدبیر و امید به کار بسته اند. چون در این دوره با توجه به رفع مشکالت اقتصادی کشور ،خروج از رکود اقتصادی، اولو

صادی در شد اقت سعه و ر ست خارجی جمهوری  تو سیا ست خارجی دولت تدبیر و امید ارتقا یافت. در پی آن، رفتار  سیا سله مراتب اهداف  سل

ساسی شد و از مقابله جویی به سوی آشتی جویی و تنش زدایی تغییر جهت داد. ،می نیز تحت تأثیر این اولویتاسال دستخوش تغییر و تحول ا

س سترش روابط جمهوری ا شور ها و المی ایرانبهبود وگ ضی از ک شور های مختلف با بع سافرت های متعدد روحانی، ظریف و دیگر وزرا به ک م

 شاهدی بر این مدعاست.

شته را یک پیروزی  سال گذ سه  سته ای تحت عنوان برجام در طی  سئله انرژی ه از همه مهم تر نگاه دولت تدبیر و امید به حل م

تحریم های اقتصالالادی را بردارد، تجار کشالالور های اروپایی را به ایران بکشالالاند. شالالرکت های بزر  بزرگی برای دولت خود می داند که می تواند 

سالالت اروپایی را جهت سالالرمایه گذاری به ایران آورد. تنش زدایی را به همراه داشالالته باشالالد. اعتماد را بین ایران و جهان به وجود آورد. لذا سالالیا

 .مسالمت جویانه را جایگزین سیاست تهاجمی نماید

 عوامل تاثير گذار بر سياست خارجی دولت تدبير و اميد-2

( سالالکان هدایت سالالیاسالالت خارجی جمهوری 1392-1384عدالت محور ) یقبل از دولت تدبیر و امید، دولت موصالالوم به اصالالول گرا

ست خارجی سیا ضی از تحلیل گران  شت، در این زمینه بع سالمی ایران را برعهده دا صول گرااین باورند که گفتمان عدبر ،ا یک  ،الت محوری ا

، 1390( بوده اسالالت. )متقی، پوسالالتین چی 1384-1376گفتمان مقاومت غیر متوازنی بود که بر عکس گفتمان تعامل سالالازنده اصالالالخ طلبان )

 ( در عین حال تمامی عوامل و منابع تعیین کننده سالالیاسالالت خارجی جمهوری اسالالالمی ایران در دوره گفتمان مقاومت غیر متوازن260-265

در این دوره دسالالتخوض تغییر و تحول شالالد که تغییرات رفتاری را اجتناب ناپذیر  بعضالالاَ ،و خارجیشالالعاری ( در سالالطوخ فردی، 1384-1392)

سی خارجی ایران در دوران دولت تدبیر و امید ) سیا ضا1392َساخت. از این جهت درک و فهم تحوالت   ( به لحاظ عوامل و متغیر هایی که بع

 ارجی دارند نیاز به توضیح است.تاثیر در سیاست خ

 در سطح فردي و ساختاري:.1-2

سال  سطح مدیریت قوه مجریه به وجود آمد، و دولت دهم جای خود را به دولت 1392با انتخاب حسن روحانی در  ، عمالً تغییر  در 

 کامل تغییر پیدا کرد.یازدهم با محوریت رئیس جمهور جدید داد. با انتخاب فرد جدید، ساختار قوه مجریه هم به طور 

سن روحانی و هم ترکیب دولت  زمان، در این سن روحانی خود را فرا جناحی معرفی کرده بود. اما بدون اغراق باید گفت که هم ح ح

زمینه گزاران سازندگی دوران هاشمی رفسنجانی و اصالخ طلبان دوران خاتمی می باشند. از این جهت به لحاظ مبانی فکری در کاراو تلفیقی از 

شد. اما رئیس جمهور جدید  شرایط منطقه و بین الملل به لحاظ زمانی با هم متفاوت می با شند. گرچه  ست خارجی به هم نزدیک می با سیا

ست خارجی تعاملی و غیر مواجهه جویانه ای را در پیش بگیرد.دقیقاً برخالف دولت دهم، که  سیا صول و مبانی انقالب،  شت با حفظ ا تالش دا

بح  اینجا  البته، (260-250: 1391. )دهقانی فیروزآبادی و نوری، پیش گرفته بود تکلم سالالیاسالالت مقابله جویانه و شالالاید رادیکال در بعضالالاً در

 .مقایسه ای نیست

ست داخلی و  سیا حسن روحانی پس ار انتخاب از اتحاد و همدلی بین جناخ ها و حل مشکالت کشور هم سخن راند، حل مسائل و 

خارجی خود را در هماهنگی بین قوا، گروه ها و ... دانسالالت. در هر صالالورت الزم بود تا ادراکات سالالیاسالالت خارجی ایران در ارتباط با موضالالوعات 

شور باع  خواهد »للی تبیین گردد؛ زیرا: مختلف منطقه ای و بین الم ستگاه هایی بوروکراتیک یک ک ست که عدم هماهنگی بین د واقعیت آن ا

آن کشور 12مختلف و بعضاً متضادی از آن کشور بگیرند. عالئمی که یک کشور به خارج می فرستد، تشکیل دهنده تصویر 11شد که دیگران عالئم

شتدر نظر دیگران خواهد بود. این تصویر ن ها خواهد شد. واضح و این به نوبه خود مبنای رفتارآن دیگران موثر خواهد بود 13هایتاً در تصور و بردا
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باع  بی اعتباری دیپلماسالی و دیپلمات های آن  15و عملیاتی 14اسالت که در این چارچوب، عالئم متضالاد و متفاوت بین سالیاسالت های اعالمی

 (67-68: 1381)سجاد پور :. «کشور خواهد شد

 ربی عانقالب در کشور هاي  .2-2
سال  در کشور های  1390یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر سیاست خارجی دولت یازدهم، تحولی بود که قبل از این دولت یعنی از 

ب های منطقه عربی و مسلمان منطقه رخ داد، که این مسئله به چالش بزرگی بین ایران و عربستان پیشتر تبدیل شد. مخالفت عربستان با انقال

صلح طلبانه و تنش  ست  سیا شد که علی رغم  و حمایت از رژیم های دیکتاتور منطقه و از طرفی حمایت ایران از ملت های آزاده منطقه باع  

عربسالتان، تنش را بین دو کشالور زیاد کند. این مسالئله باع  ایران باسالیادت  عربی منطقه محوری ،ت یازدهم ،اما سالیاسالت خصالمانه زای دول

شایده سی، فرا فکنی، اتهام زنی کشور های غربی و عربی منطقه را مبنی بر دخالت ایران در تحوالت منطقه شد. این مسئله دولت یازدهم را   را

که خود را نزدیک به اتحادیه اروپا کرده است ،که سیاست صلح طلبانه ی روحانی این احتمالا غرب سوق داده است وببیشتر به روند تنش زدایی 

سمت باع ست که کشور های عربی منطقه به  شده ا ستان با ایران حرکت کنند.«تنش زایی»   ستی کشورپادشاهی عرب سیا اما علی رغم چنین 

سوریه ، عراق  ستان در تحوالت  ست خارجی عرب سیا صود بعد ازاینکه  ست مقابله جویانه خودرا درقبال ایران در پیش گرفت؛ به خ سیا همان 

 و...ناموفق شده بود.

 ظهور داعش در عراق و سوریه .3-2
در اینکه ایران همیشالاله مورد تهاجم بوده اسالالت شالالکی نیسالالت، تحوالت تاریخ معاصالالر ایران، و قرارداد هایی از قبیل ترکمان چای، 

 و اشغال های مکرر خاک ایران توسط دیگر کشور ها این مسئله را تایید می کند. 1332مرداد  28، کودتای 1919گلستان، مجمل، 

شرقی و غربی  سال اخیر منطقه خاورمیانه و مرزهای  شمالی و جنوبی ایران دچار ناآرامی ها و تنش ها و نا امنی هایی بوده ،در چند 

که به یک تهدید امنیتی  ؛به وجود آمدبه نام داعش ،اخیراً گروه تند روی سنی جدیدی در دو کشور عراق و سوریه  ،است که از دل این تحوالت

شم گیری ت ساس نظریه ژئوپلتیک، منافع ملی و چ ست. که بر ا ست، آن هم در منطقه ای که پیش از این ناپایدار و بی ثبات بوده ا شده ا بدیل 

این گروه فراتر از شالالعارها و و برنامه های جدایی طلبانه، به دنبال نابودی  .ارزشالالی جمهوری اسالالالمی ایران را در عراق و سالالوریه تهدید می کند

( همچنین این گروه به منزله ی یکی ESHRAF 93/11/12یک دولت اسالمی مطابق با برداشت خود از قانون شریعت است. )شیعه و تشکیل 

دولت یازدهم که به دنبال تنش زدایی، تجاری ،باشالالد. در چنین شالالرایطی میریت ملی ایران در سالالال های اخیاز جدی ترین تهدید ها برای امن

.درحالی که دولت اعتدال سعی کرد زمینه و واردات کاال به اروپا و بالعکس است را با مشکل مواجه می کندسازی در کشورهای منطقه، صادرات 

 اءتالف سازی با منطقه وجهان را به وجود بیاورد.وهمچنین با ایجاد اعتمادسازی با غرب برحضور سرمایه گذاران خارجی تاکیدداشتند.

 تحریم هاي بين المللی عليه ایران .4-2

آغاز  1357علیه جمهوری اسالمی ایران از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال ،تحریم های بین المللی با سرکردگی امریکا 

صادی  سعه اقت صلح دموکراتیک و تو شان که تنش زدایی،  ست خارجی سیا صالخ طلبان با توجه به رویکرد  سازندگی و ا شد. اما در دوران دولت 

این امر عواقب و پیامدهای بسیار  ،بود که این تحریم ها برداشته و یا کاهش پیدا کند. اما مجدداً با شروع دولت اصول گرا بوده است سعی شده

 شدیدتری برای ایران داشت. 

زیسالالتی زدایی و هم البته جمهوری اسالالالمی ایران همیشالاله از عملکرد غرب این انتقاد را داشالالت که آن ها بیش از آنکه در پی تنش

شن سلیم و تمکین ایران بوده اند )دهقانی، با صدد ت سرائیل از جغرافیای جهان، نفی 521، 1390د در  سخنانی همچون حذف ا (. احمدی نژاد با 

حدانش را برای زمینگیر کردن دیپلو..هلوکاسالالالت  ها و مت ند البی صالالالهیونیسالالالت  بموتور نیروم ها  یک ایران و افزایش تحریم  حرکت  همات

شودhttp:shargh daily.irانداخت) صول گرا نمی  سوی غرب تنها منوط به دوران دولت ا شرایط افزایش تحریم هم از  البته نباید نقش  .(. لذا 

ست تقابلی در برابر غرب را پیش  سیا صول گرا  سئله باع  گردید تا دولت ا شور نادیده گرفت. همین م ست خارجی یک ک سیا کارگزار را در 

اجتماعی و اقتصادی دولت احمدی نژاد به کشور صدمات زیادی وارد آورد. در چنین شرایطی صادرات  بگیرد. تحریم های شدید و سیاست های
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نفت خام به شالالدت کاهش یافت، نرخ تورم افزایش پیدا کرد، میزان تولیدات داخلی با افت شالالدیدی رو به رو شالالد، بیکاری افزایش یافت، ارزش 

 (.6/9/1393مصرفی افزایش چشمگیری یافت.)پایگاه خبری تحلیلی یزدما،  پول ایران تنزل پیدا کرد و قیمت کاالها و اقالم

سال  شان می دهد که تمام فعالیت های اقتصادی  1392تا  1389لیست تحریم های آمریکا علیه ایران از  نظامی، پزشکی، و ... به ،ن

ایران نبایسالالتی نفعی در هیف فعالیت »اعالم کرد:ی منیت سالالازمان ملل، طی بیانیه اشالالورای ا 1389به گونه ای که در سالالال  .اوج خود رسالالید

عالم اقتصاد، ) «امتناع نمایندبه ایران ... هرنوع کاالیی اقتصادی در یک کشور دیگر شامل .... نماید. و تمام دولت ها باید از ارائه، فروش یا انتقال 

( در سال 7/1/1394ا ممنوع کرد. )رسانه خبری تحلیلی گفت و گو هم اتحادیه اروپا هرگونه تجارت با ایران ر 3/11/1390( در تاریخ 6/4/1392

 شرکت و موسسه مالی ایران را تحریم کرد.)همان( 50آمریکا مجدداً  90

حجم گسالالترده تحریم های  ،بی شالالک بزرگترین میراثی که حسالالن روحانی با انتخابش به عنوان ریاسالالت جمهوری در اختیار گرفت

ی اقتصالالادی، صالالنعت نفت ایران، بانک مرکزی و شالالخصالالیت های حقیقی و حقوقی بوده اسالالت. بر همین اسالالاس آمریکا و متحدانش بر بنگاه ها

شت و  صاد ایران دا سیاری بر اقت سته ای ایران که تاثیر ب شد و از همه مهمتر حل برنامه ه صاد متمرکز  مهمترین دغدغه دولت یازدهم بر اقت

 (6/4/1392صاد، برداشتن تحریم ها از ایران بوده است. )عالم اقت

 تورم افسار گسيخته .5-2

صادی در ایران شد ،از تورم اقت صادی یاد می  ضل اقت شه به عنوان یک مع شور چند برابر  ،اما در دوره دولت دهم .همی نرخ تورم در ک

سال  شکلی که نرخ تورم در  ست به  سال  14، 1384شده ا سابقه  %30به حدود  1391درصد بود در پایان  سال گذشته بی  سید که درسی  ر

ست.  سرما (KHABAR ONLINE 1393/3/30)بوده ا ساله، رتبه ایران در اوپک تنزل پیدا کرد. میزان  ست  شم انداز بی سند چ یه بر خالف 

شرکت های خارجی در بخش های باال و  ،گذاری خارجی در شاهر  اقتصاد و توسعه کشور به کمترین میزان رسید، پروژه های چند میلیاردی

 (http:sharghdaily.ir? news-id=I7I50شد. )پایین دستی تعطیل شد. منطقه گازی عسلویه تقریباً به تعطیلی کشانده 

تنش با اغلب  ،اولین مشکل در عرصه روابط خارجی؛زمینه دو مشکل اساسی را در پیش روی خود داشتدولت یازدهم بازهم در این 

تحریم های گسترده و تورم افسار گسیخته در داخل کشور و خروج اقتصاد کشور از این وضعیت بود. واردات بی رویه ،دوم  بود، کشورهای جهان

صرفی با اتکا به دالرهای نفتی و خالی صندوق ذخیره ارزی  کاالهای م صاد ایران را دچار بیماری ،کردن  که نتیجه آن تورم و  ؛کرد «هلندی»اقت

شرق  شور بود. )خبرگزاری الف؛ و روزنامه  سعادت و 27/5/1392بی اعتبار کردن پول ک صادی  سم اقت شد در رویکرد لیبرالی ( همانگونه که ذکر 

ست شور از یک طرف، واب صادی ک صادی، نظم  اقت صلح آمیزی رفاه اقت ست خارجی  سیا شورها از طرف دیگر نیاز به  صادی بین ک گی متقابل اقت

 ( که دولت یازدهم به دنبال آن بود.1986Rose crance.Rدارد) 

 الگوهاي رفتاري سياست خارجی دولت اعتدال-3 
ساس منافع ملیش شود بر ا سعی می  ست خارجی یک دولت اغلب  سیا شوری منافع ملی  انرویکردهای رفتاری  شود. و هر ک تعریف 

( واحدهایی که 65:1389تین چی، سالالالو میزان قدرتی که دارد تعریف می کند)متقی، پو «قدرت ملی»خود را براسالالالاس مولفه های مربوط به 

متنوع تری  یدارای ابزارهای متنوع قدرت ملی هسالالالتند، طبیعی اسالالالت که حوزه نفوذ و شالالالاخو های مربوط به منافع ملی خود را به گونه 

 سازماندهی می نمایند. به همین دلیل است که بین منافع ملی و حوزه جغرافیایی کشورها همواره تداخل به وجود می آید.

سی برای توجیه منافع ملی «مورگنتا» سیا شاخو هایی همانند تفکر، جهت گیری و ایدئولوژی  ست که دولتمردان از  بر این اعتقاد ا

تحلیل »نیز در تبیین مفهوم منافع ملی در سالالیاسالالت خارجی کشالالورها آن را معیاری برای  «جیمز روزنا»ی دیگر اسالالتفاده می کنند. از سالالوی

و همچنین کنش سیاسی می داند و هرگونه رفتاری را که نیازمند توجیه، تایید یا نفی خط مشی و عملکرد زمامداران مختلف باشد، از «سیاسی

شندل،  ، تئوریزه و تبیین می«منافع ملی»طریق  ستی و یا 37: 1374کند)رو سیونالی صرفاً در قالب رویکرد نا (.بنابراین، نمی توان منافع ملی را 

مورد توجه قرار داد. مفهوم منافع ملی دارای کارکردهای متنوعی اسالالالت که قابلیت، تحرک، انعطاف و  «ملت –دولت »در چارچوب جغرافیایی 

اشالالالاره می کنند، تالش دارند تا رفتار و عملکرد  «منافع ملی»جاد می کند. هرگاه که زمامداران به انگیزش کنش بین المللی را در زمامداران ای

اد، خود را مشروع نشان دهند. بنابراین تمامی زمامداران سیاسی، تصمیمات خود را بر اساس منافع ملی توجیه و تثبیت می نمایند. امنیت، اقتص

منافع »ایران مهمند. به عبارتی برای درک  «منافع ملی»درک  برایبه عنوان قدرت برتر منطقه  نرسالالالالت گرایی، رفع تحریم ها، معرفی ایرا

 سیاسی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد. ،ایران در دوران دولت یازدهم الزم است شاخو های ژئوپلتیکی، ساختاری، اقتصادی، فرهنب«ملی
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سیاس سیاست هسته ای و رفتار  شد  شکن اقتصادی، مجدداً اتحاد کشورهای همانطور که ذکر  ی دولت دهم باع  تحریم های کمر 

ماهیت ساختاری دارد، واقعیت های رفتاری دولت دهم ))بعضاً(( نشان رجی ،یران شد اگر چه موضوع سیاست خاغرب علیه جمهوری اسالمی ا

سیاری از موارد و مواقع شخو رئیس جمهور از ال ،می داد که در ب سازی روابط دیپلمات ها یا  صی  شخ ست ،گوی  سیا ضوعات  برای حل مو

خارجی استفاده می کردند. اینکه روخ اهلل رمضانی از تحلیل گران سیاست خارجی در تبیین نشانه های روان شناختی سیاست خارجی ایران بر 

رانی می تواند مخاطرات متنوعی را به وجود که در بسالالالیاری از مواقع، روحیه افراطی و همچنین الگوهای تقدیرگرایانه ای،این نکته تاکید دارد 

در تنش زدایی، صالاللح باید الگوهای رفتاری دولت یازدهم را ،( بر این اسالالاس با توجه به چارچوب نظری ارائه شالالده 62، 1388آورد.)رمضالالانی، 

صادی  صادیظعبهبود و،پایدار، در نزدیکی به غرب، رفع تحریم های اقت سعه گرایی اقت صادی داخل، تو سته ای که ت اقت سئله انرژی ه ی، حل م

 همه این ها را جزء منافع ملی دانست، باید تعریف نمود.

 تنش زدایی، تعامل سازنده .2-3

اتخاذ سیاست  راباید،با توجه به چارچوب نظری که بر تعامل اقتصاد و سیاست و تاثیر متقابل آنها بر هم تاکید دارد الزمه ی این کار

شفیعی، ست) سالمت جوی دان صلح طلب و م ست خارجی کشورها باید مبتنی بر تنش زدایی و 114: 1393 زمانیان،خارجی  سیا ( یا به عبارتی 

 تعامل سازنده با جهان خارج از خود باشد.

حمدی نژاد در زمان دولت نهم فشارهای منطقه ای و بین المللی )غرب با محوریت آمریکا( علیه سیاست های اجرایی رئیس جمهور ا

سال های  صود در  ست خارجی به خ سیا صادی و  سید.  2012تا  2009و دهم در حوزه دفاعی، امنیتی و تحریم های اقت البته به اوج خود ر

شورها  ستین چی، همان ،برخی از ک ست های دولت دهم حمایت می کردند)متقی، پو سیا ید که ( اما طیف جد260از جمله آمریکای التین از 

به عنوان یکی از مولفه های  ،مبتنی بر تفکرات کارگزاران سالالازندگی و اصالالالخ طلبان بودند با گفتمان تنش زدایی، صالاللح و رابطه با کشالالورها

ا ام .که با تئوری آرمانگرایانه روابط بین الملل بیشتر همخوانی و هماهنگی دارد 16«تعامل سازنده »ارجی خود تاکید داشتند. گفتگویسیاست خ

شدید تحریم ها  شور با توجه به ت شد. از این جهت که ک صادی هم می با سم اقت سازنده با جهان ،یکی از مولفه های نظریه لیبرالی نیاز به تعامل 

خارج از خود دارد. از این جهت دغدغه فکری دولت یازدهم رفع تحریم و مشکالت اقتصادی کشور بود که علت این عامل را هم سیاست خارجی 

لذا با انتخاب محمد جواد ظریف دیپلمات سالیاسالی خود، سالعی کرد که این  .و از همه مهمتر سالیاسالت هجومی دولت قبل می دانسالت کشالور

 سیاست را در مورد کشورها به خصود سوپر پاورهای جهانی حل کند.روحانی تعامل سازنده و صلح طلب خود را این گونه بیان می کند:

نیست که قابلیت پذیرش هر تفسیری را داشته باشد، تعامل سازنده در ذهن تعریف و تدوین کنندگان تعامل سازنده ی ایده انتزاعی »

ست که منافع همه طرف ها  ،آن سازنده ا سند چشم انداز که مورد تایید رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفته به معنای رابطه دو یا چند جانبه  در 

حوزه و،که روندهای جهانی مورد شناسایی قرار گیرند ،اقتضا می کند،بتنی بر تعامل سازنده و موثرجی مرا مدنظر قرار می دهد. ... سیاست خار

 (http://tehran press. Com/fa/news-details/96 I3) «هایی که کشور درآنها ازمزیت نسبی برخوردار است تعیین شوند.

 ،جویانه، مشارکت پذیر و مبتنی بر همزیستی و رقابت می باشداین روش در سیاست خارجی مستلزم تبعیت از رویکردهای همکاری 

اعتالی منزلت ملی، منطقه ای و بین المللی -1تا بتوان به اهدافی دسالالت یافت که بتواند منافع ملی کشالالور را در حوزه های مهم و اصالالولی مثل 

رجی تعامل جویانه و مبتنی بر همکاری متقابل و سالالالیاسالالالت خا-4کاهش تنش با جهان خارج -3تغییر رابطه ایران با نظام بین المللی  -2

بر ،( باتوجه به سخنان دیپلمات های ایرانی و رفت و آمدهای مکرر به سراسر دنیا ودعوت از سران کشورهای دنیا 123: 1392...)رضایی، ترابی، 

 این تعامل سازنده صبغه بیشتری برخودگرفته است.

معموالً ،ودهد، واقعیتی انکار ناپذیر اسالالت  ات بین المللی به خاطر کسالالب ثروت رخ میاین واقعیت که بسالالیاری از جنب ها و مناقشالال

کشورهای مرفه، توسعه گرا و سعادتمند از وضع موجود یعنی کشورشان در رفاه بیشتری باشند، بیشتر راضی هستند. در مقابل جنب و تحریم 

بر این  .دهم به نظر به خوبی درک کرده بود و به دنبال رفع آن بوده اسالالتکه این سالالیاسالالت را دولت یاز ؛هزینه  زیادی برای هر کشالالوری دارد

چرا که، سیاست تنش زدایی سعی می کند با شناسایی وضع موجود و قبول ضرورت نظم دادن ، یاست تنش زدایی را در پیش گرفتاساس س

صلح آمیز در روابط بازیگران نظام بین ا ،جدید به تعارض های غیر نظامی ( لذا تنش زدایی در 37:  1378لملل برقرار نماید )ازعتدی ،یک توان 

ل تئوری و عمل به معنای پایان دوران تیرگی روابط و ایجاد تفاهم از طریق گفتگو می باشد که زمینه تحکیم روابط بین کشورها را براساس اص

                                                           
16 Constructive interaction 
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سالمت آمیز فراهم می آورد  ساس  ( بر این46: 1370)ازعتدی، م شورهای ظریف وزیر امور خاا شته به اغلب ک سال گذ سه  رجه ایران در طی 

ست وسعی کرده  شته ا ست این اعتماد دیپلماتیک  و همزیستی را بین ایران واروپایی و حتی آمریکا مسافرت های دیپلماتیکی دا اتحادیه  ولدا

شتر اقت .اروپا و آمریکا برقرار نماید صلی از این تعامل هم رفع تحریم های بی شور بود. که البته هدف ا صادی بازار آزاد ک ضع اقت صادی و بهبود و

سم زاده،  ست. )قا صلح و آرامش و رفاه پایدار ا سی برای  سیا ستفاده از 1/2/1377چرا که تنش زدایی  ( همچنین تنش زدایی می تواند زمینه ا

 (.15: 1365تسهیالت بین المللی را در یک کشور فراهم کند)دلماس کلود: 

سال ه ساس در  سیه،  95و اوایل  94ای برهمین ا شورهای مختلف از جمله آلمان، اتریش، هند، چین، رو چندین هیأت تجاری از ک

ضاً شدند و بع سهیالت بین المللی به ایران دعوت  سرمایه گذاری، ارائه ت سلواکی و... برای  ستوانی، ا به  مالزی، ترکیه، پرتقال، جمهوری چک، ا

سالمی ا صد نفره 26/2/1395یران ایران آمدند )خبرگزاری جمهوری ا سیف هم با ورود یک هیأت  صنایع و ولی اله  ضا نعمت زاده وزیر  (محمدر

معتقدند ایران از انزوا خارج  ،اقتصالالادی آلمانی بر اعتماد سالالازی متقابل طرفین و درخواسالالت برای سالالرمایه گذاری شالالرکت های آلمانی در ایران

 (.eghtesad news. Com 28/2/1394شد)اقتصاد ایران، 

شپ شریه آلمانی ا سفر بیژن زنگنه وزیر یهمچنین ن شت؛ پس از  صل جدید روابط ایران و آلمان تهیه کرده و نو شی از آغاز ف گل گزار

 نفت ایران به آلمان، دولت این کشور در صدد اجرای راهبرد گسترش روابط بازرگانی خود با رئیس جمهور اسالمی ایران است )همان(. 

سیاست تنش زدایی با جهان خارج را الزمه توسعه و گسترش در کشور می داند که می ،ور دولت یازدهم حسن روحانی رئیس جمه

 14/2/9تواند هزینه ها را کاهش و سود ها را افزایش دهد )روحانی 

 توسعه گرایی.3 -2
د و اصوالً توسعه اقتصادی را تفکر اساسی جریان کارگزاران از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بر توسعه اقتصادی حاکم بو

 مقدم بر توسعه سیاسی می دانستند.

سیاسی در عرصه بین المللی، به سمت   ضافه توسعه  دولت یازدهم با تأمل بر توسعه گرایی کشور، و تلفیقی از توسعه اقتصادی به ا

سوق پیدا کرد. در مرحله اول دولت یازدهم به دنبال  شورهای اتحادیه اروپا  صه بین المللی بود و در مرحله بعد ائتالف با ک سب اعتبار در عر ک

همچنین اعتماد سازی در عرصه بین المللی برای حل بحران هایی همانند انرژی  ؛نش زدایی و همزیستی با جهان خارجهمانگونه که ذکر شد ت

 هسته ای، تحریم های اقتصادی و ... بوده است.

اما حل بحران های مذکور از دیدگاه دولت یازدهم به جز از طریق مذاکره با آمریکا و کشالالورهای مهم اروپایی بخصالالود اتحادیه اروپا 

در گام های نخسالالت باید به مذاکره با آمریکا به مثابه بسالالتری برای جلوگیری از »گفته بود که،نبود. لذا حسالالن روحانی در گفتگوییامکان پذیر 

یش از پیش فشارها و متوقف ساختن روند تحریم های کنونی نگریسته شود و در مرحله بعد باید در پی تعدیل فضا تا حذف کامل شدت یافتن ب

سن روحانی  «تحریم ها پیش رفت سی نوین با ح ست خارجی از وبعد(1392)گزیده ای از گفت و گوی دیپلما سیا آن اروپا در چارچوب تفکر و 

زیادی بود. از دیدگاه روحانی در بح  هسته ای که می توانست مشکل گشای توسعه اقتصادی کشور باشد، سرمایه روحانی دارای اهمیت بسیار 

شور در شد. روحانی با آگاهی از نیازهای ک ست با سی می توان ستر سرمایه ای، تکنولوژیکی و ... از طریق اروپا راحت تر قابل د  گذاری خارجی، 

صادی صادی درنظر می گیرنداتحادیه اروپا را ب ،حوزه اقت صادی  ؛ه عنوان پدیده ای اقت سی فعال از ظرفیت های اقت که می تواند با اتخاذ دیپلما

 (135: 1392برای توسعه سریع ایران استفاده کرد)رضایی و ترابی،  ،آن

( در چنین 56همان،  لیبرالیسم اقتصادی، وابستگی متقابل اقتصادی کشورها را نتیجه سیاست خارجی صلح آمیزی می داند)دهقانی،

 شرایطی کشورها مجبورند به همکاری و تشریک مساعی با یکدیگر بپردازند تا بتوانند رفاه مردم خود را فراهم سازند.

توجه به بازار، تجارت آزاد و ائتالف  ،توسعه اقتصادی کشور در حال رکود می باشد و الزمه توسعه،از دیدگاه کارگزاران دولت یازدهم 

ی به کشورهای امور خارجه و دیگر وزرا و هیأت های ایرانوزیرتعداد سفرهای ،سال گذشتهسه یی می باشد. به گونه ای که در ی اروپابا کشورها

به گونه ای که محمد جواد ظریف در اوایل  ؛بسالالیار افزایش پیدا کرده اسالالت،ت رفع تحریم ها و دعوت از هیأت های تجاری اروپایی جهاروپایی 

سافرت نمود و از آنها دعوت نمود که در مرحله پ به 1395خرداد  شرق اروپا م شورهای  شورها  ساک برجام به روابط تجاری بین ایران و این ک

( ظریف در این سالالالفر در دیدار میخائل دامیری وزیر نوآوری و امور 13/3/1395اطمینان داده و از آنها دعوت به عمل آورد)خبرگزاری آنالین، 

برجام به جایگاه قبلی خود باز گردد)همان(. لذا تاکید بر  ساز امید واری نمود که در روابط اقتصادی دو کشور در مرحله پابرا ،شرکت های سوئد
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یگر گسترش مناسبات اقتصادی و سرمایه گذاری از سوی وزیر امور خارجه، بیشتر سیاست خارجی ایران را بر موضوع ائتالف با اروپا، نزدیکی با د

صود  شورها به خ سال ک سفرهای هیأت های اروپایی در  ضوع را  شتری به خود می گیرد. البته این مو صادی رنب بی سائل اقت را به  94-93م

( NATO( و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )WTOجزء سازمان ملل، در سازمان تجارت جهان )که کشورش  همراه دارد. وزیر خارجه لهستان 

 (. 13/3/95بر همکاری اقتصادی با ایران تاکید دارد)خبرگذاری ایرنا ،به ایران آمد  94در اسفند  .است

هیأت تجاری از  64در حدود  94هم در گفت وگو با خبرگذاری مهر بیان داشت: در سال ،علیرضا افخمی معاون وزیر صنعت و معدن 

 .(1395کشور دنیا برای برقراری روابط تجاری به ایران آمدند)خبرگزاری اقتصادی مهر  28

بر این اساس در این مدت سیاست خارجی ایران بر محوریت اقتصاد، تجارت می چرخد که می تواند تمام مشکالت کشور را برطرف 

 نماید و الزمه این امر ماهیت آزاد ساز ائتالف و گرایش همکاری جویانه در سیلست خارجی با کشورهای دنیا به خصود اروپائیان می باشد.

سئله  شورالبته در این م سالمت آمیز و ائتالف با ک شورها  هاشکی وجود ندارد که روابط دیپلماتیک م صادی ک سعه اقت می تواند بر تو

به دلیل اینکه شالالرایط کنونی دنیا به ؛نمی تواند بر اسالالاس رویکرد لیبرال اقتصالالادی قابل هضالالم باشالالد  ،تنها،این واقعیت مطلب  اما ؛موثر باشالالد

واقع گرایی، نهادگرایی، نولیبرال و نظریه ژئوپولتیک حاکم  جهانی، یا براسالالاس نظریه واقع گرایی یا نئوخصالالود از سالالوی کشالالورهای تاثیر گزار 

 است. لذا از ابتدای انقالب اسالمی یکی از شاخو های اصلی انقالب اسالمی مقابله با اهداف گسترش یابنده قدرتهای بزر  )استکبار ستیزی(

سلطه» ست. لذا به گفته گ «نفی  شکل گرفت که بوده ا شکل گیری نظم جدیدی در جهان  سیدن امام خمینی در ایران  راهام فولر با به قدرت ر

ضاد بود)فولر،  ستکباری در ت سلطه طلب و ا شورهای  سازی بین ایران وآمریکا (.100-101: 1373این نظم جدید با ک شاید اعتماد ساس  براین ا

 واقع گرایی وسلطه گری است. واءتالف باآنهامشکل باشد.چراکه سیاست آنها ،سیاست

بر این اسالالاس با پیروزی انقالب اسالالالمی، ائتالف های گذشالالته ایران با غرب با تغییر روبه رو شالالد که این روند پس از پیروزی انقالب 

هوری اسالمی اسالمی با توجه به سیاست استعمار گری، خصمانه و مستکبرانه غرب منجر به یک جو بی اعتمادی و بدبینی از سوی ساختار جم

سالمی ایران را تنها کارگزار تعیین نمی کند،  ست خارجی جمهوری ا سیا ضی از روند ها که  ساس در بع شد. لذا بر این ا سبت به غرب  ایران ن

 سیاست خارجی دولت یازدهم را نسبت به غرب، با نوعی رویکرد محتاطانه همراه می کند.

تعریف می شود که به تعهدات بین المللی  17دولت -از یک سو در سطح ملت  از طرف دیگر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

های جدیدی را به تالش می کرد که موج ،خود وفادار خواهند ماند و از سوی دیگر ضمن حمایت از جنبش های انقالبی و گروه های تحت ستم 

که  بین ایران و عربسالالتان  شالالدیدی ه انقالب عربی یک رقابت فعلی کتاثیر گذار باشالالد. به خصالالود در شالالرایط  «قاعده بازی»وجود آورد که بر

ست ،متحد غرب  ستا شکاربین ایران و غرب در تحوالت منطقه به وج .ایجاد کرده ا ست. و در واقع یک جنب نیابتی و در عین حال آ ود آورده ا

ستی»به گفته  ستی،  «هال ستعماری می داند)هال ضد ا شورهای انقالبی و  ست خارجی ک سیا چنین فرایندی را امری اجتناب ناپذیر در رفتار 

1373 :199-200 ) 

 حل مسئله انرژي.3-3
بسیاری از تئورسیسن های دولت اعتدال که به نوعی به دولت اصالخ طلبان نزدیک هستند و موفقیت حسن روحانی را در انتخابات 

سته نت 92 سئله انرژی ه صادی ایران، به خاطر م شور و تحریمات اقت صادی ک شکالت اقت شان می دانند، بر این باورند که تمام م یجه تعامل خود

شد. لذا تنها راه نجات اقتصاد کشور را ح سنجیده دولت دهم با این موضوع می با ل بحران برنامه هسته ای ایران می باشد و همچنین برخورد ن

و در طی سه سال گذشته .بر این اساس دولت اعتدال در سه سال گذشته تمام هم و غم خود را بر حل این موضوع گذاشته است  .ای می دانند

سله وار دولت یازدهم با  سل صود چگونگی ادامه ))برنامه  5+1رایزنی ها و تالش های دیپلماتیک  ست آوردن یک توافق جامع در خ برای به د

در اول ،که تا آخرین نشست وین اتریش متمرکزبود،بر روی برنامه هسته ای ایران  ،کهگردید. از نشست توافق موقت ژنوهسته ای ایران(( برگزار 

( این توافق پایانی بر مذاکرات 2015ژانویه  5، منجر به توافق برجام )برنامه جامع اقدام مشالالترک( بین طرفین شالالد)نیویورک تایمز 2015ژوئن 

سته ای بود که در تیر ماه ساله ایران با قدرت ه 12 سئله ی ه سر م سئولیت محمد جواد ظریف در دولت یازدهم  1394ای جهانی بر  با ،با م

 (.2015ژانویه  15توافق جامع به پایان رسید)بی بی سی فارسی 

                                                           
17 Nation-state 
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ئله ای را تایید می و البته فضای روانی حاکم بر جامعه چنین مس ؛بحران اقتصاد کشور را دادحل دولت یازدهم، مژده  ،پس از برجام

سئله  .کرد شد، و آن را تعریف و تمجید و تاکید می نمود، همین م سانه های حامی دولت ومردم دامن زده می  سوی ر به تنهایی چیزی که از 

 ( steel ian 27/10/1394بود)اثرات اجرای برجام بر اقتصاد ایران 

ند مدت برجام همه منتظر لغو تحریم های و،همه منتظر اجرای برجام بودند نه بودند و همه منتظر نتیجه خوش بینی و بل ما ظال

میلیارد  15و منافعی معادل ؛ای ایران کاهش پیدا خواهد کردهسالالالتند. در همین زمینه بانک جهانی گزارش داد که هزینه های مبادالتی کاال ه

زایش کاالهای سرمایه ای و در نهایت  تجارت آزاد، سرمایه گذاری دالر را نصیب اقتصاد ایران خواهد کرد و بهبود نسبی رفاه خانوادگی ایرانی، اف

 میلیون دالر از ایران خواهد شد و ... )همان( 50خارجی در زمینه های صنعتی، خدماتی، ... و افزایش صادرات غیر نفتی تا مرز 

گزارشالالهای سالالازمانها ونهادهای داخلی  ومسالالأله در اینجا بح  چگونگی حل مسالالئله برجام، اثرات مثبت یا منفی آن بر اقتصالالاد ایران

بح  اینجاست که طبق رویکرد لیبرال اقتصادی، اقتصاد محور همه امور و مشکالت واصوالبا این مسأله کاری نداریم .بح  نمی شود.  وخارجی

 است و آن هم از طریق ائتالف، تعامل، اقتصاد آزاد و ...

سخنان کارگزاران دولت یازدهم تنها   سرمایه گذاری خارجی با توجه به  صاد،  شود بح  اقت مفهومی که از برجام به ذهن متبادر می 

 و ... می باشد.

صنعت نفت ایران خبر داد ) شرکت های خارجی  سرمایه گذاری   , iran chamber of coofera tivesسفر وزیر نفت به ایتالیا از 

ک1395/3/3 های ایران  بدهی  خت  بازپردا ند از  به ه گذاری جمهوری اسالالالالمی (همچنین در سالالالفر  ه در دوران تحریم بوده خبر داد )خبر

21/2/1395.) 

شاورزی عازم 60هیئت  ،پس از برجام صنایع و معادن و ک سن جالل پور رئیس اتاق بازرگانی،  ستی مح سرپر صادی ایران به  نفره اقت

شدند )همان  سوئد، لیتونی، فنالند(  ستان،  شرق اروپا )له شورهای  صادی ( در مقاب9/3/1395ک سفر هیأت های اقت شور  48ل پس از برجام  ک

اروپایی و غیر اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، بالروس، روسالالالیه، چین، هند برای سالالالرمایه گذاری تجاری در اقتصالالالاد ایران ،به ایران سالالالفر 

 (544690کد خبر  26/10/1394کردند)خبرگزاری جوان 

ل بحران مسئله هسته ای، بیشتر از همه ه رویکرد سیاست خارجی ایران در حاست کمثال های باال تنها جهت اثبات این مطلب بوده 

. البته نگاه دولت یازدهم از این برنامه را توسالالعه و رفاه اقتصالالادی مردم در عین تامین امنیت ملی و می چرخیدحل بحران اقتصالالاد ایران برمحور

در این دوران، دولت یازدهم درصدد بود ،ی توانند این امر را محقق سازند. به نظر لذا معتقد بودند که دولت و ملت با هم م .بقای آن می دانست

مدل و نظام اقتصالالادی کشالالور از اقتصالالاد متمرکز دولت محور )در دولت دهم( به سالالمت اقتصالالاد بازار آزاد و اعتماد سالالا زی خارجی جهت جلب 

 سرمایه گذاری خارجی، حرکت کند.

سرمای صاد آزاد و  صادرات البته الگوی اقت سعه  شد و الگوی تو صادرات در داخل هم باید با سعه  ستلزم الگوی تو ه گذاری خارجی م

ست)دهقانی،  نیازمند دیپلماسی فعال همه جانبه  ،(، زیرا تحقق این الگوی توسعه403، 1391مستلزم سیاست خارجی توسعه گرا و برون گرا ا

سرمایه و ستفاده بهینه از منابع،  سازی جهت ا ستر  ست. با وجود این  برای ب صت های خارجی و بین المللی ا ست خارجی ،فر سیا انواع مختلف 

نیز با این مدل توسعه سنخیت و سازگاری ندارند. به ویژه برون گرایی تقابلی نه تنها زمینه و بستر الزم را برای توسعه صادرات فراهم  ،برون گرا

 اخلی را نیز از کشور سلب می نماید.نمی سازد بلکه بهره گیری بهینه از منابع و فرصت های د

ساز توسعه برون گرا باشد ولی قرف دیگر سیاست خارجی برون گرای تالبته از ط ستر  ست ب اربی یا طرفدار وضع موجود نیز ممکن ا

ای عالوه بر اینکه به  در بردارنده هزینه های باالیی برای تامین سایر اهداف ملی باشد. بر این اساس دولت یازدهم از طریق حل برنامه ی هسته

ز دنبال اقتصاد توسعه گرا بود نیاز به همزیستی مسالمت آمیز و عادی سا زی روابط با سایر کشورها بود. همچنین توسعه گرایی اقتصادی که ا

اعتماد سازی که از سوی دولت  ،مسئله بعدو .طریق مسئله برجام دنبال می شد مستلزم تنش زدایی و کاهش تشنجات در مناسبات خارجی بود

 یازدهم مطرخ می شد.
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 نتيجه گيري:
سی قرار گرفت و از رویکرد های موجود در روابط بین المللی ، نگارنده  ست خارجی دولت یازدهم مورد برر سیا رویکرد در این مقاله، 

سیاست خارجی دولت یازدهم پررنب تر دیده است. تاکید بر اقتصاد، حل بحران هایی مانند تحریم های اقتصادی، و دیگر لیبرال اقتصادی را در

اینکه دولت یازدهم به گونه ای همان کارگزاران دولت سالالازندگی و اصالالالخ طلبان می باشالالند که بر دو وجه مردم سالالاالری و اقتصالالاد آزاد تاکید 

با این حال این رویکرد نیز از محدودیت های نظری و عملی خاصی در تحلیل سیاست خارجی دولت .اقتصادی( داشتند)توسعه سیاسی+توسعه 

سطوخ مختلف  شوری معلول متغیرهای متعدد و متفاوتی در  سالمی ایران مانند هر ک ست جمهوری ا سیا ست، چرا که  یازدهم هم برخوردار ا

تار سالالال بارتی رف به ع خارجی جمهوری اسالالالالمی ایرفردی، ملی و بین المللی اسالالالالت.  تاثر یاسالالالالت  ها، م مامی کشالالالور ند ت مان ان 

شیوه های تصمیم گیری ،که چنین شاخو هایی می تواند  ؛است «22باورهای عمومی»و «21ارزش ها»، «20استارها»،«19تصورات»،«18ادراکات»از

 .و همچنین الگوهای رفتاری کشورمان را در عرضه داخلی، منطقه ای و بین الملی تبیین نماید

صرف تکیه بر یک موضوع، یا به عبارتی در یک دوره ای رویکرد افراطی صرف، یک دولت داشته باشد و در دوره ای رویکرد تفریطی 

شد شته با شاید  ،صرف دا ضاً  صوالً مقبولیت و موفقیت به همراه ندارد. بع شد و ا بدون توجه به اهداف ملی و فراملی، نمی تواند مورد پذیرش با

شاید در ززمانی که در  شده  ضاً هم  شویم و بع شویم، نمی  ضع قدرت قرار داریم باید وارد مذاکره  ضعف قرار داریممو ضع  وارد  ،مانی که در مو

 مذاکره می شویم. بر این اساس عالوه بر اینکه یک رویکرد نمی تواند تنها قدرت تبیین و تحلیل بخشی از ماهیت و رفتار سیاست خارجی دولت

سه جانبه پویا»ند، در مقابل می طلبد که دولت یازدهم مدل یازدهم را بیان ک ست  خارجی که هم به از روخ اهلل«23تعامل  سیا ضانی را در   رم

اهداف ملی )هنجارها و ...( اهداف منطقه ای و فرا منطقه ای توجه دارد؛ در پیش بگیرد، چرا که ضعف رویکردهای نظری سیاست خارجی زمانی 

صادی مانور  شان می بر قدرت اقت سته می کنند و زمانی بر متغیرهای داخلی تاکید دارند و ... را ن ستمیک را برج سی می دهد، زمانی متغیرهای 

     به نظر موفقتر می بودلذا اگرسیاست خارجی دولت یازدهم تاکید صرف بر مسأله اقتصاد نمی داشت وبر همه مساءل تاکید می کرددهد.
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