
 

 

 

 

 

 گرا گرا و اسالم ملی های جریانگفتمان سیاست خارجی 

 مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی مذاکره با سفارت آمریکا

 **ارجمند محمد جعفر جوادی/  *احسان کیانی

 چکیده

در این پژوهش قصد داریم با بررسی بخشی از اسنناد سنفارآ رمری نا کن      

باشنند    ای تاریخ معاصر ایران می ترین منابع اسنادی و کتابخان  ی ی از مهم

سو و دکتنر سنید     مذاکراآ اعضای شاخص گروه نهضت رزادی ایران از یک

کن  حن     محمد بهشتی  عضنو جامعن  روحانینت مزنارز تهنران و دبینر       

جمهوری اسالمی ایران از سنوی دیرنر  بنا مسن و ن و کارکننان سنفارآ       

را مورد تحلی  قنرار دهنیم     7531و  7531های  رمری ا در تهران طی سال

چ  در تحلی  محتوای این بخش از اسناد و مقایس  تطزیقی اینن دو بنا    رن

بنا   شود؛ رن اسنت کن  گنروه اول    های سیاست خارجی دریافت می گفتمان

روی ردی ایدئولوژیک بر محورهای لیزرالیسنم  دموکراسنی و حقنوش بشنر     

گراینی لیزنرال در سیاسنت خنارجی      تأکید دارند ک  بررمده از گفتمان ملی

هنا در منذاکراآ   است ک  در دوران تسلط دولت موقت حاکمیت یافنت  رن 

پیاپی با سفارآ رمری ا ب  دنزال جلب حمایت این دولت در عرص  سیاست 

اخلی ایران هستند تا رقیزان ایندئولوژیک ماننند مارکسیسنم را ش سنت     د

گرایان   مصنال  انقنال  اسنالمی و     دهند  ولی دکتر بهشتی از منظری عم 

الملن  بنر     بینی نسزت ب  محیط بنین  کند و با واقع منافع ملی را لحاظ می

درونی  اصول اساسی انقال  یعنی استقالل از غر  و شرش  ات ا ب  نیروهای
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و فقدان وابستری خارجی و در عین حنال روی نرد انتقنادرمی  نسنزت بن       

هنای   روابط سابق رمری ا در ایران و تالش نسزی و تدریجی برای رفع تننش 

نرنری  تأکیند دارد کن  در     اندیشنی و واقنع    احتمالی مزتننی بنر مصنلحت   

مهنای اسنال   گفتمنان   گرایی مرک محور از خنرده  چارچو  رهیافت مصلحت

 گیرد  گرایی انقالبی جای می 

 واژگان کلیدی

انقال  اسالمی؛ دکتر بهشتی؛ سفارآ رمری ا؛ گفتمنان سیاسنت خنارجی؛    

 نهضت رزادی 

 بیان مسئله

یکی از مسائل مهم در تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، تبیین و سپس تکوین مـذاکره  

ر یا امتناع از این امـر بـوده اسـت. ایـن مسـهله بـه       های بیگانه و در مواردی حتی اصل حضو با دولت

خصوص در ارتباط با چرایی یا چگونگی مذاکره با دولت ایاالت متحده آمریکا همواره محل مجادله و 

هـا و احـبام ملتلـر رـرار گرفتـه       ورزان جریان ها و سیاست مردان، دیپلمات مباحثات گوناگون دولت

ای تـا   توافق برنامه جامع مشترک در خصوص پرونده انرژی هستهاست. موارد ملتلر این موضوع از 

مذاکره با نیروهای سیاسی و نظامی آمریکا در خصوص وضعیت عراق و افغانستان پس از حملة دولت 

های آمریکایی در بنـد نیروهـای    آفرینی ایران در زمینه آزادی گروگان آمریکا به این دو کشور و نقش

هایی مهـم از ایـن رفتـار سیاسـت      فارلین نمونه تر، مسهله مذاکرات مک ار پیشجهادی در لبنان و بسی

هـا و   هایی با ایده خارجی مسهوالن نظام جمهوری اسالمی است که در شرایط ملتلر و توسط دولت

کننـده روش مـذاکره در ایـن مـوارد،       اهدافی متفاوت از یکدیگر به وروع پیوسته است. متغیـر تعیـین  

  لماتیک جریان غالب و نوع نگرش آن به سیاست خارجی بـوده اسـت. مـذاکرات صـورت    گفتمان دیپ

های سفارت ایاالت متحده در تهران به عنوان  گرفته میان اعضای شورای انقالم اسالمی با دیپلمات

اولین نمونه مذاکره رهبران انقالم و مسهوالن نظام با ابرردرتی جهانی، یکی از موضوعاتی است کـه  

کمتر به آن پرداخته شده است. بعضی اعضای نهضت آزادی ایران از جمله مهندس مهـدی بازرگـان،   

ر یبدی از اولین افـرادی بودنـد کـه دربـاره مسـائل      دکتر یداهلل سحابی، مهندس محمد توسلی و دکت

اهلل دکتـر   داخلی و نقش آمریکا در آن به مذاکره بـا سـفارت ایـن کشـور در تهـران پرداختنـد. آیـت        

بهشتی، رییس شورای انقالم اسالمی؛ دبیر کل حبم جمهوری اسـالمی و اولـین    سیدمحمد حسینی 



     713گرا و         ملی های جریانگفتمان سیاست خارجی 

 خمینـی یاسی برجسته و مورد وثوق حضرت امام رییس شورای عالی رضایی نیب از جمله فعاالن س

که پیش و پس از پیروزی انقالم اسالمی طی دیدارهایی بـا سـفیر، کـاردار یـا افـراد مـرتبط بـا         بود

سفارت آمریکا، موضع خود نسبت به روابط ایران و آمریکا را ابـراز نمـوده اسـت. بررسـی اسـناد ایـن       

چنین با در نظر گرفتن مورعیت مهم ایران  ها و هم یتمذاکرات با توجه به تصویرسازی غالب از شلص

گشای پژوهشگران و مورخانی باشد که درصدد هستند فارغ از حب  تواند راه  المللی، می  در عرصه بین

یـابی بـه منـافع     های سیاسی، به مذاکره نه به عنوان یک هدف بلکه یک اببار در جهت دست و بغض

ای  خانـه  گیری از منابع اسنادی و کتام جاری با رویکرد تفسیری و بهره ملی ایران بنگرند. در پژوهش

گرا به ویژه مهندس بازرگان و مهندس توسلی و  داده بین جریان ملی  به تحلیل محتوای مذاکرات رخ

پردازیم. فرضیه ایـن   گرا با محوریت شهید بهشتی با سفارت ایاالت متحده در تهران می جریان اسالم

نگر و جریـان مکتبـی را    آن است که برخالف تصور عمومی که رویکرد جریان لیبرال را وارع پژوهش

گرایانه نسبت بـه سیاسـت    گرایان ایران بر مبنای رهیافتی آرمان کند؛ ملی اتوپیایی و انتباعی تصور می

 ی و جناحی خـود های حبب خارجی به مذاکره با سفارت آمریکا پرداخته و درصدد بودند با تبیین ویژگی

های ایدئولوژیک، رفتار دیپلماتیک ایاالت متحده نسبت به انقالم ایـران را تحـت    پوشانی و اثبات هم

محـور منـتا از مـذاکرات دکتـر       گرایـی مصـلحت   تأثیر ررار دهند ولی گفتمان سیاست خارجی اسالم

ماعی برآمـده از جنـبش انقالبـی    بینی نسبت به ردرت نرم ایران به پشتوانه سرمایه اجت بهشتی با وارع

مردان ایاالت متحده پیش و پس از انقالم اسـالمی   چنین با درت به مواضع متفاوت دولت ملت و هم

تر با ایران جهت جلـوگیری از گسـترش نفـوت اتحـاد جمـاهیر       و تمایل برخی از آنان به روابط نبدیک

هـای   بقای انقالم در شرایط متشنا مـاه شوروی در آسیای غربی؛ درصدد بوده تا منافع ملی کشور و 

 چنین اولین سال پس از پیروزی انقالم را تضمین نماید. پایانی جنبش اسالمی و هم

 پیشینه پژوهش

انـد. سـیمبر    در بین آثار پژوهشی بعضی موارد به بررسی متغیرهای مؤثر بر مذاکرات خارجی پرداختـه 

دارد  بیان مـی « ایران اسالمی جمهوری علیه جدید های تحریم و آمریکا خارجی یاستس»( در 7983)

که اببار فشار و تهدید در مذاکره علیه ایران کارساز نلواهد بود و تغییری در رفتـار سیاسـت خـارجی    

ای ایـران و   کالبدشناسـی مـذاکره هسـته   »( در 7931جمهوری اسالمی پدید نلواهد آورد. شـیرازی ) 

گیری استکبارستیبانه و با هدف رفع شـر آمریکـا    ات را تیل جهتاین مذاکر« آمریکا تا حصول برجام

ای  رـدرت نـرم و توافـق هسـته    »( در 7935دانسته و نقاط ضعر و روت آن را برشمرده است. غیور )
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مندی از ایده ردرت نرم جوزف نای، تغییر رویکـرد دولـت ایـران بـه      با بهره« 7+5ایران با کشورهای 

گرایـی را موجـب موفقیـت در     سازی و چندجانبـه  انند تعامل، تغییر لحن، ارناعافباری ردرت م ابعاد نرم

گـذاری   نقش متغیرهـای داخلـی بـر سیاسـت    »( نیب در 7931ای دانسته است. ایبدی )مذاکرات هسته

گیری سیاست خارجی جیمـب روزنـا بـه توزیـع      ضمن اشاره به نظریه تصمیم« ای دولت یازدهم هسته

های دانشگاهی، سیاسی و مطبوعـاتی پرداختـه و پـس از تغییـر فـرد       عی از چهرهپرسشنامه میان جم

جمهور، تغییر نقش دستگاه پیگیر پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امـور خارجـه را    ریاست 

 ای رلمداد نموده است. مؤثرترین تغییر متغیر داخلی بر روند مذاکرات هسته

که به مذاکرات مرتبط با سفارت آمریکا بپردازد، دیده نشده است.  در میان مقاالت علمی، موردی

نه فقط در خصوص سوژه اصلی فعالیت پژوهشی جـدی انجـام نشـده بلکـه دربـاره متغیرهـای ایـن        

هـای پژوهشـی در    تـوان بـه برخـی فعالیـت     باره می شود. در این پژوهش نیب موارد اندکی مشاهده می

تحلیـل و  »( در 7931با جنگ تحمیلی اشاره داشت. وردنجانی ) خصوص نسبت جریان نهضت آزادی

مواضع این جریـان در  « بررسی عملکرد نهضت آزادی در جنگ تحمیلی و مواجهه با انقالم اسالمی

طلبی ایـن حـبم    آغاز، تداوم و پایان دفاع مقدس را مورد کاوش ررار داده و آن را برآمده از ایده صلح

یقی میان این مواضع و گفتمان این جریان در خصـوص سیاسـت خـارجی    دانسته است. نویسنده تطب

« جنگ ایران و عراق در گفتمـان سیاسـی نهضـت آزادی   »( در 7935انجام نداده است. اما حضرتی )

در ربال دفاع مقدس، پیش و پس از فتح خرمشهر را تیـل نظریـه حنسـن     مواضع متفاوت این جریان

واکـاوی رویکردهـای   »( نیب در 7931کند. هراتی ) بندی می ستهزدایی دیپلماتیک د همجواری و تنش

های مورـت   رویکرد دیپلماتیک دولت« های انتقالی ایران و مصر نسبت به ایاالت متحده مشابه دولت

های ایران و مصر در مواجهه با آمریکا را مـورد مقایسـه رـرار داده اسـت. او خاسـتگاه       پس از انقالم

ولت مورت و تحصیل آنان در غرم، فقدان پایگاه مردمی و ضدیت با کمونیسم را طبقاتی کارگباران د

 دلیل روابط حسنه آنان با آمریکا تلقی کرده است.

 7951هـای   مبنای این پژوهش بررسی مذاکرات اعضای شورای انقالم با سفارت آمریکا در سال

که تاکنون مقاله پژوهشی مستقلی در با استناد به اسناد منتشرشده النه جاسوسی ررار گرفته  7958و 

گـرا )بـا    ای تطبیقـی میـان مـذاکره دو جریـان ملـی      این بام ارائه نشده است. بر این اساس مقایسـه 

گرا )با تمرکب بر مذاکرات دکتر بهشـتی( بـا سـفارت     محوریت اعضای برجسته نهضت آزادی( و اسالم

ن گفتمان این دو رویکرد نسبت بـه سیاسـت   آمریکا صورت گرفته است. پرسش اصلی این مقاله، تبیی

باشـد. بـر مبنـای چـارچوم      گیری از روش تحلیل محتوای اسـناد مـی   خارجی انقالم اسالمی با بهره
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محـور و روش    گرایـی مصـلحت   گرایـی لیبـرال و اسـالم    تهوریک این پژوهش، با تبیین گفتمان ملـی 

گفتمان در مذاکرات فعاالن شاخص این دو نگـرش  های این دو  شناسی تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه 

 گیرد. مورد جستجو ررار می

 مبانی نظری

هـای امانوئـل کانـت، فیلسـوف مشـهور عصـر        گرایی در سیاست خارجی را بـه اندیشـه   پیشینه آرمان

ه الملل، صلح پایدار نام دارد ک  ترین رساله کانت در زمینة روابط بین مهم»دهند.  روشنگری نسبت می

(. در شرایطی که معاهده وستفالیا پـس از  211، 7987)معینی، « میالدی منتشر شد 7135اواخر سال 

شهرهای تحت سلطه امپراتوری مقدس روم را بر هـم زده و    ساله مذهبی، نظم دولت  های سی جنگ

 هـای  مرزهای جغرافیای سیاسی جدیدی ترسیم شد، کانت داعیه یک صلح جهانی فراتـر از چـارچوم  

  هـای انسـان   گرایانـه ریشـه در اندیشـه    شناسی رویکرد آرمـان   سرزمینی را بیان نمود. در وارع هستی 

شناسی کانت دارد که انسان را غایت خلقت انگاشته و در رساله خویش نیب درصدد است با رویکـردی  

بـه درجـات    مردم جهـان »تجویبی و هنجاری، حقانیت این اندیشه را به اثبات برساند. به عقیده وی 

اند و این جامعة جهانی تا آنجا توسعه یافته که نقض حقوق افراد در  ملتلر به جامعه جهانی وارد شده

(. او ضمن ارج نهادن به حقوق بشر، بـا  211، 7987)معینی، « یک جا، در همه جا احساس خواهد شد

هوری به عنوان شـرط  کوشد تا با تبیین سیستم جم بیان شباهت سیاست داخلی و سیاست خارجی می

المللـی بیابـد.    الزم برای استقرار صلح در داخل یک کشور، راهی برای تـداوم صـلح در عرصـة بـین     

جـا   دهـد و از آن  مبنای او این است که خطرات خارجی، دموکراسی داخلی را نیب مورد تهدید ررار مـی 

بـروز هـر تهدیـدی نسـبت بـه      دهد جهت پرهیب از  ها حفظ آزادی است پیشنهاد می که رسالت دولت

، 7988)معظمـی،  « هـای آزاد باشـد   الملل بر مبنای فدراسـیونی از دولـت   رانون بین »ها  حقوق انسان

شود. ایـن اندیشـه در اوایـل رـرن      ترین اببار تحقق این آرمان تلقی می (. بنابراین نهادگرایی مهم717

مـورد توجـه رـرار گرفـت و بـه تأسـیس        جمهور ورت ایاالت متحـده   بیستم از سوی ویلسون، رییس

های اولین جنگ جهانی انجامید کـه پـس از جنـگ جهـانی دوم بـه       از خاکستر ویرانه« جامعه ملل»

 تغییر یافت.« سازمان ملل»

های ملتلر حاکمیتی، سازش میـان   تعامل میان الیه»ها به مقوله امنیت مبتنی بر  رویکرد لیبرال

(. 5، 7939)ابراهیمـی،  « المللی و مقـررات نهـادی اسـت     های بین یمروانین، هنجارهای مشترک، رژ

تـرین راهبردهـای ایـن نظریـه      المللی مهـم  آفرینی در نهادهای بین   وابستگی متقابل و افبایش نقش
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هـا بـه دلیـل شـباهت      هاست. این اندیشـه کـه جمهـوری    برای حفظ امنیت ملی و تأمین منافع دولت

گیـران اصـلی ایـن     رش رفاه ارتصادی مبتنی بر خواست اکثریت که تصمیمچنین گست ساختاری و هم

را در رـرن بیسـتم   « صـلح دموکراتیـک  »شوند؛ شالوده ایدة  ها هستند؛ وارد نبرد با یکدیگر نمی دولت

ای کـه در نهایـت    اند. ایده پردازان آن بوده  درانداخت که اسپنسر ویرت و مایکل دویل از جمله نظریه

، 7983)شـیلون،   «االجرا کردن تصـمیمات منجـر شـد    الزمیک دولت جهانی جهت »ن لبوم به تبیی

گرایی لیبرال در سیاست خارجی جمهوری اسالمی، به دلیـل بـا توجـه بـه مفـاهیم       (. رویکرد ملی71

گرایـی کالسـیک کانـت و صـلح      جمهوریت، حقوق بشر و تقابل با سوسیالیسـم، بـه رویکـرد آرمـان    

 .دارد شباهتدموکراتیک 

گرایـی در سیاسـت    محور برآمده از گفتمـان اسـالم    گرایی مصلحت گفتمان اسالم در مقابل خرده 

در شـکل کالسـیک    گرایی وارع»در روابط خارجی نبدیک است.  گرایی وارع خارجی تا حدی به نظریه

در جنگ پلوپب اثر توسیدید منعکس شده است. این سنت در عصر مدرن در کتبی چـون شـهریار اثـر    

(. آنها سـعی  13، 7930)روام، « ماکیاولی؛ دربارة جنگ اثر کالزویتس و لویاتان نوشتة هابب آمده است

که ماکیاولی  د ارائه دهند. چنانگرایی فلسفی، راهکاری مبتنی بر وارعیت موجو نمودند با عبور از آرمان

شـهریار  »کند:  بر خودیاری حاکم در زمینة روای نظامی و پرهیب از روای کمکی همسایگان تأکید می

، 7932)ماکیـاولی،  « گونه نیروها بر حذر بوده و بر منابع خود متکی خواهد بـود  خردمند همواره از این

ها عنوان نموده و احساس ناامنی و اطمینان  میان دولتاعتمادی  (. وی دلیل این امر را فضای بی708

شهرهای   درپی دولت  های پی ای مهم در شکست ناپذیر بودن لشگریان اجیرشده و غیربومی را مسهله 

- های تهنی تأکیـد مـی   داند. هابب نیب بر رواعد معین و وارعی به جای تجارم پیشینی و ایدهایتالیا می

چون علم حسام و هندسه دارای رواعدی معین است و   تأسیس حفظ دولت هممهارت و هنر »ورزد: 

گرایی در نظریات روابط بـین   (. اندیشه وارع271، 7980)هابب، « متکی بر عمل و تجربه صرف نیست

گرایـی بـین دو    الملل در واکنش به آرمان پردازان روابط بین  نظریه آغاز شد. 7310الملل از اوایل دهة  

ها تلفات انسانی در  انی، بر شکست این تهوری تأکید کردند. بروز جنگ جهانی دوم و میلیونجنگ جه

مـردان و اندیشـمندان شـد.     ورزان، دولـت   گرایی نبد سیاست  های بسیار سبب طرد آرمان کنار ویرانی

ا برجسـته  گرایی کالسیک ر وارع 7318ها اثر هانس مورگنتا در سال  انتشار کتام سیاست میان ملت»

حقیقـت علـم سیاسـت    »(. او در رابطة ردرت و وارعیت معتقد اسـت:  110، 7932شناس،  )حق « نمود

)مشـیرزاده،  « ها، محتوا و روانین آن است ها، محدودیت بندی حقیقتی در مورد ردرت و تجلیات، شکل 

ـ  (. وی به تبعیت از هابب بر سرشت شرور انسانی تأکید مـی 31، 7932 د ماکیـاولی سرشـت   ورزد و مانن
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دهد. در شرایط فقدان مرجعیت مقتدر، هر دولتـی بـرای    الملل را مورد اشاره ررار می نظم نظام بین  بی

شرط حصول به دیگـر اهـداف    شود و بقا پیش  کسب اهدافش به نیروهای تحت اختیارش متوسل می

نظـامی، اهمیـت    است. در این راستا طبیعی است که تـالش بـرای کسـب، حفـظ و افـبایش رـدرت      

جغرافیـا، منـابع طبیعـی، تـوان صـنعتی،      »یابد. با این حال مورگنتا از دیگر انواع آن مانند  بیشتری می

 (.1، 7937)مهاجرپور، « جمعیت، روحیة ملی، کیفیت دیپلماسی و حکومت غافل نیست

یـابی   اببار دسـت  های آنان( گرایی، ردرت )توان تغییر رفتار سایرین و اثرگذاری بر کنش طبق وارع

به منافع ملی و تغییر موازنه ردرت، مسیر افبایش دستاورد نسبی در نسبت با رریبان است. این تهوری 

کنـد و آن را   منـدی نظـامی، از دیپلماسـی حمایـت مـی      فایده با وجود تأکید بر توان-بر مبنای هبینه

(. 233، 7937)رـوام،  « کنـد  تلقی میسازوکاری کلیدی برای ایجاد موازنه میان منافع گوناگون ملی »

الملـل بـر     گرایی کالسیک، خودیاری در محـیط آنارشـیک بـین    های اصلی نظریة وارع بنابراین مؤلفه

(. بـا  710، 7983های عنقالیی جهت بقای دولت اسـت )رحمتـی،    سازی ردرت با روش مبنای بیشینه 

-توان لبوماً با رهیافـت  سیاست خارجی را نمیاین حال، رفتار کارگباران یک دولت اسالمی در زمینة 

های بیگانه  مردان به روابط خارجی با دولت های سکوالر مانند رئالیسم تبیین نمود. رویکرد این دولت  

هـای غربـی،    های دیگری بررسی نمود که با وجود برخی اشتراکات با رهیافت توان در چارچوم را می

 ملتص یک دولت دینی باشد.

گرایـی کالسـیک متفـاوت     شناختی با رویکرد وارع  محور در هستی  گرایی مصلحت رویکرد اسالم

گرایـان، تات انسـان را    است. در عین حال اشتراکات روشی با آن دارد. رویکرد اسالمی برخالف وارـع 

ت حسـنه  انسان بر اساس فطرت الهی خود به طور بالقوه دارای کلیه معارف و ملکـا »داند.  شرور نمی

ای اسـت کـه    (. هـر چنـد فطـرت بشـری دارای نفـس امـاره      71، 7930فیروزآبـادی،   )دهقانی« است

کند. به همـین دلیـل رـرآن کـریم در عـین       طلبی و طماعی را در وی تقویت می خودخواهی، منفعت 

تبرئـه   من نفس خـود را »دارد:  تأکید بر روح الهی بشریت، او را از اطمینان به هوای نفس بر حذر می

)رـرآن کـریم، سـورة    « کند مگر کسى را که خدا رحم کند کنم چرا که نفس رطعا به بدى امر مى نمى

  گرایـی، تات انسـان را طیـر    تر از رویکرد وارع یافته ای تکامل  (. رویکرد اسالمی در مرتبه59یوسر، 

رود. این نگرش در رویکرد  تر میبنعدی رئالیستی فرا بیند که از نگرش تک  ای از نیکی به شر می گونه

کـه  های بیگانه به طـوری  شود در عین گرایش به مدارا با دولت اسالمی به سیاست خارجی موجب می

های او  هیچ فرصتی را برای ایجاد آرامش و امنیت در پناه صلح از دست ندهد؛ هرگب به نیات و انگیبه

چرا که دشمن گاهى  ن پیمان صلح بر حذر باشاز دشمنت پس از بست سلت»اطمینان نداشته باشد: 
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بینى را کنار  و در این موارد روح خوش کار گیره دوراندیشى را ب پس شودکه غافلگیر سازد، نبدیک می

محـور و   گرایـی مصـلحت    (. از دیگر مظاهر ظاهراً مشترک بـین اسـالم  59البالغه، نامة  )نها« بگذار

عقالنیت در این دو است. با این تفاوت که عقالنیت فطری در پی کشر گرایی کالسیک، کاربرد  وارع

جـا   مصالح و مفاسد امور و اردام مقتضی جهت کاهش مشکالت و افبایش دستاوردهاست. ولـی از آن 

گرای غربی دارد، نه فقط بر اساس منطق نتیجه بلکه بـر   تر از دیدگاه صرفاً انسان که نگرشی بلندمدت

و تناسب رفتاری کارگباران دولت اسالمی با هویـت دینـی خـویش، بـه تبیـین      اساس منطق تکلیر 

پردازد. با این حال عمل به مصلحت دولـت اسـالمی در راسـتای     ها به سیاست خارجی میرویکرد آن

محـوری،   ای منطقـی بـین تکلیـر     رابطـه »شـود   المللی موجب می حفظ آن در محیط نامطمهن بین 

ای کـه ادای تکلیـر متضـمن عقالنیـت و رعایـت       اشته باشد. بـه گونـه  عقالنیت و مصلحت وجود د

  گرایی مصلحت (. بنابراین عناصر اصلی رویکرد اسالم22، 7930فیروزآبادی،  )دهقانی « مصلحت باشد

المللـی بـا    توان تالش برای حفظ بقای دولت در محیط آنارشیک بین  محور به سیاست خارجی را می

  افباری اعـم از تجهیـبات نظـامی، سـرمایه اجتمـاعی و تـوان        افباری و نرم ت تکیه بر اببارهای سل

 های دیپلماتیک دانست. مندی

 شناسی  روش

روش تحقیقـی  »در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. تحلیل محتوا یک 

(. مفـرو  آن  793، 7983 )رضـوانی، « شده از متن است  های استلراج برای اخذ نتایا معتبر از داده

های مطروحه  های گفتاری، نوشتاری، تصویری یا صوتی به اولویت توان با کاوش در پیام است که می

های ملتلر علوم انسانی اعم از جامعه  شان دست یافت. این روش در رشته ها و نگرش مؤلفاندر آن

هـای اسسـنادی،    اربرد فراوانـی دارد. گـبارش  شناسی و امثالهم ک شناسی، علوم سیاسی، ارتباطات، روان  

ای تکنولوژیک ماننـد فـیلم یـا صـوت از جملـه محورهـایی        ها، مقاالت، کتب و یا آثار چندرسانه نامه

گـرا و تفسـیری، بـه     گیرد. مبتنی بـر دو پـارادایم اثبـات    هستند که در این روش مورد مطالعه ررار می

شـود. در روش کمّـی، واژگـان،     محتوا به کـار بـرده مـی    ترتیب دو روش کمّی و کیفی جهت تحلیل

باشـد. ایـن روش عمـدتاً در     موضوعات یا اسامی خاص از جمله واحدهای تحلیـل در ایـن روش مـی   

گرایـی    ای دارد. منتقـدان کمّـی   هـا کـاربرد ویـژه    نظرسنجیها و اجرای  نامه  خصوص تحلیل پرسش

اهمیت و تأثیر پیام نیست. چه بسا ممکـن اسـت عناصـری از    بسامد و تکرار، همواره نشانه »معتقدند 

« متن بدون اینکه تکرار شوند تأثیر مهمی بر کلیت پیام و در نتیجـه بـر ملاطـب بـه جـای بگذارنـد      
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شود مبتنی بر رویکرد شناختی به تبیین محورهـای   در روش کیفی سعی می ولی(. 18، 7935)رائدی، 

هـای تـاریلی    شناسـی و پـژوهش   اص در پدیدارشناسی، مـردم  اصلی بپردازند. روش کیفی به طور خ

گیرد. به همین دلیل در این پژوهش نیب از روش تحلیل محتـوای کیفـی بـرای     مورد استفاده ررار می

های سـفارت   بررسی محورهای اصلی مذاکرات اعضای شورای انقالم اسالمی در مواجهه با دیپلمات

گرفته میان طرفین پرداختـه    طور تشریحی به توصیر مذاکرات صورتایم. ابتدا به  آمریکا بهره جسته

کننـدگان ایرانـی را     هـا و اهـداف مـذاکره    و با توجه به متن اسناد منتشرشده سفارت آمریکا، اولویـت 

گـاه   کنـیم. آن  شماریم و این نکته را در پایان طـی جـداولی بـه طـور خالصـه نیـب عرضـه مـی         برمی

-های سیاست خارجی تطبیق داده و رویکرد دیپلماتیک دو جریان ملی گفتمانمحورهای اساسی را با 

 نماییم. محور را تبیین می  گرای مصلحت گرا و اسالم 

 مذاکرات اعضای نهضت آزادی ایران با سفارت آمریکا

اولین جریانی که درصدد مذاکره با آمریکا برای کاهش حمایت آن دولت از حاکمیـت پهلـوی برآمـد،    

: گویـد  مـی بود. مهندس محمد توسلی، دبیر سیاسی ایـن حـبم در ایـن بـاره     « ت آزادی ایراننهض»

ین کرد: مهندس بازرگان، دکتـر سـحابی،   یعتها  شورای نهضت چهار نفر را برای تماس با آمریکایی»

ی  دجوادی و بنده به عنوان مترجم. با توجه به تحت نظر بودن ما از سوی ساواک، نحـوه سی حاج صدر

ترتیب مالرـات مـن بـا     ...بهرام بهرامیان از اساتید دانشگاه امیرکبیر  دکترارتباط ما بسیار سلت بود. 

در رسـتورانی در   7951یکی از کارکنان سفارت آمریکا را فراهم کرد. با همـاهنگی او در اردیبهشـت   

(. 252، 7935طایفه،  رلی )علی « دار اول سفارت آمریکا دیدار کردممادر با استنپل کار نبدیکی میدان

معرفـی  « تـوکلی »چیکو برگبار شد و توسلی خود را  اردیبهشت در رستوران ال 78این دیدار به تاریخ 

زنـد کمـی کمتـر از     حدس می«که جاسوس سیا باشد  نمود. او ضمن سوءظن به استمپل مبنی بر این

ها اعتمـاد  دولت دوست ندارند و به آنشان از شاه و  ها را به خاطر حمایت نصر مردم ایران، آمریکایی

« هـا ددولـت شـاهج وجـود دارد    کنند ... و فاصلة زیادی بین منـافع آمریکـا و سیاسـت دولـت آن     نمی

(. توسلی در این دیدار سعی دارد حمایت از شاه را 707، 9، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، 

پیشنهاد مذاکره میان مهندس بازرگان و مسـهوالن  من به وی »منافی منافع دولت آمریکا جلوه دهد: 

رگـان، دکتـر   سفارت را دادم که اولین جلسه در منبل دکتر فریدون سـحابی، بـا حضـور مهنـدس باز    

خـرداد   1(. این دیدار به تاریخ 252، 7935رلی طایفه،  )علی « سحابی، من و آرای استمپل برگبار شد

وگو با استمپل ضمن اعترا  به دخالت سیا   سلی در گفتدر دروس برگبار شد. بازرگان، سحابی و تو
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ها این را به طـور  کردند که شاه بایستی وادار به دادن آزادی شود آن تأکید می»مرداد  28در کودتای 

دادند ... و به طور محکمی رانع هستند که شـاه   کامل به سیاست حقوق بشر پرزیدنت کارتر نسبت می

« گـر اینکـه بـه وسـیلة نیروهـای خـارجی مجبـور بـه دادن آزادی شـود         هرگب آزادی نلواهـد داد م 

 (.709، 9، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، 

نامـة   بازرگان و سحابی با تعصب ایدئولوژیک بر حقوق بشر به مثابه یکی از عناصر اصـلی اسـاس  

یـان بازرگـان و   نهضت آزادی درصدد جلب نظر مثبت دولت آمریکا هستند. در مالرـات بعـدی کـه م   

اگر شاه حاضر باشـد  »کند:  توسلی با استمپل در منبل فریدون سحابی برگبار شد نیب بازرگان ابراز می

)دانشجویان مسـلمان  « ایم تا سلطنت را بپذیریم که تمام مواد رانون اساسی را به اجرا درآورد ما آماده

یرپـذیری بـاالی اعضـای نهضـت آزادی از     (. این نکته نیب نشـان از تأث 701، 9، 7983پیرو خط امام، 

هـا بـه   شان )گرایش به فعالیت در چارچوم رانون اساسی( در رویکرد آن های ایدئولوژیک حبم مؤلفه

 سیاست خارجی دارد.

گرایی این افراد در مـذاکرات، اصـرار و تأکیـد بـاال بـر تقابـل        های ایدئولوژی یکی دیگر از نشانه

در دیـدار اسـتمپل از    مرداد 90های مارکسیست بوده است. توسلی  جریان ایدئولوژیک با حبم توده و

انتلام بین اسالم و کمونیسم است برای »کند:  مارکسیسم به عنوان دشمن مشترک با آمریکا یاد می

(. طـی  771، 9، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امـام،  « اینکه جنبش باید دارای ایدئولوژی باشد

- های چـ   های گروه مهر توسلی و بهرامیان با ابراز نگرانی نسبت به تشدید فعالیت 9دیدار بعدی در 

تواند  ورزند آمریکا در رابطه با دولت ایران هر کاری که بلواهد می اصرار می»گرا از جمله حبم توده 

ـ »مهـر نیـب    21(. توسـلی  771، 9، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امـام،  « انجام دهد ی از نگران

کند )دانشجویان مسلمان پیـرو خـط امـام،     را به استمپل منتقل می« ها فعالیت حبم توده در دانشگاه

گرایان تأکید نمود و بـه   گرایان با چ  آتر بار دیگر بر تضاد ایدئولوژیک ملی 21(. وی 729، 9، 7983

حرکت اسالمی »می شد: خوانی ایدئولوژیک خواستار کمک دولت آمریکا به جنبش اسال سبب این هم

شود. این حرکت باید به غرم تکیـه کنـد و از    گونة دیگر نمی  همیشه ضد کمونیست خواهد بود. هیچ

، 9، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خـط امـام،   « اینکه آمریکا بیشتر کمک نکرده مأیوس شده است

د فعالیـت حـبم تـوده در    چنان بر نگرانی نسبت بـه تشـدی   دی، توسلی هم 28(. یک ماه بعد در 721

اگر که حمالت شـدید حـبم تـوده رـرار اسـت در      »های شعر گوته و دانشگاه تهران تأکید کرد:  شب

  بنـدی  سیستم سیاسی فعلی ایران صورت پذیرد برای جنبش اسالمی الزم خواهد بود که برنامة زمان 

(. توسلی و امیرانتظـام  912، 9، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، « اش را سرعت بلشد شده
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را ابـراز کردنـد   « هـای احتمـاالً ضـد مـذهبی     گردهمایی ببرگ چپی»دی نگرانی از  90در مذاکرات 

 (.918، 9، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، 

کنندگان ایرانی به اطالع و مداخله سفارت آمریکـا در   از نکات جالب این مذاکرات، رغبت مذاکره 

هـای   ای که عالوه بر نقد حـبم تـوده و جریـان    های سیاست داخلی کشور است. به گونه بندی  جناح

کنند وجهه ایـن گـروه را در نظـر دولـت آمریکـا       گرا، ضمن تشریح وضعیت جبهه ملی، سعی می چ 

کننـد )دانشـجویان    تعریر می« زند گروهی ساختگی که بر محور افراد دور می»تلطهه نموده و آن را 

توان هدف از این امر را حـذف رریـب از صـحنه     (. در وارع می720، 9، 7983ن پیرو خط امام، مسلما

جلب حمایت غرم در عرصه سیاسی آینده ایران رلمداد نمود. عدم رائل بودن به مرزبندی شـفاف در  

 گرایانـه جغرافیـای   هـای وارـع   های ایدئولوژیک بر مرزبنـدی  عرصه داخلی و خارجی و اولویت شکاف

دموکراتیـک را   شود نهضت آزادی همراهی و همکاری با یک دولت بیگانه لیبـرال  سیاسی؛ موجب می

های داخلی رریب ترجیح دهد و حتی سعی در جلب نظر آمریکا برای کنار زدن آنـان داشـته    بر جریان

 باشد.

کـه بـه    این مسائل موجب فقدان راهکار روشن در ربال تحوالت متشنا داخلی شده و بیش از آن

کـه اسـتمپل    گرا نظر داشـتند. چنـان   وارعیات سیاسی توجه داشته باشند، به مسائل آرمانی جریان ملی

ها گیا و فارد ابتکار سیاسی به نظر رسـیدند ...  آن»نویسد:  دربارة مذاکرات اعضای نهضت آزادی می

رهبریت روشـنگرانة جنـبش   عمدتاً مایل بودند دربارة نظریه و ایدئولوژی خود صحبت کنند که آن را 

(. رویکرد آرمان 770، 9، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، « خواهی ایران معرفی کرد  آزادی

گرایانه نسبت به مذاکره بـا نماینـدگان دولـت آمریکـا در ربـال تحـوالت داخلـی منجـر بـه تذبـذم            

بازرگان، دکتر سـحابی و محمـد    گوی مهندس ای که گفت گونه نمایندگان نهضت آزادی شده بود، به 

حالت درگیـری و بحـا ایـدئولوژیک بـه خـود      »آبان نیب  75توسلی با المبرایکس، مأمور سفارت در 

(. سـولیوان نیـب تمـاس    251، 9، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امـام،  « گرفت تا بحا سیاسی

مبتنـی بـر اسـتراتژی     احساسـی، سرسـلت و بـدون طرحـی    »آتر را  29تلفنی توسلی با اسـتمپل در  

 (.725، 9، 7983توصیر نموده است )دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، « آمیب صلح

با پیروزی انقالم اسالمی و استقرار دولت مورت به ریاسـت مهنـدس بازرگـان، بعضـی اعضـای      

را  هـا  های کشور، خارجه، دادگستری و برخی معاونت خانه  شاخص نهضت آزادی ایران مدیریت وزارت

توان با بررسی محتـوای مـذاکرات ایـن افـراد بـا کـاردار یـا دیگـر          بر عهده گرفتند. در این میان می

های لیبرال مانند حقوق بشـر، دموکراسـی و    وگو بر ایده مسهوالن سفارت ایاالت متحده، ابتنای گفت 
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ا معاونـت نلسـت   بینی به سیاست خارجی آمریکا را دریافت. ابراهیم یبدی در زمـانی کـه ابتـد    خوش

 29وزیری را بر عهده داشت، طی دیدار با ناس، کاردار و استمپل، کفیـل بلـش سیاسـی سـفارت در      

های بسیاری برای همکـاری وجـود دارد، ایـران     گذشته، گذشته است و زمینه»گفت:  7958فروردین 

انشجویان مسـلمان  )د« نیب به مرور زمان نیازمند تکنولوژی و محصوالت کشاورزی آمریکا خواهد بود

چنین در گبارش سفارت آمریکا به وزارت امور خارجه ایـن کشـور    (. هم211، 1، 7983پیرو خط امام، 

تـایمب مـنعکس شـده مشلصـاً ایـن        طور که در تهـران   یبدی آن»آمده است:  7958تیر  9به تاریخ 

اً به ادامة وابستگی به غـرم  به تنهایی به پیش برود. صریح تواند نمیمسهله را مطرح نموده که ایران 

(.  در مـورد دیگـر، مالرـات کـاردار     218، 1، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خـط امـام،   « اررار کرد

سابقه خـود وزیـر بـرای آرمـان     »که با توجه به  7958مرداد  3سفارت با جوادی، وزیر دادگستری در 

توصـیه نمـوده   »قوق بشر رائل هستند حقوق بشر و اهمیتی که پرزیدنت کارتر و مردم آمریکا برای ح

های آمریکا از نقض حقوق بشر دبرخورد با عوامل دولت پهلویج مرتفع شـود )دانشـجویان    بود نگرانی

 7958شـهریور   7(. مسهلة حقوق بشر یک بـار دیگـر نیـب در    155، 9، 7983مسلمان پیرو خط امام، 

گیرد که کاردار نسـبت بـه    ور خارجه ررار میوگوی کاردار سفارت و ابراهیم یبدی، وزیر ام مورد گفت 

در »دهد. یبدی ضمن رد برخی اتهامـات گفـت:    بدرفتاری با یهودیان، مسیحیان و بهاییان هشدار می

های انقالم مشکالتی هست که از عهدة ما خارج است ... وی افبود باعا تأسـر اسـت    مورد کمیته

-دینـان   آمیب در بین هـم  کنند که اعمال تعصب نمیکه در همین حال بسیاری از همین رهبران ربول 

(. طـی دیـدار لیـنگن و    238، 1، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امـام،  « شان وجود داشته باشد 

بینی نسبت به سفر شاه  نیب، وزیر امور خارجة ایران با خوش  7958مهر  90پرشت با ابراهیم یبدی در 

های حقـوق بشـری مبنـی بـر      مردان آمریکایی با ایده که دولت به آمریکا به جهت معالجات پبشکی 

شود  کردند، خواهان عدم فعالیت سیاسی شاه و همسرش در آمریکا می درمان بیماری آن را توجیه می

های آمریکاسـتیب   و این در حالی است که هم او و هم مسهوالن سفارت نسبت به تبعات اعترا  توده

آمیب مردم  برای خنثی نمودن تظاهرات احتمالی خشونت »ه همین دلیل یبدی در ایران آگاه بودند و ب

« دهدج  تقاضـای افـبایش مـأمورین حفـاظتی را خواهـد نمـود       علیه کارمندان سفارت ... دتضمین می

 (.992، 1، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، 
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 مذاکرهمحورهای  طرف آمریکایی طرف ایرانی تاریخ مذاکره مرتبه

تالش برای جلب  استمپل توسلی 78/2/7951 7

 حمایت آمریکا

 حقوق بشر استمپل بازرگان، سحابی، توسلی 1/9/7951 2

 دموکراسی لیبرال استمپل بازرگان، سحابی 21/1/7951 9

تقابل ایدئولوژیک با  استمپل توسلی 90/5/7951 1

 مارکسیسم

ایدئولوژیک با تقابل  استمپل توسلی 9/1/7951 5

 مارکسیسم

تالش برای جلب  نامشلص توسلی 73/1/7951 1

 حمایت آمریکا

تقابل ایدئولوژیک با  استمپل توسلی 21/1/7951 1

 مارکسیسم

تقابل ایدئولوژیک با  استمپل توسلی 21/3/7951 8

 مارکسیسم

تقابل ایدئولوژیک با  نامشلص توسلی 28/70/7951 3

 مارکسیسم

تقابل ایدئولوژیک با  نامشلص توسلی، امیرانتظام 90/70/7951 70

 مارکسیسم

اعالم نیاز ایران به  ناس، استمپل یبدی 29/7/7958 77

 تکنولوژی آمریکا

 حقوق بشر ناس سیدجوادی حاج 3/5/7958 72

 حقوق بشر لینگن یبدی 7/1/7958 79

 سفارت آمریکاهای مذاکرات نهضت آزادی با  مولفه7 جدول

 مذاکرات دکتر بهشتی با سفارت آمریکا

های سی و چهل شمسی بـود کـه در    دکتر سید محمد بهشتی از پیروان نبدیک امام خمینی طی دهه

های مردمی علیه دولت پهلوی همراه با جمعـی دیگـر از عالمـان دینـی؛ جامعـة       جریان رشد اعترا 
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الب این جمعیت، نقش مهمی در سازماندهی ارشار حامی روحانیت مبارز تهران را تأسیس نمود و در ر

چنین با توجه به سابقة حضـور   کرد. به همین دلیل و هم امام و به خصوص طالم و روحانیون ایفا می

او در آلمان به عنوان امام جماعت مسجد هامبورگ که موجب گسترش روابطش با دانشجویان منتقد 

شده، مورد توجه سفارت  های فعال سیاسی شناخته از شلصیت حاکمیت پهلوی گردید، به عنوان یکی

دارد:  که ریچارد کاتم طی گبارشی برای سـفارت آمریکـا ابـراز مـی     آمریکا در تهران ررار گرفت. چنان

رهبر وارعی سازمان دتظاهرکنندهج سید محمد بهشتی یکی از منالهای رلهک است که جنبش را ددر »

، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خـط امـام،   « باشد ابط اصلی با پاریس میکند و ر تهرانج هدایت می

یکـی از  »بهشـتی را   7951دی  78(. استمپل طی گبارشی به وزارت امور خارجـة آمریکـا در   723، 9

کند )دانشجویان مسـلمان   معرفی می« شده برای سفارت رهبران اصلی جناح دامامج خمینی و شناخته 

کنـد:   (. ویلیام سولیوان، سفیر ورت آمریکا نیـب در خـاطراتش تکـر مـی    995، 9، 7983پیرو خط امام، 

اهلل   هـا آیـت  تـرین آن  شبکه وسیع روحانیون ملالر شاه در ایران بیشتر به وسـیله دو تـن از فعـال   »

اهلل کـه رهبـری     کردنـد. ایـن دو آیـت    با امام در پاریس ارتباط برررار مـی  اهلل طالقانی  بهشتی و آیت

تـرین   رکت ملالفان مذهبی شاه را در داخل ایران در دست داشـتند از جملـه باسـوادترین و جالـب    ح

اهلل بهشتی سـالیان متمـادی در    رهبران مذهبی ایران بودند و از اوضاع جهان نیب آگاهی داشتند. آیت

استه بـود و  ها برخ آلمان زندگی کرده بود و در مدت ارامت خود در این کشور به ملالفت با کمونیست

ها بود که فعالیـت حـبم تـوده را در ایـران      ظن و ملالفت شدید کمونیستبه همین جهت مورد سوء

های سفارت آمریکـا   شود دیپلمات (. همین نکات موجب می719، 7917)سولیوان، « کردند رهبری می

بهشتی هـم   مرحوم»نسبت به ارتباط با او حساس شوند. ابراهیم یبدی در این خصوص مدعی است: 

دانسـت   االصل بود و فارسی هم خوم مـی  کرد. المبرایکس که یونانی با سولیوان مستقیما مذاکره می

های فدایی خلق نیب دو سال پس از پیروزی انقـالم   (. سازمان چریک10، 7932)یبدی، « واسطه بود

یبر به ایران اگفت که ه انقالمسپهبد ربیعی در دادگاه » :اسالمی نسبت به این ارتباط افشاگری نمود

آمد و در جلسه سران ارتش گفت شاه باید برود و ارتش نسبت به دولت جدید اظهـار وفـاداری کنـد.    

هـا دسـتور بگیرنـد، یکـی     دهد که در صورت لـبوم از آن وی به تمام سران ارتش دو شماره تلفن می

 (.7؛ 7953یی خلق ارلیت؛ های فدا )سازمان چریک« شماره بازرگان و دیگری شماره بهشتی

های ارتـش، مقـدم و    بهشتی و بازرگان با ژنرال»خواهد که دیداری بین  امیرانتظام از استمپل می

(. ولـی دکتـر بهشـتی از    503، 7، 7983صورت دهد )دانشجویان مسلمان پیرو خط امـام،  « باغی  رره

نمود که عالوه بـر مالحظـات امنیتـی بـه      کرد، اجتنام می حضور در محلی که طرف مقابل تعیین می
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سـیدجوادی، عضـو شـورای     این جهت بود که ابتکار عمل سیاسی نیب در اختیار وی باشد. صدر حـاج  

در شورای انقالم بحا راجع به آمدن امام خمینی بود و مالرات آرـای دکتـر   »دارد:  انقالم بیان می

هبد مقدم و متاسفانه آرـای دکتـر بهشـتی حاضـر     باغی و سپ  بهشتی و مهندس بازرگان با ارتشبد رره

، 7981سیدجوادی،  )حاج « نشدند که در جای دیگری جب منبل خودشان با آرایان تماس داشته باشند

دی بـه منـبل او    28(. سپهبد مقدم برای ترغیب دکتر بهشتی به مذاکره با فرمانـدهان ارتـش در   30

شدة طرف مقابل، از حضور در مذاکرة  در مکان تعیین  رود که دکتر بهشتی با اصرار به عدم حضور می

بـاغی    ژنـرال مقـدم )سـاواک( و رـره    »زند. در گبارش سفارت آمریکا نیب تکر شـده   بعدی سر باز می

بهمـن   9)ارتش( با مهندس مهدی بازرگان و دکتر یداهلل سحابی رهبران ارشد نهضت آزادی در شب 

جا نبودند. االسالم رفسنجانی که ررار بود بیایند، آن  شتی و حجتاهلل به مالرات کردند. متأسفانه آیت 

« در وارع این دفعه دومی است که بهشتی از رودررویی با رهبـران اصـلی ارتـش سـر بـاز زده اسـت      

(. با این حال دکتر بهشتی در همان دیـدار کوتـاه   571، 7، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، 

بـا  « خواهیـد بجنگیـد    شما با این ارتش تا دندان مسـلح مـی  » :پرسیده بودبا مقدم در پاسخ وی که 

استناد به سرمایة اجتماعی نیروهای انقالبی و نفوت اجتماعی امام و رهبران مذهبی در بـین نیروهـای   

هـای شـما بـه مـا      خواهید با ما بجنگید  ورتی سـرهنگ  شما با کدام نیرو می» :پاسخ دادبه او  مسلح

  (. گـری 17، 7932دوسـت،   )رفیـق   «اند، شما نیرویی ندارید که با ملت بجنگیـد  اری کردهاعالم وفاد

اهلل بهشتی در تماس با سفارت   یتآ»کند که  سیک، مشاور ورت امنیت ملی دولت آمریکا نیب تکر می

یبان گفت: ما از دخالت مستقیم ارتش هراسی نداریم، زیرا تمامی سربازان و افسران جبء، حامی و پشت

هـای موجـود    منـدی  گیری بر مبنای نیروهـا و تـوان   (. این نوع موضع271، 7981)سیک، « ما هستند

هـای   بینانه نسبت به محیط سیاسی دارد کـه فـارغ از گـرایش    جریان انقالبی، حکایت از نگرشی وارع

رهریـه در   هنجاری در پی پیروزی با هبینة کمتر و ترغیب فرماندهان ارتش بـه کنـار نهـادن رـوای    

های معتر  است. به همین دلیل دکتر بهشتی عالوه بر مذاکرة مستقیم و غیرمستقیم بـا   مقابل توده

های ساواک و ارتش، در پی ارناع بلتیار به استعفا و سقوط دولت پهلوی با شدت کمتر بود. بـه   ژنرال

بـا بـاالترین نماینـدة    تصمیم بلتیار مبنی بـر رفـتن بـه پـاریس     »بهمن  8گبارش سفارت آمریکا در 

اجرایی دامامج خمینی در تهران یعنی بهشتی ددر میان گذاشته شـدج و مقـدار خیلـی زیـاد مکالمـه بـا       

(. با بررسـی اسـناد موجـود،    572، 7، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، « پاریس انجام گرفت

ای فدایی یـا مجاهـدین خلـق،    ه گرا مانند چریک های مارکسیستی و چ  برخالف ادعای برخی گروه

سندی مبنی بر مذاکرة مستقیم میان دکتر بهشتی با اعضای ارشد سفارت آمریکا ماننـد سـولیوان یـا    
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ژنرال هایبر وجود ندارد و مطابق خاطرات سولیوان، وی طی مالراتی کـه انتظـار دیـدار بـا مهنـدس      

شود کـه ابتـدا    اردبیلی مواجه می موسویاهلل  بازرگان و دکتر بهشتی را داشته است، به جای او با آیت 

آیـد دکتـر    چه برمـی  (. ولی آن1/3/7935اهلل بهشتی اشتباه گرفته است )روزنامه جوان،  وی را با آیت 

با اسکودرو یکی از کارکنان سفارت دیدار و ماهیـت جنـبش اسـالمی را     51ماه  بهشتی در اواخر دی 

 (.220، 70، 7983ن پیرو خط امام، دهد )دانشجویان مسلما برای وی توضیح می

پس از پیروزی انقالم اسالمی نیب دکتر بهشتی به عنـوان شلصـیت برجسـتة شـورای انقـالم      

هـای کـالن دولـت     گـذاری  چنین سیاسـت  های جاری و هم اسالمی که نقش مهمی در اتلات تصمیم

فقط مسـهوالن سـفارت    جمهوری اسالمی داشت، مورد توجه مسهوالن سفارت آمریکا ررار گرفت. نه

آمریکا بلکه دیگر ابرردرت جهان، شوروی نیب نظر مشابهی داشـتند. وینـوگرادوف، سـفیر شـوروی در     

تـرین رهبـر مـذهبی ایـران      ترین و از نظر سیاسی، متلصـص  معتقد است که بهشتی باهوش»تهران 

 (. 181، 5، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، « است

رخ داد. لمبرایکس، مسهول بلش سیاسی سـفارت   7951اسفند  28از انقالم در اولین دیدار پس 

وگو نمود. دکتر بهشتی در پاسخ نگرانی لمبـرایکس مبنـی    در منبل دکتر بهشتی با وی دیدار و گفت 

های آمریکـا را   مردم ایران از آمریکا متنفر نیستند بلکه برخی سیاست»بر فضای آمریکاستیبانه گفت: 

ها بر سـر رـدرت نگـاه داشـته      فهمند که آمریکا شاه را در همة این سال رند و به خوبی میدوست ندا

که ورتی لمبرایکس درصدد طـرح مشـکالت ارتصـادی ایـران و وجـود       نکتة جالب دیگر آن «. است

بهشـتی از  »آید که متعارب آن بحا وابستگی ارتصـادی را تبیـین کنـد     بیکاران عمده در کشور برمی

هایی برای حل مشـکل مببـور دارد،    گونه پاسخ صریح به این سوال و اینکه دولت چه برنامه دادن هر

هـای مارکسیسـت    چنین نسبت به نگرانی طرف مقابل از فعالیت جریان دکتر بهشتی هم«. طفره رفت

زمـانی  هـا فقـط    ها آزادی کامل خواهند داشـت و ایـن آزادی   این گروه»دهد:  ای می بینانه پاسخ وارع 

هـا  های ایرانی وابسته به خارجیان هستند و یا به نفـع آن  شود که معلوم گردد گروه محدود خواهد می

)دانشـجویان مسـلمان پیـرو خـط امـام،      « کند که جناح راستی باشند یا چپـی  کنند، فرری نمی کار می

اندیشـانه در   صـلحت  وگو به وضوح از رهیافت م  (. رویکرد دکتر بهشتی در این گفت227، 70، 7983

القرای اسالم، که نیازمند روابـط   گیرد. بنا بر مصالح انقالم و جهت حفظ ام سیاست خارجی نشأت می

شود  مند جهانی بود، روابط دوجانبه مبتنی بر حفظ استقالل کشور تبیین می های ردرت مساعد با دولت

ان رژیم شاه به عنـوان یـک مؤلفـة منفـی از     چنین یادآوری گذشتة روابط آمریکا با ایران در دور و هم

بایست رفتارش را با توجـه بـه آن    مردان آمریکا می طرف مقابل و اهرمی برای کسب امتیاز که دولت
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های ملتلر کـه عـالوه بـر اصـول      های سیاسی گروه بازبینی کند. از سوی دیگر حفظ آزادی فعالیت

باشد مطابق مصـالح و   ولت جمهوری اسالمی موظر میهای انقالم رلمداد شده و د اسالمی از آرمان

وگـو بـا یـک مقـام خـارجی بـه         اهداف انقالم، آن را پاس بدارد و دکتر بهشتی نیب از منظـر گفـت  

هـای   کنـد تـا دیپلمـات    های بیگانه اشاره مـی  محدودیت اصلی یعنی وابستگی و مبدوری برای دولت

از جمله خطوط ررمب دولت نوپای انقالم اسـت. ایشـان    طرف مقابل بدانند که دخالت در امور داخلی

برخالف نهضت آزادی که حاضر است ملالفتش با رریب داخلی را با دولت خارجی در میان بگذارد، با 

هـای   شـد، اسـتقالل فعالیـت    گرا که به تدریا تشدید مـی  های چ  نظر جدی با جریان  وجود اختالف

گیـرد.   ای مهم در سیاست خـارجی جمهـوری اسـالمی در نظـر مـی      داخلی از مداخله خارجی را مؤلفه

او بـه وضـوح   »گونـه توصـیر نمودنـد:     کنندگان آمریکایی در این دیدار دکتر بهشـتی را ایـن   مذاکره 

داند چگونه از بیان جبییاتی که مایل نیست طفره برود و حرف خودش  مداری خبره است، می سیاست 

« منـد و مـدیر رـوی اسـت     داند. بهشتی آشکارا یـک متفکـر روش   وم میرا ببند. زبان انگلیسی را خ

 (.222، 70، 7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، 

های دیگر نیـب اسـتقبال کـرده بـود، ولـی بـا        هر چند دکتر بهشتی در آن دیدار نسبت به مالرات

برابـر درخواسـت مالرـات     کـرد. بـه همـین دلیـل در     باره عمل می احتیاط و رعایت مالحظات در این

دیگری از سوی مسهول بلش سیاسی سفارت، مالرات را به زمان دیگری موکول نمود ولی پـذیرفت  

بـه دسـت    7958اردیبهشـت   21ها در به سواالت به صورت کتبی پاسخ گوید. سواالتی که پاسخ آن

نسانی سالم با تمـامی  روابط ا»سفارت آمریکا رسید. دکتر بهشتی در این متن هدف خارجی انقالم را 

دانسته اسـت. وی تأکیـد   « ها مشروط بر اینکه خارجیان روابط انسانی عادالنه را محترم بشمارند ملت

خواهد که دنیای خارج به ضد انقالبیون کمک نکرده و در امور داخلـی ایـران دخالـت     ایران می»کرد 

تـر   . در حال حاضر هر چه آمریکـا سـاکت  خواهیم نکند. ما چیب بیشتری نه از آمریکا نه از شوروی نمی

نهایـت بـه ضـرر     کند، بـی  های ضد انقالبی کمک می باشد، بهتر است. اگر ثابت شود آمریکا به گروه

(. دکتر بهشتی بـا  981، 70، ج7983)دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، « مابین خواهد بود روابط فی 

های خـارجی تأکیـد    بر استقالل کشور از دخالت« غربینه شرری، نه »نگرشی مبتنی بر شعار مبنایی 

هـای   دهد که در شرایط حساس ابتدای انقالم که توطهـه  چنین به دولت آمریکا هشدار می دارد و هم

طلب در جریان بود، از همراهی با آنان بپرهیبنـد    های ضد انقالم و سلطنت گوناگونی از سوی جریان

ها  ی و پشتوانة عظیم اجتماعی انقالم و نظام نوظهور، شکست این توطههزیرا با توجه به انسجام داخل

های بیگانه خواهد بود. حفظ مصـالح   ها به ضرر سیاست خارجی دولتمحرز و هر گونه همراهی با آن
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مردان غربی به خصوص آمریکا که حامی اصـلی دولـت پهلـوی بـود       کرد که دولت انقالم ارتضا می

از نیروهای ضد انقالم ارناع شده و به این ترتیب با هبینـة کمتـر و رویکـرد     نسبت به دوری گبیدن

 دیپلماتیک و سیاسی، به تدریا روابط خارجی رو به بهبود گذارد.

آبان طی دیدار با ابراهیم یبدی، وزیر خارجة دولت مورـت درخواسـت ترتیـب     2هنری پرشت در 

، 1، ج7983نشـجویان مسـلمان پیـرو خـط امـام،      کند )دا مالرات دیگری با دکتر بهشتی را مطرح می

در دفتر دکتر بهشتی در ساختمان مجلس خبرگـان رـانون اساسـی     7958آبان  1(. این مالرات 995

صورت پذیرفت. دکتر بهشتی در مواجهه با ابراز نظرات مثبت از سوی پرشت مبنـی بـر بـه رسـمیت     

اظهـار حمایـت دولـت    »«تصـریح نمـود:   شناختن انقالم اسالمی و دولت مورت به رهبری بازرگان، 

دکتر بهشتی به اخباری مبنـی بـر   «. کند، به جای حرف، عمل الزم است آمریکا از انقالم کفایت نمی

مسافرت شاه به آمریکا اشاره و آن را برای ایران غیررابل تحمل خواند. به گفتـة پرشـت، بهشـتی در    

شدن بلشـی از   ن گفت. سپس به بلوکه سل« شده و عاری از احساسات صریح، کنترل»این خصوص 

ضرورت دارد دولت آمریکا با کمک به حل این مشکالت، »وجوه ایران در آمریکا اشاره و بیان داشت 

طلـب    چنین به احتمال وروع کودتا از سوی نظامیان سلطنت  هم«. حمایت خود از ایران را نشان دهد

یت کودتا بـه دلیـل پشـتیبانی گسـتردة مردمـی از      ای داشته و ضمن تأکید بر رطعیت ناموفق نیب اشاره

اگر چنین امری پیش آید، آمریکا مسـهول  »انقالم؛ با توجه به روابط خوم آمریکا با ارتش شاه گفت: 

ای در رابطه با ارتش ایران بوده است و هر گونـه   شناخته خواهد شد چون آمریکا دارای نقش گسترده

دکتـر بهشـتی تصـریح کـرد:     «. ا در ایران ایجاد خواهد کـرد اردام مشابه، مشکالت جدی برای آمریک

هـا  رهبری انقالم تصمیم گرفته با آمریکا و غرم به صورت دوستانه و مثبت برخورد کنـد ولـی آن  »

های آمریکـایی نسـبت بـه طبقـه      وی در خصوص ابراز نگرانی دیپلمات«. مانند عمیقاً ظنین باری می

اند، سعی در رفع نگرانی ولی از موضع ردرت نمود و بیـان   یلتهمتوسط و متلصصینی که از ایران گر

ناپـذیر    در یک انقالم با وسعت و سرعتی که در ایران داشـت، بـروز اشـتباهات اجتنـام    »داشت که 

است. رهبری انقالم خواهان مرزهای باز با دنیای خارج است نه مرزهای بسته. ولی به ارلیـت اجـازه   

کنند، دیکته کنند. اگر  را به اکثریت که از انقالم و اهداف آن حمایت می داده نلواهد شد اهداف خود

ایـن نظـرات   «. های میلیونی جمعیت ایران راه خود را به تنهایی طی خواهند کـرد  الزم باشد این توده

هـای درونـی انقـالم و بـه خصـوص پشـتوانة        ای بود که با اتکا به داشته بینانه گر رویکرد وارع  نشان

هایی است که ممکن اسـت منجـر بـه     روهای انسانی فعال، منضبط و باانگیبه درصدد رفع نیازمندینی

هـای طـرف مقابـل از موضـع حفـظ       هـا و نگرانـی   های خارجی شود. تالش برای رفع تنش وابستگی
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اعتمادی ناشی از روابـط سـابق و ارنـاع طـرف      استقالل و عدم دخالت در امور داخلی کشور، بیان بی

هـای ابتـدایی    چنین بهبود روابط ارتصادی که از جمله مسائل اساسـی مـاه   مقابل به تغییر رویه و هم 

انقالم اسالمی بود و در مجموع گبینش راهبردهای عنقالیـی مبنـی بـر رویکـرد دیپلماتیـک جهـت       

و  اندیشـانه   کاهش دخالت آمریکا در مسائل داخلی، از دیگر محورهایی است که با رهیافت مصـلحت 

 های محیطی است، تطابق دارد. های انقالم و وارعیت بینی اسالمی که درصدد اجماع میان آرمان وارع

 

 محورهای مذاکره طرف آمریکایی طرف ایرانی تاریخ مذاکره مرتبه

 استقالل سیاست داخلی از مداخله خارجی لمبرایکس دکتر بهشتی 28/72/7951 7

 لبوم تغییر سیاست خارجی آمریکا

 تأکید بر روابط متوازن با غرم پاسخ مکتوم دکتر بهشتی 21/2/7958 2

 لبوم عدم حمایت آمریکا از ضد انقالم

 تأکید بر روابط متوازن با غرم پرشت دکتر بهشتی 1/8/7958 9

 لبوم عدم حمایت آمریکا از ضد انقالم

 شده ایران در آمریکا لبوم خروج اموال بلوکه

 و انسانی داخلیمندی مادی  اشاره به توان

 های مذاکره دکتر بهشتی با سفارت آمریکا مولفه 2 جدول

 گیری نتیجه  

با مقایسه مذاکرات اعضای ارشد نهضت آزادی ایران و دکتر بهشتی با مسـهوالن سـفارت آمریکـا در    

هـایی را از تحلیـل محتـوای     توان مؤلفه های پیش و پس از انقالم تا پیش از تسلیر سفارت؛ می ماه

محورهای اساسـی   سیاست خارجی باشد. هدر حوز آنانگر گفتمان  مذاکرات منتشرشده یافت که نشان

 توان در این موارد خالصه کرد: را می نهضت آزادی ایرانمذاکرات اعضای 

 موافقت با ایده حقوق بشری دولت کارتر

 ویژه حبم توده گرا به های مارکسیسم و چ  ملالفت با جریان

 گرایی گرا و فقدان عمل های ملی پردازی در خصوص نقش جریان ایده

 تأکید بر وابستگی متقابل و نیاز ایران به تکنولوژی ایاالت متحده برای پیشرفت
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گرایـی لیبـرال در سیاسـت     هایی دانست که با گفتمان آرمـان  توان از جمله مؤلفه این موارد را می

گرایی، حقوق بشر، لیبرالیسم و تأکید بر وابستگی متقابل به عنـوان   مطابقت بسیاری دارد. ملیخارجی 

یابد. ایدئولوژیک بودن بسـیاری   بندی مفاهیم محوری سیاست خارجی در این گفتمان بروز می مفصل

کـار ایـن    های محافظه گرایی لیبرال از شلصیت از مسائل مطروحه در مذاکرات عالوه بر گفتمان ملی

تـوان تبیـین    گیرد. در مجموع مطابق با تحلیل و بررسی محتـوای مطروحـه مـی    جریان نیب نشأت می

طلبـی مفـرط مبتنـی بـر      جـویی و صـلح   نمود رویکرد این جریان در حوزه سیاست خارجی بر مسالمت

 بینی به روابط خارجی با غرم استوار است. المللی و خوش هنجارها و نهادهای بین 

دکتر سید محمد بهشتی، عضو برجسته شورای انقالم و دبیر کل حبم جمهوری اسالمی پـیش  

هـا   از پیروزی انقالم دیدارهای محدودی با بعضی نمایندگان سفارت آمریکا داشت ولی عمدة تمـاس 

تـر   نشینی سریع با سفارت آمریکا با واسطه و بیشتر در راستای مرتبط شدن با اُمرای ارتش جهت عقب

وگوهای رسمی و در سطوح باالتری میان وی و مسهوالن عالی  بود. اما پس از پیروزی انقالم، گفت 

رتبة سفارت آمریکا صورت پذیرفت که عمدتاً مسائل اساسی مـرتبط بـا سیاسـت خـارجی جمهـوری       

تـر  تـرین مـوارد در رویکـرد دک    چه بـه عنـوان اساسـی    گرفت. آن  اسالمی و نظام انقالبی را در بر می

 شود، چنین است: بهشتی طی مذاکرات دریافت می

 اتکا به سرمایه اجتماعی درونی انقالم به مثابه اهرم ردرت -1

 هشدار به دولت آمریکا مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی و تغییر رویة سابق -2

 زدایی و اعتمادزایی در عین احتیاط ناشی از سوءظن نسبت به طرف مقابل  تالش برای تنش -3

 گرایی مبتنی بر فرآیند نیل به فهم مشترک و اجتنام از برخورد ایدئولوژیک و احساسی عمل  -4

 

 

 

 

 

 

 

 



     525گرا و         ملی های جریانگفتمان سیاست خارجی 

گرایی مرکبمحور مبتنـی   گرایی با رویکرد مصلحت توان مبتنی بر گفتمان اسالم ها را می این مؤلفه

روابط پیشـین  بر حفظ منافع ملی و حفظ موجودیت جمهوری اسالمی، تطابق دارد. تالش برای بهبود 

و در عین حال رویکرد انتقادی نسبت به رفتارهای دیپلماتیک آمریکا از مواردی اسـت کـه محتـوای    

که اولویت آن تثبیـت و تحکـیم درونـی     دهد. چنان مذاکرات دکتر بهشتی را با این رویکرد تطبیق می

بـر اسـاس شـرایط و     اندیشی انقالم اسالمی ایران است و رویکرد دیپلماتیک آن مبتنی بر مصلحت 

هـای آمریکـایی    المللی است. از رضا از زاویة نگاه دیپلمات  های بین مقتضیات زمانی موجود با وارعیت

توانست منـتا بـه    مسلک، می تر از نگرش لیبرال  بینانه تر و وارع ورت نیب رویکرد دکتر بهشتی، معقول

 م شود.حفظ منافع ملی و توازن روابط ایران انقالبی با غر

 منابع
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