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 با  انطباق در یازدهم و دوازدهم  های دولت خارجی سیاستگذاری

 1404 ایران اسالمی جمهوری اندازچشم  سند
 

 1  فاطمه رشیدی 

 *   2مالک ذوالقدر 
 3آبادی بهمن کشاورز قاسم 

 4عباس مرادی 

 

 چکیده 
ی)افق مهمترین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، در سند چشم انداز بیست ساله

شور آورده شده تا دستگاه سیاست خارجی موظف باشد عملکردی مطابق با این اهداف ( ک1404
ها داشته باشد. با توجه به نزدیکی افق مدددن ر در ایددن سیاسددت و اددروری ارزیددابی و سیاست
 خددارجی ساله اخیر دولت حسن روحانی، این پژوهش با هدف ارزیابی سیاستگذاری 8عملکرد 

به انجام  1404 ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند با انطباق در یازدهم و دوازدهم های دولت
تحلیلی درصدد است تا با ارائدده یددل مددد    -رسیده است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی  

ساله ایران، عملکرد دستگاه ارزیابی، امن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست
ای و برجام، ظهددور در رابطه با پرونده هسته 1400-1392سیاست خارجی کشور را طی سالهای 

داعش، پاندومی کرونا، روابط با غرب و شرق و کشورهای منطقه و...را مورد بررسی و ارزیددابی 
قرار دهد. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بحث انطباق عملکرد دولددت هددای 

نمی توان به طور قاطع ادعای انطباق یددا  1404ه یازدهم و دوازدهم با سند چشم انداز بیست سال
تددوان شددامر ابروابددط بددا عدم انطباق را مطرح نمود با این حددا  مددوارد انطبدداق عملکددرد را می

الملر« و موارد شرق«،بروابط و تقابر با آمریکا«، باقدامای مرتبط با ظهور داعش و تروریسم بین
بروابط با اروپا«، بروابط بددا کشددورهای منطقدده« و   ای و برجام«،عدم انطباق شامرا بمسئله هسته

 . بمسئله پاندومی و شیوع ویروس کرونا«، برشمرد
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 مقدمه

ن سیاست های کلی ن ددام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تعیی  110بر اساس اصر  

 از اختیارای مقام رهبری می باشد که پس از مشوری با مجمع تشخیص مصلحت ن ددام

آن  را تأیید و جهت اجرا به رئیس جمهور و دیگر قوا ابالغ مددی کنددد. در ایددن راسددتای 

تواند انسجام الزم در این تکلیف قددانونی حاصددر نمایددد. سند چشم انداز بیست ساله می

یاست های کلی ن ام برای جهت ایری و خط مشددی ن ددام درراه رسددیدن بدده بنابراین س

اهداف و آرمان های موردر ن ر قانون اساسی است که با الهام از سند چشم انداز تهیدده و 

انددداز جدددمهور  سند چدشمبرای اعما  قانونگذاری و اجرایی به دولت ابالغ می اردد.

جامع کارشناسىِ مجمددع  مطالعای اساس ر، بهجر  شمسى 1404اسدالمى ایران در افق 

 1382، در سددا   رهبددر   ها  مقام مع مایر تشخیص مصلحت ن ام و اصو  و جهت 

مبنددا    عمددال  1384تصویب و بدده قددوا  مختلددف ابدددالغ ادددردید، و از ابدددتدا  سددا   

 .دولت شدده است   و سدیاست  ن ام اذار  کشور و تصمیمای کالنقانون

انداز برای هر سازمانی از جمله کشورها به این خدداطر اسددت اروری تدوین چشم  

شددود و در آن، که اولین مرحله در تحو  هر سازمانی با ترسددیم چشددم انددداز شددروع می

اددردد. بددا تعیددین سرنوشت آینده سازمان در مقایسه با زمان حا  در بلند مدی تبیددین می

ایرد تددا مورد بهره برداری قرار میچشم انداز، قابلیت، استعدادها و منابع مادی و انسانی  

به صوری جهشی، به آینده ترسیم شده ، دست پیدا کنند. پس بدده طددور خالصدده چشددم 

توان آرمان قابر دستیابی جامعه در یددل زمددان بلنددد مدددی قلمددداد کددرد کدده انداز را می

اددردد. از آنجددا کدده ایددران در هددای ن ددام و مددردم تعیددین میها و آرمانمتناسب با ارزش

بکشوری توسعه یافته با جایگاه او  اقتصادی، علمی و فناور در سددطح منطقدده،   1404افق

با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و بددا تعامددر سددازنده و مدد  ر در 

شود، سیاست اددذاران ن ددام، ایددن سددند را مبنددای تن ددیم و الملر« توصیف میروابط بین

هددای ی خود قرار داده و افددق جهددت ایددری کلددی فعالیت های برنامه هاتدوین سیاست  

 اند.های مختلف را مشخص نمودهکشور را در حوزه

اهداف سیاست خارجی کشور در سند چشم انداز، نشددانگر لددزوم اتخدداذ اسددتراتژی 

المللی است.  سیاست خارجی کشور در افق این چشددم تعامر فعا  و سازنده با ن ام بین
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الملددر اسددت و ایددران همددواره تددالش ری و هماهنگی در روابط بینانداز، مبتنی بر همکا

نموده تا دیگر کشورها را نسبت به حسن نیت خود قانع سازد. این نوع سیاسددت، همددان 

کند، به معنای وادادای در مقابر قدری هددای الملر پرهیز میطور که از تنش با ن ام بین

سددتب بلکدده بددا اسددتفاده از قواعددد المللددی نیبزرگ و پذیرش واع موجود در ن ددام بین

الملر و با ایجاد اجماع هدفمند با کشددورهای همسددو و در راسددتای منددافع و اهددداف بین

 (45ا  1390شود)ایزدیب خلفی، کشور تن یم و تدوین می

 الگوی مدذکور بده عنوان یکی از ارکان محوری سند چشم انداز و یکی از پایه هددای

یند و حلقدده اتصددا  شدددش رکدددن آاست خارجی کشور برراهبرد بلندمدی در سی  اصلی

جمهوری اسالمی ایران   خارجی  راهبرد کالن سیاست و  راهدبردی سیاست خارجی است  

الملر برای دستیابی به اهداف ترسیمی، رسیدن به تعاملی اسددت کدده در تعامر با ن ام بین

از ایددن رو بدده   .اشدبددد   در عین حفظ شاخصه تعامر، برای منافع ایران سددازنده و مدددفید

من ور تحقق رویکردی منسجم و توسعه محور در عرصه سیاسددت خددارجی، در نوشددتار 

حاار تالش خواهد شد تا اددمن آسددیب شناسددی تحددوالی اذشددته ایددن حددوزه طددی 

، یل ارزیابی جامع از مواع ایری هددا و سیاسددت هددای دسددتگاه 1400تا    1392سالهای

در قبا  این مسائر و میزان انطبدداق آن بددا سددند دیپلماسی دولت های یازدهم و دوازدهم 

 چشم انداز بیست ساله، ارائه نماید.

 

 مفاهیم  . 1

 گذاری خارجیسیاست. 1-1

 از بخشددی واقددع در و پردازندددمی هامشددیخط تن یم و به تدوین مختلفی طرق از دولتها

 بودجه مثا  عنواننمود. به نامگذاری اذاری«قالب بسیاست  در میتوان را دولتها فعالیتهای

ای قددانونی ها را خط مشیو آیین نامه قوانین مصرفی، مشیخط میتوان را دولتها در ریزی

مشی خارجی بدده حسدداب المللی را خطهای بینایری درباره کشورها و سازمانو مواع

 (Ben-gera,2009: 7 آورد.)

دانشددگاهی   دانش سیاستگذاری خارجی به معنای دقیق کلمه حتی در متون علمددی و

کشور نیز، نوپاست. بررسی و جستجو در منابع علمی نشان میدهد در کشور ما بیشددتر از 
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سازی سخن افته شده است تا جایی کدده بدده ایری و تصمیمسیاستگذاری درباره تصمیم

بخش اع م تحقیقای حددوزه سیاسددت خددارجی بدده بررسددی بصراحت میتوان مدعی شد  

سددلیمانی، ) «یاست خددارجی اختصدداف یافتدده اسددت ایری در سالگوها و مدلهای تصمیم

مشددی ایری و خطو در برخی موارد نیز تفکیل دقیقی میان دو مفهوم تصمیم(    2ا  1390

عنددوان  اذاری ایجاد نشده است، در واقع نوعی خلط مفهومی صوری ارفتدده اسددت. بدده

ایددری   فرآیند سیاست خددارجی را فرآینددد تصددمیمبمشی اذاری خارجی    نمونه در خط

مشی و سیاست را در کنار تصمیم و به صوری   و در بسیاری موارد خط  «کنندعرفی میم

ایددری چنددین بیددان   مترادف به کددار میبرنددد همددانطور کدده در تعریددف سدداختار تصددمیم

ایری و سیاستگذاری به معنای سلسله مراتب و جایگدداهی اسددت   ساختار تصمیمبمیشود

تصددمیم ایرنددده و سیاسددت اددذار در   که تصمیم ایرنداان و سیاسددتگذاران و نهادهددای

.(شددواهد   5ا  1390سددلیمانی،  )  «کنندددفرآیندتدوین و اجرای سیاست خارجی رعایت می

مشددی اددذاری فددراوان اسددت و   ایری و خط  وجود چنین برداشتی درباره مفهوم تصمیم

پرداختن تفصیلی به آن در این پژوهش امکان پذیر نیست. از من ر ایددن پددژوهش دانددش 

ایددری   اری یا علوم سیاستگذاری تعریف و جایگاهی متفدداوی بددا تصددمیممشی اذ  خط

 دارد و تفکیل این مفاهیم از یکدیگر به شفاف شدن قلمرو این پژوهش و تدددقیق یافتدده

 های آن نیز کمل خواهد نمود. 

ایری در سیاسددت خددارجی بر اساس آنچه افته شد و همچنین جایگاهی که تصمیم

تأییدی بددر « ایری است  سیاست خارجی در واقع فرآیند تصمیمفرآیند بدارد این بیان که 

 مشی خارجی اسددت و تصددمیم  این ادعاست که سیاست خارجی از یل من ر همان خط

شود. بنابراین بیان مدددلهای مشی در ن ر ارفته می  ایری نیز در یل تعبیر مترادف با خط

ها و مشددیخط  ایریهای شددکرایری در سیاست خددارجی مددا را بدده فهددم رویددهتصمیم

 .کندهای خارجی نزدیل میسیاست 

 اهداف و الزامات تحقق چشم انداز در  سند چشم انداز در سیاست خارجی .1-2

 یاست که فددرا رو  یابیو قابر دست  یمطلوب و آرمان  یریتصو   یانداز ارائه دهنده    چشم

ارزش   ،ینگددر  ندهیآ  ،یجامع نگر  یها  یژا یو  یو جامعه قرار دارد و دارا  ین ام حکومت

اردد. سند چشم   یم  نییو آرمانها تع  یارزش  یمبان  بااست که متناسب    ییواقع ارا  ییارا
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است کدده بسددتر و جهددت   ییشامر راهبردها  رانیا  یاسالم  یجمهور  یساله    ست یانداز ب

کنددد.  یمدد  لیدد اش نزد یآرمددان یاست که کشددور را بدده نقطهدد  یماتیتمام تصم یدهنده  

 ی، کشددور1404ج.ا.ا در سا   انداز،چشم  نی( بر اساس ا45ا  1389  ان،ی)سجادپور و نور

 ت یدد در سددطح منطقدده، بددا هو  یو فناور  یعلم  ،یاو  اقتصاد  گاهیبا جا  افتهیاست توسعه  

الهام بخش در جهان اسددالم و بددا تعامددر سددازنده و مددو ر در روابددط   ،یو انقالب  یاسالم

مطلددوب، از   ینقطدده    نیدد ابدده    دنینکته در سند چشم انداز که رس  نیا  حیالملر. تصربین

را   یخددارج  است یس  گاهیاست، نقش و جا  ریداشتن تعامر سازنده و م  ر امکان پذ  قیطر

 ( 11۷ا 138۷  ،یسازد. )صفو  یبه اهداف روشن م  دهیدر راه رس

در  یو همدداهنگ یبددر همکددار یچشم انداز، مبتندد   نیکشور در افق ا  یخارج  است یس

کشورها را نسددبت بدده حسددن   گریش نموده تا دهمواره تال  رانیالملر است و ابین  وابطر

 یمدد  زیالملر پرههمان طور که از تنش با ن ام بین  است،ینوع س  نیخود قانع سازد. ا  ت ین

واددع موجددود در ن ددام   رشیبددزرگ و پددذ  یدر مقابددر قدددرتها  یوادادا   یکند، به معنا

ع هدفمنددد بددا اجمددا  جددادیاز قواعددد بددین الملددر و بددا ا  دهبلکه با استفا  ستبین  یالمللبین

و   یزدیشود. )ا  یم  نیو تدو  میمنافع و اهداف کشور تن   یهمسو و در راستا  یکشورها

 (45ا 1390 ،یخلف

هجددری   1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  رخی از فرازهای متن سند چشمب

 شمسی عبارتست ازا

ریزی شددده مهبا اتکا به قدری الیزا  الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنا

انداز بیسددت ها و اصو  قانون اساسی، در چشددمو مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان

 سالها

ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه او  اقتصادی، علمی و فندداوری در سددطح 

بخش در جهان اسالم و با تعامر سازنده و مدد  ر الهام  منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی،

هددایی خواهددد انداز چنددین ویژایالملر. جامعه ایرانددی در افددق ایددن چشددمبط بیندر روا

 داشتا
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ساالری دینی، توسددعه بخش، فعا  و م  ر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمالهام

ارایددی کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتمدداعی، تأ یراددذار بددر هم

 های امام خمینی)ره(.عالیم اسالمی و اندیشهای براساس تاسالمی و منطقه

دارای تعامر سازنده و م  ر با جهددان براسدداس اصددو  عددزی، حکمددت و مصددلحت 

 (44ا  1392اکرمی نیا، )

انداز، در حوزه سیاست خارجی، شرط اصددلی و اساسددی رسددیدن بدده اهددداف چشددم

و راهبددردی انتخاب فرآیند مناسب برای اعتالی موقعیت بددا رویکددرد جددامع، بلندمدددی  

است. این امر نیازمند درك و تشخیص صحیح اوااع و شرایط فعلی و آینددده جهددانی و 

ها و تهدیدای اونااون به طور مستمر جمهوری اسالمی ایددران را ای است. فرصت منطقه

بددرداری از دهددد. بهرههای جدیددد قددرار میدر واعیت و موقعیت جدید و انتخاب ازینه

دیدهای موجددود در مسددیر اعددتالی موقعیددت در اددرو توجدده بدده ها و مقابله با تهفرصت 

ای به دلیر نقددش تمدددنی، سازی دقیق سند توسعه ملی است. ایران منطقهالزامای و پیاده

ایرانی و اسالمی و فرهنگی و اقتصادی و ژئوپلیتیل و ژئواستراتژیل و نقشی که در کددر 

قاره و خاورمیاندده( دارد، س، شددبهفددارهای تعامر )آسیای مرکزی و قفقاز، خلیجاین حوزه

 ناپذیر برای تشکیر منطقه آسیای جنوب غربی است.ارورتی اجتناب

، جمهددوری 1404انداز اران، برای تحقق اهداف سند چشددماز ن ر بعضی از پژوهش

 اانه استااسالمی ایران ناازیر از انجام این اقدامای شش

 ای.عطف و شبکهمدیریت داراونی هنجاری، به صوری پویا، من -1

 سازی و ایجاد مقبولیت.چهره -2

 بینی بودن.اعتمادسازی و قابر پیش -3

 المللی.ای و بینزدایی و اقناع بازیگران اصلی منطقهحساسیت  -4

 ای.دهنده منطقهساز و شکرایفای نقش نمونه -5

 (.۷0ا 138۷ای )واع ی، ایجاد دستگاه دیپلماسی حرفه -6

ها ثبت و سازنده جمهوری اسالمی ایران در منطقه با محدددودیت بدیهی است تعامر م

ها قبر بددا ای که از سا و موانع متعددی نیز مواجه است. از یل سو، کشورهای فرامنطقه

اند، اقدددام بدده بسددط حضددور و نفددوذ خددود های مختلف در منطقه حضور پیدا کردهبهانه
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بدده دلیددر دارا بددودن رویکردهددای   اند و از سوی دیگر، برخی از کشورهای منطقددهنموده

تابنددد. در ر س آمیز، تعامددر و بسددط روابددط بددا ایددران را برنمیرقددابتی و حتددی منازعدده

ای، ایاالی متحده آمریکاست که عالوه بر آنکه ر سددا و مسددتقیما در های فرامنطقهقدری

تضاد و تعددارس سیاسددی بددا جمهددوری اسددالمی ایددران در منطقدده قددرار دارد، بدده دلیددر 

های زیددادی های استرده از رژیم صهیونیستی، سیاست خارجی ایران را با چالشایت حم

م یددد  1404انداز برداشت اجمالی از سند چشم (۷0ا  138۷مواجه ساخته است )واع ی،  

کنندای در منطقه است. این توان آخرین یابی جمهوری اسالمی ایران به توان تعییندست 

 .ایردهای قدری را به کار مییر م لفهشود و ساسطح توانایی محسوب می

 

 مدل های ارزیابی عملکرد .2

مسددتقر   وهشپددژ  لیدد هنوز خدد     ران،یا  یخارج  است یس  اییادب  یرغم توسعه نسب  على

ساله کشددور  ست یهم چون سند چشم انداز ب یمهم یارهایآن بر اساس مع  یابیجهت ارز

کشددور،  ی ندددهیآ یبرا یزچشم اندا نیچن مین ام محسوس است. ترس یکل یاستهایو س

چرا که کددردار و رفتددار   (4  1384و رفیع زاده،    یانیآن دارد. )دار  ی  ژهیو  ت ینشان از اهم

های بیندداذهنی و عناصددر ها و پس زمینهها، پیشینهسیاست خارجی بستگی به وجود رویه

 (Ashley, 1988:53نمادین مشترك دارد)

سند چشم انداز و   ران،یا  یخارج  است یس  یابیارز  اریپژوهش، مع  نیآن جا که در ا  از

بدده کددار ارفتدده شددود، در   یسددتیکه با  ین ام است، لذا چهار چوب ومدل  یکل  یاستهایس

مواددوع   نیدد فهم بهتددر ا  یباشد. برا  داشتهبه اهداف کشور  یا  ژهیتوجه و  دیدرجه او  با

 یو دسددتگاهها  ولتهدداعملکددرد د  یابیدد که جهددت ارز  ییمد  ها  یبرخ  ینخست به بررس

 یقدد یتلف یتالش خواهد شد تا مدل  ت یکاربرد دارند، پرداخته خواهد شد و در نها  ییاجرا

 یارهددایکشور بددر اسدداس مع یخارج  است یس  یابیجهت ارز  یبه عنوان چهار چوب ن ر

 مذکور ارائه شود.
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 مدل مثلث عملکرد. 2-1

 و تحو   یا ربخش  ،ییکارا  رتحو  بر اساس سه اص  یساز  نهیمثلث عملکرد بر نهاد  مد 

در رابطدده بددا  یی( مفهددوم کددارا14۷ا 1388، ی و همکددارانخان  یدارد. )موس  هیتک  یتکامل

منددابع،  نیو چنانچه آن مجموعدده بددا کمتددر ردیا  یمجموعه صوری م لیدرون    یکارها

. در رابطدده بددا شددودیکددارا محسددوب م  یمجموعدده    لیاهداف را فراهم سازد،    نیشتریب

آمدن به اهداف   رینا  زانیم  ایرتست از درجه  عبا  یتوجه داشت که ا ربخش  دیبا  یربخشا 

کددارا  یژادد یبه اهداف و برنامدده هددا بددا و یابی( و نشان از دست5۷ا  13۷8  ،یمورد ن ر )اله

 ی( در رابطدده بددا بعددد تحددو  تکددامل36ا  1385  ،یمدد یاست. )رح  اییو عمل  تهایبودن فعال

قددرار  ایدد و پو  دهیچیپ طیدر مح یامروز یاز سازمان ها  یاریکه بس  دهدینشان م  قاییتحق

و محققددین معتقدنددد   باشند  یو تحول  رندهیادا ی  دیسازمان ها با  یطیمح  نیدارند و در چن

هددا های یادایرنده و تحو  آفرین امروزی توسعه یابددد. ایددن چارچوبکه بایستی سازمان

از مهددم  (forrester,1987: 138باید بیانگربظرفیت یادایری و تحو  سددازمانی« باشددند)

تددوازن  یتوان به محدود بودن شاخصها و توجه به برقرار  یروش م  نیقوی انقاط    نیتر

و قرار دادن اهداف سازمان در ر س برنامه هددا و  یو تحو  تکامل  یو ا ربخش  ییکارا  نیب

مهددم و ا راددذار بددر  یبه عنددوان عنصددر یطیمح رایییتوجه به تغ زیبه آن و ن  ژهیتوجه و

 آن دارد. یرینعطاف پذعملکرد سازمان اشاره نمود و نشان از ا

 

 الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد .2-2

و   یکم  مهین  ،یفیک   یعملکرد به سه اروه شاخص ها  یابیارز  یالگو، شاخص ها  نیا  در

هسددتند و   یاساس اسددتدالل  یفیک   یشده اند. شاخص ها  یبند  میتقس  یکم  یشاخص ها

 ،ینند فرهنگ سازماناستوار استب )ما  راداف  یو درك شخص  یذهن  یبر اساس قضاوی ها

 یجددا  یذهندد   یشاخص هددا  ،یکم  مهین  ی( در شاخص هایاخالق  اییو خصوص  یرهبر

 نیددیتع  یافراد ارزش کمدد   یفیک   یقضاوتها  یداده اند و برا  یکم  یخود را به شاخص ها

مختلددف   یهددا  ت یدد تواننددد فعال  یهستند که مدد   ییشاخص ها  ،یکم  یشود. شاخصها  یم

به نقر 1386خمسه،    یکنند. )ارشد  انیعدد و رقم ب  سازمان را به صوری  درانجام ارفته  

 یابیارز یشاخص ها یمحدود بودن و دسته بند  زیالگو ن  نی( در ا14۷ا    1395از علوی،  
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 ارهددایدر ا ر تعدد مع  یشود، چرا که از سردرام  یقوی محسوب م  ینقطه  لیبه عنوان  

 یکدداف  وجهعدم تشود.    یم  یریجلوا   ییو بدون کارا  عیو انباشت اطالعای در سطح وس

 طیدر خددارج از محدد  رهیدد و غ  یاقتصدداد  ،یاسدد یمختلددف س  رایییدد به اهداف سازمان و تغ

 .ندیآ یبه حساب م  یابیارز یالگو  نیسازمان از نقاط اعف ا

 

 الگوی کارت امتیاز متوازن .2-3

 لیدد کسب و کددار منجددر بدده    یواحدها  ت یریمد  یابی، تحو  در ارز1980اواخر دهه    در

فر   ی. )ملکشودیمتوازن افته م  ازیکاری امت  ینوآور  نیاشت که به ا  ت یریدر مد  ینوآور

عدددم  ریدد ن  یسددنت ت یریمد یها ستمیس یها یروش کاست نی( ا61ا 1384فر،   یو شالچ

 یبلندمدی با اقدامای کوتاه مدی را آشددکار مدد   یها  یدر مرتبط ساختن استراتژ  ییتوانا

از  یمجموعدده ا نیجهددت تدددو یچارچوب مفهددوم لی یبه عبارت ایالگو و    لیسازد و  

و آغدداز،   یاست )دانشددفرد، وحدددان  لیاهداف استراتژ  یعملکرد در راستا  یشاخص ها

سددازمان   یآتدد   دااهیدد د  سددت یبا  یاددام آن مدد   نی( که بر اسدداس آن در اولدد 59-58ا  1389

 نیتدو  لیحاکم بر سازمان، اهداف استراتژ  یدااههاید  یمشخص اردد. سپس در راستا

 لیو اهداف استراتژ یآت دااهیبه د  ت یشده باشند. با عنا  نیتدو  ست یاب  یم  ایو    ابندی  یم

عوامددر   نیدد ا  نیبدد   یامشددخص و رابطدده علددت و معلددول  ت یدد موفق  یاتیسازمان، عوامر ح

برنامه اقدددام   ت یتبیین و در نها  لیتژاسترا  یارهایراستا، مع  نیاردد. در هم  یمشخص م

 (69ا 13۷9  ان،یاردد. )بهزاد یم نیتدو"

 

 ی پیشنهادی و چارچوب نظری تحقیقالگو .2-4

 اسددت یس یابیدد ارز یبرا یعملکرد و تحت عنوان چارچوب یابیارز یچه به عنوان الگو   آن

 اییاز خصوصدد   یقدد یقرار خواهد ارفت، تلف  تفادهپژوهش مورد اس  نیدر ا  رانیا  یخارج

 ل،یدد چند استوار است که هددر  یبر موارد یابیفوق الذکر است، که در آن ارز  یسه الگو 

امددر  نیدد اساس آن نخست بدده ا  بر  که  ییاز سه مد  فوق است که عبارتند از الگو   یخشب

الملر امروز جلوه اددر بین  ی  دهیچیپ  طیکشور در مح  لی  یخارج  است یتوجه شده که س
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کشور   لی  یداخل  طیآن بر شرا  رایییاست و تغ  رییمداوم در حا  تغ  طیمح  نیاست که ا

 مو ر است. زین

 ردیدد ا  یصوری م یفیو ک  یکم یبر اساس توجه به شاخص ها  یابیالگو، ارز  نیا  در

، با توجدده ساله رؤسای جمهوری(  8)طی دوره  کشور  یخارج  است یو عملکرد دستگاه س

 یقابر استخراج از کتب، مقدداالی و مجددالی و اسددناد و اددزارش هددا  یفیک   یارهایبه مع

 اسددت یس یاه یریجهت ا  نییبه من ور تب  یجمهور  است یمعتبر وزاری خارجه و نهاد ر

نسددبت بدده آنهددا و   یریواکنش و مواع ا   ینسبت به مسائر اونااون و چگونگ  یخارج

دستگاه که در روزنامه ها   نیو اعداد و ارقام مرتبط با عملکرد ا  یکم  یارهایمع  نیهم چن

هسددتند، همچددون مددد  یقابر دسترسدد  هایمنابع و خبرازار ریو سا مایو ازارشای صداوس

دولت مردان کشور به مندداطق مختلددف جهددان، در   یخارج  ین ر قرار دادن حجم سفرها

 .ردیا  یبه اهداف صوری م دنیرس  یراستا

اسددت، مددد ن ددر   ت یحائز اهم  یخارج  است یس  یابیارز  یآنچه برا  چارچوب،  نیا  در

 دیدد بادر دو دوره مدن ر کشور    یخارج  است یاست که س  ییقرار دادن اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها کدده چشددم   نی. ادیو عمر نما  یزینامه ربه آنها بر  یابیدست  یدر راستا

اسددت، همددان سددند   نمطلوب در منطقه و جهددا  گاهیبه جا  دنیکشور جهت رس  یانداز آت

اسددت.   یاسددالم  یکددالن ن ددام جمهددور  یها  است یو س  رانیا  یساله    ست یچشم انداز ب

متفاوی در   یتهامد ، مانع از برداش  نیدر ا  یشمس  1404در افق    رانیتعیین چشم انداز ا

 است.  یخارج  است یعملکرد دستگاه س  یابیراه ارز

 

 
 ی دولت های نهم تا یازدهمخارج استیعملکرد س یابی مد  ارز.  1ر شماره  نمودا
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 گفتمان اعتدال و توسعه گرایی. 3

 نیدد کند. بددا ا  یم  فاینقش را ا  نیتر  مهمکشورها    یکشورها، منافع مل  یخارج  است یس  در

 یکشددورها متفدداوی اسددت. جمهددور یبدده منددافع ملدد  یابیدست یاههاو ر  کردهایحا ، رو

 یکردهددایو عوامددر مختلددف، همددواره رو  رهددایبا توجه بدده وجددود متغ  زین  رانیا  یاسالم

ارفتدده   شیدر پدد   یبه منددافع ملدد   یابیدر جهت دست  یخارج  است یرا در عرصه س  یمختلف

 اسددت یبددر س  حدداکم  یو افتمان هددا  ز اصو ین  یروحان  یجمهور  است یدوره ر  دراست.  

قدددری   شیو افددزا  یبه منافع مل  یابیدست  یدر تالش برا  رانیا  یاسالم  یجمهور  یخارج

در مددورد  یروحددان انددهیعملگراالملر بوده اسددت. موااددع نیو ن ام ب  یدر سطح منطقه ا

بخددش بددود. مبددارزه  نددانیاطم یراندد یدهنددداان ا یر  یبددرا یو داخل  یمواوعای خارج

روشددن او   ریدد بودا تحل  زیمتما  شیاز پالتفرم رقبا  یدیکل  نهیدر چند زم  یروحان  یانتخابات

 یعمددده فددرارو یابهددام او از چددالش هددا یروشن و بدد  نییتب رانیدر ا  یجار  ت یاز واع

 یاو در قبددا  مشددکالی و راه حددر هددا حیصددادقانه و صددر کردیجامعه و حکومت و رو

ر خددال  کشور را د  ت یسرخورده جمع  یتوانست بخش ها  یروحان  ب یترت  نیممکن. بد

مشددارکت   تایبه انتخابای و نها  یعالقه جد  یدر راستا  یمبارزای انتخابات  یانیپا  یروزها

 .دینما  جیبس یمل  یریا  یر  لیدر 

قبددو  امددور را از   رقابددریغ  ت یهمواره در تالش بود تا واع  یروحان  گر،ید  یاز سو  

کددرد کدده او مطددرح    یراتدد ییکشور درمددان کنددد. تغ  یخارج  است یس  یاصالح اساس  قیطر

در برابددر   یجار  یرونیب  یالش هاچمعاصر و    یالمللاز ن م بین  نانهیدرك واقع ب  انگرینما

خددارج را بدده   یایدد بددا دن  رانیدد آنچه که الزم است تا روابط ا  زیبود، و ن  یاسالم  یجمهور

 کددردیرو  نیخواستار افتمان اعتدا  شد. ا  نیهمچن  یارداند. روحانرب  به هنجار  ت یواع

 شددرفت یبدده پ ریکشور و ن گاهیجا یارتقا ،یمل ت یبه حفظ امن ت یاخواهد تا امن عن  یم

 ت یافتگو، تعامر سددازنده و تفدداهم هدددا  یبه سو   ییارویرا از رو  رانیبلندمدی، ا  ریفراا 

و   نانددهیواقددع ب  ییاعتماد به نفددس، آرمددانگرا  ،ییبر واقع ارا  یمبتن  یکردیکند، اعتدا  رو

 ییایدد ساختار، سدداز و کارهددا و پو   ت،یماهدرك    ییواقع ارا  ی. اقتضات تعامر سازنده اس

آن اسددت.  ینهادهددا یهددا ت یبددالقوه و محدددود ت یدد ظرف زیو ن  یالمللقدری در ن ام بین

 یابیبا ارز یمحبوب انقالب اسالم  یبه آرمانها  قیباور عم  ب یترک   یاعتدا  در نگاه روحان
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نگدداه  نیدد اسددت. ا  رانیدد ا  یهددا  ت یز محدددودیها و ن  ییتوانا  ،یواقع  یها  ت یاز ظرف  ینیع

منجملدده خددرد   رانیدد ا  یو معنو   یبر درك منابع ماد  یمشوق اعتماد به نفس مبتن  نیهمچن

 یددل نیازمنددد هددم سددایرین با تعامر و به اعتقاد محققان کارشهروندان آن است.  یجمع

 هویددت  از خاصددی شددکر از برآمده خود که است  خاف های باویژای خارجی سیاست 

 (Amsden,1989: 12باشد)سیاسی می ن ام

نشددان دهنددده تحددو  و چرخدده   رانیدد ا  یاسددالم  یجمهددور  چهار دهه  بیش از  تجربه

و  یتحددوالی داخلدد   یکدده در پرتددو   یآن است. بدده اوندده ا  یخارج  است یدر س  یافتمان

 یاسددالم  یجمهور  یخارج  است یدر س  یمختلف  یافتمان ها  دهافتمان ها و خر  یخارج

افتمان هددا و خددرده افتمانهددا  نیاز ا لیهر    ت یغالب و حاکم شده است. با حاکم  رانیا

و تحددو    رییدد دسددتخوش تغ  زیدد ن  رانیا  یاسالم  یجمهور  یخارج  است یرفتار و راهبرد س

خود   یانسان  کارازار  ایعامر    ،یافتمان  یکردهایاز رو  یشده است. اار چه براساس بعض

شددود و در چهددارچوب آن   یمدد   فیاست که در درون افتمان تعر  یموااعه افتمان  لی

 نیدد ا  انگریب  رانیا  یاسالم  یجمهوری  خارج  است یدر س  ید، اما تحو  افتمانکن  یرفتار م

 فیدد و تعر نیدر تدددو یکننددده ا نیددیجمهور و دولت نقددش تع یکه رؤسا  است   ت یواقع

 سیرئدد   نکددهیکنند. با توجه بدده ا  یم  فایا  رانیا  یاسالم  یجمهور  یخارج  است یافتمان س

 اسددت یکددرد، افتمددان س نیددیتعافتمان دولت خددود را افتمددان اعتدددا     یجمهور روحان

 نیدد . از اابدددی  یمدد   نیاعتدا  تکو   یدر چهار چوب افتمان کل  زین  ازدهمیدولت    یخارج

تددوان یرا م  ازدهمیدد در دولددت    رانیدد ا  یاسددالم  یجمهددور  یخددارج  است یرو، افتمان س

 فیدد تعر  ییکه در قالب افتمان کالن اسالم ارا  دینام  یی«اعتدا  اراب  ای  «افتمان اعتدا ب

 رانیدد ا  یاسالم  یجمهور  یخارج  است یس  یکه رفتارها و راهبردها  یبه اونه ا  شود ب  یم

شددود .)   یو اجددرا مدد   افتددهین  یتکددو   ییدر قالب افتمان اعتدا  ارا  زین  ازدهمیدر دولت  

 یجددابیو ا  یاعتدددا  بدده دو صددوری سددلب  ی(. به طور کلدد 1ا  1393  ،یآباد  روزیف  یدهقان

دو  نیاز ا زیو پره طیافراط و تفر ینف یعنااعتدا  به م  ،یسلب  یشود. در معنا  یم  فیتعر

 یراطدد اف یاز افتمان ها  زیتوان پره  یرا م  ییرو، افتمان اعتدا  ارا  نیباشد. از ا  یحد م

کرد.   فیتعر  یانفعال  ییو واقع ارا  یتوهم  ییارا  -با آرمان    زشیسازش و ست  یطیو تفر

دا    یصای، شاخص هدداو مثبت بر اساس مخت  یجابیا  یدر معنا  ییاما افتمان اعتدالگرا
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 ،یددیافتمان اعتدا  ارا یو متعال یاردد . دا  مرکز  یم  فیو عناصر مقوم آن تعر  یمتعال

شددود ا تددوازن بددین آرمددان و   یمدد   صیموارد تلخدد   نیبر حسب ا  هتعاد  و توازن است ک 

تددوازن بددین مصددالح   تبیدد توازن بددین انددواع عقالن  بییو واقع ارا  ییآرمان ارا  ای  ت یواقع

تددوازن بددین اهددداف و ابددزار  یخددارج اسددت یتوازن بین اهددداف س  بیافع ملو من  یاسالم

ا یپلماسدد یو د دریتددوازن بددین اعمددا  قدد   یتوازن بین عناصر قدری مل  یخارج  است یس

سه اصددر عددزی ، حکمددت و مصددلحتب تددوازن در   نیتوازن ب  فیحق و تکل  نیتوازن ب

تددوازن   یا  مرکددزد  یبر مبنا  یو توازن در توسعه روابط خارج  یخارج  است یساختار س

 یمدد   فیدد صددوری تعر  نیآن به ا  قی، عناصر و دقا  یخارج  است یدر افتمان اعتدا  در س

 جهیمعطوف به نت  ییارا  فیتکل  ،ییو واقع ارا  ینیب  اقعو  یو خردورز  ییارددا عقر ارا

متزلددت  بیطلبدد  ت یدد متددوازن امت یددیسازنده و م  رب توسعه ارا  ییتعامر ارا  بیینحو لگرا

 یخددارج  است یرسد س  ین ر م  بهیی  و کما  ارا  ییثبت، عدالت ارام  یا صلح طلبیطلب

در داخددر و حددر و فصددر   یالتهابددای اقتصدداد  شیبه موازای اشددا  یروحان  یدولت آقا

و   یالملددر، از حالددت واکنشدد و به اصطالح جامعه بین  رانیا  نیمابیمسائر ف  زیمسالمت آم

 اسددت یآورد. لددذا س  یور  یو جهددان  یدر تعامالی منطقه ا  یو به کنشگر  رونیب  یمواع

 ٫داشددت کددهسددا   8طددی  یاریبسدد  یواکنش یهاجنبه  و دوازدهم ازدهمیدولت    یخارج

)از جملدده   یالمللدد و بین  یمنطقدده ا  یدر داخر و بحران هددا  یاقتصاد  یعمدتا به تنگناها

 .   شت گی( برمو کرونا  هیبحران سور ی،پرونده هسته ا

کلی، رفتار و ن م افتمانی سیاسددت   دقت در برنامه های ارائه شده، سخنان و به طور

خارجی دولت یازدهم و دوازدهم جمهوری اسالمی ایران، نشددان از رویکددردی میاندده در 

همه بخش ها دارد. فرهنگ سیاسیت در افتمان اعتدا  ماحصر تکوین افتمددان انقددالب 

افتمانی بین افتمان های پیشین خود برای تثبیددت شددکر و  –اسالمی و یل جدا  متنی 

وای خاصی از صوری بندی قدری است. ظریف با تأکید بر پرهیز از اعما  سیاست محت

ای در سیاست خارجی، معتقد استا بدر مسئله سیاست خارجی ایران باید همواره سلیقه

مواوع رسالت جهانی انقالب اسالمی مدن ر قرار اددرد... در سیاسددت خددارجی بایددد از 

مددرداد   15ه اعف و تددرس اسددت«)ظریف،  تندروی خودداری کرد چرا که تندروی نشان

1392) 
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مهمترین موئلفه های افتمان اعتدددا  و توسددعه ارایددی شددامرا دپلماسددی اقتصددادی، 

المللددی، اجتندداب از درایددری و تددنش زدایددی، تالش برای کسددب اعتبددار در عرصدده بین

المللددی، تحددو  هددویتی و اجمدداع همزیستی مسالمت آمیز، اعتماد سددازی در عرصدده بین

هددا ن، جهان عاری از خشونت و افراط ارایی اسددت.که بددا توجدده بدده ایددن ویژاینخبگا

مددورد بررسددی و   1404عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در انطباق با سند چشم انددداز  

 تحلیر و انطباق قرار خواهد ارفت.  

 

 مطالعه و ارزیابی عملکرد .4

 ای و برجاممسئله هسته. 4-1

 سیاسددت خددارجی عرصدده در مواوعای ترین مهم از کیی ای هسته مسئله تردید، بدون

 آقددای ریاسددت جمهددوری دروان در مواددوع است. این بوده اذشته دهه یل طی کشور

 همچنان ایران ای کرد. مسئله هسته پیدا ادامه نژاد احمدی آقای دوران در و مطرح خاتمی

 یاسددت س مواددوع تددرین تردیددد مهددم بدددون و المللی بین مواوعای ترین مهم از یکی

 ایددن قبددا  در روحانی آقای که مواع است  مهم بسیار نتیجه در باشدب می ایران خارجی

 دالیددر از یکددی که نمود اشاره باید این راستا ایرد. در قرار بررسی و بحث  مورد مواوع

 آقددای نگاه بود. از ای هسته مواوع به ایشان متفاوی انتخابای، نگاه در روحانی پیروزی

 بر مواوعی نه استب کشور دیگر منافع کنار در مواوع یل ای ستهع ه مواو  روحانی،

 در موجود تجربیای و دیپلماتیل های روش اساس دیگر. بر این و مواوعای منافع فراز

 جهددان بددا تعامددر با بتواند دولت  که رود کار به حوزه این شکلی در به بایست  می کشور

 هددم و کنددد حفددظ را ایددران آمیز مسالمت  ای هسته انرژی از حق برخورداری هم خارج،

 مواددع نماید. بنددابراین خارج المللی بین رقبای دست  از را تحریم و برای فشار ها بهانه

داشددتن  زمیندده در ایددران حددق از دفدداع توان می را ای هسته پرونده قبا  در آقای روحانی

امددر تددر و ک  بیشددتر شفافیت  چارچوب در جهان با سازنده تعامر کنار در ای، هسته انرژی

 (آقای روحانی امن نقد سیاست خارجی وقت 26-1ا  1383ارزیابی نمود)روحانی)ه(، 

 اسددت، المللددی بین های و تحریم فشارها افزایش آن اصلی نتیجه که ای هسته عرصه در

 ایشددان بدداور بودند. به پویا و دیپلماسی فعا  و منطقی و معقو  خارجی سیاست  خواهان
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 فشددارها عمالً بیشتر، شفافیت  و با دیپلماسی سازی غنی حق داشتن امن تواند می ایران

 کاهش دهد.  را ها تحریم و

 امنیددت  شورای عالی سابق دبیر عنوان به خود تجربه به مواوع این تائید برای ایشان

بیان می دارندابدر پرونددده  و کنند می اشاره خاتمی آقای جمهوری ریاست  دوران در ملی

 در حکام شورای اجالس مریکا فاصله انداختیم. سفیر روسیه درهسته ای ما بین اروپا و آ

 بودنددد، مشدداجره در آمریکا با کشور اروپایی سه که وقتی (2003)نوامبر  82سا   آذرماه

 بددین اجددالس یددل در کدده بودم ندیده ای را من ره چنین اخیر های دهه در که بود افته

کا در طرف دیگر باشد.  بدده افتدده یل سو آمری در وپایی ار مهم کشور سه رسمی المللی

آقای روحانی، برنامه وی بعد از اقتصاد و معیشت مردم، باصالح روابط خارجی بددا دنیددا 

است و این که ایران نباید فکر کند در دنیا دوست و دشمن هددای دایمددی وجددود دارنددد. 

 ای مقددرر چددارچوب در و بددوده ما کشوری توسعه های ج برنامه ای اصر فناوری هسته

 غنددی بخددش کرد مشکر دچار را کشور که بخشی تنها و است  ارفته المللی صوری ینب

سازی بود که آن هم به دلیر بهانه های غربی ها و آمریکایی هددا صددوری ارفددت«)مرکز 

شود این بهاندده ( آقای روحانی بر این باوربود که می1ا    1392المللی صلح،  مطالعای بین

 عقالنیت و تدبیر خارج کرد.  ایری را از دست کشورهای غربی با 

اعالم کرد بهتر اسددت بدده  92قتی حسن روحانی در تبلیغای انتخاباتی خود در سا  و

جای اینکه با اروپا مذاکره کنیم، با کدخدددای آنهددا الایدداالی متحدددهف وارد افتگددو شددویم 

اش مدام از بدعهدددی کرد خود او در سالهای پایانی ریاست جمهوریاحتماال تصور نمی

هددا و فشددارهای وارده از سددوی تحریم  .دشمنی تاریخی آمریکا با ایران سددخن بگویدددو  

ترین در تدداریج جمهددوری اسددالمی سددابقهآمریکا علیه ایران در دولت ترامپ، احتماال بی

شود. این در حالیست که پیش از روی کددار آمدددن ایددن دولددت در کددا  ایران قلمداد می

دهه اخیر دسددت   4ین توافق سیاسی فیمابین در طو   ترسفید، تهران و واشنگتن به بزرگ

 .یافته بودند

به دنبا  افتگوهای چندجانبه ایران با شش قدری بزرگ، سرانجام برنامه جامع اقدام 

و وزیر امور خارجه جمهددوری   1+5مشترك )برجام( با توافق نهایی وزرای امور خارجه  

( به امضا رسددید و پددس از دو 2015جوالی    14)1394تیرماه    23اسالمی ایران در تاریج  
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در خصددوف فعالیددت هددای 1+5سا  مذاکره، توافقی بلند مدی بین ایران و کشددورهای  

 29هسته ای ایران و لغو تحریم های ایران حاصر شد. تنها پس از شش روز، در تدداریج  

شورای امنیت به تصددویب رسددید کدده بددر   2231( قطعنامه  2015جوالی    20)1394تیرما  

حریمهای قبلی شورای امنیت لغددو شددده و کشددورهای امضددا کننددده برجددام، اساس آن، ت

موظف به اجرای کامر تعهدای مندددرج در آن شدددند. امددا طددولی نکشددید کدده ریاسددت 

رجددام ناسددازااری بجمهوری جدید آمریکا دونالد ترامپ علی رغم پایبندی اروپائیان بدده 

رئیس دونالد ترامپ آشکار ساخت.    المللی هسته ای ایران راخود با توافق چند جانبه بین

ای بددا ایددران ، توافق هسته2016های انتخاباتی سا   آمریکا که در مناظره  پیشین  جمهوری

هایی دانسته بود که تا کنون در عمر خود دیددده، موسوم به برجام را یکی از بدترین توافق

وی ندداظران ماه پس از ورود به کا  سفید به حضددور آمریکددا در آنچدده پیشددتر از سدد   16

 .شد، پایان دادسیاسی بتوافق قرن« خوانده می

از آن روز تا کنون جمهوری اسالمی ایران تالش زیادی کرده تا بتواند همچنددان ایددن 

توافق را زنده نگه دارد و با اعضای باقیمانده در برجام، عدم حضددور آمریکددا را کمرنددگ 

ها بیش از همه طعددم شکسددت شرسد این تالکند. اما بعد از اذشت دو سا  به ن ر می

هددایی ایددن ترین یاداار خروج آمریکا از برجام، سایه سنگین تحریمداشته است و پررنگ

 .کشور بر اقتصاد ایران است 

 

 روابط و تقابل با آمریکا .4-2

 خارجی جمهوری سیاست  عرصه در مطروحه مواوعای از دیگر یکی آمریکا، با مذاکره

 روابددط کدده همان زمان از آمریکا با مذاکره مواوع . البتهشود می محسوب ایران اسالمی

 وجددود ایددن بوده است. با مطرح شد، قطع آمریکا جمهور ریس دستور به آمریکا و ایران

 مواددوع طددرح بددا باراك اوباما دروان در خصوف به ، اذشته های   سا طی مسئله این

 طددی نیددز رهبری مع م مدیگر مقا سوی است. از ارفته بیشتری جدیت  دوجانبه، مذاکره

 بددا را خددود مخددالف عدددم آنها که طی اند داشته زمینه این در فرمایشاتی اذشته ماه چند

 انجددام جهددت  دولت  برای را فضا و عمالً اند نموده مطرح آمریکا با مذاکره مواوع طرح

 مددذاکره بحث  اساس این اند. بر نموده مواع برابر فراهم از و منطقی مندانه، آبرو مذاکره
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 انتخابدداتی هددای رقابددت  جریان در خصوف به مباحث جدی از یکی به تبدیر آمریکا با

 بددا مددذاکره حامیددان مهمترین از یکی روحانی آقای بین در این که شد، جمهوری ریاست 

 انتخابای در پیروزی از پس بودند. ایشان هایی شرط پیش صوری وجود در البته ، آمریکا

 تددوان مددی را آن وبددیش کددم کدده نمودند مطرح را نکاتی هزمین این در به سوالی پاسج در

 مددذاکره مددورد در نمددود. ایشددان ارزیددابی آمریکددا با رابطه باره در یازدهم مواوع دولت 

 داشتندا بیان آمریکا مستقیم یا

 بروابط ایران و آمریکا دارای زخم های عمیق و مزمن است. در سدده دهدده اذشددته،

 مع ددم جمهددوری رهبددری سددوی از آمریکا با رابطه تجدید سازی زمینه و مذاکره مجوز

 ایشان مخالفت  مبنی برعدم رهبری مع م مقام اخیر سخنان .است  نشده داده ایران اسالمی

 ملت  حقه حقوق از دفاع را برای جدیدی زمینه قرمز، خطوط حفظ با آمریکا با مذاکره با

 بایددد کنددونی، شددرایط در .است  فراهم کرده آمریکا با مستقیم دیپلماتیل مواجهه در ایران

 افددت  و مددذاکره از اقتضددا، صددوری و در داد قددرار موردارزیابی دقت  به را فعلی شرایط

 بسددتری مثابدده به مذاکره به باید نخست  های در اام .پرهیزنکرد آمریکا با دوجانبه واوی

 هددای تحریم روند ساختن متوقف و فشارها پیش از یافتن بیش شدی از جلوایری برای

 هددا تحددریم کامر حذف تا فضا تعدیر پی در بعدیباید در مراحر و شود نگریسته کنونی

مذاکره و بدون حصو  نتیجه، مورد قبو  مددن نیسددت. بددرای  به صرف مذاکره.رفت  پیش

ای از مذاکره با آمریکا باید دستور کار و هدف مشخص و روشددنی داشددته باشددیم«)ازیده

 (1392ی،  افت و اوی دیپلماسی ایرانی با حسن روحان

با این حا  همانگونه که افته شد در پی روی کار آمدن دونالددد ترامددپ در ایدداالی  

الملددر متحده، نه تنها روابط با ایران بلکه بسددیاری از مواددوعای دیگددر در سیاسددت بین

در منطقدده،  رانیدد ا یاسددالم  یجمهددور  یها  است یو س  رانیبا ا  مقابله  دچار داراونی شد.

بوده است. ترامپ   انهیترامپ در منطقه خاورم  یخارج  است یس  یاز مواوعای اصل  یکی

باعددث  یو یهددا است یباراك اوباما که افته بود س زخود بارها ا یانتخابات یها  نیدر کمپ

شده اسددت انتقدداد کددرده  کایآمر یکشور برا نیا ییدزایدر منطقه و تهد  رانیا  یابیقدری  

به من ددور  رانیفشار بر ا دیارس و تشدف جیدر خل رانیا ین ام یروهایمقابله با ن  یبود. و

خود برشمرده اسددت.   یصلا  یها  است یرا جزء س  یمنطقه ا  یها  است یاز س  ینیعقب نش
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و  رانیدد ا یتوان توافق هسته ا یرا م رانیترامپ در خصوف ا  است یحا ، محور س  نیبا ا

ته خواهان به شدی بددا توافددق هسدد  یاز جمهور یاریمقابله با آن دانست. ترامپ مانند بس

انتقددادای   یو متحدددانش خوانددد. و  کددایآمر  یبرا  یمخالفت کرد و آن را چالش  رانیا  یا

. داشددته اسددت   رانیبا ا  یدر خصوف توافق هسته ا  کایآمر  یپلماسیدستگاه د  به  یدیشد

 نیدد ا  یحیراسددت مسدد   انیدد و متعلق به جر  کایخواه آمر  یدونالد ترامپ از حزب جمهور

حا  قدری محددور، قائددر  نیو در ع لیدئولوژیا یشبا داشتن نگر  انیجر  نی. ابودکشور  

اسددت. در خصددوف  ییکددایآمر ییبه دوران اقتدار اذشته و استثناارا  کایبه بازاشت آمر

قائر بوده و امن اعتقدداد   انهیمنفعت جو   یها  است یترامپ به س  ران،یا  یاسالم  یجمهور

در منطقه، خواستار  رانیا  ین ام  ییو برخورد با ماجراجو   رانیا  یبه مقابله با نفوذ منطقه ا

 بود  یچند جانبه اقتصاد  یبا توسر به فشارها  دد،مذاکره مج  قیدر برجام از طر  یبازنگر

 یجمهددور  یاز سددو   کدداآمری  توسددط  برجددام  چددالش  ٫ایدد از نوعى الغاء    یامر حاک   نیکه ا

 بددود کشور در صدد  نیبرجام ا  زمتحده ا  االیی. بعد از خروج ادیارد  یتلق  رانیا  یاسالم

الملددر و عرصدده بین  گرانیاز بدداز  یتعددداد قابددر تددوجه  یهمراهدد   ،یجلب بعضأ اجباربا  

 ینوع  ریرا درا   رانیو در واقع ا  دیکشور را تهد  نیا  یمنافع اقتصاد  ران،یا  یتجار  یشرکا

شددود و   یم  میتسل  ایکند که به موجب آن کشور هدف    میتحر  یاز باز  یمتوال  ای  یتکرار

 نیدد کند و ا  یکننده مقاومت م  میر برابر خواسته کشور تحرد  ای  رییتغ  جادیدر رفتار خود ا

. ابدددی  یادامه مدد   ردینگ  یبه باز  یبخش  انیبه پا  میتصم  نیاز طرف  یکیکه    یچرخه تا زمان

این شرایط همچنددان بعددد از است.    یشیفرسا  اریو بس  یتکرار  م،یتحر  یها  یباز  ت یماه

داشته و تاکنون منتج به نتیجدده نیز ادامه  2020انتخابای ریاست جمهوری آمریکا در سا   

 خاصی نشده است.

 

 روابط با اروپا. 4-3

اتحادیه اروپا به عنوان یل بازیگر تا یراذار در مناسبای جهانی و منطقه ای بویژه بعد از 

جنگ سرد محسوب می اردد. روابط این اتحادیه با جمهوری اسالمی ایددران بددا فددراز و 

ی این رابطه تحت تا یر مسائر مهمددی از جملدده نشیب های زیادی روبرو بوده و چگونگ

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، صدور فتوای قتر سلمان رشدی، حکم دادااه میکونوس 
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ای ایددران و پرونده هسته ای قرار ارفته است. اتحادیه اروپا در حر فصر پرونددده هسددته

مهمددی بددازی نقددش    1392بویژه بعد از روی کار آمدن دولت روحانی در انتخابای سا   

کرده و پس از به  مر رسیدن مذاکرای هسته ای و انعقاد قرارداد برجام، سعی در تددرمیم 

و بهبود روابط با ایران نمود و حتی بعددد از خددروج یکجانبدده امریکددا از برجددام ، اددمن 

محکوم کردن اقدام امریکا، تمام تالش آنها برای حفظ ایران در برجام و رفددع مشددکالی 

نی ایران با طراحی مکانیسم ویژه مالی بددرای بددال ا ددر کددردن تحریمهددای تجاری و بازراا

 با این حا  توفیق چندانی در این زمینه متصور نیست.  .یکجانبه امریکا بوده است 

ایشددان  کدده دهد می نشان ملی امنیت  شورای عالی دبیر عنوان به روحانی تجربه آقای

 در چددارچوب اروپددا هستند. اهمیت  رقائ اروپایی کشورهای با روابط برای خاصی اعتبار

 اروپددایی اصوالً او  اینکه .است  متعددی دالیر به روحانی آقای خارجی سیاست  و تفکر

 کدده کنند می اتخاذ ایران مرتبط با مواوعای قبا  در تری نرم مواع آمریکا نسبت  به ها

 نتیددلیورآتال روابددط در ایجدداد شددکاف و ملی منافع راستای در توان می مواوع این از

 مددی نشددان ای هسته بحث  در چارچوب روحانی آقای تجربه زمینه، این در .کرد استفاده

 اسددتفاده آمریکددا و اروپددا اختالفددای از به خوبی مواوع، این از آااهی با ایشان که دهد

 نادیده پیشین، دولت  های سیاست  به روحانی انتقادای آقای از یکی اینکه امن .نمودند

 تهاجمی و زا تنش سیاست  به توسر با آمریکا به اروپا نزدیل نمودن عمال و اروپا ارفتن

 روحانی آقای .است  تکنولوژیکی و ای سرمایه اقتصادی، مواوع مسئله بعدی .است  بوده

 ای پدیددده عنددوان بدده را اروپددا اقتصددادی، اتحادیدده حددوزه در کشور نیازهای آااهی از با

 تعامددر ب چددارچو  در فعددا  دیپلماسددی اداتخ با توان می که ایرند می ن ر اقتصادی در

اینکدده  امن .نمود استفاده ایران سریع توسعه برای آن اقتصادی های ظرفیت  ، از سازنده

 را و ایددران دهد تنوعی ایران اقتصادی روابط به تواند می اروپا اتحادیه با روابط استرش

 بددا روابددط بددودهمچنین به.سازد رها چین همچون کشورها از برخی اقتصادی انحصار از

 از چراکدده بسددیاری بددود، خواهددد مددو ر هددا تحددریم برداشددتن در اروپددایی کشددورهای

 شددورای و ملددر مصوبای سازمان چارچوب در شودمی اعما  ایران بر که محدودیتهایی

 .نیست  امنیت 
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ترین فرصت برای بازسازی روابط خددود بددا ایددران هام را بجاتحادیه اروپا دوره پسا بر

امددای و قه اذشددته را در دسددتور کددار قددرارداده و رفددت و آمدددهای منسبای به یل ده

متعددددی مسوولین دو طرف نسبت به کشورهای همدیگر و افتگو پیرامون مواددوعای  

ای داشته و در شرایط کنونی عوامر متعددی فراتر از در تدوین این استراتژی نقش عمده

ه اروپددا نقددش دارنددد)قائم پندداه، مسائر سیاسی داخر ایران در اتخاذ این استراتژی اتحادی

تددوان سیاسددت خددارجی  ( در مجموع با توجه به نتددایج حاصددله کنددونی نمی205ا    139۷

 1404دولت یازدهم و  دوازدهم در قبا  اتحادیه اروپددا را منطبددق بددا سددند چشددم نددداز  

 دانست.  

 

 روابط با شرق. 4-4

 پیشددین، رابطدده دولددت  جیخار سیاست  از کارشناسان انتقاد محورهای ترین مهم از یکی

 این راستا، در .است  شرق به نگاه خارجی سیاست  چارچوب چین و روسیه در  نامتوازن

 خارج دایره توازن از چین و ایران رابطه ، اذشته سا  چند طی که باورند این بر بسیاری

 هبهددر حا  در ایران، عمالً متشنج المللی بین شرایط از استفاده با چین دولت  و است  شده

 اشدداره چددین از واردای استرده استرش به زمینه این در .است  ان ایر از یکجانبه برداری

 اذاشددته فشار تحت  را و سایرین برده بین از را ایران داخلی تولید از بخشی که شود می

 آنها طی که شود می اشاره کشور بین دو اقتصادی یکجانبه قراردادهای به همچنین .است 

 هددای شرکت  و دولت  اینکه امن .است  ایران ارفته از ای استرده امتیازای چین دولت 

 اند کرده همراهی یکجانبه های تحریم با عمال مواع آمریکا، به انتقادای رغم علی چینی

 رابطدده از انتقدداد راسددتا ایددن در . کننددد نمددی عمددر دارد و انت ارداشته ایران که آنگونه و

 از یکی چین با نامتوازن

از  یکددی همچنددین و پیشددین دولددت  خددارجی سیاست  از ارشناسانک  انتقاد محورهای

 آقددای .بددود روحانی آقای جمله از جمهوری ریاست  کاندیداهای اجماع مورد محورهای

در پاسددج بدده  و نمودنددد اشاره مواوع این به دیگر یکبار نیز ای انتخاب از پس روحانی

وجدددود سددد الی در ایدددن رابطددده بیدددان داشدددتنداب در رابطددده بدددا چدددین نکددداتی 

  ).http://www.asriran.com/fa/news/280496(دارد«

http://www.asriran.com/fa/news/280496
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 در خصوف سایر کشورهای شرقی نیز رویکرد روحانی قابر بررسددی اسددت وی در

است نگاه به شرق ا بسیاعالم کرد  1398در سا     در آغاز سفر به دو کشور مالزی و ژاپن

تر با کشورهای مهم آسیایی همواره جزو اهداف جمهوری اسالمی ایددران نزدیل  و روابط

بوده و سفر به کواالالمپور و توکیو که به دعوی مقامهای ارشد این دو کشور انجددام مددی 

 .( ir/fa/112792http://www.president.«)ایرد ، در راستای این سیاست تهران است 

با این حا  از جمله مهمترین مباحث پرحاشیه در روابط بددا شددرق مواددوع ببرنامدده 

ایران و چین بدده عنددوان دو کشددور مهددم و ساله ایران و چین« بود.    25همکاری مشترك  

تا یر اذار در ن ام بین الملر، منافع و اهداف مشترکی بددرای اسددترش همکدداری هددا در 

و آنچه روابط این دو را تاکنون در واعیتی پایدار حفظ نمددوده   حوزههای مختلف دارند

فرصت مشترك« بوده است. بر این اساس و تحت فضددای -همکاری بر اساس مد  بنیاز

پس از اجرایی شدن برجام نیز دو کشور با توجه به نیدداز هددای واقعددی و دالیلددی چددون 

تمددادی ایددران بدده عددرب، وفاداری چین به ایران در شرایط سخت تحریمها، تداوم بددی اع

الزامای اقتصادی متقابر، اهمیت ژئوپلیتیددل و ژئواسددتراتژیل ایددران بددرای چددین، لددزوم 

المللی ارایی، تروریسم و بنیادارایی و همچنین مخالفت با ن م موجود بینمقابله با افراط

و یل جانبه ارایی ایاالی متحده و استفاده از فرصتهای به وجود آمددده، خصوصددا آنکدده 

برقراری ارتباط عمیقتر دو کشور واکنش تند سیاسی قدرتهای غربددی را در پددی نخواهددد 

داشت، سطح مناسبای خود را ارتقددا بخشددیدند و روابطددی مبتنددی بددر بمشددارکت جددامع 

راهبردی« برقرار کردند. همچنین همکاریهای دو جانبه را در حوزههای سیاسی، اجرایی، 

ای و بین المللی توسددعه فاعی و همچنین امور منطقهد  -انسانی و فرهنگی، قضایی، امنیتی

المللددی ترسددیم ای و بیندادند و چشم انداز دراز مدتی در زمینه روابط دو جانبه، منطقدده

 .(48ا  1396)اختیاری امیریب صالحی، کردند

اما در کنار این واقعیتها، مالح ای مهمی وجود دارد که نیاز اسددت کشددور ایددران در 

بای خود با کشور چین آنها را مد ن ر قرار دهد و آن این مسددئله میباشددد، ارتباط و مناس

که چین کشوری متمایز در ن ام بینالملددر اسددت کدده بدده طددور اصددولی بدده دنبددا  متحددد 

استراتژیل در دنیا نمیگردد آنها فرس دارند که قدرتشان به تنهایی میتواند تمددام مسددائر 

بددرد« -با  همکاری استراتژیل بر اساس مددد  ببددردآنها را حر کند. بنابراین، بیشتر به دن

http://www.president.ir/fa/112792
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میگردند. بر این اساس در همکاری و مشارکت با این کشور باید همیشه رفتاری متعدداد  

داشت و سعی نمود از فرصتهای بهدست آمده ابتدا در جهت متوازن نمددودن مناسددبای و 

 سپس سود بردن از آن به نفع خود بهره بردب 

 

 ی همسایه و غرب آسیاروابط با کشورها. 4-5

 بددر تاکید فراوانی روحانی آقای های مصاحبه جریان در که مواوعاتی ترین مهم از یکی

 عربددی خصددوف کشددورهای بدده و همسددایگان بددا روابط بهبود برای تالش شود، می آن

 روابط که پیشین دولت  از سیاست  استرده انتقاد امن ارتباط این در روحانی است.آقای

 کشددورهای بددا روابددط آن جددای بدده داد و قرار تنش مدار بر عمدتاً را انهمسایگ و ایران

 در .اسددت  همسایگان بر بیشتر توجه و خواهان تمرکز داد، می استرش را التین آمریکای

 تمرکددز التددین، آمریکای کشورها با روابط تداوم تمایر برای ابراز امن ایشان زمینه این

 ارزیابی بزرگ اشتباهی را همسایگان ارفتن ادیدهن نتیجه و در کشورها این بر حد از بیش

 و همسددایه کشورهای با استرده تنش را سیاست  این نتیجه وی این اساس اند. بر ه نمود

 اسددالمی جمهددوری منددافع علیدده تهدیدددی بدده را آذربایجان همچون آنها برخی از تبدیر

یر همسایگان شمالی هم دارنداب ساکنند. آقای روحانی در همین زمینه بیان میارزیابی می

 بددا پرداختدده و غددرب با خود روابط تقویت  به موقعیت، از واستفاده ایران با درك شرایط

 .شددود دچار مخاطره غرب با آنها رابطه مبادا تا اند ارفته فاصله ایران از مختلف درجای

ده بددرای ایددران تبدددیر شدد  امنیتی خطر به اغراق، بدون آذربایجان، جمهوری آنها، میان در

 (1392المللی صلح،  است«)مرکز بین

های هددویتی درون های تاریخی استرده در خاورمیانه تحت تأ یر م لفددهفراز و نشیب 

داخلی و خددارجی  ار بازیگران فراملی در فضای سیاست ایب همچنین نقش مداخلهمنطقه

های متمددادی بدده دلیددر اهمیددت ایددن منطقدده هسددت. در منطقدده خاورمیاندده بددرای دهدده

ای یل ار و رقابت بازیگران منطقهاستراتژیکی و ژئوپلتیکی، حضور بازیگران مداخلهژئو 

ای پایدار ایجاد نشده است. در چنین روندی، ن م به معنای ایجاد یل الگددوی ن م منطقه

ای به معمددایی حددر ای و فرامنطقههای منطقهمدیریت امنیتی با وجود تعاراای و رقابت 

ر ایددن میددان، جمهددوری اسددالمی ایددران بدده عنددوان یکددی از اسددت. دنشدنی تبدددیر شده
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خاورمیانه طی چند دهه اخیددر تددالش کددرده اسددت تددا یددل ن ددم   کشورهای مهم منطقه

ای و با حضور همدده کشددورهای منطقدده منطقههای درونای در چهارچوب ظرفیت منطقه

د افت، طیف ای نیز بایهای ن م منطقهبندی انواع سیستمایجاد نماید. در خصوف دسته

ای وجود دارد که از ترتیبددای سددنتی کدده در آن مدددیریت ن ددم از طریددق توزیددع استرده

شود ارفته تا اقدامای همکاری جویانه متنوع در سطح متناسب قدری یا موازنه تأمین می

های بددزرگ، امنیددت دسددته جمعددی و جامعدده امنیتددی مدیریتی ن م مانند کنسری قدددری

ها شود. جمهوری اسالمی ایران بددرای سددا مگرایی را شامر میای از هتکثرارا یا درجه

ایری راهبردی از موقعیت ژئوپلتیکی ویژه و شناساندن خود به عنددوان تالش کرده با بهره

ای فعا  در منطقه خاورمیانه، الگوی مورد ن ددر از ن ددم را در یل قدری و بازیگر منطقه

مددورد ن ددر جمهددوری اسددالمی ایددران را مناسبای امنیتی خاورمیانه مسلط سازد. الگددوی  

ای را صددرفاً حددق توان بمدیریت دسته جمعی چندجانبه« نامید که برقراری ن م منطقهمی

داندب به بیان دیگر، جمهددوری اسددالمی ایددران تددالش ویژه و امتیاز کشورهای بزرگ نمی

بددزرگ های  ای، مانع دخالت قدریکرده است از طریق همیاری مجموعه بازیگران منطقه

های مختلددف ریاسددت جمهددوری اسددالمی بدده ویددژه ای شود. این الگو در دورهفرامنطقه

اهلل هاشمی رفسنجانی« و بسیدمحمد خاتمی« از طریددق های ریاست جمهوری بآیت دوره

ای دنبا  شد. با انتخاب بحسن روحانی« و روی کار زدایی« به طور فعاالنهسیاست بتنش

های جدیدی مواجه رجی جمهوری اسالمی با داردیسیآمدن دولت یازدهم، سیاست خا

شد و توجه به کشورهای همسایه و منطقه به عنوان اولویت اصلی مطرح اردید و دولت 

زدایی، ن م مورد ن ر خود که همان ن ددم یازدهم با راهبرد تعامر سازنده و سیاست تنش

 .کندای پایدار است، دنبا  میمنطقه

 بددا بهبود روابددط روحانی، آقای خارجی سیاست  اصلی های اولویت  از یکی بنابراین

آقای روحانی در پاسج به  زمینه، همین بود. در عربی کشورهای خصوف به و همسایگان

س ا  خبرنگار شبکه الجزیره درباره رابطه با عربستان، بیان داشددتنداب قبلدده مسددلمانان در 

ی نخسددتین بددار درطددو  عربستان است و در دوران ریاست جمهوری آقای خدداتمی بددرا

تاریج، وی به نمایندای از ایران قراردادی امنیتی با عربستان سعودی را به امضاء رسددانده 

رسید با روی کار آمدن دولت یازدهم، کشددورهای عربددی است«. در این راستا به ن ر می
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 از روحانی حسن آقای اینکه امن .باشند نیز تجدیدن ری در روابط خود با ایران داشته

 افددراد و خددارجی سیاسددت  دستگاه و شد می رفسنجانی محسوب هاشمی آقای نزدیکان

 بدده و فددارس خلیج جنوبی حاشیه کشورهای با را خوبی نوعی روابط به آنها دو هر فعا 

عربستان دارشتد. با این وجود وقوع برخی حوادث واتفاقددای در عرصدده داخلددی و  ویژه

یر قددرار داد . از جملدده حملدده بدده سددفاری الملر این روابط را بدده شدددی تحددت تددأ بین

عربستان، ظهور داعش و ... که به طور مستقیم بر روابط با کشورهای همسایه و به ویددژه 

 عربستان و امارای ا رای نامطلوبی بر جای اذاشت.

 

 المللیظهور داعش و تروریسم بین. 4-6

 یریسددت کدده تددا ا  ییدزایدد از عوامر تهد  هیداعش در عراق و سور  یریو قدری ا   ظهور

 یدر سطح منطقدده ا  یا  ندهیفزا  داییداشته است. داعش تهد  رانیا  یمل  ت یبر امن  میمستق

اددروه بدده  نیدد از ا رانیاز برداشت ا  ی( که ناش38ا  1394  ،ی)حاتم  .به بار آورد  رانیا  یبرا

 اییدد و ن  یقدددری تهدداجم  ،ییایدد جغراف  یکیاست که از مجموع قدری، نزد  دیعنوان تهد

 شد. یم یآن ناش  یتهاجم

 یسددا  هددا نیدر منطقه، توانسددت بدد   یستیاروه ترور  نیبه عنوان قدرتمند تر  داعش

از   شیو ب  هیاز سور  یمیبزرگ متشکر از ن  ینیامن تسلط بر استره سرزم  2018-2014

. نفر را تحت سلطه قرار دهد    ونیلیاز پنج م  شیکند که ب  جادیا  یسوم عراق، حکومت  لی

 یابزارها و منددابع اقتصدداد  تمامخود، از    یقلمرو ارا  تسلط بر  یداعش در طو  سا  ها

اقدام به ارب سددکه تحددت عنددوان   نیاروه همچن  نیتوان خود بهره برد. ا  شیافزا  یبرا

مجلدده  2014و درهم داعددش در مندداطق تحددت سددلطه نمددود و در نددوامبر   ناریمصطلح د

 2018ا  1د )کددر  ییسکه ها رونمددا  نیخود از ا  19زبان داعش )دابق( در صفحه    یسیانگل

,Moos ). 

و   رانیدد ا  یرا هدددف قددرار داد کدده عمددق راهبددرد  ییبه طور خدداف کشددورها  داعش

عامر   رانیمجاوری با ا  ن،یدادند. بنابرا  یم  ریدر محور مقاومت را تشک  یاصل  یکشورها

بدده  گانیبددا همسددا رانیدد نوع روابددط ا یبود. در حالت کل رانیا یبرا ییدزایدر تهد  یمهم

بددر بافددت   هیهمسددا  یکشورها  یقوم  لیتیدر واع ژئوپل  ریینوع تغ  که هر  است   یاونه ا
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از   یموجود در برخ  یاجتماع  یاساس شکاف ها  نیمو ر خواهد بود. بر ا  زین  رانیا  یقوم

ظهور داعش بود.   طیدر شرا  رانیا  یخارج  است یس  یبرا  یمنطقه، چالش اساس  یکشورها

را در منطقه به وجود آورد و   ینینو   یکیتیو ژئوپل  یاسیس  ت یواع  راق،تسلط داعش بر ع

 یکرد. داعش با استفاده از اسددر هددا  انهیخاورم  یاسیرا وارد عرصه س  یدیکنشگران جد

 یکدد یدر نزد رانیدد ا یغربدد  یمرزها یلومتریک  50تا  2015سا   یعراق، در ابتدا  یاجتماع

را داعش    یباعث شد تا عده ا  امر  نی. ادنک نفوذ    الهیدر استان د  هیجلوال و سعد  یشهرها

قلمددرو   لیتیکنند که قدری بسط ژئوپل  یابیمتمرکز ارز  یقدرت  ،یستیعالوه بر ابعاد ترور

ن اعتقاد بود که داعش تددوان یبر ا  رانیا  یخارج  است یچارچوب، س  نیخود را دارد. در ا

تهران را در عراق با چالش مواجدده   ت یرا دارد تا دولت بغداد را سرنگون کند و موقع  نیا

 (.39  -43ا 1395  بر،میو س  یسازد )مراد

توان همانند قابلیت های ن امی که این اددروه در ایدئولوژی بسیج کننده داعش را می

اختیار داشته است، بخشی از تهدید علیه ایران به شددمار اورد. بدده ویددژه اینکدده برخددی از 

 1396اعضای این اروه نیز ایرانی بودند. این مهم در حمالی تروریستی داعش در سددا  

س شورای اسالمی و حرم امام خمینی)ره( دیده شد و این احتما  را تقویت کددرد به مجل

تواند طرفدارانی هرچند بسددیار اندددك داشددته باشددد. همددین که این تفکر در ایران نیز می

کیش بنا شده، توانست در قالب انگدداره هددای ایدئولوژی داعش که برمبنای تکفیر غیرهم

 بسیاری را از سراسر دنیا جذب کند.سخت و محکم و غیرعمر ارا، افراد 

برداشت تهدید ایران از اروه تروریستی داعش به طور کلی به چهار موئلفه مجمددوع 

اردد. در ایددن قدری، نزیکی جغرافیایی، قدری تهاجمی و نیای تهاجمی این اروه برمی

سددت شرایط سیاست خارجی ایران در برابر این اروه به شکر موازنه تهدید تجلی یافته ا

ویژای عمده این سیاست خارجی ، حضور فعا  در برابر ایددن اددروه بدده شددکر موازندده 

تهدید تجلی یافته است. ویژای عمده این سیاست خارجی، حضور فعا  نهادهای ن امی 

توان بدده نهدداد سددپاه در شکر ده به سیاست خارجی ایران است که در این راه به ویژه می

ص نیروی قدس اشاره نمود. این نهاد به وسددیله کمددل پاسداران انقالب اسالمی و باالخ

های مستشاری به درخواست دولت های عراق و سوریه درصدد مقابله با داعددش برآمددد 

 های مجاهدی آمیز شهید سلیمانی  که تالش
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توان تأکید بر راهبردهای بازدارنده توصیف دیگر ویژای سیاست خارجی ایران را می

دای ایران را تمرکز بیش از همه بر توان و قدری موشددکی نمود. یل عرصه مهم بازدارن

دهد که در مقابله با داعش نیددز مددورد اسددتفاده قددرار ارفددت. مواددوع دیگددر، تشکیر می

حمایت از نقش حزب اهلل لبنان و نیروهای مقاومت به عنوان بازوی مکمددر ایددران تلقددی 

لفعلی را بددرای دفددع تهدیددد شود. رفتارهای حمایتی ایران از حزب اهلل، زمینه های بددامی

داعش فراهم اورده است. راهبرد دیگر ایران ایجاد ائتالف با روسیه بود. در ایددن ائددتالف 

دو کشور دارای زمینه های تهدید و منافع مشترکی با یکدیگر هستند. از طرفددی، ایددران و 

ه نبایددد دانند کدد روسیه رژیم بشار اسد در سوریه را متحد راهبردی خود در خاورمیانه می

ای آن ارفتار شوند. در طرف دیگر، هر دو کشور با تهدید در دام غرب و متحدین منطقه

تروریسم داعش مواجه هستند. به طور ویژه از آنجا که بسیاری از اعضددای داعددش روس 

تبار بودند، روسیه از استرش تروریسم به محیط امنیتی خود نگران بود. عددالوه بددر ایددن 

یران نیز در مقابله با اروه داعش افزایش قابر توجهی داشددت )اردم تحرکای دیپلماتیل ا

 (16۷ا   1399و همکاران، 

 

 مسئله اپیدمی شیوع ویروس کرونا  .4-۷

( COVID-19)19، نوع جدیدی از کرونا ویروس به نام کوویددد  2019در اواخر دسامبر  

پددس از آن در از ووهان چین ازارش شد. با استرش بسیار سریع این بیماری در چین و 

سایر نقاط جهان، نگرانی و وحشت زیادی در بین مردم جهان بدده وجددود آمددد. سددرعت 

باالی انتشار ویروس، عدم وجود واکسن و درمان اختصاصی قطعددی موجددب اردیددد تددا 

کشورها با حجم وسیعی از افراد مبتال و افازیش مرگ و میر مواجه شوند و چالش هددایی 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... ایجاد شود. بدده همددین   در حوزه های مختلف بهداشتی،

 دلیر سازمان بهداشت جهانی در سراسر جهان واعیت ااطراری اعالم کرد.

نوعی در شددرایط پاندددمی کرونددا در جهددان کدده بدده  ایاالی متحدهدولت  در این میان  

نه، شود، بجای افزایش اقدامای بشردوستابدترین شرایط سالمت جهانی نیز محسوب می

عنوان یکی از کشددورهای اصددلی درایددر بددا بیمدداری های بیشتری علیه ایران که بهتحریم

در پی تحریم های اقتصادی، ابعاد مختلف حقوق مندددرج در کرونا نیز است، واع نمود.
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المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیای مددورد تضددییع میثاق بین

م های رفاهی، آموزشی و بهداشتی در زمیندده هددایی از قبیددر ایرند و عملکرد ن اقرار می

حق کار، غذا، استانداردهای مناسب زندای و... به شدددی تحددت الشددعاع قددرار ارفتدده و 

مختر اردید و دشوار شدددن نقددر و انتقدداالی مددالی بدده کدداهش واردای دارو در ایددران 

ت ایددران بدده منددابع انجامیده است. عالوه بر این، به علت محدودیت شدید دسترسی دول

ارزی مسئله تأمین ارز برای خرید دارو دشوار اردید و بطور جدی بر قابلیت و ظرفیددت 

های کشور ایران برای دسترسی به خدمای بهداشت و درمان، دارو و ملزومای پزشددکی 

 تأ یراذار بوده است.

، آزمددونی جدیددد در عرصدده 19واکنش رهبران سیاسی به دنیاایری ویروس کوویددد  

ایری سیاسددتمداران در شددرایط اسددترش ایددن رود و نحوه تصددمیمالملر به شمار مینبی

الملر باشد. تواند موجب تغییراتی در سیاست خارجی کشورها و سیاست بینبیماری، می

های جهانی، که مستلزم واکنش سریع و مسددتقیم رهبددران در همین حا  در مطالعه بحران

هایی کدده ایری، رفتار اشخاف، افراد یا اروهصمیماست از آن حیث که مطابق ن ریای ت

ایددرد، کنند بیشددتر مددورد توجدده قددرار میایری و تدبیر بحران فعالیت میدر کادر تصمیم

الملر ارائدده داد. از توان دستاوردهای ن ری و عملی بیشتری را برای تحلیر روابط بینمی

تی مددورد اسددتفاده هیوریسددتیل« کدده بدده سددازوکارهای شددناخدیدددااه ن ریدده بپلی

ایرنداان در هنگام اخذ تصمیمای پیچیده سیاست خارجی اشاره دارد، رهبران و تصمیم

سددنجند. سازان، دستاوردها و خسارای را به صددوری سیاسددی و ندده اقتصددادی میتصمیم

هایی که بددرای ایری، از سویی به رد بدیرایران در زمان تصمیممطابق این ن ریه، تصمیم

های پردازند و از سوی دیگددر، بدددیرر بقای سیاسی غیرقابر پذیرش است میآنان از من 

های باقیمانده با مالح ه افددزایش منددافع و کدداهش خطددرای خود را از زیرمجموعه بدیر

سددازان نشددان داده اسددت کدده تصمیمبا این وجود بررسددی هددای علمددی کنند.  انتخاب می

د تا خود را از انزوا و دیگددر پیامدددهای کوشنجمهوری اسالمی ایران در بحران کرونا، می

 بددا ایددن وجددود  (115ا    1399)شریعتیب یوسفی،  های آمریکا خارج کنندحاصر از تحریم

سیاست خارجی ایران   مطلوبی در  ها و پیامدهایی  ها در شرایط کرونا تضمنایریتصمیم

 نداشته است.
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 گیرینتیجه

 1392هوری اسالمی ایران طی سددالهای  این تحقیق در پی آن بود تا سیاست خارجی جم

ی کشور،  از طریق میزان تطابق و عدم ، را بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله1400تا  

تطابق عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور طی این سالها با اهداف سند چشددم انددداز 

 بیست ساله ارزیابی و مشخص نماید.

آیددد، انت ددار ای آن سازماندهی به عمر میشود و برای اجرهرااه یل برنامه تهیه می

این است که هدف های برنامه تحقق پیدا کند و در اجرای برنامه، اطمینان وجددود داشددته 

باشد که روند حرکت دقیقاً به سوی اهداف تعیین شده است. اطمینان از این کدده اجددرای 

دام الزم ایرد و در صوری مشدداهده انحددراف، اقدد برنامه و هدایت آن درست صوری می

توان آن را ارزیابی نامید. آید، نیازمندی فرایندی است که میبرای تصحیح آن به عمر می

توان بدون ارزیددابی سیاسددت خددارجی، روابددط و در محیط پیچیده بین الملر کنونی، نمی
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المللی برقرار نمود. برای دسددتیابی بدده یددل تعامالی مو ر و سازنده با سایر بازیگران بین

ی رجی مطلوب، یکددی از مهمتددرین پددیش نیازهددا، ارزیددابی عملکددرد اذشددتهسیاست خا

دستگاه سیاستگذاری است تا از این طریق بتددوان نقدداط قددوی و اددعف آن را شناسددایی 

ریزی های آتی، مدددن ر نمود و ایرادای اذشته را برطرف و اقدامای مقتضی را در برنامه

 قرار داد.

نخست اهمیت دارد، ارائه مدلی مناسددب بددرای   برای انجام این امر، آن چه در وهله 

ارزیابی عملکرد یل مجموعه است. مدلی که در این پددژوهش جهددت ارزیددابی سیاسددت 

خارجی مورد استفاده قرار ارفت، مدلی است که در آن سه فاکتور مهم تغییر و تحوالی 

جه همزمان بین المللی، مدن ر قراردادن اهداف و چشم اندازهای کالن آتی ن ام و نیز تو 

سدداله سیاسددت  8به شاخص های کمی و کیفددی در سددنجش و ارزش اددذاری عملکددرد  

 خارجی مورد توجه قرار ارفت.

 آقددای هددای و سخنرانی عملکرد آ ار، خصوف به موجود، قرائن و شواهد اساس بر

 و اعالمددی سیاسددت  بدده توان افت این دولددت  و دوازدهم می یازدهم دولتهای روحانی،

 همه از نخبگان همه از استفاده و اجماع و ملی وفاق ایجاد روحانی برای آقای های تالش

 بددا جهددان بددا سددازنده تعامددر ایددده طددرح کشددور، اقتصادی و در عرصه سیاسی ها طیف

نمددود.  اشاره اعتبار و چهره بهبود و شفافیت  زدایی اعتمادسازی، همچون تنش محورهایی

 اولویت  در اقتصادی توسعه و رشد باید که مواوع این طرح با روحانی اینکه آقای امن

 کشورهای پیشددرفته خصوف به جهان کشورهای تمامی با باید کار این برای و قرار ایرد

 اند. همچنددین اشاره نموده ارا توسعه دولت  یل اهداف و وظایف به عمال داشت، تعامر

 برای یاقدام ای،هسته آمیز مسئله مسالمت  وفصر حر برای تالش جهت  در ایشان تاکید

 و رشد مناسب  فضای ایجاد برای جوء امنیتی دوری و فضا شدن عادی و بحران از خروج

 آقددای خددارجی سیاست  اهداف ترین مهم از نهایت یکی است.در کشور اقتصادی توسعه

چین بوده  با رابطه در توازن ایجاد و آمریکا با ها، مذاکره اروپایی با روابط بهبود روحانی،

 امنیتی جوء از دوری ایران، طلب  صلح هویت  تقویت  با هدف نیز امایاقد این که استب 

در ایددن خصددوف  ارفددت. صددوری کشور اقتصاد برای فرصت  زمینه و ایجاد نتیجه در و
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ایری بیماری کرونا در در دو سا  پاینی دولت دوازدهم  را نیددز باید واعیت خاف همه

 در ن ر ارفت.

لت های یازدهم و دوازدهم بددا سددند چشددم با این حا  در بحث انطباق عملکرد دو 

نمی توان به طور قاطع ادعای انطباق یددا عدددم انطبدداق را مطددرح   1404انداز بیست ساله  

نمود و بر این اساس جدو  زیر از دیدااه نگارنده اویای موارد انطبدداق و عدددم انطبدداق 

سددند   عملکردهای مختلف و مهم دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه سیاست خارجی با

 باشدچشم انداز می

 

 منابع

بررسددی علددر و زمیندده هددای (. ب1396. )اختیاری امیریب رادداب صددالحی خنددار، محبوبدده

دوفصلللنامه سیاسللت و روابللط   ،«استرش روابط ایران و چین در عصر پسددابرجام

 سا  او ، شماره او . الملل،بین

تحلیددر سیاسددت (. ب1399. )اردم، نیلوفرب امام جمعه زاده، سددید جددوادب اددودرزی، مهندداز

دوفصلللنامه علمللی ،  «2018-2014خارجی ایران در مقابله با اروه تروریستی داعش

 دوره نهم، شماره او . مطالعات بیداری اسالمی،

راهبردهای سیاسددت خددارجی جمهددوری اسددالمی ایددران در (. ب1392. )اکرمی نیا، محمد

، سا  شددانزدهم، بردی  فصلنامه مطالعات راه  ،«1404دستیابی به اهداف چشم انداز  

 .2شماره

راهبردهای تعامددر مددو ر و سددازنده ایددران در (. ب1390. )ایزدی، جهانبخشب خلفی، فرزاد

، سددا  دوم، فصلنامه ره نامه سیاسللتگذاری  ،«المللی بر پایه سند چشم اندازن ام بین

 .3شماره  

رائدده شددده در ا  ،مدیریت استراتژیک با کارت امتیللاز متللوازن(.  13۷9. )بهزادیان، مجید

 .تهران ،  هفتمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع

کارویژه تحوالی سوریه در امنیت ملی جمهددوری اسددالمی (. ب1394. )حاتمی، محمدراا

 .4، سا  پنجم، شماره فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسالم ،«ایران
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ده سددازی کدداری بررسی نقش پیا(.ب1389. )دانشفرد، کرم اله، کاوه وحدانی، و عسر آغاز

دانشگاه   ،فصلنامه رهبری مدیریت آموزشی  ،«امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان

 .2آزاد اسالمی واحد ارمسار.سا  چهارم. شماره  

چهارچوبی مفهومی بللرای ارزیللابی سیاسللت (. 138۷. )دهقانی فیروز آبادی، سیدجال 

 آزاد اسالمی.تهرانا انتشارای دانشگاه   خارجی جمهوری اسالمی ایران،

، شددماره مجله تللدبیر  ،«ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان(. ب1385. )رحیمی، غفور

1۷3. 

برنامدده ریددزی در سیاسددت خددارجی (. ب1389. )سجادپور، محمدکاظمب نوریددان، اردشددیر

جمهوری اسالمی ایرانا بررسی رابطه قدری منطقه ای اقتصاد و سیاست خارجی بددر 

 .56سا  نوزدهم ، شماره فصلنامه راهبرد، .«اساس سند چشم انداز

ایری در سیاسددت نقددد و بررسددی مددد  عقالنددی تصددمیمب(.  1390. )سلیمانی، غالمعلددی

 .2سا  بیست و پنجم، شماره  فصلنامه سیاست خارجی،،  «خارجی

هیوریسددتیکی پاندددمی کرونددا و تحلیددر پلی(. ب1399. )شریعتی، شددهروزب یوسددفی، امددین

 .2، شماره  15دوره  پژوهشنامه علوم سیاسی، ،«سیاست خارجی ایران

کالبد شکافی سیاست خارجی جمهوری اسللالمی (.  138۷. )صفوی همامی، سید حمزه

 تهرانا دانشگاه امام صادق)ع(. ایران،

ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنددای سددند (. ب1395. )سمانهعلوی،  

سا   فصلنامه سیاست های راهبردی و کالن، ،«چشم انداز و سیاست های کلی ن ام

 .15، شماره  4

بررسی روابط اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی ایران در دوره (. ب139۷. )قائم پناه، صمد

 .45سا  چهاردهم، شماره  صی علوم سیاسی، فصلنامه تخص  ،«پسابرجام

شکاف های اجتماعی عراق و تأ یر آن بر سیاسددت (. ب1395. )مرادی، سجادب سیمبر، راا

دوفصلنامه جامعه شناسللی سیاسللی جهللان   ،«های خارجی جمهوری اسالمی ایران

 .9، شماره  4، دوره اسالم

http://www.ipsajournal.ir/article_402_3fbdcf33a7746597bc5ba23fab90b88b.pdf
http://www.ipsajournal.ir/article_402_3fbdcf33a7746597bc5ba23fab90b88b.pdf
http://www.ipsajournal.ir/article_402_3fbdcf33a7746597bc5ba23fab90b88b.pdf
http://www.ipsajournal.ir/article_402_3fbdcf33a7746597bc5ba23fab90b88b.pdf


230 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

دوره دوازدهطططط   

شماره اول  شططماره 

پ طططاپه  وططط  و 

  1401 وارم  بوار  
 
 
 

کدداری  یسدداز ادهیدد ه اددام پاام ب  یراهنما(. ب1384. )فر  یو محمد شالچ  ریفر، عق  یملک

سددا  سددوم.  فللردا.  تی ری مد   .«لیاسددتراتژ  یابیارز  ستمیس  لیمتوازن به عنوان    ازیامت

 .10و9شماره  

ارائدده ی یددل (. ب1388. )موسددی خددانی، مرتضددی، دادخددواه، داود، و رقیدده حسددن زاده

فصلللنامه رهبللری و مللدیریت   .«چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکددرد دانشددگاه

 .3سا  سوم.شماره   گاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.آموزشی دانش

مثلث عملکرد سازمانی)ارزیابی عملکرد دستگاه هللای اجرایللی (.  13۷8. )لهی، شعبان

 .. ارائه شده در کنگره ی شهید رجایی. تهرانکشور(

راهبرد تعامل سازنده و الزامات سیاسللت خللارجی توسللعه (.  138۷. )واع ی، محمود

 یقای استراتژیل.تهرانا مرکز تحق گرا،

Amsden, A, (1989) Asia's Next Giant: South Korea and Late 

Industrialization, Oxford: Oxford UniversityPress 
Ashley, Richard, (1988), “Foreign Policy as Political Performances”, 

International Studies Notes, No. 13, fall. 

Ben-gera, Michal,2009, Coordination at the center of government for 

better policy making, conference paper. 

Forrester,J,(1987)Lessons from system dynamics modeling, system 

dynamic review,3(2) 

Moos, Oliver, (2018), the return of the gold Dinar – an analysis of the 

Islamic state coin production, religious cop, 23 December. 

 

 


