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تنش


مقدمه
اگر تنشزداییی را بازسیازی روابیط بیا کشیور ای اتضیار

در دو سیطق انطقی ای و

بینالمللی بدانیم ،ایران از سال  1961ب بضد چنین روندی را آغیاز کیرد .تینشزداییی آغیاز
شده از سال  ،1961ب اضنای از ایان برداشتن تنش ای سیاسیی در حیوزه ریار ی بیود و
اتخاذ آن ،نشان د نده و ود تنشی بود ک پیش از این و ود داشت و حال تقلیل یافت و ییا
رفع ایشود .با پایان نگ ایران و عراق و نییاز بی بازسیازی ویرانیی یای ناشیی از نیگ،
بازنگری قانون اساسی و تغییر تصمیمگیرندگان ب عنوان عواال دارلی و فروپاشی شوروی و
تجاوز عراق ب کویت ب عنیوان عواایل ریار ی ،اییران بی دننیال تینشزداییی در انطقی
راورایان و ب تنع آن در نظام بینالملل بوده است .در واقع ،گره روردن پارهای از تغیییرا
دارلی با شرایط اساعد بینالمللی ،بزنگاه تاریخی را ب و ود آورد ک انجر ب اتخاذ را نیرد
تنشزدایی در حوزه سیاست رار ی کشور شد.
را نرد تنشزدایی ک در دولت اشمی سیاست رار ی ایران را ب دوران پسیا نگ وارد
کرده بود ،در دوره بضد نیز تداوم داشت .دولت راتمی با تو

ب اشکال و نیاز ای بینالمللی

کشور ،تحوال نظام بینالملل و احیط نااان انطق ای ،تنشزدایی را ب عنیوان الیل اساسیی
سیاست رار ی کشور برای ترایم و هی و پرسیتی بیینالمللیی و حویور فضاالنی در عرلی
بینالمللی ،تداوم داد .در چارچوب این را نرد ،فرایند عادیسیازی روابیط ریار ی انتنیی بیر
مزیستی اسالمتآایز و حلوفصل ارتالفا با کشور ای انطق و فرا انطقی کی در اواریر
دوران سازندگی با چالش روب رو شده بود ،دوباره با شد و شتاب بیشتری پیگیری شد.
با تو

با اینک را نرد تنشزدایی اهمترین را نیرد سیاسیت ریار ی اییران در دوره

 1961تا  1911بوده است ،پ و ش حاضر ایکوشد تا با استفاده از روش تولیفی -تحلیلیی
و شیوه اسنادی هت گیردآوری االالعیا بی ایین سیاال پاسیخ د ید کی اییان را نیرد
تنشزدایی در دولت اشمی و را نرد تنشزدایی در دولت راتمی در حوزه سیاست رار ی
چ تشابها و تفاو

ایی و ود دارد؟
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افرو

اللی اقال این است ک

رچند را نرد تنشزدایی در الول  26سال گذشیت ،

واگشت ایی نیز داشت و در برری زاان ا ،انتقادا تندی از این را نیرد و نتیایآ آن بیرای
سیاست رار ی کشور در سطق نخنگان سیاسی کشور لور گرفتی اایا یدیت افهیوای
این را نرد ،کارکرد انفضتاحور آن (= انافع الی) و احیط راص ژئوپلیتیک کشیور باعی
شده تا یچگاه ب الور کاال از دستور کار سیاست ریار ی کشیور ریارش نشیود .بازگشیت
دولت حسن روحانی ب را نرد تنشزدایی در سیاسیت ریار ی نشیاند نیده ا مییت ایین
را نرد و کارکرد ای اشخصی است ک از آن انتظار ایرود .از ایینرو ،بیرای تحقیس سیطق
باالتری از انافع الی ضروری است تا تجربیا سیاست ریار ی کشیور در دوران اشیمی و
راتمی اورد بررسی قرار گیرد و از آن تجربیا  ،درس ایی برای ااروز آاورت شیود .ید
نوشتار حاضر ،ب دستدادن این تجربیا برای ااروز است.
 -5مفهومشناسی تنشزدایی
1

تنشزدایی برگردان واژه فرانسوی دتانت  ،الطالحی از علیم روابیط بیینالملیل و فین
دیپلماسی است ک اتومن تخفیف تشنآ بین دولیت یا بیا پاییان ییافتن تیرگیی روابیط و
برالر کردن ارتال

ا ن از الریس زور ،تهدید و یا نگ ،بلک از الریس کا ش رصیوات و

استفاده از فرایند اسالمتآایز و گفیتوگیو اسیت ( .)Hanhimahi, 2013: 17بیدین اضنیا،
تنش زدایی در روابط رار ی ب اضنی حذ اوانضی است ک بر سر راه ائتال و مکیاری و
اراودا دیپلماتیک ،بین دو یا چند کشور و یا در حالت کلی در سطق انطقی و هیان بی
و ود ایآید (سردارآبادی.)16۱ :1912 ،
ب لحاظ تاریخی ،الطالح تینشزداییی بیرای اولیین بیار از اواریر د ی  136۱در عیر
بینالملل و ب وی ه در روابط ااریکا و شوروی اورد استفاده قرار گرفت .تنشزدایی را نردی بود
ک از سوی نیکسون ب انظور ترایم و ه بینالمللی ااریکا اتخاذ شیده بیود .از سیوی دیگیر
عقبااندگی اقتصادی و درگیرشدن استمر با بحران ای ا تماعی و سیاسی سینب گردیید تیا
ر نران شوروی نیز را نرد تنشزدایی را در روابط با ااریکا اتخاذ کنند؛ رچند این روند ن بی
لور رطی و پیوست بلک با فراز و نشیب بسیار مراه بود (.)Daigle, 2008
. Détente
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ر نران چین نیز در اوایل د

 137۱ب دلیل بحران ای اتضدد اقتصیادی و ضیرور

حرکت کشور در اسیر توسض الی و ر ایی از فقر ،را نرد تنشزدایی را ب عنوان اهمتیرین
را نرد سیاست رار ی کشور در اناسنا بینالمللی اتخیاذ کردنید .بیا فروپاشیی شیوروی،
را نرد تنشزدایی در حوزه بین المللی در ابتدا ب سرعت کمرنگ شد ،ااا با آغاز عصر دید،
این را نرد دوباره در ارکز تو
قدر

ای بیزر

قرار گرفت .اگر در گذشت  ،تنشزدایی را نردی اهم بیرای

بیود ،بیا فروپاشیی شیوروی و آغیاز دوران دیید ،ایین را نیرد در سیطق

انطق ای و در روابط ایان قدر

یای انطقی ای ،دوبیاره در ارکیز تو ی سیاسیتگیذاران

سیاست رار ی کشور ا قرار گرفت (قاسمزاده.)73 :1973 ،
ب الور کلی ،را نرد تنشزدایی دارای دو بخش گفتاری ی اِعالای و رفتیاری ی اِعمیالی
است .بخش گفتاری ی اِعالای ،اشاره ب

م گفتار ایی دارد ک توسط اقاایا ارشید ییک

کشور با د بهنود اناسنا و رفع ارتالفا با سایر کشور ا بیان ایشود .کنش گفتیاری،
فوای ذ نی الزم برای بخش دوم از را نرد تنشزدایی را فرا م اییکنید .بخیش رفتیاری-
اِعمالی ،اشاره ب

م کردار ای تنشزدایی دارد ک در اناسنا بینالمللیی اییان کشیور ا

در ریان است .کنش کرداری ،در قالب اذاکرا  ،قرارداد ا و اوافقتناا ا ،تکمییلکننیده
گفتار تنشزدایی است ک از قنل از تحقس عینی و عملی ،بیان شیدهانید .بی

هیت ا مییت

کردار در اقابل گفتار در اناسنا بینالمللی ،این نوشتار بخیش رفتیاری ی اِعمیالی را نیرد
تنش زدایی در دو دوره اشمی و راتمی را اورد بررسی قرار اید د .را نرد تنشزداییی در
ر دو بخش گفتاری ی اِعالای و رفتاری ی اِعمالی ،دارای چهار االف احوری است.
 -1-1اولویت دادن به سیاست همزیستی مسالمتآمیز
مزیستی اسالمتآایز 1یک سیاست واقعگرایان بر اسیاس انطیس افا می و احتیرام
دوسوی است .بر اساس این انطس ،کشور در عین حفظ ویت ،الول و پیگیری انافع الیی
رود ،حقوق و انافع کشور ای دیگر را بی رسیمیت شینارت و بیا پر ییز از اطلیسانگیاری
سیاسی تالش ای کند ویت رود را ن بر پای کشمکش با دیگران ،بلکی بیر اننیای انیافع
. Peaceful Coexistence
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اشترک و مسانی ا با آنان تضریف کند (د قانی فیروزآبادی .)967 :1917 ،این الل حتیی
در دوران نگ سرد ک

نگ تنلیغاتی و اسابق تسلیحاتی بین شرق و غرب بی اوش ریود

رسیده بود نیز برقرار بود (کریمی نیا.)12۱ :1911 ،
 -1-2اولویت دادن به سیاست اعتمادسازی
اعتمادسازی ک در افاد قانون نهایی «کنفرانس مکاری و اانیت اروپا »1اطرح شده بود
ب اضنای حذ علل تنش ای او ود بین کشور ای شرکتکننده در این کنفیرانس بیود .بی
باور آنها ،نتیج اعتمادسازی ایان کشور ای اروپا ،تقوییت لیلق و اانییت هیان و م نیین
افزایش ثنا و اانیت در اروپا روا د بود .با این حال ،اعتمادسازی در افهوم وسیعتر اغلیب از
نظر نظاای با ا میت تولیف شده است و ب تشکیل کنفرانسی در اورد رلیع سیالح در اروپیا
اربوط ایشود .اقدام ای اعتمادسازی ب اضنای ااروزی ب اجموع اقدام یای عملیی االیالق
ایشود ک ب

هت ایجاد فوای مکاری کاربرد پیدا ایکند (ابرا یمیی فیر )7۱1 :1973 ،و

انظور از آن ایجاد یک نوع مکاری بین الرفین اتخالم و یا بین کشیور ای رقییب بیا درک
این نکت ک

مکاری ،ااکانپذیر و کم زین و رویارویی ،ااکانپذیر اایا پر زینی اسیت .ایین

تدابیر م نین او ب این درک اتقابل ایشود ک انافع الی را ایتوان از الریس مکاری و
ن از الریس رویارویی احقس کرد.
 -1-3اولویت دادن به رفع سوءتفاهمات و اختالفات از طریق مفاهمه و دیپلماسی
دیپلماسی ب عنوان ابزار سیاست رار ی ،فن ادیریت تضاال با هان ریارش از سیوی
دولت است (ایرانشا ی .)1 :1931 ،دولت ا از الریس دیپلماسی بیا یکیدیگر ارتنیاط برقیرار
کرده ،وارد فرایند چان زنی ای شوند ،یکدیگر را تحت تأثیر قرار داده و سرانجام نیز ارتالفا
رود را حلوفصل ایکنند .بر این اساس ،دیپلماسی وسییل ای اسیت کی از الرییس آن ییک
دولت رواست ا و نگرانی ای رود را نسنت ب

هان بیان اییکنید .م نیین ،دیپلماسیی

(. Conference on Security and Cooperation in Europe )CSCE
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ابزاری برای اصالح ایان انافع الی رقیب است .دیپلماسی با تصویر اناسنی کی از دولیت
در سیاست بینالملل ارائ اید د ایتواند زاینی یای اسیاعدی را بیرای ا یرای سیاسیت
رار ی از لحاظ فیرا م آوردن اتحیدین ،تنیدیل دشیمنان بی بییالیر
بیالر

یا و نییز تنیدیل

ا ب دوستان ،لب سراای گذاری ای رار ی و یذب کمیک یای فنیی ،ایالی و

اقتصادی ایجاد کند (قوام.)3-1۱ :1911 ،
 -1-4اولویت دادن به سیاست حفظ بازدارندگی هستهای
بازدارندگی 1ب اضنای بازداشتن ،انع کردن ،لوگیری کردن و حینس کیردن اسیت و
حالل پیدایش سالح ای ست ای و اوازن وحشت ایان دو ابرقدر در زاان نیگ سیرد
است؛ اوزان ای ک ب رغیم تویاد انیافع اییان دو قطیب ،رگونی تهیا می علیی رقییب را
غیرعقالنی کرده بود .رچند دکترین بازدارندگی ست ای الی دوران نگ سرد اطرح شد،
ولی در ر اوقضیت دیگری ک سالح ای ست ای و ود داشت باشند قابل کاربرد و استفاده
است (اضینالدینی و انتی.)21 :1911 ،
با و ود آنک در دوران نگ سرد ،بازدارندگی ست ای یکی از شارص ای تینشزداییی
ایان ااریکا و شوروی و از اینرو ،یکی از شارص ای اهم را نرد تنشزداییی در نظیر گرفتی
شده است ااا با تو

ب پایان نگ سرد و اینک ایران یک کشور دارنده سالح یای سیت ای

نیست این شارص نمیتواند یکی از شارص ای تحقیس حاضر باشد.
 -2دولت پساجنگ و راهبرد تنشزدایی
اینک دولت ا چ نوع سیاست رار ی را اتخاذ ایکنند ب ا دافی ارتناط دارد کی در
تصور نخنگان سیاسی ،زئی از «انافع الی» آن کشور احسوب ایشیوند .بیا ایین حیال و
علیرغم اتکاء را نرد ای سیاست رار ی کشور ا بر تصور نخنگان سیاسیی از انیافع الیی،
اتغیر ای احیطی و الزااا احیط پیراایونی نییز هیت د نیده اهمیی در انتخیاب یای
نخنگان سیاسی بوده است .بخشی از پاسخ ب این ساال ک دولت ایران چطور پس از پاییان
. Deterrence
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نگ ،را نرد تنش زدایی را انتخاب کرد ،ب

میین اتغیر یای احیطیی ارتنیاط دارد .ایین

اتغیر ا ،بستر اتخاذ سیاست رار ی تنشزدا بودند.
با پایان نگ اییران و عیراق ،شیرایط دارلیی پیس از نیگ و قنیول قطضناای ،231
نخنگان سیاسی ایران ب این معبندی رسیدند ک اولویتبنیدی ا یدا سیاسیت ریار ی
باید بر اساس تأاین نیاز ای اقتصادی و توسض کشور تضیین شود .کشوری ک از یک نیگ
الوالنی بیرون آاده بود ،نیاز ای اقتصادی اشخص و فوری داشیت .ایین الزاایا احیطیی،
ایران را ب اتخاذ سیاست ای مکاری ویان با سایر کشور ا ترغیب ایکرد ( Ehteshami,

 .) 1991سیاست رار ی پس از پایان نگ ،با تغییر در سارت دولت کی بیر اثیر بیازنگری
قانون اساسی ب و ود آاد ،تسهیل گردید .با بازنگری قانون اساسیی در سیال  ،1961نظیام
سیاسی از پراکندگی ب تمرکز قیدر اییل کیرد و دولیت از شیکل پارلمیانی -ریاسیتی بی
ریاسییتی تغییییر یافییت .حییذ پسییت نخسییتوزیییری از دولییت و انتقییال ارتیییارا آن ب ی
رئیس مهور ،او ب تمرکز ارتیارا در نهاد ریاست مهوری و شخص رئیس مهور شد.
اگر در سارتار قنلی ،نخستوزیر و رئیس مهیور دارای ارتییار در تضییین را نیرد سیاسیت
رار ی بودند در سارتار دید ،رئیس مهور دارای ارتیارا وسییعتیری شید (اردسیتانی،
 .)12 :1939نوع نگاه رئیس مهور دید ب بهترین را نرد برای سیاست ریار ی ،بخشیی
از چررش در سیاست رار ی ایران در سال ای پیس از نیگ را او یب شید .ایین نگیاه،
پشتوان اهمی برای سمتگیری دید در سیاست رار ی کشور بود.
عالوه بر این ،فروپاشی اتحاد ما یر شوروی و اا یت دگرگونشده نظام توزیع قدر در
سطق هانی از حالت دوقطنی ب وضضیت در حال گذار ،تغیییرا نیوین ژئوپلیتییک ،ا مییت
بیشتر عنصر اقتصادی در روابط کشور ا ،افزایش تضداد بازیگران حکیواتی در لیحن سیاسیت
بینالملل ،گسترش تمایال استقاللروا ی قوایت یا و آثیار آن بیر اانییت الیی کشیور ای
م وار و م نین حمل عراق ب کویت در سطق بینالمللی بر روند سیاسیتگیذاری نظیام و
چگونگی تفکر و شیوه تصمیمگیری و ا رایی نخنگان در رصوص اسائل عمده کشیور شیدیدا
تأثیرگذار بودند (ازغندی .)1۱1۱ :1971 ،تغیییرا در ایین دو سیطق دارلیی و بیینالمللیی،
زاین ای الزم برای اتخاذ را نرد تنشزدایی در س شارص پیش گفت را فرا م کردند.
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 -2-1سیاست همزیستی مسالمتآمیز و بهبود روابط با کشورهای آسیای میانه و قفقاز
رط اشی عملی و رفتاری اییران در لیحن سیاسیت ریار ی در د ی دوم انقیالب را
ای توان با تو

ب انافع الی و ترتینیا انطقی ای و پر ییز از تحرییک دیگیران در قالیب

عادی سازی روابط اورد بررسیی قیرار داد .در ایین دوره ،الگیوی رفتیاری اییران در سیاسیت
رار ی ب اصالح و مزیستی تغییر یافت (اضینالیدینی و انتظیار المهیدی.)2۱7 :1911 ،
رویکرد مزیستی در این دوره ب لور عملی در توسض روابیط و اناسینا بیا کشیور ای
مسای و اسلمان ب وی ه در حوزه ای آسیای ایان و قفقیاز و در حیوزه شیمال بیا روسیی
بازتاب پیدا کرد.
اناسنا

مهوری اسالای با شوروی از اوارر دوره گورباچف آغاز شد .دو دولت در ژوئن

 ،1313نگاای ک

اشمی از اسکو دیدار و انجر ب ااواء چنید اوافقیتناای اهیم از ملی

اوافقتناا ای در اورد مکاری نظاای گردید ،روابط ریود را اسیتحکم کردنید .اوافقیتناای
نظاای ب ایران ا ازه ایداد تا واپیما ای نظاای بسیار پیشیرفت را از اسیکو ررییداری کنید
(فریدان .)917 :1911 ،ایران و روسی ب تدریآ در انطق آسیای ارکیزی ،ریزر و قفقیاز بی
درک اشترکی از انافع اتقابل رسیدند ک اننایی برای مکاری آن یا در ایین انیاالس شید.
رطر گسترش نفوذ قدر

ای غربی و اتحدان آن ا (ترکی  ،اسیرائیل ،عربسیتان و پاکسیتان)،

سرایت بحران ای او ود در انطق ب درون ارز ای دو کشور و بسیتر ایجادشیده بیر اسیاس
قرارداد سال  ،1313در گسترش این مکاری بسیار ااثر بود .م در آسیای ارکیزی و یم در
رزر و قفقاز ،دو کشور از این قابلیت برروردار بودند ک نهاد ایی ااثر برای حلوفصل اسائل و
توسض اانیت و مکاری ایجاد کنند (کرای.)121 :1913 ،
با فروپاشی شوروی و استقالل مهوری ای آسیای ایان و قفقاز ،این کشور ا اشیتاق
بسط پیوند ای دو انن و چند انن با قدر

ای رارش از انطقی و در اییان ریود بودنید.

آذربایجان در ایان مهوری ای شیوروی سیابس نخسیتین مهیوری بیود کی در  9۱او
 1331اعالم استقالل کرد (بی.نا .)161 :1977 ،برای تحقس ا یدا را نیرد تینشزداییی از
الریس سیاست مزیستی اسالمتآایز ،اشمی ب دولت نوپای آذربایجیان تویمین داد کی
ایران آااده است با تأکید بر روابط اقتصادی و فر نگی ب

ای روابط بر اساس اسالم ،فصیل
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دیدی از روابط را با این کشور و سایر کشور ای آسیای ایان آغاز کنید (فرییدان:1911 ،
 .)911مهوری آذربایجان درلدد بود از نفوذ ایران در سازاان کنفرانس کشور ای اسالای
و حوور ایران در انطق برای حل اناقش قرهباغ اسیتفاده کنید (ااییری .)221 :1912 ،تیا
سال  1333بیش از  3۱سند مکاری در زاین ای گوناگون ب وی ه اعالایی یای دوسیتی
ش.ا.ا و مهوری آذربایجان ب ااواء رسید .این اسناد ،چارچوب اللی مکیاری یا اییان دو
کشور را تنظیم ایکردند .در مین دوره ،مکاری ای کنسولی دو کشور با ید تسیهیل
تردد اتناع گسترش یافت (بی .نا.)161 :1977 ،
 -2-2سیاست اعتمادسازی و همسایگان جنوبی ایران
بر اساس این سیاست ،دولت ب دننال بهنود ثنا در روابط و اناسینا بیا کشیور ای
انطق و فراانطق بود .ایین سیاسیت بی لیور عملیی در توسیض روابیط و اناسینا بیا
کشور ای انطق رلیآفارس و برری از اهمترین کشور ای فراانطقی ای (اتحادیی اروپیا و
ااریکا) نمود داشت.
ب الور کلی ،احور سیاست ای مهوری اسالای در دوران اشمی رفسینجانی اعیاده
ثنا در انطقۀ رلیآفارس بود .در این زاین دولت تالش کرد تا اناسنا ریار ی ریود را
بر اساس سیاست اعتمادسازی با دولت ای عوو شورای مکاری رلیآ فارس تنظییم کنید.
این تالش برای بهنود روابط نگاای ب اوش رود رسید ک دکتر والیتی ،وزییر اایور رار ی
ایران ،در اواسط سال  1332الی اصاحن یای اتضیددی اعتمادسیازی را الیل احیوری در
روابط ایران و کشور ای رلیآفارس دانست و آاادگی ایران برای ااواء پیمان عدم تجاوز بیا
کشور ای انطق را اعالم کرد (ستوده.)176 :1912 :
برای ا رای سیاست اعتمادسازی ،بهنود روابط ایران و عربستان ضیروری بیود .بیا ایین
حال ،از سال  197۱تا  1976دو کشور ایران و عربستان در شرایط دید انطقی ای پیس از
دو نگ پر زین ( نگ تحمیلی عراق علی ایران و نگ آزادی کویت) ب الیور احتاالانی
روابط رود را ترایم کردند (فرازاند .)126 :1971 ،م نین ،بهنود روابط ایران با عربسیتان
ب سطق مکاری دو کشور در سازاان اوپک نیز ارتقاء پیدا کرد .نیاز دو کشور ب درآاید ای
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نفتی بیشتر ،آن ا را ترغیب کرد تا مکاری ای ریود را در ایین سیازاان گسیترش د نید.
افزایش تنادلنظر ا و لسا اشترک وزرای نفت دو کشور و حماییت دو کشیور از کیا ش
سهمی تولید اعواء و مکاری در زاینۀ انتخاب دبیر کل اوپک از مل این مکاری ا بیود
ک ب تقویت بیشتر اوپک و افزایش درآاد اعواء و اتخاذ سیاست انسجمتر نفتیی و کنتیرل
سطق تولید در اوپک انجااید (فوزی.)213 :1911 ،
از الر دیگر ،روابط ایران با قدر

ای فراانطق ای ب رصوص کشور ای غربی یکیی

از اوضوعا چالش برانگیز در سیاست ریار ی اییران پیس از انقیالب بیوده اسیت .در دوره
اشمی ،حوادث و ررداد ایی شکل گرفت ک

ر یک از این عواال ،عالوه بر تغییر سیارتار

نظام بین الملل ،بر روابط ایران با کشیور ای غربیی بی رصیوص کشیور ای عویو اتحادیی
اروپایی نیز تأثیر بسزایی گذاشت (آقایی.)17 :1916 ،
پایان نگ ایران و عراق و اتضاقب آن اتخاذ سیاسیت یای دیید و اعیالم احور یای
اللی سیاست رار ی ایران باع شد ک ایران ب سوی اتحادیی اروپیایی گیرایش بیشیتری
پیدا کند ( ضفری ولدانی .)291 :1971 ،بحران کویت در سال  1331ک ب « نیگ نفیت»
اضرو شد ،باع

حوور استقیم نیرو ای آاریکایی در حوزه ای نفتیی رلییآفیارس شید

( ضفری ولدانی .)221 :1912 ،از آنجا ک ایران و عراق از دایره نفیوذ آاریکیا بییرون اانیده
بودند ،اتحادی اروپا درلدد گسترش روابط با این دو کشور و بی ویی ه اییران برآاید .در ایین
دوران اهمتیرین اوضیوع بی ارث اانیده از دوره گذشیت کی بی سیردی روابیط دو الیر
ای انجااید ،لدور فتوای اهدورالدم بودن سلمان رشدی بود ک در  22بهمین  1967لیادر
شده بود .پیااد ای انفی این اسأل در دوران اشمی م نان بر سیاست رار ی اروپیا در
رابط با ایران سای افکنده بود( .عناسی اشلقی)222 :1911 ،
در اجموع ،رچند ایران سیاست اعتمادسازی را در رابط با کشیور ای اهیم اتحادیی
اروپا در پیش گرفت بود ااا تا اواریر دوره اول دولیت اشیمی ،تغیییرا عمیقیی در روابیط
سیاسی دو الر ایجاد نشد ( .مان) تا اینک با بیانی سران ااض اروپیا در دسیاانر 1332
در ادیننور

و ابراز عالق اندی ب انجام گفتوگو یای انتقیادی بیا ش.ا.ا ،فصیل دییدی در

روابط ایران و اروپا آغاز شد ک

فت دور گفت وگوی انتقادی در سطق اضاونیان وزار اایور
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رار

ایران و تروئیکای اتحادی اروپا (فالحی )122 :1912 ،را در پی داشیت .ایین سلسیل

گفت وگو ا برای بیان نگرانی دو الر در بررسی تحوال انطق ای و بینالمللی و م نیین
گسترش روابط دو انن پیریزی شده بودند ( )Dadandish, 2012: 65و اییتوانسیتند بی
اعتمادسازی اتقابل بینجااند .با این حال ،اتفاقا اربیوط بی رسیتوران ایکونیوس آلمیان،
تالش ای پیشین برای اعتمادسازی را ب شکست کشاند و باع شد تا سفرای پانزده کشیور
اروپایی برای تصمیم گیری در روابط مضی با تهران ب کشور اتنوعشان فراروانیده شیوند و
روابط ایران با اغلب کشور ای اتحادی اروپا تیره شد (.)UnverNoi, 2005: 78
در روابط با دیگر کشور ای غربی ،روابط ایران و ااریکا در دوران ریاست مهوری یورش
ربر واکر بوش ک

مزاان با دولت اول اشمی بود با فراز و نشیب مراه بود .در این دوره،

رچند در ابتدا روابط فر نگی و تجاری ایران و آاریکا اندکی بهنود یافت ااا ب تدریآ از سطق
اناسنا دو کشور کاست شد (یضقوبی .)29۱ :1917 ،این روابیط در دوران کلینتیون و دولیت
دوم اشمی وارد ارحل

دیدی شد و سیاست اهار دو انن  ،برای توضیف یمزایان اییران و

عراق و ن یکی علی دیگری ،از سوی اارتین ایندیک الراحی شد .دولت کلینتون با اعمال ایین
سیاست درلدد بود ک با ایجاد احدودیت ای بازرگانی و اقتصادی ،این دو کشور را از درآاد و
فنّاوری الزم ب انظور گسترش سالح ای کشتار مضی ،حمایت از تروریسیم ،تهدیید و ارعیاب
مسایگان احروم نماید ( رسیچ.)123 :1911 ،
عالوه بر این ،کلینتون در  11ارداد  ،1972قانون داااتو را ک ب تصویب کنگره آاریکا
رسیده بود ااواء کرد .النس این قانون ،شرکت ای غیرآاریکایی کی در بخیش نفیت و گیاز
ایران و لینی سراای گذاری کننید اجیازا روا نید شید .بیر النیس ایین قیانون ،عیالوه بیر
شرکت ای آاریکایی کلی شرکت ای رار ی دیگر از سراای گذاری بیش از بیست ایلیون
دالر در لنایع نفت و گاز ایران انع شدند (د قانی فیروزآبادی .)129 :1911 ،از آنجایی ک
اقتصاد ایران ب درآاد ای نفتی وابست بود اوفقیت قانون داااتو ای توانست ضیرب اساسیی
ب اقتصاد کشور وارد کند (ستوده .)211 :1912 ،از اینرو ،علییرغم برریی تیالش یا بیرای
کاربست سیاست اعتمادسازی در روابط ایران با ااریکا ،روابط دو کشور م نان سیرد بیاقی
ااند .در اجموع ،کشور ای نوب رلیآ فارس اولویت اللی سیاست اعتمادسازی در دولیت
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اشمی بودند و سیاست اعتمادسازی در اورد سایر کشور ا (ب رصوص کشیور ای غربیی)
ن در اولویت دستگاه سیاست رار ی کشور قرار داشت و ن چندان اوفقیت چشمگیری نیز
در این زاین ب دست آاد.
 -2-3حل اختالفات از طریق دیپلماسی و افزایش مشارکت در سازمانهای بینالمللی
رچند دیپلماسی یکی از ابزار ای اهم در ر را نرد سیاسیت ریار ی اسیت اایا در
را نرد تنشزدایی ،دیپلماسی ب اهمترین ابزار در اناسنا بینالمللی بدل ایشود .بر ایین
اننا ،دولت اشمی تالش ایکرد تا ارتالفا ایران با سایر کشور ا را از الریس دیپلماسیی و
در قالب سازاان ای بینالمللی حل و فصل کند .از اینرو ،دولت اشمی با تو

ب نقیش و

ایگاه سازاان الل ،مکاری رود را با ارکان اهیم ایین سیازاان از قنییل اجمیع عمیوای،
شورای اانیت و دیگر نهاد ای وابست ب آن توسض بخشید (یضقوبی .)211 :1917 ،در ایین
دورهایران تالش کرد تا با اشارکت در کمیسیون ای تخصصی اجمع عموای ،اعیزام یتیت
نمایندگی ب سازاان الل ،سخنرانی در ا السی ای سازاان الل و از م اهمتر ،تضهد بی
ا رای قطضناا ای اجمع عموای و ب وی ه قطضناا ای الزامآور شورای اانیت ،بر سیاسیت
ایران در استفاده از دیپلماسی و گفت و گو برای حل ارتالفا بینالمللی تأکیید کنید .ایین
فضالیت ا حاکی از بهنود مکاری ایران با سازاان الل و ارکان وابست آن بود.
ایران م نین در عمدهترین اسائلی ک للق و اانیت هیانی را تهدیید و بی اخیاالره
ای اندارت از قنیل استل فلسطین ،لننان ،افغانستان ،بوسنی و رزه گوین و عراق بیا شیورای
اانیت مکاری کرد (یضقوبی .)211 :1917 ،م نیین در ایین دوره ،روابیط اییران و سیازاان
کنفرانس اسالای آرامآرام بهنود یافت و ایران تالش کرد تا از الریس عمان ،از ارتالفا رود بیا
اعوای شورای مکاری رلیآ فارس بکا د .از ا الس جد م وزرای رار

کشیور ای عویو

سازاان کنفرانس اسالای (ریا  )1313 ،اییران بی شیکلی اسیتمر در گرد میایی یای ایین
سازاان حوور فضالی داشت .در این ا الس ایران ب

مراه عربسیتان ،دسیتور کیار اشیترک و

اورد توافقی را تنظیم کردند (بر انی .)191 :1976 ،ازاینرو ایران حوور رود در ا السی ای
وزرای رار

و ا الس رسمی سران را تقویت کرد و در ا الس ششم سران ،بیرای اولیین بیار
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پس از پیروزی انقالب اسالای ،رئیس مهور ایران شرکت کرد و سخنرانی افصل ایشان ایورد
استقنال دیگر کشور ا قرار گرفت .در این ا الس ،ایران ب عنیوان ایزبیان شیتمین ا یالس
سران سازاان برگزیده شد .افزون بر ا السی ای سران و وزرای رار  ،ایران حوور و فضالیت
رود را در نشست ای تخصصی سازاان گسترش و اضوق ای حس عویویت ریود را پرداریت
کرد؛ دفتر نمایندگی دائمی سازاان را در تهران تأسیس کیرد و در بحیران بوسینی رزگیوین،
سازاان را با تشکیل «گروه تماس» فضال نمود (کریمی.)111 :1912 ،
 -3راهبرد تنشزدایی و حل بحرانهای دوگانه داخلی -خارجی در دولت خاتمی
با و ود تغییر شرایط دارلی و گشایش فوای سیاسی ،بستر ای احیطی اتخاذ را نرد
تنش زدایی در آغاز دوران ریاست مهیوری احمید ریاتمی ،تیداوم ایین را نیرد را ایجیاب
ای کرد .دولت راتمی با تو

ب اشکال و نیاز ای اقتصیادی کشیور ،کی در قالیب تیداوم

بحران سارتاری اقتصاد (رکودتورای) تجلی اییافت و از سال  1971و ب دننیال تغییراتیی
ک در آن زاان در ریطاشیی یای اقتصیادی دولیت پییش آاید (سیلیمانی )77 :1911 ،و
م نین تحوال نظام بینالملل و رصولیا و وی گی ای دید آن یضنیی اولوییتییافتن
اقتصاد ،پایان عصر رقابت ای ایدئولوژیک ،تقویت روند ای هانیشدن ،وابستگی اتقابیل و
توسض روزافزون ارتناالا و احیط نااان انطق ای ،تنشزداییی را بی عنیوان الیل اساسیی
سیاست رار ی برای ترایم و ه و پرستی بینالمللیی کشیور و حویور فضاالنی در عرلی
بینالمللی ،تداوم داد (سلیمانی.)1۱ :1911 ،
رویداد ای سال  1971ب واسط رروش سفرای اروپایی از ایران ،را نیرد تینشزداییی
دولت اشمی را با شکست اوا

کرده بود .این شرایط ،آغاز دور دیدی از سیاست ایی را

او ب شد ک تنها در چارچوب را نرد تنشزدایی ای توانست ب کیا ش داانی بحیران در
روابط رار ی کشور انجر شود .در این دوره نیز ،در م آایختن نیاز ای اقتصادی و سیاسی
با بحران در سیاست رار ی ،نخنگان سیاسی را ب این میعبنیدی رسیاند کی بیا را نیرد
تنشزدایی ایتوان سطق و عمس بحران دوگان دارلی -رار ی را کا ش داد.
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 -3-1سیاست همزیستی مسالمتآمیز و بهبود روابط با کشورهای آسیای میانه و قفقاز
در این دوره ،اوارد اتضددی در فهرست اولویت یای را نیرد تینشزداییی اییران قیرار
داشتند .در چارچوب این را نرد ،فرآیند عادی سازی روابیط در حیوزه سیاسیت ریار ی بیا
تأکید بر ضرور

مزیستی اسالمت آایز اورد تو

قرار گرفت .در این دوره نییز بی دلییل

نیاز ای ژئوپلیتییک و احسیاس نیااانی در ارز یای شیمالی ،هیتگییری الیلی سیاسیت
مزیستی اسالمتآایز بر اناالس شمالی کشور اتمرکز بود .بیر پایی ایین سیاسیت ،دولیت
راتمی مزیستی با کشور ای اسلمان و مسای در حوزه آسیای ایان و قفقاز و روسیی را
اورد ا تمام قرار داد.
رچند در اناسنا

مهوری اسالای و روسی  ،گرای روابط دو کشور بیش از یر چییز

ار ون تمایل ایران ب اداا برناا ای للقآایز ست ای و ب ویی ه راهانیدازی نیروگیاه اتمیی
بوشهر دانست شده (ایرعمادی )1۱9 :1911 ،ااا با این حال ،برری مگرایی ای ژئوپلیتییک
در اورد ا دا انطق ای دو کشور نیز باع تقویت سطق مکاری ای سیاسی و اقتصیادی دو
کشور شد .مکاری ای فنی و اقتصادی ایران و روسیی از سیال  1976رونید روبی رشیدی را
داشت .حجم انادال تجاری بین دو کشور در این سال 1۱ ،درلد افزایش پیدا کرد .از اسیفند
 1977کمیسیون اشترک مکاری ای اقتصادی و تجاری ایران و روسی فضالیت رود را ارتقاء
بخشید و در اورد ا تناب از االیا اواعف ،حمایت از سیراای گیذاری و مکیاری در زاینی
ارتناالا توافس ای اتضددی ب ااواء رسید (باالزاده و غینی .)17 :193۱ ،با بازدید ای پییاپی
اقام ای دو کشور در سطق وزرا (وزرای رار  ،دفاع و دبیران شورای اانیت) روابط نظاای دو
کشور ارتقاء بیشتری یافت .پس از آن دو کشور برای تنادلنظر در اورد اسائل نظاای در ییک
برناا ریزی انظم و پیوست ب توافس رسیدند و انافع اشیترک ریود را در سی حیوزه دننیال
ایکردند :اول ،افزایش نفوذ و حوور ایاال اتحده در قفقاز نوبی ک روسی ب الور سنتی آن
را حوزه انافع حیاتی رود دانست است .دوم ،توازن قوا در راورایان با تو

ب تحوال دارلی

و اقاوات نیرو ای فلسطینی و گسترش ااواش انتفاض ؛ و سوم ،تحوال نااشیخص و اینهم در
افغانستان .برای روسی  ،ایران کشوری است ک ایتواند نقش اثنتی در سیاست راورایان ایفاء
کند (.)Koolaee, 2009: 74
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ب دلیل سیاست ای راص دولت آذربایجان در ائتال بیا ااریکیا سیاسیت مزیسیتی
اسالمتآایز با آذربایجان اولویت بضدی دولت راتمی احسوب ایشد .ایران تالش اییکیرد
تا با الرق اختلف ،روابط دو کشیور را ارتقیاء د ید .در دسیاانر  )1977( 1337در نشسیت
سران دولت ای عوو سازاان کنفرانس اسالای در تهران بر توسض روابط ایران و آذربایجیان
م در قالب روابیط دو اننی و یم در چیارچوب سیازاان کنفیرانس اسیالای تأکیید شید.
م نین در این نشست با تالش ایران ،قطضناا ای تصویب شد ک بیر اننیای آن ،اقیدااا
نظاای ارانستان علی آذربایجان احکوم شده بود .پس از این نشست ،دو کشور قرارداد یای
اتضددی را در زاین

مکاری ای اقتصادی ااوا کردند .در این ارحل  ،روابط نزدیک اییران

با آذربایجان باع سردی روابط ایران با ارانستان شد .ب دالیل ژئوپلیتیک و اانیتیی ،بیرای
ایران بهنود روابط با آذربایجان از ا میت بیشتری برروردار بود (.)Croissant, 1998
 -3-2سیاست اعتمادسازی با قدرتهای فرامنطقهای
تقویت پرستی بینالمللی کشور و حل و فصل ارتالفا با بسیاری از کشور ا ،نیازانید
اتخاذ سیاست اعتمادسازی در دو سطق انطق و فراانطق بیود .ایین سیاسیت در روابیط بیا
کشور ای انطق رلیآ فارس ،اتحادی اروپا و ااریکا نمود یافت .با روی کار آایدن ریاتمی،
د نهایی از تضمیس روابط و رفع سوء تفا ما در رلیآفارس ،ایجاد بنای اعتمیاد انتنیی
بر اشارکت در عرل ای اختلف سیاسی ،اانیتیی ،اقتصیادی و ا تمیاعی کشیور ای ایین
انطق بود (لادقی اول و عشر آباد .)169 :1939 ،بیا برگیزاری شیتمین نشسیت سیران
کشور ای اسالای در تهران در آذر  1976و در پی حوور یتت بلندپایی سیضودی در ایین
ا الس ب ریاست الک عنداهلل ،روابط ایران و عربستان ب سرعت بهنود پیدا کیرد (کیایمی،
 .)192 :1973م نین در ریرداد  ،1977اوافقیتناای عمیوای مکیاری در زاینی یای
بازرگانی ،اقتصادی ،سراای گذاری ،فنی ،علمی ،آاوزشیی ،فر نگیی و ورزشیی توسیط وزراء
رار

دو کشور ب ااواء رسید و پس از آن ،تأسیس اولین کمیسیون اشیترک تجیاری دو

کشور ب ریاست وزراء در آذر  1977در ریا

ب تصیویب رسیید .م نیین در اردینهشیت

 1971اوافقتناا حمل ونقل وایی بین دو کشور بی ااویاء رسیید( .سیتوده)22 :1911 ،
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ا رای سیاست اعتمادسازی در رابط ایران و عربستان ن تنها باع بهنود نسینی روابیط دو
کشور شد بلک اجموع ای از مگرایی ای انطق ای ک بین دو کشور ب و یود آایده بیود
باع دستیابی ب راهحل ای اشترک برای ثنیا لننیان و تیالش یای اوفیس دو کشیور در
افزایش بهای هانی نفت شد (.)Mason, 2015: 96
تالش ای دیپلماتیک ایران برای ا رای سیاست اعتمادسازی در رابط با اتحادی اروپیا
نیز باع شد تا این اتحادی  ،اقدام ب تدوین را نردی دید در اقابیل اییران کنید .شیورای
اروپایی در نشست در  23آوریل  1337در لوکزاانور

اعالم کرد ک اتحادی اروپایی انجیام

«گفتگو ای سازنده» را با ایران انجام روا د داد (حا لو )129 :1931 ،و بیر اسیاس آن ،ده
دور گفتگو ایان اروپا و ایران انجام شد .ااا دور یازد م ب دلیل اسائل اطرحشیده در ایورد
برناا ای ست ای ایران ب تأریر افتاده بود .مزاان با این گفتگو ا ،برری مکیاری یا از
قنیل مکاری ای تجاری ،تشکیل گروه یای کیاری اشیترک در ایواردی چیون تجیار و
سراای گذاری ،انارزه با اواد اخدر ،انرژی ،پنا ندگان ،نهادین کردن روابط اتحادی اروپا بیا
ایران و غیره نیز لور گرفت بود (الارای.)1939 ،
ب واسط اوفقیت در سیاست اعتمادسازی ،بحران رروش دیپلما

ای اروپایی از ایران

در زاان ب نسنت کوتا ی کا ش پیدا کرد .در این دوره ،بسییاری از پایتخیت یای اروپیایی
(فر انس  ،آلمان ،اسپانیا و ایتالیا) ایزبان ریاست مهوری ایران شیدند .ایین سیفر ا او یب
افزایش چشمگیر حجم سراای گذاری رار ی و افزایش تضداد شرکت ای عالقی انید بیرای
تولید و سراای گذاری در ایران شد .دستاورد دیگر سیاست اعتمادسازی ،ااواء  21یادداشت
تفا م و اقاول ناا ا برای ارتقاء روابط اقتصادی -سیاسی ایران با کشور ای اهیم اتحادیی
اروپا بود (ایرعمادی .)1۱2 :1911 ،با این حال ،دو اتغیر عمیدتا ریار ی حیوادث ییازد م
سپتاانر  2۱۱1و آغاز اناقش اتمی غرب با ایران ،بسییاری از اقیدااا اعتمادسیاز اییران در
رابط با اتحادی اروپا را رنثی کرد .در دو سال آرر دولت دوم راتمی ،سیاست ای اروپیا در
کا ش سطق مکاری ای اقتصادی و سیاسی و اتخاذ را نرد فشیار در ایذاکرا

سیت ای،

اراده دولت راتمی برای تداوم سیاست اعتمادسازی با اتحادی اروپا را توضیف کرد.
در الول این دو سال ،بیاعتمادی ب پروژه ست ای ایران و فشار برای پیوسیتن اییران
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ب پروتکل الحاقی ،اهمترین چالش ایران با اعواء اتحادیی اروپیایی و آاریکیا بیود .پروتکیل
الحاقی آررین ارحل توسض و گسترش برناا  2۹39بود ک در هت تقوییت توانیایی یای
آژانس ب انظور لوگیری از فضالیت ای گزارش نشده دولت ای فاقد تسیلیحا

سیت ای

ب تصویب رسیده بود .م اعواء عوو  NPTدر هت تکمیل و پاینندی ب اصوبا آژانس
ای باید این پروتکل را ااواء نماینید اایا نپیذیرفتن پروتکیل الحیاقی از سیوی اییران باعی
مگرایی آاریکا و اتحادی اروپایی در تحتفشار قیراردادن اییران بیرای قنیول ایین پروتکیل
گردید (حا لو و عنداهلل پور .)137 :193۱ ،سیاست اعتمادسازی دولت راتمی ب سید بیی-
اعتمادی غرب ب فضالیت ای ست ای ایران بررورد کرده بود.
سیاست اعتمادسازی دولت راتمی در رابط با غرب ،احدود ب کشور ای عویو اتحادیی
اروپا ننود .در این دوره دولت اقدااا غیراستمر ااا اهمی برای کا ش ارتالفا ایان اییران و
ااریکا انجام داد .بر این اننا ،احمد راتمی سضی کرد از الریس گفتگیوی اسیتقیم بیا ایردم و
غیراستقیم با دولت ااریکا ،سیاست دولت قنل در پر یز از تقابل با ااریکا را بی شیکل دیید
ا رایی کند (د قیانی فیروزآبیادی .)161 :1911 ،در واکینش بی ایین رویکیرد دیید اییران،
آلنرایت نیز در سخنرانی سال  1331در انجمن آسیا ،ب تمایل برای تغییر در سیاسیت ااریکیا
در قنال ایران تأکید کرد .در این اقطع ،ایران و ااریکا در اورد تنظیم برناای یای چند اننی
اربوط ب اسائل اشترک اانند اقابل بیا گسیترش ایواد اخیدر و اوضیاع افغانسیتان ،برریی
اذاکرا و مکاری ا را آغاز کردند .در میین زایان ،دولیت ااریکیا نیام اییران را از فهرسیت
تولیدکنندگان اواد اخدر حذ کرد (فوزی .)962-961 :1911 ،م نیین ایین دو کشیور از
ایجاد تسهیال در اورد لدور روادید برای تنادال ورزشی و دانشگا ی حمایت کردند.
کیینش ییای گفتییاری اقااییا دو کشییور نیییز فوییای اناسیینی بییرای تقویییت سیاسییت
اعتمادسازی ایران با ااریکا فرا م کرد .در مین زاین  ،سخنرانی ای اتضیدد احمید ریاتمی
(ب ی عنییوان اثییال ،سییخنرانی سییال  1331در سییازاان الییل) و تأکییید بییر انادل ی اسییتادان،
نویسندگان ،احققان ،نراندان ،روزناا نگاران و هانگردان اییان دو کشیور و اسیتقنال بییل
کلینتون از پیشنهاد راتمی برای انادال فر نگی نشان ای از تماییل دو کشیور بیرای کیا ش
تنش ا بودند .ااا در پییی حادثیی 11سپتاانر ،روابط ایران و ااریکیا وارد ارحل

دیدی شد.
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نگرانی دولت و افکار عموای ااریکا نسنت ب رطر تروریسم بینالمللیی ،گسیترش سیالح یای
ست ای و عملکرد دولت ای عراق و ایران ب نحو بیسیابق ای افیزایش یافیت و دور تیازهای از
تحریم ا علی ایران نیز کلیید ریورد (تیرک تنرییزی .)112 :1913 ،بیا ارائی تتیوری «احیور
شرار » و دکترین راورایان بزر

توسط ورش بوش در ژانوی ( 2۱۱2اتقی و میالی پیور،

 ،)1۱1 :1931روند آرام و ناپیوست اعتمادسازی در روابط ایران و ااریکا ب احاق رفت.
 .3-3حل اختالفات از طریق دیپلماسی و افزایش مشارکت در سازمانهای بینالمللی
ایده گفت و گوی تمدن ا ،نمون ای دقیس از ا دا را نرد تنشزدایی سیاست رار ی
دولت احمد راتمی را نشان اید د .بر النس این ایده ،حل ارتالفا بینالمللی ب رصوص
ایان تمدن ای بزر  ،تنها از الریس دیپلماسی و گفت و گیو احقیس روا ید شید .بیر ایین
اساس ،سازاان ای بینالمللی ب رصیوص سیازاان الیل ،نقیش اهمیی در ا راییی کیردن
گفتوگو ایان تمدن ا بر عهده روا ند داشت .مین ایده بود ک چیارچوب رفتیاری اییران
در سازاان ای اختلف بینالمللی را تضیین ایکرد.
از این نظر ،دوران ریاست مهوری راتمی را ایتوان از اهمترین دوره ا در روابط اییران
و سازاان ای بینالمللی الی دوران بضد از انقالب اسالای ب شمار آورد (الکیی.)196 :193۱ ،
با الرح نظری گفتگوی تمدن ا از سوی راتمی ،سیاست بهنود پرسیتی کشیور اوفقییت یای
چشمگیری کسب کرد و ب دننال آن ،سال  2۱۱1ایالدی از سوی سازاان الل ب عنوان سال
گفتگوی تمدن ا ناایده شد (احمدی .)126 :1911 ،تمرکز دولت راتمی بر تقوییت مکیاری
ایران با سازاان ای فراانطق ای اانند سازاان الل و ارکان آن باع شده بود تیا اییران بتوانید
بخشی از روند الحاق اقتصاد ایران ب سازاان تجار

هانی را آغاز کند.

از الر دیگر ،ایده گفت و گوی تمدن ا در نشست سران کشور ای اسالای در تهران
در آذر ( 1976دساانر  )1337با اسیتقنال روبی رو شید (دبییرزاده .)211 :1912 ،در ایین
نشست اهمترین اسائل و اشکال

هان اسالم اطیرح گردیید و بیا نزدیکیی دییدگاه یای

اعواء درباره آن ا تصمیمگیری شد .با تو

ب رکود و بنبستی ک درروند لیلق راورایانی

ب و ود آاده بود ،پذیرفت شد تا با استفاده از سیاست اولویت دیپلماسیی بی

یای نیگ،

 / 611فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،03پاییز  ،6031شماره 0

حل و فصل بسیاری از اوضوعا اهم در راورایان از مل تنش ایان فلسطین و اسیرائیل
اورد بازنگری قرار گیرد.
یکی از اهمترین دستاورد ای اهم ا یالس تهیران ،رد قیانون داایاتو از سیوی کشیور ای
اسالای بود .ب الوریک در بیانی تهران شرکتکنندگان وضیع قیوانین ییک اننی و فراایرزی را
ب الورکلی اردود شمردند .م نین آنان در اعالای تهران ب عنوان یک سیند اصیوب کنفیرانس
اسالای ،اصران از کلی کشور ا رواستند تا قانون اشهور ب داااتو را اننی بر اجازا اقتصیادی
علی ایران باالل و الغی تلقی کنند .فراتر از این ،ایران از سازاان کنفرانس اسیالای بهیره بیرد تیا
اتهااا و فشار ای سازاان ای حقوق بشری اننی بر نقض حقوق بشر در مهیوری اسیالای را
رنثی سازد (د قانی فیروزآبادی .)112-111 :1911 ،این گفت و گوی تمدن ا باع شیده بیود
تا پرستیز بینالمللی ایران ک ب واسط بحران رروش دیپلما

یای اروپیایی از تهیران اخیدوش

شده بود ترایم شود و م چارچوبی برای پیشنرد ا دا الی از الرییس دیپلماسیی فیرا م شیود.
علیرغم تمرکز ایران بر افزایش سطق مکاری ا با سیازاان یای اهیم فراانطقی ای ،حادثی 11
سپتاانر و آغاز اناقش اتمی ایران با کشور ای غربی ،از تأثیرگذاری ایده گفت و گوی تمدن یای
ایران برای حل و فصل ارتالفا کشور با سایر کشور ا کاست .در اینجا نیز یکی از سیاسیت یای
را نرد تنشزدایی با اشکال

دی اوا

شد.

 .4راهبرد تنشزدایی در دو دولت :اهداف یکسان و ابزارهای متفاوت
با بررسی عملکرد سیاست رار ی دو دولت اشمی و راتمی ایتوان گفت ک

یر دو

دولت ب دننال مزیستی اسالمت آایز بیا مسیایگان ،کشیور ای هیان اسیالم و انطقی
بودهاند و تنها و

ارتالفشان ،تفاو در هتگیری ا بوده است.

در روابط ایران با برری از کشور ای اهم آسیای ایان و قفقاز ،دولت اشمی با تأکیید
بر روابط اقتصادی ب ای روابط بر اساس اتغیر ای اذ نی تالش کرد تا ایانع از گسیترش
ارتالفا اذ نی با این کشور ا شود؛ ااا سیاست دولت راتمی ،تأکید بر اشیترکا قیوای،
زبانی و اذ نی ایران با کشور ای آسیای ایان و قفقاز بیود .میین رویی باعی شید تیا در
دولت اشمی در رابط ایران با قزاقستان ،اوافقتناا ای اقتصادی تشکیلد نده چیارچوب
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اللی مکاری ا باشد و الرح ای اختلفی در زاین حملونقل و ارتناالا اییان دو کشیور
ب ااواء برسد در حالی ک در دوره ریاتمی ،کوشیش یای زییادی هیت گسیترش روابیط
فر نگی ایان دو کشور لور گرفت .با این حیال ،از اشیتراکا ایین دو دوره تیالش اییران
برای حل بحران ای دارلی این انطق و مکیاری یای کنسیولی بیا کشیور ای اهیم ایین
انطق بوده است.
در ارتناط با شارص اعتمادسازی ،سیاستگذاران دولت ای اشمی و راتمی ،بیر ایین
باور بودند ک از الریس کا ش تنش و افزایش تضاال و مکاری و نیز از ر گذر اعتمادسیازی
با بازیگران انطق ای و بینالمللی ،ایتوان تهدییدا ریار ی را کیا ش داد .گرچی

یر دو

دولت در د درلدد اعتمادسازی بودند ااا بر حیوزه یا و انیاالس اختلفیی تمرکیز کیرده
بودند .احور سیاست ای ایران در دوران اشمی اعتمادسازی با مسایگان نیوبی اییران و
تقویت ثنا در انطقۀ رلیآفارس بود در حالی ک در دولت راتمی گسترش روابط با غیرب
اولویت اللی سیاست اعتمادسازی ایران بود.
در دولت اشمی ،دو کشور ایران و عربستان در شیرایط دیید انطقی ای پیس از دو
نگ پر زین ( نگ تحمیلی عراق علی ایران و نگ کویت) ب دننال ترایم روابط بودند.
در این دوره ،بخش اهمی از اوفقیت ایران در اعتمادسازی با کشور ای عرب رلییآ فیارس،
حالل مکاری ای اوفقیتآایزی بود ک بین ایران و عربستان ب و ود آایده بیود .بهنیود
رابط ایران با عربستان ب تقویت سیاست دوستی ایران با مسایگان عرب انجر شد.
اهمترین و

سیاست اعتمادسازی در دولت راتمی ،تقویت روابط ایران با کشیور ای

غربی ب رصوص کشور ای عوو اتحادی اروپا بود .در دولت اشیمی حیوادثی ااننید پاییان
نگ ایران و عراق و نگ کویت زاین ساز روابط دو کشور شد ،ولی در قوی کتیاب آییا
شیطانی و واکنش سریع و لریق ااام (ره) در ارتد رواندن سلمان رشدی ،روابط کشیوراان
با اروپا وارد ارحل

دیدتری شد .انگلستان رسما روابط رود را با ایران قطیع کیرد .اوضیوع

دیگری ک روابط کشوراان با اروپا را تحت تأثیر قرارداد ،ایا رای دادگیاه ایکونیوس آلمیان
بود ک ب تیرگی روابط با اروپا انجااید .ااا دولت راتمی دورهای گرم از رابط با دولیت یای
اروپایی را آغاز کرد و سطق مکاری ای ایران با کشور ای اروپایی ب شیکل قابیل تیو هی
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افزایش یافت .اوفقیت سیاسیت اعتمادسیازی بیا کشیور ای اروپیایی باعی شید تیا حجیم
سراای گذاری رار ی و تضداد شرکت ای عالق اند برای تولیید و سیراای گیذاری در اییران
افزایش قابل تو هی پیدا کند .با این حال و با و ود اینک روابط ایران با کشیور ای اروپیایی
در نتیج سیاست اعتمادسازی رو ب بهنود بود اشاب دوره اشمی ک اتغیر یای ریار ی،
سیاست رار ی تنش زدا و اعتمادساز را ب شکست کشانده بودند در این دوره نیز حادث 11
سپتاانر و اطرحشدن پرونده ست ای ایران ،روند بهنود رابط با اروپا را اضکوس کرد.
در ارتناط با دیگر کشور ای غربی ،روابط با ااریکا ،اهمترین و اشکلترین بُضد را نیرد
تشنآ زدایی در ر دو دوره بود با این تفاو ک دولت راتمی سضی کرد از الرییس گفتگیوی
استقیم با اردم و غیراستقیم با دولت آاریکا ،سیاست دولت اشمی را در هیت پر ییز از
تقابل با این کشور تضمیس بخشد .در اینجیا نییز دگرگیونی در سیاسیت بیینالملیل در سیال
 2۱۱1و آغاز اناقش اتمی ایران با غرب ،تالش ای پیشین برای کا ش بییاعتمیادی اییان
دو کشور را اتوقف کرد .روند اضکوسی ک در رابط ایران با کشور ای عویو اتحادیی اروپیا
آغاز شده بود ،در اینجا نیز تکرار شد .از این اقطع زاانی ب بضید ،هیتگییری دییدی در
سیاست رار ی ایران انتنی بر «واکنش انازع آایز» شکل گرفت.
در شارص سوم نیز برری شنا ت ا و تفاو

ا در این دو دوره و یود داشیت .یر دو

دولت ب دننال حلوفصل ارتالفا بین المللی از الریس دیپلماسیی و افا می بیودهانید اایا
تحقس این د از الریس استفاده از ابزار ای اتفاوتی لور گرفت .اگر در دولیت اشیمی،
بر تقویت مکاری با سازاان ای بیینالمللیی بیشیتر اسیالای و انطقی ای ااننید سیازاان
کنفرانس اسالای و شورای مکاری رلیآ فارس تأکید ایشد ،دولت راتمی ضمن تو

ب

این سازاان ا ،مگرایی بیشتر با سازاان ای بینالمللی فراانطقی ای ااننید سیازاان الیل
اتحد را در دستور کار رود قرار داد ااا ب دلیل حادث  11سیپتاانر و بی دننیال آن حملی
نظاای آاریکا ب افغانستان و عراق باع شد تا فرلت ایی ک ایده گفت و گیوی تمیدن یا
برای ایران فرا م کرده بود ب سرعت از دست برود.
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نتیجهگیری :درسهایی که میتوان آموخت
ایان را نرد تنشزدایی در دولت اشمی و را نرد تنشزدایی در دولیت ریاتمی چی
تشابها و تفاو

ایی و ود دارد؟ چ درس ایی را ایتوان از تجرب  16سال تینشزداییی

در دو دولت اشمی و راتمی برای ااروز گرفت؟ دول زییر ،بی ایین سیواال پاسیخ داده
است.
مقایسه راهبرد تنشزدایی در دولت هاشمی و خاتمی و پیشنهادها
شاخص

تشاب

تفاو

تأکییییید بییییر
مزیسییتی بیییا
کشیییییییور ای
مسیییییییای و
اسلمان

تأکییییید بییییر
مزیسییتی بیییا
کشیییییییور ای
مسیییییییای و
اسلمان

اوفقیییییت در سیاسییییت مزیسییییتی
اسیییالمتآاییییز ،حالیییل الراحیییی
سیاست یایی اتناسیب بیا وضیضیت یر
کشور است .بست ب وضیضت یر کشیور،
سیاست مزیسیتی اسیالمتآاییز بایید
مراه با کیا ش سیطق ارتالفیا اییان
ایییران و سییایر کشییور ای انطق ی و فییرا
انطق در چارچوب اتحاد یای سیاسیی،
فر نگی ،اقتصادی و اانیتی باشد.

اعتمادسازی بیا اعتمادسازی بیا
بییییییییازیگران بییییییییازیگران
انطقییییی ای و انطقییییی ای و
بینالمللی
بینالمللی

تنشزدایی بایید دو اننی ییا چند اننی
باشد تا با بهنود روابیط ،تیوازن در انیافع
حالل شود .برای سهیم سازی الر ای
اقابییل در تیینشزدایییی ،باییید از تمییام
ابزار ییای دیپلماتیییک بهییره سییت .بییا
الراحی یک برناا نظیامانید و دقییس و
بهرهگیری از فرلت ای بینالمللی ،ای-
توان تا حد زیادی از شکست در سیاست
اعتمادسازی لیوگیری کیرد .بی هیت
ا میییت را نییردی رابط ی بییا کشییور ای
فراانطق ای ،تمرکز سیاست اعتمادسازی
باید بهنود رابط با این کشور ا باشد.

مزیستی
تأکییییید بییییر تأکید بر روابیط
اسالمتآایز
اقتصادی
اشیییییییترکا
قییوای ،زبییانی و
اذ نی

تشاب

اعتمادسازی

کشیییییییور ای کشیییییییور ای
انطقیی رلیییآ فراانطق ای
فارس

اولویت
دیپلماسی
در

تقویت مکاری تقویت مکاری الرح ایده ا تنهیا زایانی اییتوانید بی
با سیازاان یای با سیازاان یای کا ش ارتالفیا در سیاسیت ریار ی
ایران انجر شود کی بیا اقیدااا ایاثر
بینالمللی
بینالمللی

تفاو

تشاب

دولت هاشمی

دولت خاتمی

پیشنهادها
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تفاو

حلوفصل
ارتالفا
بینالمللی

تمرکییییز بییییر تمرکییییز بییییر دیپلماتیییک مییراه باشیید .اسییتفاده از
سیییازاان یییای سیییازاان یییای سییازاان ییای بییینالمللییی انطق ی ای و
فراانطق ای باید با اذاکرا دی ایان
انطقییییی ای و فراانطق ای
ایران با سایر کشور ا مراه باشد.
اسالای

را نرد تنشزدایی در حوزه سیاست رار ی در دولت یای اشیمی و ریاتمی ،باعی
توسض روابط و اناسنا با برری از کشور ای انطق و فراانطق شد .ا رای سیاسیت یای
س گان را نرد تنشزدایی در این دو دولت ،فرلت ای اتضددی برای سیاست رار ی ایران
فرا م کرد .نیاز ای کشور پس از پایان نگ ،نقط آغاز گرایشی بود ک ایران را بی فویای
پس از نگ وارد کرد .اگر تنشزدایی در دولت اشمی بخشی از نیاز ای اقتصادی ایران را
برآورده کرد ،تنشزدایی در دولت راتمی بخشی از نیاز ای بینالمللی ایران پیس از بحیران
سیاست رار ی کشور در سال ای  1971تا  1976را ا ابت کرد.
با این حال ،را نرد تنشزدایی ب دلیل اتغیر ای رار ی در ر دو دوره با بنبست روبرو
شد .در دولت اشمی ،واقض رستوران ایکونوس آلمیان باعی شید سیفرای اروپیایی از اییران
فراروانده شوند .در دولت راتمی م با واقض  11سپتاانر  ،2۱۱1نگرانی دولت و افکار عموای
آاریکا نسنت ب رطر تروریسم بینالمللی ،گسترش سالح ای ست ای و عملکرد رژییم عیراق
ب نحو بیسابق ای افزایش یافت .با حمل آاریکا ب افغانستان در  2۱۱1و ب عیراق در  2۱۱9و
افزایش تنش ای انطق ای و بروز بیثناتی در راورایان و احیط پیرااونی ایران ،تداوم را نرد
تنشزدایی ب اخاالره افتاد .این رویداد ا ،اقدااا دولت راتمی برای تقوییت تینشزداییی در
روابط ایران با کشور ای انطق را با اشکال بیشتری اوا

کرد.

تجرب دو دوره اشمی و راتمی نشان اید د اگرچ اتخاذ این را نرد نیازاند و یود
ترکینی از عواال دارلی و رار ی است ااا ب نظر ایرسد ک پایان را نرد تنشزداییی ،بی
شد وابست ب اتغیر ای بیین المللیی اسیت .در دوره اشیمی ،عیزم اتحادیی اروپیا بیرای
استفاده از فرلت بحران ایکونوس در ب چالش کشیدن ایران از یک الر  ،و شرایط ریاص
پس از یازد م سپتاانر و رواست کشور ای غربی برای فشار ب ایران با اسیتفاده از فرلیت
افشای فضالیت ای ست ای ایران در دوره ریاتمی از الیر دیگیر ،عواایل الیلی شکسیت
را نرد تنشزدایی در ایران بودند.
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در اییین دو دولییت ،تیینشزداییی بیییش از اینکی را نییردی بییا پشییتوان نهییادی باشیید،
هتگیری اتکی ب دو رئیس مهور سال ای  1961تا  1911بود .اوفقییت را نیرد آتیی
تنشزدایی ،نیازاند سارتاراند شدن آن و برقراری پشتوان ای نهادی است .در آغاز ا رای
اجدد را نرد تنش زدایی ،باید سارتاری برای نهادین سازی و پیگیری آن الراحیی شیود تیا
اجموع قوای نظام سیاسی در بخش ای اختلف ،رفتار ای رود را بیا هیتگییری کیالن
سیاست رار ی کشور تنظیم کنند .درگیر شدن قوه اجری و اتکاء بی حویور ییک رئییس
مهور ،را نرد تنشزدایی را ب اجموع اقداااتی انفصل و دورهای تندیل ایکند.
پیشنهادا باال ،رچند ای توانند تولی ایی با د اوفقیت را نرد تینشزداییی در
دولت ای بضدی باشند ااا بررسی دقیس شرایط اتحول بینالمللیی ،فهیم درسیت از شیرایط
انطق ای و فرا انطق ای ک ایتواند را نرد تنشزدایی دولت دید را ب اخاالره بیندازد و
م نین پی گرفتن سیاست ایی اشخص برای کا ش اثر اتغیر ای رار ی اییتوانید تیا
حدودی اوفقیت آتی این را نرد را تومین کند.
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