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اشاره:
با تصویب برجام ،تهران به عرصه رفت و آمدهای دیپلماتیک و اقتصادی نمایندگان هیئتهای سیاس�ی
و تجار کش�ورهای مختلف تبدیل ش�د .اگرچه حضور غربیها بر ش�رقیها در این رفت و آمدها بیش�تر
جلوهگر بود با این حال در ماه گذشته در کنار سفر رئیسجمهور به دو کشور اروپایی ،شاهد رویدادهایی
در جهت تقویت روابط ایران و کشورهای شرقی بودیم .رویدادهایی چون سفر رئیسجمهور چین ،سفر
هیئ�ت اقتص�ادی ایران به ژاپن و برنامهریزی برای س�فر هیئت اقتصادی ک�ره جنوبی از جمله تحوالتی
هستند که درکنار گسترش روابط ایران با غرب حاوی معانی مهم در خصوص استراتژی سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران در دولت یازدهم به شمار میآیند.

مقدمه
تحریمهای اقتصادی سازمان ملل و آمریکا
علیه برنامه هستهای نه تنها به لحاظ اقتصادی
ک��ه به لحاظ سیاس��ی نیز ای��ران را در انزوا
ق��رار داده بود .در این مقط��ع ضرورتها و
محدودیته��ا ب��ر عرصه سیاس��ت خارجی
ایران مس��لط ش��ده و قدرت انتخ��اب را از
تصمیمس��ازان گرفته ب��ود و بنابر ضرورت،
ایران به کشوری با سیاست خارجی شرقگرا
تبدیل ش��د .در این مدت روابط سیاس��ی و
اقتصادی ایران به دو کش��ور چین و روسیه
محدود شده و این دو کشور رقیبان بالمنازع
عرصه اقتصادی ،نظامی و سیاس��ت خارجی
جمهوری اس�لامی ایران به شمار میآمدند.
بعد از آنکه جمهوری اسالمی ایران توانایی
خود را در بهکارگیری دیپلماس��ی به عنوان
کمهزینهترین و مطمئنترین راه دس��تیابی
به منافع ملی خود به عرصه نمایش گذاشت،
عام��ل امکان��ات و توانمندیها نی��ز به این

عرصه اضافه ش��د و با توجه به قابلیتهای ویژه در عرصه اقتصادی،
سیاس��ی و ژئوپلیتیک ،سیاس��ت خارجی ایران به عرصه شلوغ رفت
و آمد س��ایر کشورهای جهان تبدیل ش��د .مالقاتهای گوناگون از
کشورهای متفاوت در سرتاسر جهان به ویژه اروپا این امکان را برای
دس��تگاه دیپلماس��ی ایران فراهم کرد تا اس��تراتژی سیاست خارجی
خ��ود را نه بر مبن��ای صرف محدودیتها که بر مبن��ای امکانات نیز
تدوین کند و با برخورداری از قدرت انتخاب ،مس��یر دیپلماس��ی و
اقتصاد کش��ور را تعیین نمایند .با اینحال این بار جایگاه کشورهای
ش��رقی بود که در روابط و سیاست خارجی ایران تیره و مبهم به نظر
میرس��ید .این در حالی است که در ماه جاری رویدادهایی به وقوع
پیوس��ت که تا حدی این ابهام را برطرف کرد .در مقاله حاضر تالش
میش��ود تا ضمن پرداختن به ای��ن رویدادها و ابع��اد آنها نگاهی به
جایگاه ش��رق و غرب در سیاست خارجی دولت یازدهم با تأکید بر
روابط ایران و شرق در بهمن ماه داشته باشیم.
سفر رئیسجمهور چین به ایران
میتوان از س��فر رئیسجمهور چین به ته��ران به عنوان اولین رویداد
بس��یار مهم در روابط ایران با جهان شرق که در مدت کوتاهی پس
از اجرایی شدن برجام و لغو تحریمهای سازمان ملل صورت گرفت،
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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یاد کرد .اگرچه روابط گسترده ایران و چین پدیدهای تازه نیست ،اما
وقوع این سفر در مقطع کنونی به چند دلیل حائز اهمیت بود :اول اینکه
این سفر اولین سفر یک رئیس دولت ،به ایران پس از برجام بود .دوم
اینکه این سفر پس از گذشت  14سال از آخرین سفر این مقام یعنی
رئیسجمهور چین به ایران صورت گرفت .س��وم اینکه تهران یکی
از مقاص��د س��هگانه (در کنار ریاض و قاهره) در س��فر خاورمیانهای
رئیسجمهور این کشور بود و چهارم اینکه این سفر توافقهای حائز
اهمیتی را برای گس��ترش روابط دو کشور دربلندمدت دربرداشت.
امضای  17سند همکاری ،توافق برای افزایش حجم روابط تجاری تا
 600میلیارد دالر تا ده سال آینده ،امضای پیمان همکاری اقتصادی،
سیاسی و نظامی  25ساله از مهمترین دستاوردهای اقتصادی این سفر
بودند.
در هر حال رویداد س��فر رئیسجمهور چین به ایران و خاورمیانه
در ش��رایط پس��ابرجام حاوی مفاهیم مهمی برای هردو کشور است
زی��را به نظر میرس��د تا قبل از حل مس��ئله هس��تهای ای��ران و حتی
میتوان گفت از اوایل انقالب اس�لامی ،رابطه ایران و چین برمبنای
ضرورتهای محیط منطقهای و بینالمللی بوده اس��ت .در این رابطه
چین معم��والً بر مبنای منافع ملی خود با ای��ران رابطه برقرار کرده و
ش��رایطی را بر ایران تحمیل نموده اس��ت .نمونههای��ی مانند فروش
همزمان س�لاح به ایران و عراق در جنگ تحمیلی ،خرید نفت ایران
با تخفیف بس��یار زیاد و بر مبنای یوآن و یا از طریق تهاتر ،بخشی از
این روابط نامتعادل هس��تند که ایران برای کاه��ش تبعات انزواهای
تحمیل شده توسط نظام بینالملل به آن تن داد.
با این حال در ش��رایط پس��ابرجام اگرچه رابطه با چین به عنوان
ق��درت نوظه��ور و رقیب آمریکا برای ایران هم به لحاظ سیاس��ی و
هم به لحاظ اقتصادی مهم و اجتنابناپذیر است ،این رابطه به سمت
تعادل بیش��تر در حال حرکت اس��ت .به ویژه آنکه ایران دیگر برای
چین نه یک بازار انحصاری که عرصه رقابتی است که در آن رقبای
قوی حضور خواهند داشت.
این در حالی است که از نظر چین نیز ،این سفر به دالیل گوناگون
حائز اهمیت بوده اس��ت .قبل از هرچیز ،س��فر به خاورمیانه به منزله
نقطه عطفی در سیاست خارجی چین به عنوان یک قدرت نوظهور و
رقیب آمریکا به ش��مار میرود زیرا خیزش چین به سمت خاورمیانه
نه تنها با اهداف اقتصادی که با هدف سیاس��ی و به مقتضای حرکت
این کشور به جایگاه ابرقدرتی آن صورت میگیرد .به نظر میرسد

چین ک��ه تاکنون بدون برهم زدن س��اختار
نظ��ام بینالملل ب��ه صورت آرام به س��مت
ابرقدرت��ی حرکت کرده اس��ت از این پس
با رویک��ردی فعاالنهت��ر و مداخلهجویانهتر
ب��ه مثابه یک ابرق��درت ،در مناطق مختلف
جه��ان خواهان ایف��ای نقش باش��د .تالش
ب��رای کاهش تنش میان دو کش��ور ایران و
عربستان ،طرح پیش��نهاد میزبانی نمایندگان
دول��ت و مخالفان س��وری ب��رای مذاکره،
موضعگیری صریح نس��بت به لزوم تشکیل
دولت مس��تقل فلس��طین و...ای��ن نکته را به
ذهن متبادر میکند که چین در تالش است
در شرایط چرخش سیاست خارجی آمریکا
از خاورمیانه به ش��رق آس��یا ،جایگزین این
ابرق��درت ش��ده و در چیدم��ان ژئوپلیتیک
خاورمیانه پس از آمری��کا نقش ایفا کند و
در عین حال از منابع انرژی و بازار گسترده
منطقه نیز سود جوید.
اما صرف نظر از بعد کالن ،در بعد روابط
دوجانب��ه ،هدف چین از گس��ترش روابط با
ایران بیش از هرچیز جنبه اقتصادی دارد .در
واق��ع چین نه تنها به دنب��ال تضمین امنیت و
تداوم تأمین انرژی خود از ایران است ،که به
فرصتهای تجاری ناش��ی از سرمایهگذاری
در بخش نف��ت و گاز ایران توجه دارد زیرا
ایران تنها کش��ور در خاورمیانه اس��ت که به
چین ح��ق تج��ارت در زمین��ه فعالیتهای
بخش باالدستی را داده است.
سفر هیئت اقتصادی ایرانی به ژاپن
در اواس��ط بهمنماه هیئت اقتصادی ایران به
سرپرس��تی وزیر اقتصاد برای امضای پارهای
قراردادها و توافق��ات و معرفی فرصتهای
س��رمایهگذاری ایران به ژاپن سفر کرد .در
این سفر عالوه بر امضای یادداشت تفاهمی
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مبن��ی بر در نظ��ر گرفتن خ��ط اعتباری 10
میلیارد دالری از س��وی ژاپ��ن برای اجرای
پروژهه��ای صنعتی و زیرس��اختی در ایران
که با مشارکت ش��رکتها و نهادهای ژاپنی
اج��را میش��وند ،وزرای اقتصاد دو کش��ور
قرارداد دوجانبه سرمایهگذاری امضا کردند
که پیشزمینه آن در س��فر قبلی وزیر اقتصاد
ایران به ژاپن فراهم شده بود.
مقدمات تجدید روابط اقتصادی ایران و
ژاپن همانند کش��ورهای اروپایی با تصویب
برجام فراهم ش��د .ژاپن از جمله کشورهایی
بود که در فاصل��ه کوتاهی پس از تصویب
برج��ام در مردادماه ،نماین��دگان خود را به
ایران فرس��تاد .این نمایندگان نه مش��تمل بر
چهرههای سیاس��تمدار ک��ه هیئتی اقتصادی
به رهبری وزیر اقتص��اد و تجارت و صنعت
این کش��ور بود .هیئت مذکور با مسئوالن و
مقامه��ای ذیربط بخشهای صنعتی و انرژی
ای��ران دیدار کرد .پ��س از آن وزیر خارجه
ژاپ��ن در مهرماه به هم��راه هیئتی  23نفره از
رؤسای شرکتهای مهم ژاپنی در زمینههای
انرژی ،خ��ودرو ،پزش��کی ،مهندس��ی و...
به تهران س��فر کردند و با هیئت��ی از تجار و
بازرگان��ان ایرانی دیدار داش��تند .در اوایل
بهمنم��اه وزی��ر خارج��ه ژاپن اع�لام کرد
که با توجه ب��ه گزارش آژان��س بینالمللی
ان��رژی اتم��ی درب��اره فعالی��ت هس��تهای
ایران ،به منظور فراهم ش��دن ام��کان انعقاد
قراردادهای س��رمایهگذاری با تهران ،توکیو
همه تحریمه��ای اقتصادی و مالی قبلی علیه
تهران را لغ��و میکند .با لغو ای��ن تحریمها
زمین��ه برای تجدید روابط اقتصادی دوجانبه
فراهم ش��د .بدینترتیب ژاپن به عنوان یکی
از مصرفکنندگان عم��ده انرژی در جهان
که در س��ال  2012از خریداران بزرگ نفت

ایران محسوب میشد ،بار دیگر به جرگه مشتریان نفت ایران پیوست.
حجم تجارت ایران و ژاپن در سال  2006به بیش از سه میلیارد دالر
رسیده بود و ش��رکتهای ژاپنی تا لحظات آخر قبل از اجراییشدن
تحریمها به روابط خود با ایران ادامه دادند .با این حال پس از س��ال
 2012از یکس��و حضور پررنگ چین در بازارهای ایران و از س��وی
دیگر تحریمهای بینالمللی ،ادامه این روابط را با چالش روبرو کرد.
به دنبال افزایش تحریمهای غ��رب و ژاپن ،ارزش صادرات ژاپن به
ایران در س��ال  2013میالدی به  170میلیون دالر رس��ید که این رقم
یکدهم حجم صادرات این کش��ور در سالهای قبل از تحریم بود.
با این حال در چندماه گذش��ته تمایل دوجانبه برای گس��ترش روابط
بین ای��ران و ژاپن زمین��ه را برای همکاری مجدد دو کش��ور فراهم
کرده اس��ت .اما سؤال مهم ،این است که چه عواملی باعث شده تا به
رغم وجود چش��مانداز مثبت از گس��ترش روابط با غرب ایران هنوز
در صدد گس��ترش روابط تجاری و تکنولوژیک با ژاپن باش��د؟ در
جواب باید گفت در میان قدرتهای بزرگ اقتصادی آسیا ،ژاپن به
لح��اظ تکنولوژیک و صنعتی همواره برای ایران از اهمیت و جایگاه
مهمی برخوردار بوده اس��ت به گونهای که در شرایط کنونی نه تنها
به س��رمایهگذاری و تکنولوژی این کشور نیازمند است ،بلکه صرف
حضور ژاپن به عنوان یک اقتصاد شرقی در بازارهای ایران میتواند
به ایجاد رقابت بین کش��ورهای عرضهکننده تکنولوژی به ایران مؤثر
واقع شود و بدینترتیب قدرت چانهزنی ایران در مناسبات اقتصادی
را افزایشدهد.
در نقطه مقابل نیز فقر ژاپن از نظر منابع و نیاز ش��دید این کشور
ب��ه مناب��ع انرژی رابطه ب��ا ایران را ب��رای این کش��ور حائز اهمیت
میکند .ژاپن س��ومین مصرفکنن��ده و واردکننده بزرگ نفت در
دنیا پس از آمریکا و چین؛ بزرگترین واردکننده گاز مایع 1و دومین
واردکننده بزرگ زغالس��نگ پس از چین اس��ت .از س��ال 2011
که زمینلرزه و س��ونامی به نیروگاه هستهای فوکوشیما آسیب زد،
وابستگی این کشور به سوختهای فسیلی و بازار انرژی خاورمیانه
بیش��تر شد .اعمال سیاستهای تحریمی از س��وی سازمان ملل علیه
ایران نیز باعث ش��د تا ژاپن ب��رای تامین انرژی مورد نیاز خود بیش
از گذش��ته به واردات نفت از عربستان و امارات وابسته شود .اما با
اجرایی ش��دن برجام این امکان فراهم ش��ده است تا ژاپن از طریق
تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی خود در جهت تأمین ثبات واردات
1. LNG
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خود بکوش��د .ضمن اینکه تعامل با ایران زمینههای گس��تردهای را
برای س��رمایهگذاری شرکتهای ژاپنی در بخش نفت و گاز ایران
فراه��م میکند .عالوه بر این میتوان رقابت ژاپن با چین را یکی از
دالیل مهم گسترش روابط دو کشور دانست چنانکه یک روز بعد
از سفر رئیسجمهور چین به کش��ور ،نخستوزیر ژاپن قصد خود
را برای س��فر به ایران به منظور انعق��اد قراردادهای بلندمدت برای
تضمین ف��روش نفت ایران اعالم کرد .این س��فر در صورت وقوع
اولین س��فر یک نخس��توزیر ژاپنی از س��ال  1978به بعد به ایران
اس��ت که پیشبینی میش��ود تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی
این کش��ور در تابس��تان صورت گیرد.
به نظر میرسد دولت یازدهم از طریق
برقراری روابط با هردو طیف کشورهای
شرق و غرب تالش میکند در محیط
بینالمللی کنونی که فرصتهای
جدیدی را پیش روی ایران قرارداده
است ،از ایجاد رقابت بین کشورهای
شرقی و غربی به نفع خود بهره برداری
کند.
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اراده کره جنوبی برای تجدید روابط با ایران
در میان کشورهای ش��رقی ،کرهجنوبی از مشتاقترین کشورها برای
ازس��رگیری روابط با ایران اس��ت .این کش��ور تا قب��ل از تحریمها،
بزرگتری��ن صادرکنن��ده تجهیزات و اب��زار اتومبیلس��ازی به ایران
ب��ود و در عین حال بیش��ترین نفت مورد نیاز خ��ود را از ایران تأمین
میکرد .روابط ایران با کرهجنوبی توس��عهیافتهترین رابطه با یکی از
کش��ورهای شرقی قبل از تحریمها برای کش��ور ،به شمار میآمد .با
این حال بعد از اعمال تحریمه��ا علیه ایران ،کره جنوبی خرید نفت
و واردات از ای��ران را به صفر رس��انید در حالی که ایران همچنان به
خرید صنایع الکترونیک و اتومبی��ل از کره ادامه میداد .با این حال
مذاکرات هس��تهای از همان ابتدا بر تمایل این کش��ور به گسترش و

تجدید روابط با ایران اثرگذار ش��د .چنانکه
در هم��ان اویل س��ال  1394و پس از توافق
لوزان ،رئی��س مرک��ز پژوهشهای مجلس
ملی ک��ره جنوبی ای��ن کش��ور در دیدار با
هیئ��ت کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس شورای اسالمی از آمادگی
کش��ورش برای برداشتن گامهای بزرگ در
مس��یر روابط دوجانبه با ایران س��خن گفت.
معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه کره
نیز که در اواخر ش��هریور ماه به تهران س��فر
کرد ،هدف س��فرهای وزرای زیرساخت و
حمل و نقل کره و نیز معاون وزیر تجارت و
انرژی کشورش به تهران را «ارزیابی و ترسیم
واقعی چش��مانداز روابط دوجانبه بعداز لغو
تحریمه��ا» عنوان کرد .در همین چارچوب،
وزیر تجارت این کشور در دیدار با مدیران
ش��رکتهای ک��رهای ،ل��زوم ورود هرچه
س��ریعتر و بهرهبرداری زودتر از فرصتهای
موجود در ایران را گوش��زد و ضرورت تهیه
نقشه راهی برای همکاری با ایران را مطرح و
به منظور تشویق سرمایهگذاران کرهای برای
حض��ور در ای��ران اعالم نمود ک��ه حمایت
گس��ترده دولت ،شامل حال ش��رکتهایی
خواهد ش��د ک��ه میتوانن��د به ب��ازار ایران
دسترس��ی پیدا کنند .این مسئله تا حد زیادی
از نگرانی کره جنوبی نس��بت به چینیشدن
بازارهای ایران ناش��ی میشود که از به صدا
درآوردن زنگ خطر سبقت کاالهای چینی
ب��ر کاالهای ک��رهای در ایران توس��ط نهاد
دولتی توس��عه تجارت و سرمایهگذاری این
کش��ور آش��کار اس��ت .در هر حال روابط
دو کش��ور ب��ه وی��ژه در ح��وزه ارزی در
حال گس��ترش اس��ت .مقامات کره جنوبی
اع�لام کردند ایران در نظر دارد حدود س��ه
تریلی��ون وون ( 2.49میلیارد دالر) پولی که
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در حس��ابهای دو بانک کرهای دارد را در
بازار سرمایه این کشور سرمایهگذاری کند.
عالوه بر این ،ایران این فرصت را برای کره
جنوبی در نظر گرفته اس��ت تا حس��ابهای
بانکی که به منظور مبادله با پول کرهای برای
دور زدن تحریمها پس از  2010افتتاح کرده
بود را حفظ نماید و مبادالت با ارزهای غیر
دالر همچنان ادامه یابد.
اما شاید مهمترین بخش روابط سیاسی دو
کشور در این فاصله ،سفر وزیر خارجه کره به
ایران در آبان ماه بود .این سفر اولین سفر یک
مقام کره جنوبی به ایران طی  14س��ال گذشته
بوده اس��ت .به دنبال این س��فر ،رئیسجمهور
کره جنوبی نیز قصد خود مبنی بر سفر به ایران
در آین��ده نزدیک را اعالم کرده اس��ت .الزم
به ذکر اس��ت که طی ماههای گذش��ته تمایل
مقامات و رسانههای کره جنوبی همواره ضمن
تأکید قدرت و اثرگذاری جمهوری اس�لامی
ایران در منطقه خاورمیانه ،بر ضرورت استفاده
از الگوی مذاکرات هستهای ایران برای مسئله
هس��تهای کره جنوبی بوده اس��ت ک��ه به نظر
میرس��د این ادراک مثب��ت از جایگاه ایران،
چش��م انداز خوب��ی را برای آین��ده روابط دو
کشورترسیم میکند.
سیاس�ت خارج�ی دول�ت یازده�م:
شرقگرا یا غربگرا؟
در هفتههای ابتدائی تصویب برجام سیل رفت
و آمدهای دیپلماتیک به تهران روانه ش��د و
عرصه سیاس��ت خارجی کشور آنقدر شلوغ
و گسترده بود که امکان فهم یک استراتژی
مش��خص در سیاس��ت خارجی ایران وجود
نداش��ت .با این حال با گذشت مدت زمانی
اندک ،فضای این آمد و ش��دها ش��فافتر
ش��د .بدینترتیب اگرچه انتظ��ار میرفت به

رسم دولتهای سابق فضای سیاست خارجی ایران به سمت یکی از
دو طیف کشورهای شرق یا غرب پیش رود این بار این اتفاق نیفتاد.
به نظر میرس��د دولت در تالش است تا سیاست خارجی را در میان
شرق و غرب در نقطه تعادل نگاه دارد .این مهم در سیاست خارجی
اعالمی آقای روحانی در خصوص رابطه با شرق یا غرب بدین شکل
آمده اس��ت« :ما رابطه بس��یار خوبی با چین داریم و از این به بعد نیز
با ژاپن رابطه خوبی خواهیم داش��ت و ارتباط خوبمان با کشورهایی
نظیر هند و ک��ره جنوبی نیز ادامه خواهد داش��ت .ما خواهان روابط
خوبی با کشورهای جهان هستیم و میخواهیم با تمام همسایگانمان
و کل کش��ورهای آسیایی و آفریقایی روابط خوبی داشته باشیم چرا
که هر کش��وری زمینههای خاص خود را ب��رای همکاری و تعامل
داراست ....در این زمینه حتی اگر کارآفرینان آمریکایی نیز بخواهند
به ایران بیایند و فناوری وارد کنند مشکلی نداریم».
موشکافی در سیاست خارجی اعمالی دولت یازدهم نیز به خوبی
بیانگ��ر توجه همزمان این دولت به ایج��اد رابطهای متعادل و متوازن
در ارتباط با غرب و ش��رق اس��ت .حضور رئیسجمهور در اجالس
سیکا ،اجالس کشورهای عضو و ناظر در سازمان شانگهای ،وقوع
دیدارهای مکرر دو و سه جانبه با مقامات پکن و مسکو ،تالش برای
ارتقاء س��طح روابط اقتصادی با روسیه و پیگیری همکاری راهبردی
با این کش��ور در ارتباط با مسئله سوریه ،گس��ترش روابط اقتصادی
و س��رمایهگذاری با هند و در این اواخر پیگی��ری روابط قتصادی با
کش��ورهایی چون ژاپ��ن و کره جنوبی ،به خوبی نش��اندهنده حفظ
جایگاه و اهمیت جهان ش��رق در سیاس��ت خارج��ی دولت یازدهم
است.
در عین حال رابطه با شرق در شرایطی پیگیری میشود که ایران
روابط روبه رشدی را با کشورهای اروپایی نیز در پیش گرفته است.
معرفی فرصتهای س��رمایهگذاری و ترغیب این کشورها به حضور
در عرصههای تکنولوژیک و زیرس��اختی کش��ور ،آمد و ش��دهای
دیپلماتیک ،تبادل نشانههای مثبت و کمتر خصومتآمیز در رابطه با
آمریکا ،سفر آقای رئیسجمهور به دو کشور فرانسه و ایتالیا ازجمله
نمودهای توجه همزمان ایران به جهان غرب میباشد.
ام��ا مهمتر از همه اینکه به نظر میرس��د دولت یازدهم از طریق
برقراری روابط با هردو طیف کشورهای شرق و غرب تالش میکند
در محی��ط بینالمللی کنونی که فرصته��ای جدیدی را پیش روی
ایران قرارداده است ،از ایجاد رقابت بین کشورهای شرقی و غربی به
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نفع خود بهره برداری کند .این مس��ئله را به روشنی میتوان در رابطه
با تش��ویق هر دو گروه این کشورها به س��رمایهگذاری در طرحهای
زیربنایی مشاهده کرد.
براساس آنچه گفته ش��د به نظر میرسد سیاست خارجی دولت
یازدهم را نه بر مبنای گرایش به غرب یا گرایش به شرق که براساس
گرایش��ی جهانی میتوان توضی��ح داد .به عب��ارت دیگر هدف این
سیاس��ت خارجی ،بر مبنای گسترش روابط با همه کشورها بر اساس
منافع ملی و بازسازی چهره ایران در عرصه دیپلماتیک بنا شده است.
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نتیجهگیری
نکته مه��م در تعیین اس��تراتژی سیاس��ت خارجی این اس��ت که بر
مبنای امکانات و محدودیتها ش��کل بگیرد .در رابطه با ایران عامل
ژئوپلیتیک و ش��رایط محیطی و بینالمللی خود به عنوان عواملی هم
محدودکننده و هم امکانس��از طی سالهای اخیر نقش مهمی را ایفا
کردهان��د .در یک نگاه کلی به نظر میرس��د موقعی��ت ژئوپلیتیک
ای��ران به عن��وان پل ارتباطی ش��رق و غرب و همچنین قرار داش��تن
آن در کان��ون بحران و توجه بینالمللی اقتض��ا میکند که به منظور
حفظ اس��تقالل و پیشرفت به برقراری سیاس��تی متوازن و دوسویه با
هر دو طیف کش��ورهای غرب و ش��رق روی آورد زی��را اتخاذ این
رویک��رد بر قدرت چانهزنی ایران در مناس��بات بینالمللی میافزاید.
ب��ا این حال در برخی مقاطع همین موقعیت ژئوپلیتیک وقتی در کنار
محیط بینالمللی خاص قرار گرفته اس��ت ،سیاس��ت خارجی کشور
را از تعادل خارج کرده و آن را به یک س��مت س��وق داده است .از
نمونههای بارز این مسئله میتوان به خطر گسترش کمونیسم شوروی
و گرایش به غرب در دوره پهلوی ،انزوای ناش��ی از ش��رایط پس از
انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی ،گرایش دولت آقای رفسنجانی به
روس��یه و گرایش به شرق در دوره آقای احمدینژاد و اوایل دولت
یازدهم اشاره کرد.
باید در نظر داش��ت که در دنی��ای روابط بینالملل کنونی ما باید
منافع خود را همواره در اولویت قرار دهیم .در این رهگذر بخشی از
منافع ما میتواند از طریق قدرتهای غربی و اروپایی تأمین ش��ود و
برخی دیگراز طریق ش��رق قابل تأمین است .بنابراین رعایت تعادل و
توازن در رابطه با ش��رق بهترین استراتژی است که در شرایط عادی
میتواند به تأمین منافع ملی کمک نماید .معیار تعیین سیاست متوازن
نیز عالوه بر داش��تن رابطه با هردو گروه کش��ورهای شرق و غرب،

توانایی تأمین منافع در ارتباط با این کشورها
است.
در مجم��وع اینک��ه از آغ��از تش��کیل
جمهوری اسالمی ایران تاکنون گرایشهای
مختلفی اعم از غربگرایی ،ش��رقگرایی،
اعتق��اد به سیاس��ت ن��ه ش��رقی-نه غربی (با
قرائته��ای مختلف) در سیاس��ت خارجی
حضور داشتهاند .اگرچه هریک از دیدگاهها
و اس��تراتژیهای فوق منافع و آس��یبهای
خ��اص خود را ب��ه همراه داش��تهاند اما باید
توجه داشت که هیچیک قادر به تأمین منافع
حداکث��ری ایران نخواهند بود .این در حالی
اس��ت که تجرب��ه قدرتهای ن��و ظهور در
عرصه سیاست خارجی نشان میدهد که تنها
منطقی که میتواند منافع کش��ورها را تأمین
نمای��د ،اتخاذ رویکردی متع��ادل و پرهیز از
تنش و تقابل در سیاس��ت خارجی اس��ت .با
این حال باید در نظر داشت که بحث توازن
در سیاست خارجی به رابطه با شرق و غرب
محدود نمیشود ،بلکه حفظ تعادل و توازن
در دو وج��ه آرمانگرایان��ه و واقعگرایان��ه
سیاس��ت خارجی نیز ارکان ضروری اس��ت
ب��ه نحوی که ضمن توجه به ایدئولوژیهای
حاکم بر نظام جمهوی اسالمی و آرمانهای
آن نباید نس��بت به واقعیته��ای بینالمللی
غفلت ک��رد .همچنین حفظ توازن در رابطه
با محیط منطق��های و فرامنطق��های از دیگر
مواردی است که تعادل در سیاست خارجی
را میطلبد.

