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بررسی فراز و فرودهای سیاست خارجی ،در میزگرد حسین واله و ابراهیم متقی
مریمســاالری/سیاســتخارجیدرســالهایپسازانقالباســامیروزهایپرفرازونشیبیراازسرگذراندهاســت؛دورانیکه
ســفارتامریکادرتهرانبهاشغالدانشجویانانقالبیدرآمدورابطهتهرانوواشــنگتنرابحرانیکردتازمانیکهچالشهستهای
باقدرتهایبزرگقریببه 12ســالدرکانونروابطکجدارومریزجهانباایراننشست.سیاستخارجیدراینتالطم38ساله
درمسیرگفتمانهایواقعبینانهدولتســازندگی،آرمانگرایانهدولتاصالحاتوشعاریدولتاحمدینژادبرایایجادتوازن
بینقدرتهایبزرگیاهمکاریبایکیعلیهدیگریجریانداشــتهاســت.ایندرحالیبودکهاختالفبرســربرنامههستهایایران
بهنقطهجوشاینمناســباتپرافتوخیزبدلشــدتادســتکمســایرموضوعاتاختالفیبراییکدههحاشیهنشینشود،اما
ایندوربدبینیپاگرفتهدرروابطایرانوجهانغربکهتحتتأثیرسیاســتایرانهراســیامریکابردشــواریهایحلسوءتفاهم
هستهایافزودهبودباکلیدتدبیردولتیازدهمازشتابافتاد.رخدادیکهاگرچهبهحالمناسباتایرانوامریکابهدلیلاختالفات
ریشهدارتاریخیفایدهاینداشتوازدشمنیهانکاستاماایرانواروپاراواردعصرجدیدیازمناسباتکرد؛عصریکهحاالجهان
توگودرمعــرضتهدیداتیجدیقرار
بــاپیروزیدونالدترامــپدرامریکاوپیامهایمعناداروخطرنــاکاوبهحامیانصلحوگف 
گرفتهاســت...دربارهاینفرازوفرودهایتاریخیدرنشستیبادکترحسینواله،استاددانشگاهشهیدبهشتیودکترابراهیممتقی،
توگونشستیمکهدرادامهازنظرمیگذرد؛
استادبینالمللدانشگاهتهرانبهبحثوگف 
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انقالب سال 57ماهیت متفاوتی از ســایر انقالبها داشت...
آیــااینتفاوتهادردیپلماســیهمنمودپیداکرد؟واساســاًدر
سیاستخارجیچهبازتابیداشت؟
متقی:دیپلماســی ایران بویژه در روزهای آغاز شــکلگیری انقالب
دارای نشــانههای تناقــض نمــا در حــوزه سیاســت داخلــی بــود .عمر
وزیــر خارجــه دولت موقت بســیار محــدود بــود؛ در همــان دوران هم
تضادهای زیــادی بین کارگزاران و مســئوالن سیاســت خارجــی ایران
بــه وجود آمده بــود .از بهمن 57تا ســال 59به مدت 2ســال چهار نفر
تصدی حوزه سیاســت خارجی ایران را عهده دار شدند .به این ترتیب
از منظر ســاختاری فضای ناپایداری که مبتنی بر دیدگاه های متفاوت
کارگزاران سیاســت خارجی ایران بود ،بر کشور حاکم شده بود .در دوره
دولت موقت بحث صدور انقالب در دستور کار قرار داشت .بازرگان به
این موضوع توجه داشــت که صدور انقالب الزم و اجتنابناپذیر است
امــا فرآینــدشبایدبهگونهایباشــدکهبابــهوجــود آوردنزمینههای
پذیــرش و الهــام پذیــری ،مطلوبیت یک نظــام و جامعه نمونــه را به
وجودآورد.درهماندوراننگاههایمتفاوتیازســویافرادیخارجاز
دولت وجود داشــت که صدور انقالب را بر اساس یک انگاره مکانیکی
تحلیــلمیکردنــد.موضوعدیگربحــثنگاهبهجهانغــربوجهان
سوسیالیست بود .در مراحل آغازین انقالب ،این نگاه وجود داشت که
باامریکاوجهانغربمیتوانکارکرد.
ایننگاهغالبدولتبودیاحاکمیت؟
متقی:نگاه غالب در کشــور معتقد بود که امکان همکاری با امریکا
وجهانغربوجوددارد؛نگاهحاکمیتیکهدرایرانشکلگرفتهبود.
یعنیغالبمسئوالنمعتقدبودندکهمیتوانباامریکارابطه
داشت؟
متقی:بلهمقامهایعالیهکشورمعتقدبهارتباطباامریکابودنداما
بتدریجکهفضایجامعهرادیکالیزهشد،بههماناندازههمروندهای

سیاســتخارجیرادیکالیزهشــد.بههیچوجهدرروزهاوماههایاولیه
انقــاباینذهنیتوجودنداشــتکهایرانوامریکادرگیرشــوندحتی
امریکا «ریچار دکاتم» را بهعنوان ســفیر جدیدش معرفی کرد و جالب
اینجاســت که دولــتموقت کاتم را فقــط به این دلیل که دارای ســابقه
امنیتیبود،نپذیرفت.
نپذیرفتن«کاتم»تصمیمدولتموقتبودیاحاصلنظراتوفشار
گروههایخارجازدولت؟
متقــی:فکــر میکنــم خــود دولــت موقــت آن زمــان میتوانســت
تصمیمگیری کند .البته حوزه سیاســت خارجی دولت موقت هم یک
تضادهایی باشورایانقالبداشت.مثالًنمایندهایراندرسازمانملل
فردیبهنامروحانیبودکهتحتتأثیرفشارهایابراهیمیزدیانتخاب
شــدهبود.نخستینحوزههایاختالفنظرنهضتآزادیوجبههملی
که ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشــتند و با همدیگر کار میکردند ،درباره
اینبودکهدرزمینهسیاستخارجیچهساختاروسازمانیرابایدشکل
داد .در آن مقطــع ،ابراهیــم یــزدی رادیکالتــر از کریم ســنجابی (وزیر
امــورخارجــهدردولــتموقتمهدیبــازرگان)بهحســابمیآمداما
روندهای سیاست خارجی ایران به گونهای تدریجی رادیکال شد یعنی
هرچقدر ساخت داخلی به سمت رادیکال شدن رفت ،آثار آن در حوزه
بیرونی هم انعــکاس پیدا کرد اما بحث «نه شــرقی ،نه غربی» یک امر
پذیرفتــه شــده در تاریــخ ایــران بود که شــاید قبــل ازآن نخســتین بار از
سوی شــهید مدرس مطرح شده بود که مفهوم موازنه عدمی را مطرح
میکــرد.بعــدازمرحوممــدرس،دکترمصدقسیاســتموازنهمنفی
را در پیــش گرفت اما سیاســت موازنــه عدمی و موازنــه منفی مبتنی بر
انگارههــایرادیــکالو انقالبــینبــودبه ایــن دلیلکــهمحوریتذهنی
در ابتــدای انقالب بر این امرقرار داشــتکه ایران بــهقدرتهای بزرگ
نیــازینــداردوبهآنهــاهماجازهنمیدهــدکهامتیازاتویــژهدرداخل
کشوربهدستآورند.

یعنیاینشعارتهاجمینبود؟
متقــی :این سیاســت ،واکنشــی در برابر الگــوی بازی بزرگــی بود که
انگلیس و روســیه در قرن 19و اوایل قرن 20در ایران پیگیری میکردند.
در شــرایط آغازیــن انقــاب اســامی کــه هــم ایدئولوژیــک بــود و هــم
انگارههایژئوپلیتیکداشت«،سیاستنهشرقی،نهغربی»بهمعنای
نفــیدخالــتقدرتهایبــزرگدرداخلنبودبلکهمشــروعیتاداره
امورجهانیتوســطقدرتهایبزرگموردانتقادجدیقرارمیگرفت
که میتوان این مســأله را بهعنوان محور سیاســت خارجی ایران و مرکز
جهتگیریسیاستخارجیآنتلقیکرد.نقشملیسیاستخارجی
ایــرانکــهمبتنیبردیپلماســیاســتبایدبراســاسایــنجهتگیری
شکل میگرفت .بر همین اســاس است که هنوز سیاست نه شرقی و نه
غربی بر ســردر دیوار وزارت خارجه ایران نقش بسته است زیرا در بطن
خود یک نوع فلســفه جهانی دارد و یک انگاره فراتــر از روابط خارجی و
دیپلماتیکعادیرامنعکسمیکند.
بهموضعدولتبازرگاندربارهامریکااشــارهداشتید...شورای
انقالبدرآنمقطع(سالهای57و)58نسبتبهاینموضوع
چهنظریداشت؟
متقی:شــورای انقــاب هم نقش مجلس را داشــت و هــم یک نوع
نقــشوتویــیونظارتــیایفامیکــرد.ارتباطاینشــوراتامهــر 1358با
دولتموقتهمکاریجویانهبود.
آیادربارهامریکاهماشتراکنظروجودداشت؟
متقــی:بله؛بهطــورکلیدرزمینهروابطخارجــیونوعنگاهیکهبه
دولت امریکا وجود داشــت هم نظری وجود داشــت .بر اســاس اســناد
اشــغالســفارتامریکا،هیچانــگارهایوجودنداردکهنشــاندهداین
دو حوزه جناحی در ایران درباره امریکا اختالف نظر داشته باشند .البته
جیمــز بیــل در کتاب عقاب و شــیرش ،علت ایــن مســأله را ناکارآمدی
دیپلمات هــای امریکایی میداند و میگوید دیپلمــات های امریکایی
دچاراشتباهاتتحلیلیشدند.
آقایوالهبهاینموضوعاشــارهشدکهدراوایلانقالبنوعنگاه
حاکمیتایرانغربستیزنبودهاستوشورایانقالب(تامهر
)58چنینتفکرینداشتند.
واله :باید دیپلماســی ایران بعد از انقالب را به سه دوره تقسیم کرد؛
دورهانقــاب،دورهجنــگودورهبعدازجنگ.ابتدایانقالب،شــرایط
انقالبی حاکم بود و سازوکارهای رسمی و مؤسسات موجود از کار افتاده
بود و هرج و مرج در تصمیم گیریها وجود داشت .در حوزه دیپلماسی
هم این آشــفتگی حاکم بــود .تالش رهبر انقالب معطوف به ســازمان
دادن یــک نظام جدید بود .این بحث مطرح نبود کــه با امریکا چه باید
کــرد .در مورد ســایر کشــورها هــم دیدگاه خاصــی وجود نداشــت حتی
کســانی که در این زمینه ســؤال هایی داشتند پاســخی نمییافتند چون
اهمیتسؤالشاندرکنمیشد.
شایدبتوانامریکارادراینبارهمستثنیکرد.
والــه:نهاینطورنبودکهحاکمیتایــراندرروزهایآغازینانقالب

