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 چکیده 
 ر  د،  ن د شتت یکتتدی ر  ر مقهقتته ت قیتت  م    استتتراتکی    متحد   ، 57  تا قبل از انقالب   که    آمریکا   و   ط ایران رواب 

 شتتمقان   بتته  امتتروزه  روبتترو بتتو ه، بقحویکتته   گونتتاگون    های لشتت همواره با چا   گذشته    هۀ طول چهار  
رقابتهتتا و س،استتتهای کتتامالو مت تتاو   مسئ ه ف ستته، ،  ،  تضا های ایدئولوژی  د.  ان بدل شده   هم   سرسخت 
رو  ر روی      ک  و کشتتور را بتته شتتکل خهرنتتا    ، و کشانده شدن ای  اختالفا  به جق های ن،ابت ای  مقهقه 

یکدی ر قرار  ا ه است. امیا با وجو  اختالفا  عم،ق که به برخ  از آنها  اشتتاره شتتد،  ر مقتتاط، خا تت ،  
ایتتم. نویستتقده  مقهقهای بو ه   موضوعا    برخ     ر   کشور    و   م،ان   شاهد کاهش تقش و یا همکاری محدو  

کشتتور را     و   روابتتط   تتتقش  ر   ن معتقد است ع یِت بخش  از نوسانا  موجو   ر کاهش و یا افزایش م،تتزا 
گ،ران جستجو کر . فرایقدی که جای تتاه مهالعتتات  آن  رهبران و تصم،م   ا راک   ا راک و سوء باید  ر فرایقد  

بتتا م تترو     براساس نظریه شقاخت  رابر  جتتروی   ر حوزۀ روانشقاس  س،اس  قرار م، ،ر . ای  مقاله  
ت   ولتت   جویانۀ ایستتۀ آن بتتا س،استتت مستتالمت ق م گرفت  مواض، را یکال و تهاجم   ولت احمدی نکا  و  

س،است خارج ،  ر پ  پاسخ به ای  ستتوال استتت کتته شخصتت،ت و ال تتوی  آقایان خاتم  و روحان   ر  
ای مقجر به ایجا  ا راک و سوءا راک  ر روابط م،تتان  های فوق تا چه اندازه رفتاری مت او  رؤسای  ولت 

 .بو ه است   ه  و کشور گر یده و آثار و تبعا  ناش  از آن چ 
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 مقدمه

 هتتای همتتواره بتتا چتتالش گذشته  هۀ طول چهار  ر ایاال  متحده آمریکا و ایران روابط

 ،57استتالم  ستتال  انقالب تا قبل از پ،روزی که کشوری است.  و روبرو بو ه گوناگون 

بتتدل  هتتم  شمقان سرسخت  به امروز ،شدندیکدی ر  ر مقهقه ت قی  م  استراتکی  متحد

و   ارتری ریشتته از یکتت  عقوانهبتت  ای کتته از آنو مقاقشتتۀ چهتتل ستتاله  شتتمق  .اندشده

تضتتا های  .شتتو یتتا  متت  ،الم تتلبتت،  روابط و  یپ ماس  تاریخ هایمقاقشه تری طوالن 

و کشتتانده ای  های کامالو مت او  مقهقتتهها و س،است رقابت   ،مسئ ه ف سه،   ،ایدئولوژی 

 و کشتتور را بتته شتتکل خهرنتتاک  رو  ر روی   ،شدن ای  اختالفا  به جق هتتای ن،تتابت 

 یکدی ر قرار  ا ه است.  

 ر مقتتاط،   ،ای که به برخ  از آنهتتا  اشتتاره شتتداما با وجو  اختالفا  عم،ق و ریشه

ایتتم. کشور بو ه  و روابط یا افزایش م،زان تقش  ر شاهد نوسانات   ر  کاهش و ،مخت ف

ای نظ،ر حذف  دام و یا مبارزه با گروه  طالبتتان تاجائ،که  ر برخ  موضوعا  مقهقه

گرفتقد.  ر بررس  ع ت و یا ع ل خواسته یا ناخواسته  و کشور  ر کقار یکدی ر قرار م 

د ی نظ،تتر حتتوا   و عتت تعوامتتل تاث،رگتتذار م ،کاهش و یا افزایش تقش م،تتان  و کشتتور

توان  خ،ل  انست. امیا را م   الم   ب، ای و  اقتصا ی و... مقهقه  ،رویدا های مهمی س،اس 

شخصتت،ت و  ،شو ای که شاید کمتر به آن توجه شده و یا معموال به آن پر اخته نم نکته

بعقتتوان یکتت  از   ،کتته  همتتواره و  ر طتتول تتتاریخرهبتتران استتت  های شخص،ت   ویکگ 

ی  عوامل تاث،رگذار  ر ظهور و بروز حتتوا   و رویتتدا های مهتتم تتتاریخ  بتتو ه رتمهم

واستتهۀ نتتوچ و چ تتون   ا راک و تصتتم،م متتتاثر از رفتتتار و   است. رویدا های  که بتته

ز ه  ها و کشورها را  ر طول تاریخ رقمسرنوشت م ت   ،شخص،ت رهبران و س،استمداران

 است.  

گراهتتام   ،1س،استتت همنتتون والتتتر ل،تتپم   م تت بس،اری از متخصصان و کارشقاسان ع

ها بدون  ر نظر گتترفت  بر ای  باورند که بررس  روابط س،اس  انسان  3و ریورس  2واالس

امری ناقص و خهای  بزرگ است. لذا اهم،ت نقش و   ،شقاخت  ای  روابطهای روانجقبه
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بتتر فرایقتتد   مهعقوان یک  از عوامل بس،ار مشقاخت ، بههای روانجای اه شخص،ت و جقبه

کققتتدۀ آن  ر ترستت،م روابتتط و س،استتت  اخ تت  و گ،ری رهبران و ن،ز نقش تع،، تصم،م

کقتتد. بقتتابرای  نقتتش و خارج  کشورها، ضرور  مهالعه و بررستت  آن را  وچقتتدان م 

تواند عامل   ح و رفاه و جای اه شخص،ت رهبران و نخب ان س،اس  از ای  ح،ث که م 

ا راک و  همنقتت،  ها باشد بس،ار مهم است.ای کشورها و م ت ربامق،ت و یا بالعک  آن 

شتتو  های مهتتم شخصتت،ت یتتا  م که از آن بعقوان یک  از کارکر ها و جقبه  1سوءا راک 

 نقش  ک ،دی و بس،ار مهم  ر روابط و مقاسبا  فر ی و اجتماع   ار .

 ار  بتته  را راک و سوءا راک را که مستق،ماً تحت تتتاث،ر شخصتت،ت قتترا  ،روانشقاسان

 اند. افرا  و پدیده های پ،رامون  تعریف کر ه ،عقوان بر اشت ذهق  نسبت به مح،ط

ایتت  ویکگتت  مهتتم  ،امیا آننه که موضوچ ا راک و سوءا راک را حائز اهم،ت م  کقتتد

بر اشتتتهای مت تتاوت    ،ای واحدافرا  از پدیده  ،ممک  است   ،است که  ر بس،اری از موار 

روانشقاستت  ت اوتهتتای حتتوزۀ که مبحث ا    متتور  مهالعتته  ر    اشته باشقد. موضوع 

ممک  است به  الیتتل   ،هاا راک افرا   نسبت به پدیده  ،باشد. بعبار   ی رن،ز م   2فر ی

 ،مقهبق با واقع،ت نبو ه و یتتا فا تت ۀ زیتتا ی بتتا آن  اشتتته باشتتد. از همتت،  رو  ،مخت ف

قتتتل   ،ی مهم تاریخ  نظ،ر جقتت اهکارشقاسان و پکوهش ران معتقدند بس،اری از رویدا 

واژۀ ستتوءا راک را نسل کش  و ... ممک  است نت،جتتۀ ستتوء ا راک رهبتتران باشتتد.   ،عام

توان بر اشت نا رست نسبت به طرف مقابل ن،ز تعریف کر . سوءبر اشت  که به ب،تتان م 

 نسبت یکدی ر  انست.    توان آن را احساس تهدید رهبران کشورها ی ر م 

ضتترور  مهالعتته نتتوچ بر اشتتت و رفتتتار س،استت    ،رستتدا  بقظر م ح،با ای  توض

ب،ش از پ،ش برای ما روش  شده باشتتد. بعبتتار   ی تتر  ر کقتتار عوامتتل بستت،ار   ،رهبران

بررستت   ،مهم  که نقش  تع،،  کققده  ر تب،،  روابط و س،است ختتارج  کشتتورها   ار 

اهم،تتت استتت.  لتتذا ایتت    ا راک و سوءا راک تصم،م گ،رندگان س،اس  ن،ز بس،ار حتتائز

بتتا بررستت  آثتتار  3پکوهش  ر  د  است تا  ر چارچوب نظریۀ شقاخت  رابر  جروی 

ا راک و ستتوءا راک  ر روابتتط م،تتان ایتتران و آمریکتتا  ر  ولتهتتای آقایتتان ختتاتم  و 
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شخصتت،ت و ال تتوی رفتتتاری  پاسخ  هتتد کتته ا    سؤال نکا  و روحان  به ای احمدی

ای مقجر به ایجتتا  ا راک و ستتوءا راک  ر روابتتط چه اندازه  های مذکور تارؤسای  ولت 

 م،ان  و کشور گر یده است.  

بقا بتته  الیتتل مخت  تت   ،تواندسوءا راک و احساس تهدید  ر روابط م،ان کشورها م 

نظتتام  و ... از یکستتو و نتتوچ   ،اقتصا ی  ،روی  هد. موار ی نظ،ر افزایش قدر  س،اس 

توانتتد  ر ت و ویکگ،های شخص،ت  رهبران کشورها م ،صعم کر  و گ تمان متاثر از شخ

 آن مؤثر باشد.  

از آنجائ،کتته  ر   تح ،   م،باشتتد. امیتتا  -تو ،    ،روش مور  است ا ه  ر ای  پکوهش

اطالعا  خا   متتور  ن،تتاز استتت کتته معمتتوال بتتا مراجعتته بتته   ،بررس  شخص،ت افرا 

آیتتد و چقتت،  و ... به  ستتت م   تاریخنه زندگ  فر ی و یا از طریق مصاحبه، پرسشقامه

شتتو  تتتا بتترای رفتت، ایتت  امکان   ر مور  شخص،ت رهبران وجو  ندار  لتتذا تتتالش م 

رفتتتار و عم کتتر  افتترا  متتور  نظتتر   ،هانوشتتته  ،ها، مقاال ، کتتت  محدو یت به مصاحبه

  ر پکوهشتت  پ،ش،قۀ ،سپ  ،پر ازیمم  نظری ره،افت  ابتدا به مقاله مراجعه شو .  ر ای 

ا راک و ستتوء ا راک  ر  ،بختتش ستتوم بتته  ر گرفت. خواهد قرار بررس  مور  زم،قه  ای

 مروری بتتر ،بخش چهارم  ر وشو  پر اخته م روابط م،ان ایران و ایالت متحده آمریکا 

بررس  س،است خارج  ج.ا.ایران  ر  ولت مقاله تحت عقوان ؛  با فرض،ه مرتبط های ا ه

ان  ختتواه،م  اشتتت. بختتش بعتتدی توضتت،حات   ر حتت ونکا  و راحمتتدی  ،آقایان خاتم 

خصوص ویکگ،های؛ شخص،ت تعام   یا تهاجم  رؤسای  ولت و نقش آن  ر س،استتت 

 .خواهد گر ید ارائه گ،رینت،جه  ،های موجو بر اساس  ا ه ،خاتمه  ر و مهرح خارج 

 

 براساس نظریه شناختی رابرت جرویس ادراک و سوء ادراک: نظری هیافت. ر1

حتتوا    ،رویکر ها و مکات  مخت    برای بررس  تحتتوال   ،الم لروابط ب،   ه  ر عر

و چ ون   روابط و س،است خارج  کشورها وجو   ار . ای  رویکر ها  ر تتتالش انتتد 

را ریشه یاب  و مور  تجزیه و تح ،ل قرار  هقد. از جم تته   الم   ب، تا رویدا ها و وقای،  

العه  ر جهت شقاسای  ال وهای رفتاری حاکم بتتر هم  ،تالشهای انجام شده  ر ای  حوزه

 الم ل بو ه است.روابط و تحوال  ب، 
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ا راک و سوءا راک رهبران و تصم،م گ،ران از جم تته موضتتوعا  مهمیتت  استتت کتته 

و روانشقاس  س،استت  بتتو ه الم ل روابط ب،  ر  و حوزۀ اندیشمقدان  همواره مور  توجه  

تصتتم،م   ر ا تت   را فر  محور که افرا   نقش هایتمحکو   ر  است. فرایقدی که به ویکه

گ،ری و راهبری س،اس  کشورها  ارند ب،شتر خو  نمای  م  کقد. بقابرای  طب،عتت  استتت 

 ر هم،   .باشد فر ی یا خر  سهح تح ،ل پکوهش، ای   ر است ا ه مور  تح ،ل که سهح

پتتر اخت  بتته موضتتوچ   ابتت   ،الم ل  انش اه ک مب،تتارابر  جروی  استا  روابط ب،   ،رابهه

توانتتد نقشتت  تع،تت،  کققتتده  ر س،استتت معتقد است ای  فرایقد م   ،ا راک و سوء ا راک 

خارج  کشورها  اشته باشد. او  ر کتاب  که تحت هم،  عقتتواندا راک و ستتوءا راک  ر 

از جم ه اشاره   ،های مستقد تاریخ با ارایۀ  الیل و نمونه  ،الم ل( مقتشر نمو س،است ب، 

 هتتد کتته توضتت،ح  م   ،تاریخ اروپا  ر قرن نوز هم و ب،ستم  خ  رویدا های مهم ازرببه  

توانتتد بتته معقتتای م   ،از جم ه تصم،ما  اشتباه  ،الم لچ ونه تصم،ما   ر س،است ب، 

کقتتد کتته گ،ری م وی ایق ونتته نت،جتته  ،واقع  ک مه مرگ یا زندگ  برای کشتتورها باشتتد

 معتقتتد وی. Chris Field, 2020) "(جهان  بو  ها  ل،ل ا    هر  و جق سوءا راک "

 است  جهان  روان ، مح،ط قائل شویم. تمایز عم ،ات  و روان  مح،ط  و ب،  باید که است 

 به آن  ر س،استها که است  جهان  مح،ط عم ،ات ، و ب،قدم  را آن کقش ر و س،استمدار که

 و محاستتبا  اهتتداف، از رمتتتاث س،استتتمداران س،استهای و تصم،مها  .م  آیقد  ر اجراء

 (Jervis, 1976:13) . آنهاست  بر اشتهای

 ر روابتتط م،تتان کشتتورها کتته بتت  ارتبتتا  بتتا واژه و   تهدید  (ا راک اهمی،ت احساسد

مسئ ۀ مهمی  است کتته تتتاکقون نقتتش  ،ن،ست  الم لب،  ر روابط   1ا هالح معمیای امق،ت 

    اشته است.  الم   ب، زیا ی  ر حوا   و مقاقشا   

ممک  است  ر  ور   رک و بر اشت نا رست نستتبت   ،ان و بازی ران س،اس ربره

های موجو   ر روابتتط ختتو  گ،ران سایر کشورها از حقایق و واقع،ت به رهبران و تصم،م

حتتوا   و   ،به نحوی که با اتخاذ تصم،م و یا اقتتدام  اشتتتباه  ،با آن کشورها  ور گر یده

 (2013ر کشورها رقم بزنقد. دجروی ،یاپ،امدهای ناگواری را برای خو  و یا س

 
1. Security Dilemma 
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تهدیتتد  ماه،تتت  و م،تتزان از رهبتتران بر اشتتت  دسوء( پ،امد م،تواند جق  که ایده ای 

 کتتر ه ج تت   ختتو  بتته الم تتلبتت،  س،استتت  ا ب،ا   ر را فراوان  توجها  باشد،  شم 

 (.George, 1980, Jervis,1976, Lebow,1981استد

کقتتد کتته  ولتهتتا  ایتت  ستتوال را بررستت  متت   لالم ب،  ر س،است    ا راک ا راک و سو 

توانقتتد بهتتتر شایعتری  مقاب، خها چ،ست و چ ونه متت   ،کققدچ ونه  ی ران را  رک م 

 ،نه تقها باید  ر  رک مح،ط خو  تتتالش کققتتد  ،عمل کققد. تصم،م گ،رندگان  ر کشورها

ل ای  باشتتد کتته ماتواند شها م ب که باید  رک  ی ران را ن،ز  ر نظر ب ،رند ای  بر اشت 

ضتتع،ف یتتا قتتوی از نظتتر   ،تواند تهدیدآم،ز یا قابل اطم،قانای م ی  کشور تا چه اندازه

 قابل تغ،،ر و یا غ،ر قابل اطم،قان باشد.   ،سازگار و با ثبا   ،قدر  و توانای 

مقتتاب، خهتتای رایتت   ر   ،های عم   برای تصتتم،م گ،رنتتدگان کتر جروی  با تو ،ه

 رساند. ما راک را به حداقل  

تصم،م گ،رندگان م  توانقد با کستت  آگتتاه  و اجتقتتاب از خهاهتتای   ، ر ای  روش

 ر مس،ری گام نهقد تا اعتما  ب   ل،ل خو  به باورهای غ ط و غ،تتر واقعتت    ،ا راک  رای 

را کاهش  هقد.  یدن و شق،دن استدالل های مقهق  توسط تصم،م گ،ران باعث م  شو  

ن  نستتبت بتته رویتتدا های پ،رامتتون  ختتو   اشتتته و  ن،تتا را القتا آنها ن اه  واقع  و ع

 همانهور که هست ب،ققد.

متتر م ایتتده هتتا و   ،مانقتتد زنتتدگ  روزمتتره  ، ر س،است "گ،ر  که:  جروی  نت،جه م 

 ن،تتای متتا اجتمتتاع  "و  " هقدهای خو  را از طریق فرایقدهای اجتماع  شکل م عا  

کقتت،م و ایتت  فرایقتتد جتتدا از تعتتامال  ل م مع  ،کق،ماست از ای  رو که چ ونه فکر م 

کققد از آننه  ی ران م  گویقد و با آنها رفتار م  . مر م"موجو   ر آنها قابل  رک ن،ست 

 هقد یا  گرفته شو  و نسبت به آنها واکقش نشان م و ایقکه چ ونه به آنها پاسخ  ا ه م 

 Chris Field, 2020) "(گ،رند.و شکل م 

بعقتتوان یکتت  از  ،و تاث،ر شخص،ت و ویکگ،های شخصتت،ت  رهبتتران  شقناز آنجائ،که  

گ،ری به م هتتوم عتتام و تصتتم،م گ،تتری  ر زم،قتتۀ مهمتری  عوامل مؤثر  ر فرایقد تصم،م

همتتواره متتور  توجتته   ،ای  مهتتمیلذا از هم،  رو     ،س،است خارج  بصور  خاص بو ه

 .قرار گرفته است   الم لب، کارشقاسان ع وم س،اس  و روابط  
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با تمرکتتز  ،های  است که بر اساس مبان  روان شقاخت رویکر  ا راک  از جم ه نظریه

شقاستت   الم ل از مقظتتر روانبر سهح تح ،ل فر ی اقدام به تجزیه و تح ،ل تحوال  ب، 

از مبتتان  های تعتتار  بایتتد  ریشتته   ستتت،اب  بتته یتتدگاه بتترای  بر اساس ایتت     نماید.م 

اطالعتتا   تتح،ح، عدم وجتتو   و    . چرا که سوءا راک   و است ا ه نمشقاس  شقاخت   روان

 .بازی ران  ار رهبران و ن  شقاخت   اریشه  ر مب

و    ر ا راک   موثرفاکتورهای ا       ،روانشقاس  شقاخت   است ا ه ازرابر  جروی  با  

 و مبقتتای فهتتم بعقوانواق، ا راک   رم   اند.  3ت و ن،ی 2رتصوی ،1سوءا راک را شامل باور

بر اساس آن سه فاکتور فرایقدی است که    ،العملو عک ای برای کقش  ان ،زه  یا گ،ری و

نمایتتد. فقتتدان تصویر و ن،یت را   ر بتت،  بتتازی ران و رهبتتران س،استت  ایجتتا  متت   ،باور

و مستقد رهبران  ر مور  سایر کشورها کتته معمتتوال  ر قالتت  اطالعتتا    اطالعا  کاف 

ب  ن،تتاز از راستتت   ،  است آنها را به زعم خو کمم  ،شو بقدی شده به آنها ارایه م طبقه

آزمائ  و اعتبارسقج  نمو ه و ناآگاهانتته آنهتتا را بتته ستتمت و ستتوی جقتت  و  رگ،تتری 

حا تتل  رست  نت،جه ا راک نا  ،و  رگ،ریجق     رابر  جروی هدایت نماید. طبق نظر  

 د.باشو اطالعا  غ ط م   هااز س، قال

»تق قتتای همان ونه کتته قتتبال ن،تتز اشتتاره شتتد  ، یدگاه عقالن  موضوع  که بر اساس

 ر  4"متتارپ، "متتدل  بعقوان از آنرابر  جروی  ای  موضوچ که  .شو نام،ده م امق،ت « 

 ،م،ان  و بازی ری که هر  و به  نبتتال امق،تتت هستتتقدزمان  است که    ،نمایدجق  یا  م 

ختتو  تور کتتار ستت  برای افزایش امق،ت خو  اقداما   فتتاع  را  ر   ،کشور   و  آنیک  از  

 مثابتته  اشتتتباه بتته  بر اشتتت بازی ر  ی ر ای  اقداما  را بر استتاس  بقحویکه   هد،  قرار م 

بتترای افتتزایش تتتوان ن،ز خو  متقابال    ، رنت،جه  ،گ،ر افزایش توان برای تهاجم  ر نظر م 

که  ئ  ا امه پ،دا م  کقدتا جا  چرخۀ احساس نا امق  و تهدیدکقد و ای    فاع  تالش م 

 ازکه جتتروی   البته بر عک  آن ن،ز وجو   ار     گر  .مقجر به بروز جق  م نهایت    ر 

.  ر ایتت  متتدل یتتا  متت  کقتتدا  هجوم  بازی ران  تخم،  اشتباه  ر مور  ن،یبه عقوان  آن  

 
1. Believe 

2. Image 

3. Intentions 

4. Spiral  Model 
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و عدم توجه بتته   ن رفت بازی ری که توان مقاب ه با تهاجم بازی ر  ی ر را  ار  با  ر نظر  

 رنت،جتته بتتازی ر اول  ،نظر کتتر ه تترف پ،ش ،رانهاز اقداما   ،لواا  تهاجم  بازی ر ن،ی

 ،وی  ر توضتت،حا  ختتو آور .  را بتته  ستتت متت   حم تتۀ غاف  ،رانتتهفر ت کاف  برای  

شقاستتانه  یتتدگاه روانبراستتاس   اویل م   اند. همنق، جق  جهان   مصداق ای  مدل را

عالقتته مقتتد و    اخت   ار قشتت انسان تمایل زیا ی به ثبا     ،ا راک   جروی  از سوء  رابر 

 هتتای ورو یکقد تتتا  ا ه. بقابرای  سع  م ب،قد که انتظار  یدن آن را  ار بآننه را  است  

انتظتتارا  ترت،  ایتت   بتتدی   د.نمایتت   هبتتقمق    خو قب اطالعا  و  ریافتهای  جدید را با  

ل بتت اسایر متتوار  قتوجه و مور  عالقۀ خو  برخ  موضوعا  به شو  تا رهبران م   باعث 

شاهد آن خواه،م بو  که ا راک  رستتت و کتتام     ،لذا  ر نت،جهنا یده ب ،رند.    اهم،ت را

از  ی ران بوجو  ن،اید. به عبار   ی ر ثبا  شقاخت  و عالقه مقدی فر  به ح ظ  یدگاه 

و باورهای قب   مقجر به کم توجه  و یا عدم توجه به اطالعا  ورو ی جدیتتد گر یتتده 

م تتر زمان،کتته   ،فتتر   ر تغ،،تتر  یتتدگاه و ن تترش ختتواه،م بتتو   ت بقحویکه شاهد مقاوم

 ناکارآمدی باورهای فر  بقحو غ،ر قابل انکاری ع،ان شده باشد.

 

 پیشینه پژوهش .2

کتتتاب ا راک و    انشتت اه ک مب،تتا و نویستتقدۀ  الم لب، روابط  استا   رابر  جروی   آقای  

تری  نظریتته پتتر ازان  ر ایتت   م  توان یک  از ا   را  الم لب، سوء ا راک  ر س،است 

عوامل تاث،ر گذار بتتر رفتتتار تصتتم،م گ،رنتتدگان  خو  را برمهالعا  حوزه ق مدا  کر  که 

  هد.م س،است خارج  قرار 

تاریخ  بتته ختتوب  نشتتان متت  و رویدا های مهمی  به وقای،    اشاره ر ای  کتاب با  وی  

 الم  تت بتت، را از حقایق    ناتصم،م گ،رندگ   تواند رهبران وم   ا راک   چ ونه سوء هد که  

 ر جهتتان گتتر  . مهالعتتۀ ایتت  اثتتر   واقع،ت های موجو  ور کر ه و مان، رس،دن آنها به  

 و همنقتت،   رفتتتار ختتو   نسبت بتته  ارتقاء سهح  انش و آگاه  رهبرانبه    مقجر  تواندم 

 گر  .  الم لب،  ر عر ۀ روابط  سایر بازی ران  
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توسط  کتتتر   2014ل سا  ر1" و یکا: ی  گ ترمها م،ان ایران و آا راک  سوء"کتاب  

الم ل مرکتتز ب، های روابط  عباس م ک ، استا   انش اه  قعت  شریف، و معاون پکوهش

تحق،قا  استراتکی  و  کتر جان ت،رم ، مدیر اجرای  و متخصتتص پکوهشتت   ر مرکتتز 

  حه و   180الم    ام.آی.ت  گر آوری و تدوی  شده است. ای  کتاب  ر  مهالعا  ب، 

عباس م ک ، جان ت،رم ، س،د حس،  موسویان، رابر  آقایان  با مجموعه مقاالت  به ق م  

جروی ، ک،هان برزگر، است،ون م، ر، حس،  بقتتای ، و رابتتر  ریتتر ان توستتط انتشتتارا  

 .ب ومزبری به چاپ رس،ده است 

ه: کقشو  عبار  است از ایعقوان پرسش ا    مهرح م آننه  ر مقدمۀ ای  کتاب به

 ع ،تته ختتو  مواضتت، و هتتارجزخوان  وجو   کم باچرا  و کشور ایران و آمریکا که  ست 

تاکقون بارهتتا و بارهتتا تتتا ستترحد جقتت  بتتا یکتتدی ر   ندارند،   شمق   به  الزام   یکدی ر

  اند؟و پ،ش رفته تعار  پ،دا کر ه

نویسقدگان ای  کتاب معتقدند کتته بتتا پ،تتروزی  کتتتر حستت  روحتتان   ر انتخابتتا  

و ستتپر ن پستتت مهتتم وزار  خارجتته بتته فتتر    2013جمهوری ایتتران  ر ستتال  است یر

متخصص  چون  کتر محمدجوا  ظریف که با کشتتور آمریکتتا و متتذاکره بتتا مقامتتا  آن 

آشقای  کامل  ار ، ن اه  مشترک م،ان  و  ولت رقتتم ختتور ه کتته استتاس آن را برنامتتۀ 

کتته همتتۀ مشتتکال  از پتت،ش روی   معقا ن،ستتت  هد. ای  بتتدانای ایران تشک،ل م هسته

هتتای هتتا و الب طرف،  بر اشته شده، ب کتته هقتتوز هتتم موانتت، بزرگتت  چتتون ن تتوذ جقاح

 تواند بر مذاکرا  تاث،ری مق    اشته باشد.کار  و کشور م محافظه

به اعتقا  آنان چقاننه ای  مذاکرا  با شکست مواجه شو  چرخۀ س  و چقتتد ستتالۀ 

  هد.با سرعت  ب،ش از گذشته به مس،ر خو  ا امه م   اهبر اشت عدم اعتما  و سوء

 از نظر نویسقدگان نکتۀ ک ،دی  ی ری که باید به آن اشاره کر  ای  استتت کتته ستتوء

ها و نظریتتا  تتتری  فرضتت،هواسهۀ تمرکز بتتر مق  ویکه بهها  ر روابط  و کشور بها راک 

اب و بررس  رویکر های تک شو . با مهالعۀ ای   ا  طرف مقابل ساخته م  رخصوص ن،ی

توان  ریافت که اگرچه آنها  ر ش،وۀ ارائه و یا اساس نظرا  ختتو  بتتا نویسقدگان آن م 

و آن   اندالقول بو هاند، اما قدر مس م بر ی  محور موضوع  مت قیکدی ر اختالف  اشته

 
1. U.S.-Iran Misperceptions: A Dialogue 
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طتترف  وبرای هر   ها را به سمت  قابل پذیرش و قابل حلیتوان اختالفچ ونه م ایقکه:  

  سوق  ا ؟ 

 

 یان ایران و ایالت متحده آمریکا  . ادراک و سوء ادراک در روابط م3

ایتت  ستتئوال مهتترح   ،از گذشته تتتاکقونآمریکا  ایاال  متحدۀ    ایران وبا مروری بر روابط  

بعد از استقرار نظتتام جمهتتوری   ،چ ونه و چه عوام   باعث شد تا  و کشورشو  که  م 

ر  ر روی یکدی ر قرار گرفته و به چق،  سهح  از روابتتط پ تت   ورکامال    ،اسالم   ر ایران

انتتد. از  الیل مخت    را برای آن ذکر نمو ه  ،تقش برسقد. کارشقاسان با ن اه  به گذشته

حمایت آمریکا از رژیم ستتابق ایتتران، اشتتغال   ،جم ه؛ کو تا ع ،ه  ولت م ی   کتر مصدق

حمایتتت آمریکتتا از   ،ریکا ع ،ه ایتترانمآتحریم چهل سالۀ    ،س ار  آمریکا وگروگان ،ری

تضتتا  مقتتاف، و   ،های مخالف و برانداز ج.ا.ایتترانحمایت از گروه  ،ساله8 دام  ر جق   

ای  و کشور  ر قبال کشورهای عرب  و رژیم اسرائ،ل و موار ی از ایتت  س،استهای مقهقه

کتور مهتتمی  ی تتری اف ق،توان نام بر . امیا  ر کقار موار  ا    و بس،ار مهمی فو  ست را م 

ن،ز وجو   ار  که نباید از آنها غافل بو  و آن شخص،ت و ویکگ،های شخص،ت  رهبران و 

شتتقاخت شخصتت،ت و   ، ولتمر ان است. نخست،  و شاید مهمتری  گتتام  ر ایتت  عر تته

دآقایتتان  ویکگ،های شخص،ت  رهبران  و کشور است که  ر ایقجا رؤستتای جمهتتور ایتتران

حان ( و البته ایضاً به هم،  ترت،  رؤسای جمهور وقت ایاال  وراحمدی نکا ،    ،خاتم 

متحدۀ آمریکا مور  نظر خواهقد بو . امیا قبل از هر بررس  و یا اظهتتار نظتتری بایتتد ایتت  

تع،،  و اتختتاذ تصتتم،م  ر  ،واقع،ت را  ر نظر گرفت که براساس ساختار س،اس  ج. ا. ا 

بهور عامی و مذاکره و برقراری هرگونه    از جم ه  س،است خارج  ،س،استهای کالن کشور

 ر حوزۀ اخت،ارا  رهبری قرار  ار  بتتا ایتت   ،ارتبا  با ایاال  متحدۀ آمریکا بهور خاص

ایتت  واقع،تتت استتت کتته   ،آننه موج  ایجا  ان ،زه  ر انجام ای  پکوهش گر ید  ،وجو 

کاهش تقش   شاهد  ، ر مقاطع  خاصی  ، ار ب،   و کشورع ،رغم اختالفا  عم،ق و ریشه

ایم. نویسقده معتقد ای بو همقهقه موضوعا  برخ   ر و یا حت  همکاری محدو  طرف، 

  و روابتتط است ع یِت بخش  از نوسانا  موجو   ر کاهش و یا افزایش م،زان تتتقش  ر

کشور را باید  ر فرایقد »بر اشت و سوءبر اشت« و شخص،ت رهبران جستجو کر . البتتته 
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چتترا کتته   ،به معق  موفق،ت  ر س،است خارج  ج. ا. ا  ن،ستتت   ام هوم کاهش تقش لزوم

 ر نهایتتت بتته  نبتتال تغ،،تتر   ،همواره بتتا استتت ا ه از روشتتهای مخت تتف  ،طرف آمریکای 

 باشد.  ای جمهوری ا.ایران م س،استهای مقهقه

الم  تت ، موضتتوچ ناش  از ستتوء ا راک  ر روابتتط بتت،   احساس تهدیداما بهور ک  ،      

از گذشتۀ  ور تاکقون  ر روابط م،ان م تها، همواره وجتتو   اشتتته استتت.   هک مهم  است  

همان ونه که با ن اه  اجمال  به چهار  هه روابط ج. ا. ایران و ایاال  متحدۀ آمریکا ن،ز 

م  توان آثار احساس تهدید ناش  از سوء ا راک را مشاهده نمو . ستتوء ا راکتت  کتته  ر 

 ی قابل رؤیت است. اتمام  سهوح س،اس ، فرهق  ، اقتص

تالش ایران  ر جهت  ست،اب  به تکقولتتوژی و چرختتۀ کامتتل ستتوخت    ،بعقوان مثال     

از انتترژی  ای بعقوان یک  از مهمتری  اولویتهای ج. ا. ایران  ر استتت ا ۀ  تت ح آم،تتزهسته

ای اعالم م  شو  امیا وقت  ای  اقتتدام بتتزرگ م یتت   ر کقتتار خبتتر اعتتالم رستتم  و هسته

پ،تتام روشتتق  را  ،گ،ر مسئوالن نظام مبق  بر نابو ی رژیم  ه،ون،ست  قرار م    غ،ررسم

حمایتتت از گروههتتای  ،نماید. حال اگر عالوه بر موار  فتتوقبه همۀ مخاطبانش اعالم م 

همتتاهق   کامتتل بتت،    ،م هوم  جتتز  ،جها ی ف سه،  و حزب اهلل را ن،ز  ر نظر ب ،ریم

 قهع  س،است خارج  ج. ا. ایران ندار .  م،س،است اعالم  و اعمال  بعقوان تصم

از مرح تتۀ ستتوءا راک  ،موضتتوچ ،توان گ ت از مقظر طرفهای مقابل ر ای  مرح ه م      

عبور کر ه و آندخهر( را ا راک  مبتق  بر واقع،ت  انسته و لتتذا بوضتتوح شتتاهد اعمتتال 

فعال و محوری  حدیاکثر فشار ع ،ه جمهوری ا.ایران م  باش،م. به هر حال نقش و حضور

طبعاً ای  ن ران  را برای ایاال  متحده و شتترکای غربتت  و   ،ایران  ر مقاقشا  خاورم،انه

مقهقه ایش  به وجو  آور ه است که افزایش قدر  نظام  و ایضاً گسترش حتتوزۀ ن تتوذ 

تهدیدی جدیی برای مقاف، و امق،ت ایتت  کشتتورها خواهتتد بتتو . و البتتته   ،ایران  ر مقهقه

ن ران  کشورهای همسو با آمریکا  ر مقهقه بو ه و زم،قه هتتای توج،تته   ،آن   نت،جۀ طب،ع

ایجا  پای اههای نظام  و فروش قابتتل توجتته تستت ،حا  ب،شتتتر را فتتراهم کتتر ه استتت. 

معمیتتای "بتته عقتتوان  ،از آن  الم تتلبتت،  غدغه ها و ن ران  های کتته کارشقاستتان روابتتط  
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قدر  نظام  ی   ولت دبا هدف افزایش   شیکققد. تعب،ری که  ر آن افزایا  م   "1امق،ت 

  ر سایر  ولت ها خواهد شد.    سوء بر اشت مقجر به ایجا     ،ضری  امق،ت  خو (

ضرور   ار  تا بمقظتتور بررستت  موضتتوچ   ،حال با توجه به توض،حات  که  ا ه شد     

  اشتتته  1399تتتا    1376مروری بر س،است خارج  ج. ا. ایران ط  ستتالهای    ،ا    مقاله

 باش،م.

 

     نژاد و روحانیاحمدی ،خاتمیبررسی سیاست خارجی ج.ا.ایران در دولت . 4

 سید محمد خاتمی: در دورۀ ریاست جمهوری آ ایران ا. سیاست خارجی ج.. 4-1

  2 ر گ تمتتان معقتتا ار ت اوت  ،با روی کار آمدن  ولت خاتم  موسوم به  ولت ا الحا 

 پدید آمد. الم   ب،  و  اخ   یاه عر ه ه  رگذشت نسبت به جدید  ولت 

رونتتد تتتقش ز ایتت   ر س،استتت ختتارج   ر ستترلوحۀ فعال،تهتتای  ولتتت و وزار       

امورخارجه قرار گرفت.  ولت ا الحا  با تک،ه بر شعار توسعۀ س،اس   ر  اختتل و بتته 

تقش ز ایتت   ر س،استتت ختتارج  و گ ت تتوی   ،کارگ،ری م اه،م  همنون جامعه مدن 

تالش نمو  تا به زعم ختتو  چهتتره س،استت  جدیتتدی را نتتز  افکتتار   ،جرادن ها  ر ختم

 عموم  جهان،ان به نمایش ب ذار .

از سوی سازمان م ل به عقوان سال گ ت وی تمدن ها نام،تتده   2001تا جای  که سال       

شتت  اقبال جهان  به ای  ایده آن را به فرامو   با وجو سپتامبر    11شد. هرچقد وقوچ حا ثه  

 سپر .

توستتعۀ   ، مکراستت   ،آزا ی ب،تتان  ،ای   ولت با ارایۀ شعارهای  همنون جامعۀ مدن      

 مشارکت و حقی مر م  ر تع،،  سرنوشت و ... اعالم موجو یت نمو .  ،س،اس 

 مکراس  و مانقتتد آن عتتالوه بتتر   ،آزا ی ب،ان  ،طرح شعارهای  همنون جامعه مدن      

ت و پرشور مشارکت  ر  اختتل را فضای مثب  امکان ایجا  ،بازتاب و کس  پرست،ک جهان 

ن،ز فراهم م  نمو . بقول آقای  کتر  هش،ری؛ »جامعتتۀ متتدن   ر ب عتتد س،استت  موجتت  

 ،مشارکت س،اس  مسالمت آم،ز مر م  ر انتخابا  و مان، از آن م  شو  که حکتتومت ران

 
1. Security Dilemma 

2. Discourse 
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  بتتاال جتت و معتتۀ متتدن  مجا ،فرایقد انتخابا  را به ن ، خو  تغ،،ر  هقد. به عبار   ی تتر

به   ،فت  فرهق  س،اس  جامعه یعق   ست به  ست شدن قدر  س،اس  بدون خشونت ر

 ور  مستتالمت آم،تتز و بتتا مشتتارکت وستت،، گروههتتای س،استت   ر زنتتدگ  س،استت  

 (  1377گر  .د هش،ری،م 

 ا الح و پرچمدار جقبش رهبر عقوان خاتم  را که بس،اری از او به آقای س،د محمد     

او را بعقتتوان چهتتره  ،تصدی سمت ریاست جمهتتوری از قبل ،م  کققدیا   ایران  ر  ط ب

آزا ی  ر  معتقتتد بتته کتته روحتتان  روشتتق کر متت  شتتقاختقد  و  انشتت اه  ،ای فرهق  

بو  که البته از مقظر مقتقدان  اقتصا ی  موکراس  و رشد ،توسعه س،اس  ،چارچوب قانون

 از ت کیر ل،برال،سم است.  و تبع،ت   قاندیشۀ  ی متیهم به تسامح و تساهل  ر ، اخ   اش

 و ایمقهقتته  ر عر تته ایتتران ختتارج  س،است  اهداف بر  پ،ش برای خاتم  محمد     

  وره ایتت  ز ایتت   ر تتتقش س،استتت    ".گرفت  پ،ش را ز ای تقش استراتکی ،الم   ب، 

 زا امق،تتت  و  تت ح  رخواست  و کشور  اخل  ر  موکرات،  س،ستم نها ن بق،ان بر مبتق 

 الم  تت بتت، روابتتط  از زور حذف و برابری ا ول بر تاک،د و عدالت  پایه بر خارج جهان

 بو .

 گ تتت  ابتکار ز ای ، تقش استراتکی تحقق برای خاتم  آقای شعارهای تری  مهم ازیک  

 تحتتت  ایران خارج  س،است  خاتم  محمد آمدن کار روی زمان  ر  . بو  هاوگوی تمدن

ستتاموئل  ستتوی از هتتا تمتتدن ب،  نزاچ ایده شدن مهرح از پ  ویکه به ت، اش فشار قرار

مواجتته  محتتدو یت  با الم   ب،  عر ه  ر ایران خارج  س،است  عمل ابتکار هانت،ق تون،

ایده  بر تاث،رگذاری یا ن وذ  نبال به خاتم " ها تمدن وگوی گ ت  ایده طریق از بو . شده

بق،تته  مقابل  ر غرب  ور  به نباید  جهان نظم هک   اشت  تاک،د و بو  ها تمدن ب،  نزاچ

   .شو  ن ریسته

 عقتتوان ایران بتته تا کر  است ا ه وگو  گ ت  استراتکی از خاتم  شده، جهان   ن،ای  ر     

  ر را الم  تت بتت،  جامعتته تا کر  تالش زمان همان  ر و باشد الم   ب،  جامعه از بخش 

 هتتای  یپ مات،تت چالش جتتای بتته الم   ب،  جامعه که کقد قان، خو  ف س    رک  مور 

 " .(Aldosari, 2015: 54 ) باشد وگو  گ ت  بر مبتق  باید موجو 
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عالوه بر طرح   1377ایشان  ر سخقران  خو   ر مجم، عموم  سازمان م ل  ر سال       

آم،ز »وتو«  ر به رستتم،ت شتتقاخت  موار ی همنون ؛ کش،دن خط بهالن بر حق تبع،ض

تخصتت،ص   ،و و یا تا وقت  حق وتو باق  است ورهای عضشک  النه همه  حق مساوی و عا

ی  کرس   ائم  ر شورای امق،ت سازمان م ل متحد به کشورهای اسالم  »به نمایقتتدگ  

از ی  م، ،ار  و چقد  د م، ،ون ن وس، بعقوان ششتتم،  عضتتو  ارای حتتق وتتتو  ر آن 

اظهتتار   ،دهتت عجقبش عدم تشورا و اختصاص و تعم،م هم،  امر به سایر کشورهای عضو  

، از ستتوی 2001کقم که به عقوان گتتام اول، ستتال به نام ج.ا. ایران پ،شقها  م   "م   ار ؛  

وگو ها نام،ده شو ، بتتا ایتت  ام،تتد کتته بتتا ایتت  گ تتت گوی تمدنوسازمان م ل سال گ ت 

تری  های ضروری برای تحقق عدالت و آزا ی جهان  بر اشته بشو . از واالنخست،  گام

وگو و ج وگ،ری از کتتاربر  زور، پذیرش ضرور  و اهم،ت گ ت ای  قرن،     ستاور های

های فرهق  ، اقتصا ی و س،اس  و تقویت مبان  آزا ی و توسعه تعامل و ت اهم  ر زم،قه

 (1377دخاتم ،" .عدالت و حقوق انسان  است 

 زا کاست  رایب تالش بر عالوه خاتم  محمد های تمدین وگوی ایده گ ت  هایزم،قه     

 و  اشتتت  ن،تتز موضوچ ی   ر ریشه هانت،ق تون ساموئل های تمدن نزاچ ب،  نظریه اثرا 

 فرهقتت  وزار  تصدی به توجه با  .جمهور رئ،  شخص،ت  و تجربه" از بو  عبار  آن

 ویتتکه بتته متتذاه   بتت،  وگو  گ ت  زم،قه  ر خوب  بس،ار تجربه اسالم ، خاتم  ارشا  و

 فرهق تت  عمتتدتا مشترک  فهم و وگو  گ ت  ایده ر ی  طرف از .مس،ح،ت  اشت  و اسالم

 و اقتصتتا ی مقتتاف، گتتری، نظتتام  قتتدر ، زبان از مت او  و را  اشت  خو  زبان که بو 

 (Hafeznia, 2005: 23 ) .قدر  بو  برابری  پ، ماس 

ختتانم   ،بدنبال مواض، جدید و تغ،،ر  ر رویکر  س،است خارج   ولتتت ا تتالحا      

ط  گزارشتت  از س،استتت   1377ماه  تون  ر فرور ی ب،ل ک ،ق  ت خارجه  ول  آلبرایت وزیر

وی  ر   .خارج  امریکا به کق ره از وضع،ت جدید  ر روابط ایران و امریکا تمج،د کر 

های گذشته امریکا  ر قبال ایران عتتذرخواه  سخقان خو  به طور غ،رمستق،م از س،است 

های جق  ستتر ، . ضرور کر   م ناشاه پشت،ب  نمو . ایشان اظهار نمو  ؛ امریکا از رژیم

 ا  که تعدا  زیتتا ی از ایران،تتان از آن متق تتر های امریکا را شکل م ها و فعال،ت س،است 

هتتا ها قابل  رک است. وی سپ  از ایران العمل ایران ای عک بو ند. لذا با چق،  سابقه
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ندند. ب،ل یکا بپ،و رمروابط به اسازی   عو  کر  برای ترس،م ی  نقشه راه مقته  به عا ی

طتت  ستتخقان   ر  1378ک ،قتون متتدت  بعتتد بتترای تتتام،  خواستتته ایتتران  ر فتترور ی  

ها حق  ارند به خاطر آننه کشور م  یتتا فرهقتت  متت  و یتتا س ،د اعالم کر : »ایران کاخ

سال پ،ش بتته ستتر کشورشتتان  150و یا  100یا  60یا    50متحدی  امروزی ایاال  متحده  

ما ای  مساله غ،ر از ای  است که گ ته شتتو  متتا کتتافریم و آنهتتا باشقد ا   ناند عصباهآور 

 (1398تاج، ، برگزیده خداوند هستقد«.د

هتتای  ولتتت امریکتتا تحریم  ،به  نبال سخقان مثبتتت ب،تتل ک ،قتتتون و ختتانم آلبرایتتت      

ر نمتتو  و اقتصا ی ایران را کاهش و مجوز فروش موا  غذای  و پزشک  را به ایران  ا 

نتتام »ستتازمان  ،وزار  امور خارجه امریکا به مقظور کاهش تقش م،ان  و کشور  ،ر شدارق

 .های تروریست  قرار  هدمجاهدی  دمقافق، ( خ ق« را  ر ل،ست سازمان

سخق وی وقت وزار  خارجه امریکتتا رستتماً آمتتا گ  امریکتتا   1378 ر اوایل سال       

 ایران،ان را اعالم نمو . ر ویزای  ودای تسه،ل  برای استقرار کقسول ری  ر تهران بر

خانم ما ل،  آلبرایت، وزیر سابق امتتور خارجتته ایتتاال  متحتتده،  ر فتترور ی  ستتال      

مر ا  و  28ها به نقش امریکا  ر کو تای رسماً ضم  پ،ام تبری  سال نو به ایران  1379

و تاسف و   اشاره کر   سرن ون  حکومت  کتر مصدق و حمایت از تجاوز عراق به ایران

ناراحت  خو  را از ای  مساله ابراز  اشت.  ر بخش  از پ،تتام آلبرایتتت بتته مقاستتبت ع،تتد 

عقوان آغاز ستتال، ها با ی  تمدن سه هزار ساله با انتخاب بهار بهنوروز آمده بو : »ایران 

کتته  ر کق،م. متتا از ای هوشمقدی خو  را نشان  ا ند و ما هم به ای  هوشمقدی سالم م 

مسائل  اخ   ایران  خالت کر یم واقعتتاً و از  تتم،م ق تت  نتتاراحت،م.   ی پ،ش  راهسال

هتتا  ولت امریکا به نمایقدگ  از سوی مر م ای  کشور حاضر است هر کتتاری کتته ایران 

های امریکتتا بتترای از م،تتان بر اشتتت  کدام از قدم«   اما ایران به ه، .گویقد انجام  هدم 

 ست ،ری و محاکمتته چقتتد یهتتو ی ایرانتت   ر   دی ندا  وی جواب مساعاعتما  یوار ب 

ش،راز باعث شد مجد اً بحران   ر روابط ایران با غرب ایجا  شو . با گذر از ای  مقهتت، 

 ر مج   ششم امریکا بار  ی ر ایران را بتته ها  ط   و به  نبال پ،روزی چشم ،ر ا الح

هتتایش متتام  تالشون خسته و وامانده از تانجام مذاکرا  مستق،م  عو  کر . ب،ل ک ،قت

هتتای ختتو  را »م  تمتتام تالش :ها و بهبو  روابط با ایران اعالم کر برای رف، سوء ت اهم
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ام و هرکتتاری را کتته ریتت،  های محدو  به کار گرفته ر زم،قه بهبو  روابط با ایران و راه

  (  1398تاج، ، «د.امتواند کقد انجام  ا هجمهوری امریکا م 

 ،رس،د تمام  تالشهای  ولت خاتم   ر جهت رف، سوء ت اهما   و کشوربقظر م      

زیرا تحقیتتق چقتت،  امتتری مستتت زم رضتتایت تمتتام  ارکتتان قتتدر  و   ،تالش  ب،هو ه بو 

 ،که چق،  عزم و ارا ه و خوشب،ق  وجو  نداشت. ر حال ،حاکم،ت  رون نظام بو 

متتدع  شتتدند کتته  ،ه به مخال تها و موان، ایجا  شدهالبته بعدها مقتقدان او بدون اشار     

 ستاور  قابل اعتقتتای    ،حت   ر زمان طرح آن ن،ز نه تقها  ،ایدۀ گ ت وی تمدینهای خاتم 

حام  تروریستتم خوانتتدن ج. ا. ا  محور شرار  و  ،ب که بر عک    نبال نداشته است را به

هم تقهتتا چقتتد متتاه پتت  از آن ،رئ،  جمهور وقت آمریکا  ، ر  ن،ا توسط جرج بوش پسر

طرح و تصوی  ای  ایده  ر سازمان م ل و همنق،  جق  بتتزرگ و ویران تتر آمریکتتا  ر 

، یعقتت  2002ها  ر ستتال  افغانستان و عراق را از  ستاور های بعدی ایده گ ت وی تمدن

مقتقدانش بر ای  اعتقا ند که ختتوش  .ی  سال بعد از تصوی  ای  ایده، م   انقد   رست 

 ر برابر نظتتام ستت هه نتتوع  وا ا گتت  و عقتت  نشتت،ق   ر برابتتر زیتتا ه ختتواه    ب،ق  او

غرب،هاست و هر گام عق  نش،ق   ر مقابل آمریکا و غرب  ها آنها را جسورتر نمتتو ه تتتا 

ع ،رغم عم کتتر   ،امیا به هر حاله پای آن قربان  کق،م. جائ  که استقالل مان را هم باید ب

ال  متحده آمریکا  ر آن مقه، و  رفقظر از عدم کتتارای  کامال متضا  و جق  ط بانۀ ایا

ای  واقع،ت را نم  توان انکار نمو  که ارایۀ ای  پ،شتتقها  از  ،مؤثر ایدۀ گ ت وی تمدن ها

را  ر  الم تتلب، فضای س،اس   ،ا اندازه ایت ،و تصوی  آن   ر سازمان م لج. ا. ا   سوی  

 تغ،،ر  ا .ج. ا. ا  آن مقه، به ن ، 

 

  نژادمحمود احمدی در دورۀ ریاست جمهوری ایران ا. سیاست خارجی ج. .4-2

نکا  اعتتالم های س،است ختتارج   ولتتت آقتتای احمتتدیتری  ا ول و مول هیک  از مهم

و ارایتتۀ پ،شتتقها   ر جهتتت ا تتالح و تغ،،تتر   م   الب، نارضایت  نسبت به ساختار نظام  

آن را  ر  ،ه چتتالش کشتت،دن نظتتام ستت ههبو . وی بتتا بتت  الم لب، ساختار حاکم بر روابط 

راستای مقاف،  ولت های قدرتمقد و زورگو و ع ،ه م ت های ستمدیده و مظ وم جهتتان  
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 ،ز کارشقاستتان انست. ن اه  آرمان رایانه با رویکر ی تهاجم  که بتته زعتتم برختت  ام 

 یا آور مواض،  هۀ اویل انقالب بو . 

گر همای  س ،ران و رؤسای نمایقدگ،های ج. ا.    ر مراسم افتتاح  1386وی  ر مر ا        

جهتتان  ر آستتتانه تحتتول  عظتت،م قتترار  ار ، گ تتت: "ا   ر خارج از کشور، با ب،ان ایقکه  

 الم  تت بتت، مقاسبا  و روابتتط    ماموریت بزرگ امروز ج. ا. ایران ا الح و تغ،،ر ساختار

رای تغ،،ر شتترایط . ایشان حرکت ب" رجهت مقاف، م ت ها و ترس،م شرایط مه وب است 

را مهالبتته همتته انستتان هتتای   الم   ب، نامه وب، نامشروچ و غ،ر ح،ح حاکم بر روابط  

مقصف و  الح به ویکه م ت بزرگ ایران برشمر  و تصریح کر : امتتروز م تتت و  ولتتت 

ز تهدیدهای قدر  های فاسد ناراحت و ن ران ن،ستتتقد و ماموریتتت ختتو  بتترای ایران ا

هان مبتق  بر عدالت، خداپرست  و عشق و مهرورزی و انصاف را ا الح نظام حاکم برج

فریا  م  زنقد. آقای احمدی نکا  عدالت گستری را ثمره و مقویم توح،د و یک  از ا ول 

اک،تتد کتتر : مقاستتبا  جهتتان و قتتوان،  س،است خارج  جمهوری استتالم  برشتتمر  و ت

نسان ها از حقوق متقاستت   ر باید براساس عدالت تقظ،م و اجرا شو  و همه ا  الم   ب، 

 .عر ه های مخت ف برخور ار باشقد

نکا  با ب،ان ایقکه همه مقاقشا  برپایه عدالت قابل حل و فصل است، گ تتت: احمدی     

م  شو  و ریشۀ ضای، کر ن حقوق م ت هتتا و   امق،ت پایدار فقط  ر سایه عدالت محقق

 .کققدی زورگو بر جهان تحم،ل م های  است که قدر  هاعدالت تروی  تروریسم  ر ب 

آقای احمدی نکا  عشق به بشریت را از  الیل آفریقش انسان هتتا از ستتوی خداونتتد      

ج  و رابهه با عقوان و خاطرنشان کر : مهرورزی از  ی ر ا ول ج. ا. ا   ر س،است خار

 .م ت ها است 

زندگ  جاوید و ابتتدی بتترای ایشان  ر ا امه با ب،ان ایقکه تعال  معقوی و همه جانبه،      

تعال  جامعه بشری و ح ظ کرامتتت انستتان  همتتراه بتتا   :انسان ها را رقم م  زند، گ ت 

 اشت  ن اه هدفمقد به جهان  ر کقار عدالت و مهرورزی جزو ا تتول س،استتت ختتارج  

 (  1386مر ا   21  دخبرگزاری ایسقا،.مهوری اسالم  ایران است ج

گ تمتتان   1384  –  1387طتت  ستتال هتتای    ،د آن هستتت،مبه هرحال همان ونه که شاه     

گرای  ستتاالر استتالم « بتته »ا تتولحتتاکم بتتر س،استتت ختتارج  ایتتران از » تت ح مر م
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ان به زیتتر ستتؤال تو محور« تغ،،ر کر . از خصو ،ا  قابل توجه گ تمان جدید م عدالت 

،دن الم   ، اتخاذ رویکر  تهاجم  نسبت به غرب و به چتتالش کشتت بر ن هقجارهای ب، 

های ایران بر مبقای اولویت تقظ،م روابط بر بازب،ق   ر س،است   ،های بزرگقدر   س،است 

 .خواه جهان اشتتاره کتتر های عدالت ها و جقبشگسترش روابط و ضرور  تعامل با م ت 

ت خارج  ج. ا. ا  را به ستتمت و ستتوی همکتتاری و تعامتتل ب،شتتتر بتتا روندی که س،اس

 ای الت،  سوق  ا .  کشورهای خاص آفریقای  و آمریک

نکا  را  ر حوزه هتتای س،استتت ختتارج   رویکر های س،است خارج  آقای احمدی     

مقتتاف، و اهتتداف م تت ، انقتتالب استتالم   ، ر زم،قه های  ولت م  ، هویت  ولت ج. ا. ا

 ولت م    ر چتتارچوب ایتتدئولوژی و جهتتان   :ایقهور م  توان برشمر   الم لب، ونظام  

ع  تعریف م  گر   و نه تقها ماه،ت سکوالر و عرف  نتتدار  ب کتته از ش،  -ب،ق  اسالم   

سرشت  کامالً  یق  و اسالم  برخور ار است. ای  گ تمان از نظتتر س،استتت اخالقتت  بتته 

هتتای امعه  یق  مبتقتت  بتتر ا تتول و ارزش ولت و حکومت  م  ن ر  که تاس،  ی  ج

 ار  . انقتتالب استتالم  و   فرازمان  و فرامکان  شتتریعت استتالم را  ر مرکتتز ثقتتل ختتو 

ها، ا ول و ارزش های آن یک  از مقدما  بق،ا ی و یک  از عقا ر اساس  تع،تت،  آرمان

 (.1387و تعریف کققده هویت م   ایران است دع،وض ،

 واعترا  به  تب،،  و تو ،ف ،نهم  ولت  خارج  س،است  دافاه تری  مهم از یک      

 و تغ،،تتر بتته مقظتتور الم   ب،  های عم کر  سازمانبه  نسبت  و انتقا  جهان  نظام س هه

محمو  احمدی نکا  بتتا هشتتت بتتار  .بو ه است   عا النه نظام  استقرار برای آن  گرگون 

ی اعتراضتت  نستتبت بتته همتتواره رویکتتر   ،حضور خو   ر مجم، عموم  ستتازمان م تتل

نظریتته  ختتاتم  کتته بتتا ارایتتۀ  ،گ،ر . وی برخالفعم کر  قدرتهای بزرگ را  ر پ،ش م 

بتتا ستتخقان   84 ر ستتال   ،گ ت وی تمدن ها به  نبال گ ت و و تعامل با  ن،ای غرب بتتو 

قدرتهای غرب  را بتته چتتالش کشتت،د و  ر مواضتتع   تتریح بتته انکتتار قضتت،ه   ،اعتراض 

واهان حذف رژیم اشغال ر قدس از نقشه جغراف،ا شتتد. ایشتتان هولوکاست پر اخت و خ

بتته مبتتاحث  همنتتون   85ازمان م تتل  ر ستتال  اش  ر مجم، عموم  ستت  وم،  سخقران 

وق تته ستتالحهای اتمتت ، م،کروبتت  و شتت،م،ای ، اشتتغال کشتتورها و توستتعه گسترش ب 

و فتتوری و ن،تتاز ح،تتات   الم  تت بتت، های  ها، عدم رعایت حقوق اعضای سازمان رگ،ری
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شورای امق،ت به مشروع،ت و کارآمدی پر اخت. ایشان  ر ای  سخقران  اگرچه  راحتا 

گ،ری رژیم  ه،ون،ست  اشتتاره کتتر  کتته مساله هولوکاست نپر اخت امیا به نحوۀ شکلبه  

 های غرب  را بران ،خت.رسانه  واکقش

،ز با حاشتت،ه ن  86سوم،  حضور احمدی نکا   ر مجم، عموم  سازمان م ل  ر سال       

انشتت اه رئ،     ، ر ای  مراسم  های  از جم ه سخقران  وی  ر  انش اه ک مب،ا همراه بو .

ک مب،ا »ل  بول،ق ر«  ر سخقان  توه،  آم،ز  ر ابتدای ای  ج سه و قبل از ستتخقان آقتتای 

رئ،  جمهوری اسالم  ایران را » یکتاتور حق،ر« خهاب کتتر  و  ر پایتتان   ،احمدی نکا 

 توانستم از پ  احمدی نکا  برآیم.  ن،ز گ ت که آرزو  اشتم بهتر م سخقان خو 

و سخقران    87 ر سازمان م ل متحد  ر سال  حضور خو     ارم، احمدی نکا   ر چه     

الت پر اختتت. عتتد ر ای  مجم، به مباحث  همنون جهان، انستتان، آزا ی و عبو یتتت و  

عالم متت  کتتقم کتته م تتت ایتتران و ایشان   ر ای  اجالس اظهار اشت ؛ م  به  راحت ا

 جهان  مخالف اند. بس،اری از م ت ها و  ولت ها با ای  ن اه و عم کر  س هه گران  

وی افزو : برپای  عدالت ن،ازمقد انسانهای  استتت کتته  ر  رون ختتو  بتته اعتتتدال و      

عدالت رس،ده باشقد و خوی برتری جوی  را مهار و خص ت فداکاری و خدمت گتتذاری 

چ بشر را متج   کر ه باشقد که تحقق کامل و تمام ع،ار آن جتتز  ر ستتایۀ حاکم،تتت به نو 

رئتت،  جمهتتور  ر کامل، عبد خدا و موعو  پ،امبران اله  م،ستتر ن،ستتت.  انسان  الح و  

هتتا مشتتک   نتتداریم امتتا اعالم کر  کتته متتا بتتا یهو ی CNNمصاحبه با شبکه ت ویزیون  

بهم،  ترت،   ر سالهای بعتتد ن،تتز   ،ولتهای نهم و  همرئ،   ها  ی  ندارند. ه،ون،ست 

امق،تتت فقتتط از طریتتق تتتروی     ر سخقران  های خو  به موضوعات  همنون ؛  تت ح و

شقاستتای    ستتپتامبر و  11 ربتتاره حا ثتتۀ    گروه حق،قت یتتاب مستتتقلتشک،ل    ،یکتاپرست 

ستتال  ،وچ نکققتتد (ای اظهار نظر  ربارۀ آن را ممقتت بعدها عدهمسبیبان ا    دبه  ل،ل ایقکه  

ای بتترای هتت،  ای برای همه و سالح هستهانرژی هسته  "سال خ ، سالح اتم  و    2011

مجم، به مقظور ا تتالح و نهتتای  کتتر ن ستتاختار  ،العا هنشست فوق ،اعالم شو   "ک 

 سازمان م  پر از .
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 حسن روحانیدر دورۀ ریاست جمهوری  ایران ا. سیاست خارجی ج.. 4-3

روحان  رئ،   ولت یاز هم و  واز هم که با شعار تدب،ر و ام،د وار  عر ۀ   آقای حس 

حول   ،خارج  خو  را ن،ز بر اساس شعار تدب،ر و ام،دا ول س،است    ،اجرای  کشور شد

تعامتتل و احتتترام متقابتتل،  یپ ماستت    ،اعتدال گرای   ،محورهای  همنون گ تمان سازنده

  و مقهقه گرای  اعالم نمو . به عبار   ی تتر بر ، ن   خشونت و افرا ، تقش ز ای-بر 

ختتارج   ولتتت هتتای س،است خارج  ای   ولت به نوع  ا امه س،است  ،م  توان گ ت 

سازندگ  و ا الحا  محسوب م  شو  چرا که مبقای س،استتت ختتارج  ج.ا.ایتتران  ر 

پتت  ریتتزی شتتده   ، ولت یاز هم و  واز هم همنون  ولت ا الحا  بر محور گ تمتتان

 ر مراسم تح ،ف خو   ر مج   شورای   1392مر ا     13قای روحان   ر تاریخ  آاست.  

ج  مور  نظر خو  را ایق ونتته اعتتالم کتتر  کتته : » ر ا ول بق،ا ی  س،است خار  ،اسالم 

عر ه ی س،است خارج ، با قاطع،ت تمام و به عقوان مقتخ  مر م شریف ایران، اعتتالم 

ا  مقهقتته استتت. ایتتران لق رگتتاه ثبتتا   ر ایتت   ارم که ج. ا. ایران   ر پ    ح و ثبم 

. نظام س،اس  هر کشور مقهقه ی پرآشوب است. ما  ر پ  تغ،،ر مرزها و  ولت ها ن،ست،م

ی عموم  مر م آن کشور بست    ار . ما بتتا هتتر گونتته  گرگتتون   ر به خواست و ارا ه

ا نقهتته ی نظام های س،اس  از طریق مداخال  خارج  مختتال ،م و بتته کتتارگ،ری زور ر

مقابل مر م ساالری و حق تع،،  سرنوشت م ت ها م   انتت،م. مخال تتت و ستتت،ز بتتا هتتر 

 هه و تجاوز مخصو ا تعتتر  نظتتام ، جزیتت  از فرهقتت  استتالم ، گونه زورگوی ، س

انقالب  و ایران  ماست. آرامش و ثبا   ر همه ی مقاطق پ،رامون  ما نه فقط ی  آرزو و 

 .همه جانبه برای ج. ا. ایران  است خواست، ب که ن،از و ضرورت  

با عقوان وی که برنامه جام،  ولت خو   ر حوزه س،است خارج  را  ر قال  کتاب   

 ولتتت یتتاز هم را م،تترا   ار یکتت  از بتتدتری   وره هتتا از  ،مقتشر نمتتو  » وباره ایران«

 ه کتته ای اعالم نمو های فرا مقهقهمقاسبا  جمهوری اسالم  ایران با همسای ان و قدر 

برای قرار  ا ن س،است خارج   ر مس،ر تعامل سازنده و مؤثر با همه کشتتورهای جهتتان 

/ 2/ 27،نمایتتد.دخبرگزاری ج.ا.ا، حکمتتت و مصتت حت تتتالش متت بر اساس ا ول عتتز 

1396) 
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 ه:ایشان معتقد است  ولت او مسئول،ت کشور را  ر شرایه  تحویل گرفت ک 

ری  فضتتا و ب،شتتتری  فشتتار پتت  از پایتتان تکشور  ر عر ه س،است خارج  با تق     

  .برهای پ  از انقالب اسالم  بسر م جق  تحم،   و ب که  ر کل سال

عقوان تهدیتتد  تت ح و امق،تتت ای ایتتران بتتههای جهان ، برنامه هستتتهبا اجماچ قدر     

 د.شالم    شقاخته م ب، 

شور از سوی شورای امق،ت های هدفمقد و ظالمانه ع ،ه ک تری  تحریمبا اعمال سخت     

ای هتت متحتتده، کشتتور از حتتق ختتو   ر فعال،ت سازمان م ل متحد، اتحا یه اروپا و ایاال 

  .الم    محروم بو روزمره اقتصا ی ب، 

طور ع قتت  و کم تهدید به حم ه نظام  بتته کشتتور بتتهاحتمال حم ه نظام  و یا  ست     

 .شدمتقاوب مهرح م 

( توأم با رکو  شتتدید اقتصتتا ی %45رخ تورم پ  از انقالب دکشور  رگ،ر باالتری  ن    

حتتداقل ستته برابتتر  1392تتتا   1390ی  هاکه ارزش پول م    ر فا تت ه ستتالنحویبو  به

  .یافته بو کاهش

ها و ن،ز به خاطر لحتت  روابط س،اس  و اقتصا ی با کشورهای اروپای  به  ل،ل تحریم    

ویکه با طرح موضتتوعات  مانقتتد هولوکاستتت(  ر کققده و تهاجم   ولت  هم دبهتحری 

شتتده رها ن،ز کامالً قه،تری  کشو کمتری  سهح خو  قرار  اشت و روابط با برخ  از مهم

های مخت ف ع ،ه ایران یک  پ  از  ی تتری  ر کق تتره آمریکتتا بتته تصتتوی  تحریم  .بو 

هتتا ایتتت آنرس،د و با اعمال زورمدارانتته »فراستترزم،ق « همتته کشتتورها م تتزم بتته رعم 

عالوه برقانون کتتاهش  .ها تحریم بان  مرکزی ایران بو تری  آنشدند که ازجم ه مهمم 

ه خرید ن ت از ایران، طرح تحریم خرید ن ت ایران هم  ر  ستور کار قرار  اشتتت فزایقد

 ند.توانست  ا را  ن ت ایران را  ر مد  کوتاه  به مرز   ر برساکه م 

روس،ه و چ،  و هقد ن،ز متاثر از فضتتای ستتق ،  تحتتریم   کشورهای  وست همنون    

محتتدو  ستتاخته و یتتا امت،تتازا   ع ،ه کشور روابط اقتصا ی و تجاری ختتو  را بتتا ایتتران

جانبه فراوان  به ن ، خو  وض، کر ه و  رواق، هزیقه سق ،ق  برای ستتا ه نامتوازن و ی 

هتتای ایتتران  ر و  ارای  کر نتتد. امتتوالاز م تتت ایتتران اختتذ م  تری  تعامال  اقتصا ی

ن از شد و ایران مجبتتور بتتو  از محتتل آعقوان گرو ن هداری م های ای  کشورها بهبان 
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کشورهای مذکور کاالهای مصرف  خریداری و وار  کشور کقتتد.  رواقتت، فتتروش ن تتت 

شتتد کتته ایتت  ک، ،تتت انجتتام م  ور  تهاتری و  ر قبال وار ا  کاالهای مصرف  ب به

ای اتالف سرمایه م   و عدم امکان است ا ه به،قتته از  رآمتتدهای ن تتت بتترای عمالً به معق

ای( ن،تتز آستت،  هتتای زیربقتتای  و توستتعهی  ر بخشگذارمصالح کشور دمانقتتد ستترمایه

  .رساندن به تول،دا   اخ   بو 

وانتقال مال  رسم  و ش اف از مبدأ و یا به مقصد کشور ممقوچ شده بتتو  هرگونه نقل    

ها خواران و واسهههای کالن رانت مر زم،قه را برای گسترش فسا  و سو جوی و هم،  ا

 .کر هم م المال فراو اتالف شدید ب،ت 

آور های  ولتتت ختتو  تری   ستتت آقای روحان  از بعد امق،ت  و نظام  از جم ه مهم     

 ر حوزۀ س،است خارج  را خارج کر ن ایران از ذیل فصل ه ت مقشور و  ستتتور کتتار 

الم  تت  انتترژی مختومه شدن پروندۀ ابعا  نظام  هسته ای  ر آژانتت  ب،   ،شورای امق،ت 

تعتتدیل   ،از روس،ه پ  از چقد سال تع ل  300- فاع  پ،شرفته اس   ریافت سامانه  ،اتم 

رف،   ،های موشک  ایرانمصوبا  و حذف کامل تهدیدا  شورای امق،ت پ،رامون آزمایش

 ها اعالم م  نماید.ز تحریمتهدیدا  امق،ت  اقتصا ی ناش  ا

 چتتارۀ کتتار را انجتتام  ،الم  تت بتت،  ولت یاز هم که برای رفتت، تحتتریم و فشتتارهای  

مذاکرات  مستق،م با طرف آمریکای  با حضور سایرقدرتهای جهتتان  متت  ب،قتتد بتتا انجتتام 

ستترانجام  ر  ،متتاه 23پ  از گذشتتت  ،های گستر ۀ  یپ مات، مذاکرات  فشر ه و رایزن 

به توافق بر سر »برنامه جام، اقدام مشتتترک« بتتا شتتش قتتدر  جهتتان    1394ال  ت،رماه س

د که تحقیق تمام  وعده های  ا ه شده و رف، مشکال  م  یابد.  ولت تدب،ر و ام،   ست 

اقتصا ی و ... را  ر گروی اجرای م ا  برجتتام  ،های مخت ف س،اس ج. ا. ایران   ر حوزه

مریکا و خروج ای  کشور از برجتتام آن را بتتر بتتا  رفتتته  ید به ناگهان با تغ،،ر  ولت آم 

 .ب،قدم 

وگو بتتا شتتبکه خبتتری فتتاک  ن،تتوز ر گ تتت  ونالد ترامپ رئ،  جمهوری آمریکا       

ای ایران را ی  توافق احمقانه خواند و گ ت ایتت  دبرجتتام( انجتتام گوید؛ توافق هستهم 

گوید: وی  ر ا امه م   .تمه  ا مساخت، به هم،   ل،ل به آن خاهرکاری را غ،رممک  م 

فاجعتته بتتار بتتو ،   ای ایرانما هشت تری ،ون  الر  ر خاورم،انه هزیقه کر یم، توافق هسته
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 1.8م، ،تتار   الر بتته همتتراه    150توانست آن را ببقد  چرا که  توافق  که ایران هرگز نم 

 (  1399/ 6 / 31 ،دایرنا.م، ،ار   الر وجه نقد را به آنها  ا 

خواهتتان متتذاکره بتتر مبقتتای شتترایط و   ،ضم  تشدید فشارها  ،ولت ترامپ  ر ا امه      

یران م  گر  . ای   رحال  بو  که رهبتتری نظتتام  ر مقتتاط، ای جدید با  ولت اتوافققامه

عدم خوشب،ق  خو  به وعده های آمریکا را اعالم نمو ه بو .  ولت تدب،ر و ام،د   ،مخت ف

تحقق وعده های خو  را تقها  ر گرو مذاکره و گ ت تتو بتتا   ،که با انتخاب رویکر  گ تمان

فته شده بو  را به یکبار پقبه متت  ب،قتتد.  آمریکا م   ید تمام  آننه که با زحمت فراوان با

آقای روحان  که پ  از خروج آمریکتتا از برجتتام، بارهتتا  ر ج ستتا  و مصتتاحبه هتتای 

 ر ستتایه   نشست  بر سر م،ز مذاکرهمذاکره  وجانبه با آمریکا را مر و   انسته و    ،مخت ف

تری   ر تازه ،(1399مهر  28تحریم و فشار را ذلت و تس ،م خوانده بو دخبرگزاری مهر، 

نمو ه و م  گوید: »وقت  برختت  از ا تتحاب   سخقان خو  به   ح امام حس  دچ( اشاره

 ر برابتتر  امام حس  آمدند با زبان معترضانه که چرا قبول کر ید و چرا   ح کر ید؟ چرا

القتتاس ع تت  ان  رأیتتت هتتوی معظم"طرف مقابل پ،مان را امضا کر ید؟ حضر  فرمو : 

ن ری که ایقجتتا پتت،ش متت   20ن ر ن،ست،د شما   10امعه اسالم  که شما  ، گ ت؛ ج"الص ح

آمدید  ن،ای اسالم ن،ست،د م   ر مسجد برای مر م سخقران  کر م و  یدم اکثریت قاط، 

 کقم«دخواهقتتد  تت ح را انتختتاب متت وقتتت  متتر م ایتت  را م   خواهقد وجامعه   ح م 

ا واکقش تقد مخال ان و مقتقدان  ولت (. ای  اظهارا  که ب1399مهر  23،خبرگزاری ج.ا.ا

ستتازی بتترای فتترار  ولتتت نستتبت بتته و حاش،ه تحریف تتتاریخآن را مصداق  ،روبرو شد

 گر  .پاسخ وی  پ  از شکست برجام عقوان م 

 

 یا تهاجمی رؤسای دولت و نقش آن در سیاست خارجیشخصیت تعاملی . 5

  استتت کتته نقتتش و تتتاث،ر شخص،ت و ویکگ،های شخص،ت  رهبران از جم ه فاکتورهتتای

غ،رقابل انکاری بر س،است خارج  و روابط م،ان کشورها  ار . برای بررس  و شتتقاخت 

نظریه پر ازان   ،انظریه ها و  یدگاههای مخت    تاکقون ارایه شده است. ابتد  ،ای  ویکگ،ها

 ر  د  تع،،  تعدا  ویکگ  شخص،ت  موجو   ر افرا  بو نتتد. بعقتتوان مثتتال   ،شخص،ت 
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ویکگتت  شخصتت،ت  را  4000یک  از اول،  نظریه پر ازان شخص،ت تتتا   1 ون آلپور گور

هتتای تعتتدا  ویکگ  ،پر از شخصتت،ت  ی ر نظریتته ،2ریموند کتل ،مهرح نمو . بعد از وی

ویکگتت    16مور  و سرانجام ل،ست نهائ  خو  را بتته    171به  ا    شخص،ت را نخست  

 شخص،ت کاهش  ا .

نظریه سه عام   را مهرح و گروه    ،ر از  ی ر  ر ای  حوزهنظریه پ  ،3هان  آیزن      

مدل پتتق  عتتام   شخصتت،ت را ارایتته نمو نتتد.   ،ها پکوهش ی ر از روانشقاسان ط  سال

    ر شخص،ت انستتان وجتتو   ار  کتته شتتامل ؛ گروه اخ،ر معتقد بو ند که پق  ب عد ا 

م  باشد کتته از آن بتته وجدان و روان رنجوری    ،گشو گ   ،قاب ،ت سازگاری  ،برون رای 

 ” یا پق ِ بزرگ یا  م  شو .    Big 5عقوان ویکگ  های شخص،ت  “

بتته چتته   ،متقاس  با  یتتدگاه و ستت ،قۀ ختتو   ،امیا فارغ از ایقکه روانشقاسان شخص،ت      

پ،ن،دگ  های روانشقاخت    ،از ای  ویکگ،ها  ست یافته و یا به آن اهم،ت م   هقد  تعدا 

و ثغور بتترای ایتت  ویکگ،هتتا را ستتخت متت  نمایتتد. ایتت  ویکگ،هتتای تع،،  حدو     ،انسان

کاریزمات،تت  تتتا   ،شخص،ت  م  تواند تمام  یا بخش  از نشانه های ی  شخص،ت ستتالم

 ،اختتتالال  شخصتت،ت  نظ،تتر ؛ خو شتت، ت  شتتقاخت  و  هتتای روانعالئم  از ناهقجاری

به ن   و ...   عدم اعتما   ،اضهراب و وسواس  ،افسر گ   ،شخص،ت نمایش   ،خو کام  

 را  ر برگ،ر .  

کشف و شقاسای  ای  ویکگ،ها مست زم استتت ا ه از ابتتزار و روشتتهای  نظ،تتر مصتتاحبۀ      

بتته آن  ر ستتهح   تاریخنتتۀ زنتتدگ  فتتر ی و ... استتت کتته  ستتت،اب   ،پرسشتتقامه  ،بال،ق 

معموال توأم با محدو یتهای  بتتو ه و یتتا غالبتتا   ،رهبراند ر ایقجا  ر سهح رئ،  جمهور(

 امکان پذیر نم  باشد. 

و   4 رفا  و ویکگ  ختتاص شتتامل ؛ رفتتتار تهتتاجم   ،امیا از آنجا که  ر ای  پکوهش     

 ،ستتت ختتارج که معموال بکارگ،ری و  اِعمال آن ازستتوی رهبتتران  ر س،ا  5رفتار تعام  

 ،متتدی نظتتر استتت   ،ممک  است اثر مستق،م و فوری بر روابط با سایر کشورها  اشته باشد

 
1. Gordon Allport 

2. Raymond Bernard Cattell 

3. Hans Eysenck 

4. Aggressive behavior 

5. Interactive behavior 
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رفتار و مواض، س،اس  رؤسای  ولتها به راحتتت    ،ا مروری بر ا ب،ا  و نوچ گ تمانبقظر ب

 قابل کشف و شقاسای  است.  

ی مهمی  ر حوزه  ر ای  پکوهش با  ر نظر گرفت  ای  واقع،ت که هرگونه تصم،م گ،ر     

فرایقدی جدا از ساختار کالن قتتدر  و حاکم،تتت  ر کشتتور  ،س،است خارج  ج.ا. ایران

لذا ارزیاب  رفتار و عم کر   ولتها  ر س،است خارج  را باید متقاستت  بتتا حتتدو    ،نبو ه

 ،اخت،ار  ولت ها ارزیاب  نمو . ایقکه برای ن،ل به اهداف مور  نظر  ر س،استتت ختتارج 

ه روش و رویکر ی است ا ه م  نمایقتتد بستت،ار مهتتمی و تع،تت،  کققتتده استتت.  ولتها از چ

نقش  تع،،    ،ا  و نوچ گ تمان مور  است ا ۀ  ولتمر انا ب،  ،بعبار   ی ر م  توان گ ت 

 ر اعتتالم مواضتت، و متتت   ،کققده  ر ا راک و سوءا راک طرف مقابل  ار .  بتترای نمونتته

 ،احمدی نکا  و روحان   ر ستتازمان م تتل  ، سخقران  رؤسای هر سه  ولت آقایان خاتم

و  ل،ک  به  ل،ل ا ب،ا  و پ،ام اعترا  به ب  عدالت  قدرتهای بزرگ  یده و شق،ده م  ش

مقجر به اجمتتاچ جهتتان  و  تتدور   ،نوع  از گ تمان  ،گ تمان کامال مت او  مور  است ا ه

بتتا   ، ت تتوی تمتتدنهاپ،شقها  ایدۀ گ   ،قهعقامه های پ   ر پ  ع ،ه کشور و  ر جای   ی ر

ر بتته بعقوان شعار سال سازمان م ل انتخاب که تا اندازه ای مقجتت   ،وجو  عدم کارائ  مؤثیر

     کاهش تقش  ر روابط خارج  کشور م  شو .

لتت،ک  بتتا   ،الم تتلبتت، معتر  وض، موجو   ر نظتتام    ،بعبارت  هر سه رئ،  جمهور     

مبتق  بتتر حتتلی  ،ر حذف و راهکار  ی ریب ،ا ب،ات  کامال مت او  م  شوند. راهکار یک 

طریق گ تمان متت  باشتتد. از   الم   ب، مسالمت آم،ز و آشت  جویانۀ مسایل و اختالفا  

ن وذ  وبتتارۀ غتترب  ،مخال ان  ر ارزیاب  س،است خارج   ولت آقای خاتم   ،از ی  سو 

و از ستتوی  ر ایران را نت،جۀ نوچ ن رش و ت کرا  ل،برال،ستتت  و مق عالنتتۀ وی  انستتته  

موافقانش معتقدند که وی با اتخاذ ن اه  مثبت و تعام   سع   ر گسترش روابط   ، ی ر

ای که بهبو  روابط و ارتقتتاء ب ونه  ،ا  س،اس  و اقتصا ی با سایر کشورها  اشتهو مقاسب

را یک  از مهمتری   ستتتاور های  ولتتت ایشتتان  ر  الم   ب، ای و سهح مقاسبا  مقهقه

  انقد. ارج  م ب عد س،است خ

از سوی  ی ر  ر  ولت آقای محمو  احمدی نکا  با شخص،ت  روبرو هستتت،م کتته از      

راهبر ی اعتراض  نستتبت بتته شتترایط موجتتو   ر  اختتل و اتختتاذ   ،تدای تصدیی  ولت اب
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را  ر سرلوحۀ کتتار ختتو  قتترار  ا ه بتتو  و بتتا طتترح   الم   ب، س،است  تهاجم   ر بعد  

نابو ی اسرائ،ل و کاغذپاره خواندن قهعقامه هتتای   ،،ر هولوکاست موضوعات  جقجال  نظ

ان  قتتدرتهای بتتزرگ ع ،تته ج. ا. ایتتران  موج  شکل گ،تتری اجمتتاچ جهتت   ،شورای امق،ت 

 گر ید. 

فضای مت تتاوت    ،با تغ،،ر  ولتها و رویکر شان  ،بدی  ترت،   ر مقاط، مخت ف زمان      

و ایاال  متحده  مشاهده م  نمای،م. بتته گونتته را از نظر م،زان تقش  ر روابط م،ان ایران  

 ر  ورۀ  ،دی کاهشتت رونتت  ،ای کتته م،تتزان تتتقش  ر روابتتط  و کشتتور  ر  ورۀ ختتاتم 

روندی افزایش  و  ر  ورۀ روحان  تحت تاث،ر اجرای  نشدن برجام توستتط   ،نکا احمدی

  . هدروندی نوسان  و  ر نهایت افزایش  را نشان م  ،غرب

 

 گیرینتیجه

گونتتاگون روبتترو  هایلشتت همتتواره بتتا چا گذشته  هۀ طول چهار بط ایران و امریکا  رروا

ای  چالشها  و کشور را به شکل خهرناک  رو  ر روی یکتتدی ر بو ه،بقحویکه برخ  از  

قرار  ا ه است. امیا ع ،رغم تعارضا  و اختالفا  بعضاً بق،ا ی، ر مقاطع  خاص،شتتاهد 

ای  مقهقتته موضتتوعا  برختت   ر کشور  و م،ان کاهش تقش و یا حتی  همکاری محدو 

انا  موجو   ر کتتاهش و یتتا بو ه ایم. نویسقده با پذیرفت  ای  واقع،ت که بخش  از نوس

افزایش م،زان تقش  ر روابتتط  و کشتتور،بدل،ل وقتتوچ حتتوا   و رویتتدا های ختتاص و 

ی بخش  ی ری ن،ز متاثر از استراتکی و س،استتتهای جقتتاح  و حزبتت  حتتاکم بتتر  ولتهتتا

رهبران و تصم،م گ،ران را ن،تتز عتتام   بستت،ار ا راک و سوءا راک  طرف،  م  باشد،فرایقد  

  اند. ذار بر س،است خارج  و روابط  و کشور م مهمی و تاث،رگ 

مبق  بر نقش تع،،  کققدۀ ا راک و براساس نظریه شقاخت  رابر  جروی   ای  مقاله       

ا رست کشتتورها نستتبت بتته یکتتدی ر و سوء ا راک  ر س،است خارج  به م هوم  رک ن

ر پاستتخ بتته ایتت     ، رنت،جه امکان اتخاذ تصم،م غ ط و بروز حوا   و پ،امدهای ناگوار

سوال که شخص،ت و ال وی رفتاری مت او  رؤسای  ولت های فوق تتتا چتته انتتدازه ای 

  مقجر به ایجا  ا راک و سوءا راک  ر روابط م،ان  و کشور گر یده و آثار و تبعا  ناش

 تترفقظر از ارزیتتاب  و  ،از آن چه بو ه است. بر استتاس شتتواهد و قتترائ  کتتامال آشتتکار
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با مروری اجمال  بر رفتار و شخص،ت س،استت  آقایتتان   ،کر   ولتهاقضاو   ر مور  عم 

احمدی نکا  و روحان  با م رو  گرفت  نوچ گ تمان و س،است تهاجم  بتترای   ،خاتم 

ختتاتم  و  آقایتتان  تمان و س،استتت تعتتام    ولتتت  ولت احمدی نکا  و مقایسۀ آن با گ 

تهاجم   ولت احمتتدی نتتکا   م  توان آثار بکارگ،ری مواض، را یکال و ا ب،ا   ،روحان 

تشتتدید ستتوءا راک  ر طتترف  ،را به حساب جق  ط ب  ایران گذاشته شدن ای  مواضتت،

پ   ر پ  اجماچ جهان   ر نت،جه  دور قهعقامه های    ،ایجا  فضای ایران هراس   ،مقابل

و تشدید تحریمها ع ،ه ایران  انست.  ر حال،که  ر  و  ولت آقایان ختتاتم  و روحتتان  

اگرچتته   ،نوچ ا ب،ا  و گ تمان مبتق  بر س،است تعام   بویکه  ر  ولتتت ختتاتم بواسهۀ  

کمتر شاهد تقش ناش  از سوءا راک  ر روابط طتترف،  بتتو یم لتت،ک  بتتا وجتتو  مختتابرۀ 

از یکسو آن را به حساب عدم وجو  اخت،تتار الزم   ،ی  اخل ایرانپ،امهای متقاقض از ار و

یکر  مسالمت آم،ز  ولت های آقایتتان ختتاتم  و برای  ولتهای مزبور گذاشته و اتخاذ رو

ضعف و  ر نت،جه فشتتار مضتتاعف بتتر ایتتران   ،عق  نش،ق   ،روحان  به حساب وا ا گ 

حضور آقای ترامپ  ر رأس  گذاشته شد. با ای  توض،ح که  ر  ور  ویم  ولت روحان  و

از  الم  تت بتت، عهدشکق  و عدم پایبقدی ای  کشور نسبت بتته برختت  معاهتتدا    ،قدر 

به طور فزایقده ای مقجر به تشدید سوءا راک و ستتوء ظتت   ر بتت،    ،جم ه معاهدۀ برجام

مقاما  ایران  گر ید. بقحویکه  ر  ور  عدم بازگشت  ولتتت فع تت  آمریکتتا بتته ایتت  

تعم،ق ح ی بدب،ق  و بتت  اعتمتتا ی و تشتتدید مقاقشتتا  بتت،   و   ،ه ای جزنت،ج  ،معاهده

پارا وکستت   ر س،استتت و  ذشته شاهد چق،  تغ،،تتر  کما ایقکه  ر گ کشور نخواهد  اشت.

همۀ کشورها  و البد  ،از یکسو  ر پ،ام رسم   ولت ایرانخارج  ج.ا.ایران ن،ز بو یم که  

 ،  و  ر مقهعتت   ی تتر و یتتا همزمتتانایاال  متحده به   ح و گ ت تتوی تمتتدینها  عتتو 

با ای  ت او  که   ،خواهان مبارزه با ش،هان بزرگ و سرن ون  نظام س هه  ر جهان بو یم

نظتتام تالش  ناموفق و  ر حدی شعار و  ویم  س،است اعالم  و اعمال    ، عو  به گ تمان

گذاشتتته و ل  ر مقهقه خاورم،انه بو ه که متقابال تاث،ر خو  را بر ستتوءا راک طتترف مقابتت 

 خواهد گذاشت.   
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