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زدایی در خصوص تنش هفتم و هشتم های دولتارزیابی تحقق تعهدات 

  المللی بین

 

 رضا ایاسه

 تهران طباطبایی عالمه دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی

 

 چکیده

ول بررسی عملکرد حزبی، یکی از منظرهای ممکن و معمهای حزبی و شبهوبیش دموکراتیک استوار بر رقابتدر کشورهای کم

ها سنجید. های انتخاباتی و عملکرد حکومتتوان نسبت میان وعدهها منظر تطبیقی است که در چارچوب آن میحکومت

گرا طلب و اصولتشکل اصالحای وجود ندارد وجود دو شبههای حزبی رسمی و جاافتادههرچند در جمهوری اسالمی ایران رقابت

های انتخاباتی و عملکرد توان برنامهکند. بنابراین از این منظر میم چنین مطالعاتی فراهم میحداقل امکانی را برای انجا

گرا را همسنجی کرد و نسبت آن دو را موضوع مطالعات روشمند قرار داد. ولی چنین مطالعاتی طلب یا اصولهای اصالححکومت

ها و عملکردها وجود ندارد. شناخت معتبری از نسبت میان وعده در ایران معموال چندان محلی از اعراب ندارد و به همین دلیل

هم صادق است. بنابراین مسئله پژوهش پیشنهاد حاضر « دولت اصالحات»اصطالح طلبان یا بهاین ادعا درمورد حکومت اصالح

زدایی در سیاست خارجی با تاکید بر سیاست تنش ها آنطلبان و عملکرد شناخت معتبر از نسبت میان وعدهای انتخاباتی اصالح

، اقتصادیامنیتی، -سیاسی های شاخصبا توجه به  المللی بینزدایی در خصوص تنشدولت اصالحات  های وعدهبررسی با  است.

نهایتا در توفیقاتی هر چند موقت را به دست آورد ولی  ها مؤلفه، چنین به دست می آید که دولت اصالحات در برخی فرهنگیو 

 موفق نبوده اند.بود،  ه مبتنی بر اعتماد به غربکخویش  های وعدهنیل به 
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 مقدمه

ها بر اساس تعهداتِ شدن تحزب در جامعه، با عدم شفافیتِ عملکردِ دولتدر جمهوری اسالمی ایران، به سبب ضعف در نهادینه

یافته در چه سطحی است موضوع پژوهشی قیاس با کشورهای توسعه کارکرد احزاب در ایران در اساساًشده مواجهیم. اینکه داده

دیگر است، اما این نکته را باید در نظر داشت که ضعف ساختار احزاب در ایران باعث شده است که عدم شفافیت و پاسخگویی 

پژوهش حاضر  .ان شودعملکردش ها در قبال تعهدات خود به جامعه و نظام سیاسیْ تبدیل به یک معضل بزرگ در تحلیلدولت

، که المللی بینزدایی طلبانه را در شاخص مهم تنشپذیری نظر و عمل اصالحسعی دارد با مطالعۀ دولت اصالحات، میزان انطباق

طلب بوده است، مورد سنجش قرار دهد. از این رو در این مقاله به این سوال پرداخته یکی از رویکردها و شعارهای جریان اصالح

با عملکرد دولت اصالحات در این زمینه وجود  المللی بین زدایی تنشکه چه نسبتی میان تعهدات اصالح طلبان درباره می شود 

توان در نوع نگاه متفاوت جریان اصالحات به این دارد؟ دلیل انتخاب این شاخصه برای سنجش دولت سید محمد خاتمی را می

طلبی، اعم از کنیم با رویکردی توصیفی نسبتِ میانِ اصالحرو سعی میطور خالصه، در پژوهش پیشِ مفروضات جُست. به

های دولت اصالحات در گذاریاندازهای مد نظر جریان اصالح طلبی، را با مقدورات و سیاستها و چشمتعهدات، شعارها، برنامه

و اصول و مشخصات آن ارائه می شود  زدایی تنشمورد ارزیابی قرار دهیم. از این رو ابتدائا مفهوم  المللی بینزدایی بُعد تنش

، در بخش پایانی عملکرد دولت اصالحات در زمینه زدایی تنشسپس با بررسی خط و مشی اصالح طلبان در خصوص سیاست 

 مورد سنجش قرار می گیرد. زدایی تنشسیاست 

 

 زدایی تنشمفهوم  -1

می تواند مرحله  زدایی تنشال تقلیل یافته و یا رفع می شود. دال بر وجود تنشی است که قبالً وجود داشته و ح زدایی تنشواژۀ 

در زبان فارسی از واژه فرانسوی  زدایی تنش( تشنج زدایی یا  ۱81؛ 1730مقدماتی برقراری مناسبات حسنه باشد. )مورگنتا؛ 

Dedente م در حال کشمکش و برگردانده شده است و معموالً در محاورات سیاسی برای بیان وضع کشورهایی که مدتی با ه

برقرار گشته و ضمناً تمایلی نیز در رفتارشان برای بهبود بیشتر در  ها آنمنازعه و تنش بوده اند و اکنون آرامش نسبی میان 

به کار می برند و منظور از میان برخاستن تنش های سیاسی است « تنش زدائی»یا « دتانت»روابطشان مشهود است، واژۀ 

آمریکا  المللی بینسیاستی بوده که از سوی ریچارد نیکسون به منظور ترمیم وجهه ی  زدایی تنش. (۳۹7؛ 1733)فرهیخته؛ 

اتخاذ شده بود. از سوی دیگر عقب ماندگی اقتصادی و درگیر شدن مستمر با مشکالت اجتماعی و سیاسی سبب گردید، تا 

 زدایی تنشمیز استقبال نمایند. در واقع دوران در قالب اصل همزیستی مسالمت آ زدایی تنشرهبران شوروی نیز از سیاست 

 م( 1۹84-1۹34)

را در بر می گیرد. در واقع می توان « محدودسازی»و « همگرایی»به معنای وضع و حالتی است که عناصری از  زدایی تنش

ضع موجود به کار صرفاً روشی است که به منظور نظم دادن به اختالفات نظامی و حفظ و زدایی تنشاستدالل کرد که سیاست 

گرفته می شود، و توازنی صلح آمیز در زمینه اهداف و منافع متعارض دولتها در پائین ترین سطح مشترک می آورد )ازغندی؛ 

روندی نظم  زدایی تنشمستلزم تفاهم و خودیشتنداری بیشتر نسبت به یکدیگر است، به این ترتیب،  زدایی تنش(. 06؛ 1734

می تواند در برگیرندۀ سیاست حفظ توازن قوایا شامل عناصر اقتصادی و  زدایی تنشده نگر می باشد. دهنده، تأثیرگذار و آین

اجتماعی مشخصی باشد و نیز می تواند با تأکید بر ضرورت های سیاست خارجی در صدد دگرگونی در دیگر کشورها در جهت 
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أمین وضع موجود و یا نیز تغییر وضع موجود باشد حرکت به سوی جامعه ایده آل و مطلوب و همچنین می تواند خواست و ت

 (. 06؛ 1734)ازغندی؛ 

 

 :زدایی تنشمشخصات و ویژگی های  -2-1

 خاتمه دادن در تئوری و عمل به تیرگی روابط و ایجاد تفاهم از طریق بحث و گفتگو -1

 اقتصادی کم اعتبار بودن مالحظات ایدئولوژیک متعارض و جایگزینی اشتراک منافع نظامی، سیاسی و -۳

 بروز خویشتنداری بیشتر نسبت به نظام سیاسی و اجتماعی طرف مقابل -7

 المللی بینتالش برای رفع مشکالت داخلی )عمدتاً اقتصادی( و ترمیم وجهه ی  -0

ایجاد قابلیت انعطاف تاکتیکی، آمادگی برای سازش های مورد قبول طرفین، سمت گیری به سوی گفتگو و حسن تفاهم  -۱

 اصول خوددر عین دفاع از 

 پذیرش این واقعیت که مسئولیت مشکالت موجود بر دوش کشورهای مختلف قرارداد -6

و مطرح شدن کشور در دنیا و پیدا کردن جایگاه شایسته در عرضه  المللی بینزمینه سازی در جهت استفاده از تسهیالت  -3

 (۱4؛ 1738)ازغندی؛  المللی بین

 عبارتند از: زدایی تنشمهمترین اصول  -۳-۳

 عتمادسازی یا اقدامات سازا -1

 ضرورت جلوگیری از درگیری -۳

 نیاز اجتناب ناپذیر طرفین به خویشتنداری -7

 محکوم کردن تالش هایی که از بحرانها به منظور دستیابی به امتیازات یکجانبه سوءاستفاده کند -0

 صرف نظر کردن از ادعای برتری جوئی -۱

( و همکاری متقابل جهت تحکیم روابط زدایی تنشین الملل )اعالن آمادگی طرفین به اجرای اصول جدید در روابط ب -6

 طویل المدت

 (1۱؛ 176۱آمادگی جهت همزیستی مسالمت آمیز در تحمل هر نوع شرایط سخت جهت تحقق این ایده )لماس؛  -3

 (۱4؛ 1738پذیرش کثرت گرایی سیاسی و اقتصادی )ازغندی؛  -8

 

 زدایی تنشخط و مشی اصالح طلبان در خصوص سیاست  -3

و طرح برنامه های رئیس جمهور جدید، گسترش روابط 1736از انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری در دوم خرداد  پس»

خارجی و رسیدگی به مسائل و امور خارجی در چهارچوب رهیافت واقع گرایی نسبی باید ادامه می یافت. با این تفاوت که نحوۀ 

ییر یافت و سیاست تعدیل اقتصادی و قایل شد به توسعۀ صنعتی دولتی جای بیان و شیوه های رفتار و برخورد با دیگران تغ

خود را به توسعۀ سیاسی داد و در روابط خارجی، پذیرفت پلورالیسم )کثرت گرایی( جهانی به معنی نفی نظام تک قطبی و 

در سال های دهۀ اول  (اگرچه 1400؛ 173)ازغندی؛ « پذیرش تساوی فرهنگ ها، به محور اصلی سیاست خارجی تبدیل شد.

انقالب اسالمی، نشانه هایی از رادیکالیزم و ایدئولوژیک گرایی در سیاست خارجی ایران وجود داشته است و به عبارتی می توان 

نشانه هایی از گفتمان ایدئولوژیک اسالمی را در سیاست خارجی مالحظه نمود؛ اما تغییر در ساختار داخلی و همچنین 
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را می توان عامل متحول سازی گفتمان ایدئولوژیک اسالمی دانست. در دوران خاتمی  المللی بینبه نظام فرآیندهای مربوط 

بوده  المللی بینظهور یافت. این گفتمان معطوف به همکاری گرایی با محیط منطقه ای و  زدایی تنشجلوه هایی از گفتمان 

ر و مسائل متعدد در روابط خارجی ایران، خاتمی را برآن (. مجموعه ای از شرایط داخلی کشو00: 173۹است. )سجادپور، 

داشت تا به یک بازنگری اساسی در سیاست خارجی و روابط بحرانی ایران با قدرت های بزرگ جهانی و کشورهای منطقه 

ام بین الملل بازنگری سیاست خارجی هم متأثر از الزامات و عوامل داخلی بود و هم تحت تأثیر شرایط و تحمیالت نظ»بپردازد. 

در چارچوب عزت، حکمت و  زدایی تنش(. (.خاتمی سیاست خارجی دولت خود را بر مبنای ۳07: 1780)ازغندی، « قرار داشت.

مصلحت قرار نهاد که از این رو سیاست خارجی در صدد رفع سوءتفاهم های انباشته شده از گذشته و در تالش جهت پایان 

توجه دارد، یعنی  المللی بیناست و برای تأمین امنیت خود به واقعیت های موجود  المللی بیندادن به هر نوع تنازع و کشمکش 

به هنگام بودن سیاست خارجی، برخورد برنامه ریزی شده و به روز با نظام بین الملل و بازیگران آن را اقتضاء می کند. 

(christain, 2001:138 ) 

 

 زدایی تنشعملکرد دولت اصالحات در زمینه سیاست  -4

)با  در عرصه سیاست خارجی دولت اصالحات زدایی تنش کارآیی پیگیری سیاست و موفقیت میزان سنجش و ارزیابی برای

 شاخص و کها مال ای از مجموعه است الزم می یابد، بروز کشور خارجی روابط در آن تجلی توجه به اولویت های ذکر شده(که

 دراین اساس، این بر داد. انجام صواب و صحت به مقرون سنجشی و ارزیابی وانشاخص بت آن پایه ی بر تا شود گیری بهره ها

 ی پایه بر تا شود گرفته درنظر سنجش و ارزیابی مالک شاخص و دسته سه مقصود، این به دستیابی برای تا گردیده تالش جا،

 زدایی تنشدر پیگیری سیاست  حاتاصال دولت خارجی سیاست های ناکامی و ها موفقیت میزان ی بتوان درباره کها مال این

 داوری نمود.

 امنیتی و سیاسی الف : شاخص

 و دیپلماتیک مذاکرات انجام روند چگونگی خارجی متقابل، روابط سطح چگونگی همچون موضوعاتی شاخص، این چارچوب در

 مورد است، مرتبط بوط ومر کشور یک ملی امنیت با نوعی به که موضوعاتی نیز و رسمی متقابل مقامات سفرهای و سیاسی

 یک سیاسی و رسمی حیات طول در نها آ چگونگی و این موضوعات کیف و کم از و شود می واقع مطالعه و بررسی

 میگیرد. صورت دولت،ارزیابی

 ب: شاخص مناسبات اقتصادی: تجاری و بازرگانی

 متقابل خارجی روابط از حاصل نتایج جمله از تکنولوژیکی که و فنی تجاری، اقتصادی، داده های و موضوعات شاخص، این در

میگیرد. برخالف مذاکرات گذشته که صرفاً  قرار بررسی و ارزیابی مورد می آید، حساب نالمللی به بی بازیگر چند یا دو

موضوعات سیاسی در دستور کار قرار می گرفت، همکاری های ملموس اقتصادی و تجاری نیز مورد نظر بوده و بر یافتن زمینه 

 (.۳16: 178۱های عملی همکاری مشترک متمرکز شد. )خالوزاده، 

 (illustration positiveج: شاخص فرهنگی تصویر سازی مثبت )

بین  بازیگران سایر یا و میگذارد نمایش بین المللی به صحنه ی در خود از دولت یک که ای چهره و تصویر شاخص، این در

 (84؛ 17۹0میگیرد. )نادری؛  قرار سنجش و ارزیابی مورد آن میدانند، به متصف را دولت آن المللی
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حال با توجه به اولویت های سیاست خارجی دولت اصالحات و همچنین شاخص های بدست آمده برا سنجش موفقیت سیاست 

 .می بود به بررسی روند سیاست خارجی تنش زدای دولت خاتمی می پردازیم زدایی تنشخارجی دولت اصالحات که مبتی بر 

 

 كشورهای منطقه -4-1 

ج.ا.ا قرار  زدایی تنشبه سبب اهمیت حیاتی منطقه خلیج فارس برای ایران، این منطقه در راس اولویتهای پیگیری سیاست 

به ویژه همسایگان ایران بسیار جالب توجه بود. این پیام ها  المللی بینگرفته است. پیام های انتخاباتی آقای خاتمی برای جامعه 

نشانه های اصلی تالش آشتی جویانه ایران به شمار می رفت. طرح ایده گفت و گوی تمدنها و در پیش گرفتن  نخستین

در سیاست خارجی نیز نشان آن بود که جمهوری اسالمی ایران خواهد کوشید تا روابط خود را با کشورهای  زدایی تنشسیاست 

برای همکاری با جمهوری  ها آنشد و درصدد ایجاد اعتماد در جهان به ویژه کشورهای منطقه و عرب خلیج فارس بهبود بخ

اسالمی برای حل و فصل مسائل منطقه ای گردد. بهبود روابط ایران با کشورهای عربی تأثیرگذار این منطقه در دوره خاتمی، 

ی را به معنای ایجاد حاکی از تغییر نگرش طرفین به یکدیگر بوده است. جمهوری اسالمی ایجاد روابط حسنه با عربستان سعود

روابط بهتر با تمامی کشورهای اسالمی به طور اعم و کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت اخص می داند. در این دوره ایران 

روابط خود را با کشورهای عربی به نحو چشمگیری افزایش داد. وجود اشتراکات مختلف فرهنگی، اقتصادی و امنیتی در میان 

ج فارس این امکان را به جمهوری اسالمی داد تا در قالب کنفرانس اسالمی، کمک به احقاق حقوق کشورهای منطقه خلی

 فلسطینی ها و بازگشت به فرهنگ اصیل اسالمی روابط خود را با کشورهای عربی و مسلمان به صورت چشمگیری افزایش دهد.

 

 عربستان سعودی -4-1-1

تباط ایران با عربستان سعودی به عنوان پایه توازن و شاه کلید ارتباط با ، ارزدایی تنشاز مهمترین دستاوردهای سیاست 

با عربستان سعودی در تمامی شاخصه های سیاسی ـ امنیتی، اقتصادی و  زدایی تنشکشورهای عرب منطقه می باشد. 

شاهد گرمترین روابط  تصویرسازی ـ فرهنگی در سطح باالیی قرار داشت به طوری که در این دوران ایران و عربستان سعودی

سیاسی در طول تاریخ سیاسی هفتاد سال گذشته خویش بوده اند و گفتگوی درون تمدنی با کشورهای اسالمی از طریق تأکید 

سال از تاریخ  34( نزدیک به ۳۱4؛ 1781بر اسالمیت منطقه می تواند اثر گذاری زیادی بر این روابط داشته باشد. )نوازنی؛ 

( پس از تشکیل حکومت عربستان توسط ملک 1736ی بین ایران و پادشاهی عربستان می گذرد )تا خرداد برقراری روابط رسم

( مناسبات ایران 13؛ 1۹87-1۹7۳؛ Badidبا این کشور روابط سیاسی برقرار نمود. )1743عبدالعزیز دولت وقت ایران در سال 

بوده است، هرچند مسائلی چون بحرین و جزایر سه گانه ایران و عربستان قبل از پیروزی انقالب اسالمی اغلب به دور از تنش 

هـ .ش و جنگ ظفار  1701روند مناسبات تأثیر منفی داشتند. اما همکاریهای نظامی دو کشور در جنگ داخلی یمن در سال 

 (۱؛ 1737هـ .ش از شاخص های همسویی مناسبات در این دوره تلقی می شود. )کاظمی؛  1703در سال 

ع صدور انقالب اسالمی و نیز حمایت ایران از نهضتهای آزادی، بخش شیعیان عربستان، این کشور را در موضع طرح موضو

زائر ایرانی خانه خدا توسط  044تخاصم با ایران قرار داد و با آغاز جنگ عراق علیه ایران، این تنش شدت یافت. کشتار 

ستان محسوب می شود، روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان پس عربستان، نقطه اوج تقابل جمهوری اسالمی ایران با عرب

از جنگ عراق علیه ایران، به تدریج بازسازی شد. در این مقطع جمهوری اسالمی هدفهای خودش را به صورت واقع گرایانه تری 

 (1736قی؛ تبیین کرد و عربستان نیز کمتر نسبت به اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی دچار وحشت بود. )مت
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مرحله جدید مناسبات جمهوری اسالمی با عربستان سعودی با روی کار آمدن جناب آقای سیدمحمد خاتمی و اعالم سیاست 

در جهان و به ویژه منطقه خلیج فارس از سوی جمهوری اسالمی ایران، وارد روند جدید و مثبتی گردید. این مرحله  زدایی تنش

ز تاریخ برقراری روابط رسمی بین ایران و عربستان می گذارد را می توان گرمترین و بهترین سال که ا 34را در طول نزدیک به 

مرحله تاریخ سیاسی روابط دو کشور تلقی کرد. پس از انتخاب جناب آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهوری اسالمی ایران و در 

و  زدایی تنشران و در پیش گرفتن سیاست و اعتمادسازی از سوی جمهوری اسالمی ای زدایی تنشپیش گرفتن سیاست 

اعتمادسازی از سوی جمهوری اسالمی، کشورهای منطقه خلیج فارس و خصوصاً عربستان سعودی به بازسازی نگرش خود 

 نسبت به ایران پرداختند و عالقه خود را برای داشتن روابطی براساس تفاهم احترام و منافع متقابل با ایران پنهان نکردند. 

به لحاظ حجم رفت و آمدها تنوع فعالیتهای دوجانبه، موضع رسمی مثبت و همکاریها دوره  1736-1780هشت ساله  دوره

در تهران را باید  1736استثنائی به شمار می رود. بدون شک برگزاری هشتمین اجالس سران کشورهای اسالمی در آذرماه 

کشورهای عرب منطقه و به ویژه عربستان سعودی دانست. جو دوستانه نقطه عطف و در واقع آغاز روابط جدید و مثبت ایران با 

هشتمین نشست سران به سر زدن جوانه های آشتی میان اعراب و ایران کمک کرده و موجب تسهیل همکاریها پس از برگزاری 

اس می کند که کنفرانس شد. امیرعبداهلل ولیعهد وقت عربستان، نشست تهران را دیداری تاریخی خواند و گفت که احس

 مسلمانان باید در رفتار با خود و همزیستی با دیگران فصل تازه ای را بگشایند. 

و اعتماد سازی با عربستان سعودی سفر آقای رفسنجانی، رئیس مجمع  زدایی تنشاقدام مهم بعدی در راستای سیاست 

رأس یک هیأت بلندپایه در چارچوب سیاست بود. آقای رفسنجانی در  1736تشخیص مصلحت نظام به عربستان در اسفندماه 

جمهوری اسالمی عربستان سفر کرد و مورد استقبال امیر عبداهلل قرار گرفت آقای رفسنجانی در دیدار ملک فهد  زدایی تنش

ایران و عربستان دو کشور مهم منطقه و جهان اسالم هستند و باید در مورد تمام مسائل مورد » پادشاه وقت عربستان گفت: 

( ملک ۱0؛  17۹1)رمضانی؛ « عالقه، روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای تشریک مساعی و مشورتهای بیشتری داشته باشند.

برای ما ثابت شده است که تحکیم روابط دوستی با جمهوری اسالمی به نفع مصالح و منافع دو طرف و سایر »فهد نیز گفت: 

 « کشورهای منطقه ای است.

و رفتار خشن و ناپسند این گروه در افغانستان و نیز روند کاهش قیمت نفت، از جمله عوامل مهمی بودند موضوع گروه طالبان 

، تبادل نظر و رفت و آمد بین تهران و ریاض را افزایش دادند.سفر آقای خرازی، وزیر امور خارجه به عربستان 1733که در سال 

، نخستین اجالس کمیسیون 1733ین راستا صورت گرفت.در اواخر آذر ماه ، دیدار وی با امیر عبداهلل در هم1733در آبان ماه 

کمیته تخصصی اقتصادی و سرمایه گذاری، علمی، بهداشتی، زیست  ۱مشترک همکاریهای جمهوری اسالمی و عربستان در 

ازرگانی دو کشور در محیطی و فرهنگی و امور جوانان و تبلیغات، آب، برق، تجاری، بازرگانی و ارتباطات به ریاست وزرای ب

 (1733ریاض شروع به کار کرد. )واحد خبر؛ 

مبنی بر  1733همچنین همکاری بین جمهوری اسالمی و عربستان در جریان سفر وزیر نفت ایران به عربستان در اسفندماه 

 کاهش سقف تولید نفت، منجر به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد. 

و اعتمادسازی واقف  زدایی تنشدرستی از اهمیت برگزاری آرام مراسم حج در پیشبرد سیاست مسئوالن جمهوری اسالمی به 

هستند و می دانند که هرچه همکاری با مسئوالن سعودی در امر برگزاری حج بیشتر باشد، تفاهم و دوستی میان دو کشور 

 بیشتر می شود و روابط فیمابین استحکام بیشتری پیدا می کند.
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در منطقه خلیج  زدایی تنشگری که به طور قطع مهمترین اقدام از سوی جمهوری اسالمی در چارچوب سیاست اقدام مهم دی

می باشد. این سفر اولین  1738فارس تلقی می شود، سفر جناب آقای خاتمی به عربستان سعودی و قطر در اردیبهشت ماه 

مقام ایرانی از عربستان پس از پیروزی انقالب اسالمی به  دیدار رئیس جمهوری ایران از عربستان و همچنین دیدار باالترین

شمار می رفت. سعودیها برای انجام این سفر و تبدیل آن به یک رویداد تاریخی در روابط دو کشور، همکاری در خورد توجهی 

ور کلی نتایج حاصل ( به ط0۳۱؛ 1738نمودند و از جناب آقای خاتمی در طح رهبران بزرگ جهان استقبال نمودند. )فرازمند؛ 

 از سفر جناب آقای خاتمی به عربستان را می توان به شرح زیر بیان کرد:

 فراهم نمودن زمینه های ایجاد اعتماد و اطمینان بین جمهوری اسالمی و کشورهای منطقه -1

 فراهم کردن زمینه های تفاهم و همکاری در عرصه های مختلف -۳

 و آرامش در بین کشورهای خلیج فارس محسوب نمودن خلیج فارس بعنوان کانون ثبات -7

 تحقق بستر مناسب برای ایجاد زمینه های دوستی بین ایران و اعراب منطقه -0

می توان گفت که مهمترین دستاورد سفر جناب آقای خاتمی به عربستان، اعتمادسازی بین دو کشور و ایجاد تفاهم و همکاری 

در زمینه های مختلف بود اعتماد تفاهم و استحکام در روابط دو کشور ایران و عربستان یکی از عوامل مهم در همبستگی و 

دو کشور به سمت تفاهم بیشتر و رفع سوءتفاهمات پیشین و سرانجام گسترش  همکاری منطقه ای خواهد بود. چرا که حرکت

 (7؛ 1738روابط حسنه با تمامی اعراب خواهد بود. ). )اطالعات؛ 

به یکصد  1733به سفر رسیده بود، در اواخر سال  176۹مبادالت تجاری جمهوری اسالمی و عربستان سعودی که در سال 

؛ 1736میلیون دالر می شد )اطالعات؛  044ن اینکه مبادالت غیرمستقیم دو کشور نیز بالغ بر میلیون دالر افزایش یافت. ضم

(. امضای موافقتنامه های هوایی و راه اندازی خط هوایی تهران، ریاض، تقویت خطوط کشتیرانی دو کشور برپایی نمایشگاه ۳

« سایکو»دریایی و شیالت گشایش دفاتر نمایندگی های  دائمی محصوالت ایرانی، در جده، امضاء موافقتنامه همکاریهای صنایع

سعودی در تهران، اعزام نیروی کار ماهر و متخصص در زمینه بهداشت و درمان به عربستان سعودی، شروع به کار « ساویک»و 

میلیون  ۱ر وابسته بازرگانی ایران در عربستان، تأسیس بانک سرمایه گذاری مشترک میان ایران و عربستان، اختصاص اعتبا

دالری برای فروش کاالهای ایرانی، تصویب اعضای ویزا به تجار ایرانی با تقاضای بخش بازرگانی جمهوری اسالمی در هیئت 

دولت عربستان سعودی از جمله دستاوردهای کمیسیون مشترک ایران و عربستان در سفر آقای خاتمی به عربستان به شمار 

 ( 0۳۱؛ 1738می رود. )فرازمند؛ 

 

 سایر كشورهای منطقه -4-1-2

ایران وترکیه نیز که به سطح کاردار تنزل یافته بود دوباره رو به  با انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری روابط بالنسبه سرد

سفیر  1736اسفند 1۳بهبود گذاشت در پی توافق ایران وترکیه برای ارتقای سطح روابط دوکشور بامداد روز سه شنبه 

ه تهران وارد شد ومتعاقبأ سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران نیز راهی آنکارا گردید. نیاز شدید ترکیه به واردات جدیدترکیه ب

گاز ایران وترکمنستان و وجود دو قرار داد بین ترکیه و جمهوری اسالمی ایران در خصوص واردات گاز ومواضع دوگانه امریکا در 

مواجه کرد. نیاز مبرم ترکیه به گاز ایران باعث شد تا علی رغم ادامه فشارهای امریکا  این رابطه دولت مسعود ییلماز را بامشکل

قصدی ندارد و وزیر انرژی ترکیه به صراحت اعالم کند: باوجود در خواستهای امریکا درباره عدم اجرای این طرح ترکیه چنین 

ترکیه را عامل اصلی این تصمیم ذکر کرد . سرانجام  انتقال گاز از ایران تصمیم جدید دارد. وی نیاز کشورش در اجرای طرح
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پس از افتتاح اتصال خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به خط لوله سرتاسری گاز در ایران که باحضور آقایان سیدمحمدخاتمی 

زیر ترکیه مسعود ییلماز نخست و1۹۹8وصفر مراد نیازاف روسای جمهوری ایران وترکمنستان صورت گرفت در روز نهم نوامبر 

در شهر ازروم واقع در شرق ترکیه کلنگ عملیات ساختمانی بخش دوم خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه را برزمین زد واعالم 

به اتمام خواهد رسید وگاز 1۹۹۹کیلومتری به اتمام رسیده وبخش دوم آن تانیمه اول۳44کرد که بخش اول این خط لوله 

برداری خواهد شد .ییلماز مصرف گازطبیعی ترکیه را حدود ده میلیارد مترمکعب ذکر ونیاز ترکیه  وارداتی طبیعی از ایران بهره

میلیارد مترمکعب برآورد کرد. رایزنیهای دوکشور در مورد مسائل مشترک همچون عراق در ۱4به گاز را در ده سال آینده 

 (7۱0-7۱7؛ 1783دار شد )فوزی؛ ماههای بعد نیز ادامه یافت و روابط بتدریج از گرمی بیشتری برخور

 

 اتحادیه اروپا: -4-2

انجام شد و در اثر آن، اتحادیۀ «دادگاه میکونوس»که به دنبال ماجرای 3۱بعد از تیره شدن روابط ایران و اروپا در اواخر سال 

طرف متشنج شد که این  اروپا ضمن قطع مذاکرات انتقادی خود با ایران، اقدام به خروج سفرای خود از ایران کرد، روابط دو

، ارتباط قطع شده زدایی تنش(. در نتیجۀ 7۱3؛ 1783تشنج تا زمان به قدرت رسیدن خاتمی در ایران ادامه داشت )فوزی؛ 

فضایی مثبت در روابط ایران با اروپا پدید آمد. موضع  1736ایران و اروپا از نو مورد بازنگری قرار گرفته. بعد از دوم خرداد 

حادیه در قبال قانون آمریکایی داماتو و مخالفت با اثرات فراسرزمینی قوانین تحریم ثانویه و متعاقباً رفت و گیری خوب ات

آمدهای سطوح عالی بین مقامات بلندپایه ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، طرفین را در مسیر سازماندهی دوره جدیدی از 

. گفتگوهای انتقادی به گفتگوهای سازنده و فراگیر تبدیل شد. برای اولین بار به طور گفتگو با ماهیتی فراگیر و سازنده قرار دارد

 چرخشی در تهران و پایتخت های ریاست های دوره ای اتحادیه برگزار می گردید.

 سویی از اعتمادسازی و سیاست تنش زدایی اعالم با اصالحات دولت خاتمی، ریاست جمهوری ی دوره ابتدای شروع همان در

 محل مأموریت میکونوس ی حادثه سر بر که ایران به اروپا اتحادیه ی سفرای یعنی بازگشت دولت این دستاورد اولین ایران،

 دور 14 و یافت ارتقاء هجانبه هم به انتقادی از وگوها سطح گفت اصالحات، دولت در .رسید نتیجه به بودند، کرده ترک را خود

 .شد فی مابین ی توافقات گسترده تنظیم به منجر که گرفت صورت اروپا ی اتحادیه و رانای میان و سازنده فراگیر ی مذاکره

 به دولت این در بود، کاردار حد در اصالحات از دولت پیش تا که ایران با نروژ و انگلستان دیپلماتیک و سیاسی روابط سطح

 از اروپا ی اتحادیه .تشکیل شد اروپا پارلمان در انایر و اروپا هی اتحادی روابط هیأت ارتقاءیافت؛ همچنین سفارتخانه سطح

 متقابل سفرهای .نکرد پیروی بین المللی ی صحنه در ایران سازی سیاست منزوی ویژه به آمریکا گرای سیاستهای یکجانبه

 المی بوداس انقالب از پس ایران جمهوری اسالمی رئیس اولین خاتمی .یافت گسترش اروپا هی اتحادی و ایران مقامات رسمی

 برخی از سران که آن ضمن نمود، دیپلماتیک و سیاسی سفرهای مرحله، چندین اروپایی در کشورهای از بسیاری به که

 همراه مختلف ابعاد در همکاری نامه های امضای موافقت با متقابل سفرهای این که کردند سفر ایران به نیز اروپایی کشورهای

 ای هسته ی پرونده یعنی است، مرتبط جمهوری اسالمی ایران ملی امنیت با نوعی به که دیگر موضوع دو این، بر افزون .بود

خلق در رابطه با  مجاهدین سازمان گروهک همچون نظام برانداز و معارض های از گروه عدم پشتیبانی یا پشتیبانی و ایران

 ایران ای ی هسته پرونده ارجاع از اصولی، ت هایسیاس به کارگیری با اصالحات دولت روابط با اروپا بسیار مهم می باشند. در

 انرژی المللی بین آژانس با ایران ای هسته نده ی پرو در موارد ابهامی و مسائل و شد جلوگیری ملل سازمان امنیت شورای به
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 سازمان امن اروپا هی ایران، اتحادی فعال دیپلماسی با اصالحات دولت در این، بر عالوه .شد فصل و به درستی حل اتمی

 نداد. ها آن به اروپا خاک درون از را ایران علیه فعالیت ه ی اجاز و داد تروریستی قرار ههای گرو فهرست در را خلق مجاهدین

 اروپا ی اتحادیه و ایران خارجی روابط در دولت اصالحات در که را اقداماتی ترین عمده توان می اقتصادی، شاخص چارچوب در

 مجزا سند دو کرد رسمی حمایت بطور WTO جهانی تجارت سازمان به ایران پیوستن از اروپا :نه برشمردگو این افتاد، اتفاق

دو  بین بود، اقتصادی و فنی تجاری، وگوهای گفت ی برگیرنده در دوم و سند امنیتی و سیاسی وگوهای گفت حاوی اولی که

 جدای فنی، و تجاری اقتصادی، روابط مسیر ارتقای در وپاار ی اتحادیه حقیقت در دوم، سند تنظیم با یعنی شد، تنظیم طرف

 نامه تنظیم موافقت مرز تا سند این .کرد حرکت داشت، وجود طرف دو میان اختالفی که موارد امنیتی و سیاسی مسائل از

 .شد نزدیک گسترده تکنولوژیکی و فنی و اقتصادی تجاری، های

 ی ساله هشت دوران در اصالحات دولت سیاست خارجی دستاوردهای و یتهاموفق از فهرستی خالصه طور به بخواهیم چنانچه

 :کرد اشاره موارد ذیل به توان می نمائیم، ارائه اروپا اتحادیه ی و ایران روابط گسترش ی در زمینه را خاتمی جمهوری ریاست

سازنده؛  و فراگیر گفت وگوهای به انتقادی تبدیل گفت وگوهای و میکونوس بحران پی در اروپایی سفرای فراخوانی بحران حل

انگلیس؛  به ویژه اروپایی کشورهای با ساله چند بحران رفع و رشدی سلمان ی مسئله دیدارها؛ حل و تماس سطح ارتقای

 متقابل مدیران سفرهای افزایش و عمومی افکار و رسانه ها بر حاکم فضای نروژ؛ بهبود و انگلیس با روابط سطح ارتقای

 هیأت تشکیل و اروپا پارلمان با وگوها گفت و سها تما سطح جهانگردان؛ ارتقای و سرمایه گذاران خصوصی، ی،دولت شرکتهای

 منزوی گرایی، بر یکجانبه مبتنی آمریکا تهای سیاس با اروپایی کشورهای مخالفت اروپا؛ افزایش پارلمان در ایران روابط با

 عضویت جمهوری درخواست پذیرش با اروپا ی اتحادیه حمایت و افقتمو ایران؛ جلب به نسبت آمیز خصومت رفتار و سازی

 در اولیه سازمان؛ پیشرفت این ناظر عضو عنوان به ایران با عضویت موافقت درنهایت و جهانی تجارت سازمان در ایران المی اس

 در مؤثر حضور و روابط نکرد نهادینه منظور به تجارت همکاری و هی تنام موافق درخصوص اروپا هی اتحادی با مذاکرات

 با مبارزه کارشناسی جلسات نیز سرمایه گذاری و و تجارت انرژی، کاری های گروه جلسات برگزاری و اروپایی؛ تشکیل بازارهای

 فهرست در ایران نام کردن اروپا؛ منظور به ایران فوالد و پسته صدور ممنوعیت و تحریم پناهندگی؛ رفع و مهاجرت و موادمخدر

 (86-81؛ 17۹0اروپا؛ )نادری؛  به صادرکننده ی محصوالت شیالتی یکشورها

 

 آمریکا -4-3

دولت خاتمی ، رابطه ایران و آمریکا را  زدایی تنشاز لحاظ شاخص های مد نظر ما در این تحقیق برای ارزیابی سیاست خارجی  

رهنگی مورد ارزیابی قرارداد . در مورد در این مقطع بیشتر می توان در دو شاخص سیاسی و عمدتأ شاخص تصویر سازی و ف

شاخص اقتصادی به نظر می رسد تغییری در خط و مش هر دو طرف ایجاد نشده است. در پی انتخابات سیدمحمدخاتمی به 

ریاست جمهوری، دولت آمریکا اعالم کرد: ما با دقت و از نزدیک پیامدهای انتخاب خارجی را به سمت رئیس جمهوری این 

می کنیم. آمریکا اینک انتظار می کشد تا ببیند آیا با این انتخاب، یک تغییر واقعی در اوضاع ایران پیش خواهد کشور دنبال 

آمد. دولت آمریکا با مردم ایران یا یک دولت اسالمی مخالف نیست بلکه روشی که ایرانیان درویش می گیرند برای ما مورد 

مد خاتمی نیز اعالم کرد که از ایجاد تنش در هیچ جای جهان و حتی با (. سیدمح0/7/1736توجه است )روزنامه اطالعات، 

آمریکا استقبال نمی کند و خواهان روابط بین الملل عاری از خشونت و درگیری است و این اظهارات صریح رئیس جمهور، 

انست یکی از پیچیده ترین سیاست مهار یا سد نفوذ که برای انزوای ایران بود به چالش کشید. سیاست خارجی دولت خاتمی تو
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سیاست های ضد ایرانی را با بهره برداری از ترکیب از عوامل داخلی و خارجی با موانع جدی روبرو ساخته و دچار شکست 

(. خاتمی در پیامی به مردم آمریکا ضمن اعالم مراتب احترام خود به مردم آمریکا، علت 100؛ 1781)سجادپور؛ « نسبی کند.

نا مطلوب بین دو کشور را ناشی از سوء سیاستهای دولتمردان کاخ سفید دانست. خاتمی ضمن تشریح شکل گیری روابط 

 .(6۹؛ 1736چگونگی شکل گیری تمدن آمریکایی، این تمدن را محصول ملتی دیندار و آزادیخواه توصیف نمود )سجادی؛ 

مایل برای تغییر در سیاست امریکا در قبال ایران در انجمن آسیا به ت1۹۹8امریکا نیز درسخنرانی سال  آلبرایت وزیر خارجه

مشترک  تأکید کرد. در این مقطع امریکا با جمهوری اسالمی ایران در مورد تنظیم برنامه های چند جانبه مربوط به مسائل

اساس بود که موردعالقه نظیر مقابله با گسترش موادمخدر و اوضاع افغانستان برخی مذاکرات وهمکاریها راآغاز کردند. براین 

« ۳+6»همچنین امریکا به همکاری با ایران در اجالس .امریکا اسم ایران را از فهرست تولیدکنندگان مواد مخدر حذف کرد

درمورد افغانستان برای یافتن یک راه حل مسالمت آمیز برای مناقشه داخلی در آن کشور جنگ زده را ادامه داد و طرفین 

کردند. همچنین آمریکا مجاهدین خلق رایک سازمان تروریستی خارجی  دو ملت حمایتازبرقراری تماسهای بیشتر بین 

(. آمریکا از ایجاد تسهیالت در مورد صدور روادید برای تبادالت ورزشی ودانشگاهی حمایت کرد و 760؛ 1783شناخت )فوزی؛ 

دی از دانشمندان ایرانی بود ازطرف دیگر در این مقطع میزبان تیمهای ورزشی سردبیران روزنامه ها، هنرمندان، و شمار زیا

درهای خود رابرروی شمار  جمهوری اسالمی ایران نیزدست به اقداماتی زد که نشان از حسن نیت این کشور داشت از جمله

 فارغ التحصیل امریکایی گشود.دراین ارتباط فزاینده ای از بازدیدکنندگان امریکایی تیمهای ورزشی، اندیشمندان، دانشجویان

اندیشه مبادله استادان نویسندگان محققان هنرمندان روزنامه نگاران و جهانگردان را  1۹۹8آقای خاتمی نیز درهفتم ژانویه 

راهی برای زمینه سازی ایجاد اعتماد بین دو کشور ذکرکرد.متقابأل کلینتون در پیام شادباشی که درپایان ماه مبارک همان سال 

ن راکشوری مهم با میراث فرهنگی باستانی وسرشاری که ایرانیان بحق به آن می بالند ایرا به مناسبت عید فطرفرستاد

خواند.وی افزود اگرچه درمورد برخی سیاستهای ایران بااین کشور اختالف نظر جدی داریم ولی به اعتقاد من اینها برطرف 

قبال کرد و سخنان خودرا چنین پایان شدنی است او همچنین درعمل از پیشنهاد آقای خاتمی برای مبادالت فرهنگی است

امیدوارم مبادالت بیشتری میان دوملت صورت بگیردو به زودی شاهد روزی باشیم که بتوانیم باردیگرازرابطه حسنه باایران »داد:

 (. بدین ترتیب بعد از دوم خرداد در راستای تغییرات وتحوالتی که درجمهوری اسالمی76۱؛ 1783)فوزی؛ « برخوردارشویم.

ایران به وقوع پیوست دو کشورایاالت متحده وجمهوری اسالمی ایران ظاهرأ درجهت برقراری روابط پیش رفتندو دراین زمینه 

ونشانه ای  وپیشنهاداتی از سوی دوکشور ارائه گردید.ولی علی رغم این مسائل هیچ گاه روابط دوکشور روبه بهبود نرفت اقدامات

امریکا سیاستهای ناموفق  ر دیده نشدوخصومت میان دوکشورتداوم نیز یافت حتیجدی ازآب شدن یخهای روابط دوکشو

را تغییر نداد و در دیگر مواردنیزمقابله و ایجاد محدودیت راعلیه ایران ادامه داد.آنان  تحریم ایران(())مهار دوجانبه((و )همچون )

سالح اتمی ونقض حقوق بشر درواقع خواستار تغییر  آوردن با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم وتالش برای به دست

ایران از گروههای مبارز فلسطینی ونگران توانایی ایران دردسترسی به  وعدم حمایت یستیژیم صهیونرموضع ایران درمخالفت با 

را دچار مخاطره کندبودند. باروی کار آمدن جورج بوش دوم درامریکا این  یستیژیم صهیونرسالحهایی که می توانست امنیت 

گرفت وتمام تالشهای گذشته دردوران کلینتون تضعیف شد هرچندهمکاریهایی بین ایران  ابط شکل خصمانه تری به خودرو

امریکا به افغانستان به وجود آمد اما علی رغم این همکاریها سیاستهای یک جانبه گرایی امریکا  وامریکا درآستانه حمله

دو کشور را بشدت تیره ساخت. در این دوران امریکا همچنین ایران را به  در محور شرارت توسط بوش روابط وقراردادن ایران

دست داشتن برخی اقدامات تروریستی از جمله بمبگذاری در ظهران عربستان متهم کردو همچنین ازروسیه خواست که 
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رهای آسیای میانه ازهرگونه همکاری هسته ای با ایران خودداری کندوموانعی را در راه همکاری جمهوری اسالمی با کشو

 .(766؛ 1783ایجادکرد و بودجه ای رابرای سرنگونی حکومت ایران درکنگره تصویب نمود. )فوزی؛ 

 

 نتیجه

طلبی مورد توجه بوده است. با روی کار ، همواره یه عنوان یکی از رویکردها و شعارهای جریان اصالحالمللی بین زدایی تنش

انتخاباتی خود از جمله  های وعدهخاتمی، نیروهای عالی این دولت، جهت عملی ساختن آمدن دولت اصالحات به ریاست محمد 

جمهوری  المللی بین، اقداماتی را در راستای ایجاد اصالحات در رویکرد المللی بینزدایی یعنی سیاست تنش ها آنمهمترین 

امنیتی، مناسبات -بر سه شاخص سیاسیمبتنی  زدایی تنشدیگر آغاز نمودند. سیاست  های دولتاسالمی ایران نسبت به 

بازرگانی و شاخص فرهنگی تصویر سازی مثبت است. در خصوص کشورهای منطقه، مهمترین دستاورد  -اقتصادی: تجاری

با عربستان  زدایی تنشدولت اصالحات، ایجاد روابط گسترده و رفع قابل تامل تنش های پیشین بین این دو دولت بوده است. 

شاخصه های سیاسی ـ امنیتی، اقتصادی و تصویرسازی ـ فرهنگی در سطح باالیی قرار داشت به طوری که  سعودی در تمامی

ند. در این دوران ایران و عربستان سعودی شاهد گرمترین روابط سیاسی در طول تاریخ سیاسی هفتاد سال گذشته خویش بود

رگانی و تجاری، همکاری جهت کاهش تولید نفت به نظور افزایش سفرهای دیپلماتیک مقامات دو کشور، افزایش مراودات باز

از جمله مسئله افغانستان، مصادیقی از اقداماتی  المللی بینافزایش قیمت جهانی آن، اتخاذ مواضع مشترک در خصوص مسائل 

ه نموده است. را برآورد زدایی تنشاتخاد نموده و تا حدود باالیی شاخص های  زدایی تنشاست که دولت اصالحات در راستای 

در خصوص سایر کشورهای منطقه از جمله ترکیه نیز به سان عربستان اقدامات صورت گرفته نتایجی را به ویژه در زمینه های 

اقتصادی و سیاسی از جمله فروش گاز به ترکیه و اتخاذ مواضع واحد در خصوص مسائل منطقه از جمله عراق محقق نمود. در 

دیپلماتیک مقامات ایرانی به  و سیاسی تی همچون بازگشت سفرای دول اروپایی، افزایش سفرهایخصوص اتحادیه اروپا اقداما

له هسته ای ایران، رایزنی در خصوص گروهک تروریستی سازمان مجاهدین، حمایت ئپا و بالعکس، همکاری در خصوص مسارو

ن در صدور کاال به اروپا ، شاخصه های و رفع تحریم ایرا WTO جهانی تجارت سازمان به ایران از ایران جهت پیوستن

منطقه  های دولتدر خصوص  زدایی تنشرا تا حدودی محقق نمود. هر چقدر دولت اصالحات در تحقق شاخص های  زدایی تنش

و اتحادیه اروپا موفق ظاهر شد، در رابطه با امریکا به دلیل شدت تنش های موجود این شاخص ها در دو شاخص سیاسی و 

تصویر سازی و فرهنگی قابل ارزیابی است. به این معنی که هر چند در دو شاخص مذکور موفقیت هایی حاصل  عمدتأ شاخص

 شد اما در مورد شاخص اقتصادی تغییری در خط و مشی دو طرف ایجاد نشده است.
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