
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
 ای دولت یازدهم  تبیین دیپلماسی هسته

 گیری روزنا گیری از مدل تصمیم با بهره

 
 1نیاکویی امیر سید

 گیالن دانشگاه الملل بین دانشیار روابط

 زمانی محسن

 گیالن دانشگاه الملل بین روابط دکترای دانشجوی

 (6/4/95تاریخ تصویب  -24/9/94)تاریخ دریافت 

 

 چکیده

 بار  حاام   گفتماا   1392 سال در جمهوری ریاست انتخابات در روحانی حسن پیروزی با

 با   قبا   دوتات  در محاور  عاااتت  گرایای  اصاول  از ایارا   اسالمی جمهوری خارجی سیاست

 تحاول  دچار نیز ای مشور هست  دیپلماسی و بر این اساس یافت تغییر گرایان  واقع خواهی آرما 

 با   قبا   دوتت در تهاجمی -تقابلی حاتت از ایرا ای  هست  سیاست شاه است. در واقع اساسی

 یکای  عنوا  ای ب  هست  معمای و ح  یافت  جهت تغییر جایا دوتت در تعاملی -تفاهمی حاتت

 هاای  اوتویات  صاار  در گذشت  های سال در ایرا  سیاست مسائ  ترین و پیچیاه ترین طوالنی از

 گرفت  است.  قرار یازده  دوتت ماری

و حصاول  ای  هسات   دیپلماسای جایاا   بر این تأثیرگذار عوام  م  خواهی  می مقات  این در

                                                           
 niakoee@gmail.com نویسناه مسئول .1

 181-217 ، صص1395بهار ،33سال نه ، شماره  اتمل ،فصلنام  مطاتعات روابط بین
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 های پژوهش حاامی از آ  اسات ما  با      منی . یافت  بررسی روزنا جیمز مال براساس رابرجام 

 و( مننااه  جمهاور و تای  ماذامره    رئای   هاای  انایشا   و شخصیت) فرد اتمل ، بین نظام ترتیب

 نقاش  از بر دستیابی ب  توافق باوده و ایان عواما  بیشاتر     ترین عوام  مؤثر مه  همچنین جامع 

 انا. بوده تأثیرگذار توافق این ب  رسیا  در( حکومت) بورومراتیک سازما 

 

  .روزنا اتمل ، نظری  بین نظام ،فرد ،ای هست  جامع ، دیپلماسی واژگان کلیدی:
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 183 گیری روزنا گیری از مدل تصمیم بهره ای دولت یازدهم با تبیین دیپلماسی هسته

 مقدمه 

با سا  وعااه انتخابااتی خاود     حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازده  

اتبتا  ایان سا      .جمهوری برسا یاستر ب منا و  جذبخود  سوی ها را ب  یأتوانست ر

نهاا اشااره مارده    آها  با     پیشاین مردا   وعاه انتخاباتی تنها مختص ب  او نبود و دوتت

رواباط خاارجی باا جهاا  و      یگارا و ارتقاا   سیاست خارجی تعام  ،ها این وعاه بودنا.

  آتباع   ما  نرخ تورم و با  آ بهبود وضع اقتصادی و معیشت مردم و پایین ،غرب ویژه ب 

ورزی و احیاای حقاوش شاهرونای در داخا       رونق مسب و مار، بهبود فضای سیاسات 

ورزی در مشاور و در   اگر در دوتت محماا خااتمی بهباود فضاای سیاسات      بود. مشور

سرتوح  ماار قارار گرفاتر در     ای نژاد وعاه بهبود منزتت اقتصادیمدورا  محمود اح

س أسیاسات خاارجی اسات و در ر    موضاو  های او  برنام  بیشتردوتت روحانی محور 

درواقاع در آساتان  انتخاباات ریاسات جمهاوری      ای  قارار دارد.   نه  ح  چاتش هست آ

ای سبب شاا تاا مساائ  مختلا       افزایش تنش میا  ایرا  و غرب بر سر موضو  هست 

ویاژه آنکا     شاور تحات تاأثیر ایان موضاو  قرارگیارد، با        سیاست داخلی و خارجی م

ای  آ  را با    اتمللی و مشکالت اقتصادی با موضاو  هسات    های بین پیوناخورد  تحری 

 های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری تبای  مرد. یکی ازمحورهای اصلی رقابت

ماردم وارد  زما  چرخ سانتریفیوژها و زنااگی   دوتت روحانی با وعاه چرخیا  ه  

ای را تعاای    و متناسب با همین شاعار سیاسات خاود در موضاو  هسات       انتخابات شا

هاای ناشای از آ  معرفای مارد. روحاانی راه       ای  مشور و مااهش هزینا    سیاست هست 

اتمللی را ن  در تقاب  ما    پیشرفت مشور و مسب جایگاه و منزتت ایرا  در معادالت بین

گرایاا  ما  موضاو      مرد. او بارخال  اصاول  وجو می در تعام  سازناه با جها  جست

رانا  ایان   ای  را ب  موضوعی محوری و هویتی تبای  مرده بودنا، درپی ب  حاشی  هست 

آمیز آ  با غرب بود. روحاانی بار پایا  شاعار اعتااال، گفتماا         موضو  و ح  مساتمت

م  راهی میان  باین  گرایی معرفی مرد  گرایی همراه با واقع سیاست خارجی خود را آرما 
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 1395، بهار 33فصلنام  مطاتعات روابط بین اتمل ، سال نه ، شماره      184

و  )فیروزآباادی ای  بود سازش و ستیزش با غرب بر سر موضوعاتی چو  موضو  هست 

 (106: 1393، عطایی

 1392 ساال  با پیروزی حسن روحاانی در انتخاباات ریاسات جمهاوری    در حقیقت 

ای شا.  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرا  نیز تغییر رویکرد داد و وارد مرحل  تازه

زدایای، بازساازی و اصاالع تعاامالت باا       قاب  توج  ایان گفتماا  تانش    های یویژگاز 

ساازی و بهباود رواباط باا      اتمللای در جهات مناافع ملای و عاادی      ثر بینؤهای م قارت

ویژه همسایگا ، بازسازی روابط با شارمای سانتی در اروپاا و آسایا      مشورهای منطق  ب 

بارای خاروپ پرونااه ایارا  از      ای تاالش  ل  هسات  ئبوده است. سیاست روحانی در مس

ای و همچناین ماذامرات جاای و هافمناا      شورای امنیت در منار تکمی  فناوری هست 

برای رسیا  ب  تفاه  براساس منافع ملای مشاور و همچناین ماایریت، مااهش و تغاو       

 جانب  بوده است. اتمللی چناجانب  و یک های بین تحری 

است م  چرا چنین گفتمانی بار سیاسات    اتی م  مطرع می شود اینؤسدر این میا   

و در این راستا ای  جمهوری اسالمی ایرا  غاتب شاه است؟  خارجی و دیپلماسی هست 

متغیرهاایی هساتنا؟ در رابطا  باا      چا   براساس اهمیات و اوتویات  متغیرهای تأثیرگذار 

ه ای  دوتت یازده  اگرچ  آثاری نوشت  شاه استر وتی ممتار از دیااگا   دیپلماسی هست 

ای دوتات   نظری ب  این موضو  پرداخت  شاه است. از معاود آثاری م  ب  سیاست هست 

توا  ب  مقات  اتهاام رساوتی و سیامحسان میار      یازده  ازدیاگاه نظری پرداخت  است می

ای دوتت اعتااال براسااس    دهناه ب  سیاست هست  عوام  شک بررسی »حسینی باعنوا  

(. اگرچ  این مقاتا   1394ه مرد)رسوتی و میرحسینی: اشار« نظری  پیوستگی جیمز روزنا

ای  مورد آزماو    منا تا متغیرهای مورد نظر روزنا را در رابط  با موضو  هست  تالش می

هاای قابا  تاوجهی باا اثار حاضار دارد از جملا  اینکا  اصاول و           قرار دهار اما تفاوت

ی چنااا  ماورد   گیری و گفتما  حام  بر دوتت یازده  در عرص  سیاست خاارج  جهت

گیرد. همچنین این اثر ب  واماوی عوام  تأثیرگذار بر دیپلماسی  بحث و بررسی قرار نمی
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 185 گیری روزنا گیری از مدل تصمیم بهره ای دولت یازدهم با تبیین دیپلماسی هسته

پاردازد و هما  عواما  را     ای  مشور براساس درج  و میزا  اهمیت و اوتویت نمی هست 

 و ای بسایار ماوجز   با  شایوه   ،ها ما  ماامالم متفااوت هساتنا     باو  توج  ب  اوتویت آ 

شود م  فشارهای خارجی  ای م  خیلی مشخص نمی گون  منار ب  سی میغیرانضمامی برر

گیرناگا  و یا متغیرهای اجتمااعی بار    ها و همچنین شخصیت و ادراک تصمی  و تحری 

 ای ایرا  چ  تأثیری داشت  است.   تغییر سیاست هست 

 گیری جیمز روزنا تصمیم هچارچوب نظری: نظری

خاود    قامت و ساابق  ب  اناازهاتمل ،  ها یا روابط بین روابط بین دوتت  مطاتع  پیشین

ناارد  زیادی سابق اما مطاتع  سیاست خارجی یا تحلی  سیاست خارجی  رستا ها دوتت

 (Hudson & Vore, 1995, 212)گار  و سابق  آ  ب  بعا از جنگ جهانی دوم برمای 

مانناا نظریا     علاوم سیاسای   و اتملا   روابط بین های  شات تحت تأثیر نظری ب آنه   م  

ما  در هرمااام از    بوده اسات  مطاتعات سازمانیو  انسانی ، روا  شناسیانتخاب عقالنی

(. 11: 1393)آتا  و آرا  شود میبر بخشی از فراینا سیاست خارجی تأمیا  ها  این نظری

هاای   توا  نظری  مطاتعات سیاست خارجی حامی از آ  است م  می  مروری بر تاریخچ

مال ، خرد و مخاتلط )میاانبرد(     شناسان ت خارجی را در درو  س  رهیافت روشسیاس

 :تقسی  مرد

 . رهیافت کالن1

این ساط  تحلیا     اتمل  اشاره دارد. نویسناگانی م  در این رهیافت ب  م  نظام بین 

بار تاأثیر سااختار     ها و قضایای تجریای توج  دارناا و  ، بر مفاهی ، مفروضنویسنا می

هاا   منناا. در ایان رهیافات، مشاور     اتمل  بر سیاست خارجی مشورها تأمیا می نظام بین

م  ماهیت درونای   هستناهای بیلیارد  اتمل  همچو  توپ عنوا  منشگر اصلی نظام بین ب 

اتملا  تاأثیر    ها روی میز بیلیارد بین بر چگونگی چرخش آ  بنابراین استرها یکسا   آ 

این منشگرا  از نظر نو  ماارمرد، تفااوتی باا یکاایگر ناارناا و ناوعی        بنابراینناارد. 

هاای داخلای    های ارزشای و پاویش   ها وجود دارد. ب  همین دتی ، نظام همگونی بین آ 
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 .(130: 1384دارد)سی  زاده،  ممی بازیگرا  در رفتار سیاست خارجیشا  نقش

 تساختاری من گرایی واقع  ریگیرد، نظ ای م  در این رهیافت قرار می ترین نظری  مه 

ها( تحت تأثیر ساختار نظام  واتتز، سیاست خارجی واحاها )دوتت  واتتز است. در نظری

دهنااه اقتااارگریزی و    اتملا  برحساب اصا  ساازما      اتمل  است. ساختار نظام بین بین

هاا شاک     اتمللای رفتاار دوتات    ها ب  منابع بین شود. این ویژگی توزیع قارت فهمیاه می

عواما  تأثیرگاذار بار     جموعا  های داخلی از م دها. از این نظر، ساختارها و سیاست می

منش واحاها اثار   شود. درواقع، ساختارهای نظام است م  بر سیاست خارجی حذ  می

 (Waltz, 1979, 9) دها ها شک  می گذارد و ب  رفتار آ  می

 رهیافت خُرد .2

هاا تأمیاا    نویسناگا  این رهیافت بر تأثیر ساختار داخلی مشورها بر رفتار خارجی آ  

ها وجود تفاوت در رفتار مشاورها حاامی از اهمیات سااختار داخلای       آ  باورمننا. ب   می

، تاابع مقتضایات داخلای و    سو است. از این نظر، عملکرد و رفتار خارجی مشورها از یک

، تحات تاأثیر شخصایت    ساوی دیگار   جغرافیایی است، از محیط استقرار هر واحا خاص 

ساالران  در ساط  داخلای جامعا      های دیوا  زنی گیرناگا ، محیط اجتماعی و چان  تصمی 

تاوا  با  هاروتاا و مارگاارت اساپروت،       ترین نویسناگا  این رهیافات مای   است. از مه 

از نویسناگا  اعتقاد دارناا   ریچارد اسنایار، گراهام آتیسو  و هاتپرین اشاره مرد. این دست 

برای تجزی  و تحلی  سیاست خارجی بایا ب  داخ  جوامع رجو  مرد و ب  بازگشاایی  م  

  (Sporout,1957, 309)پرداخت گیرا  سیاست خارجی تصمی   انایش

 رهیافت مختلط یا میانبرد )ترکیب دو سطح تحلیل(  .3

سط  تحلیا  خارد و ماال  بارای     نویسناگا  این رهیافت درپی استفاده از هر دو  

تاوا  با     تجزی  و تحلی  سیاست خارجی هستنا. از جمل  نویسناگا  این رهیافت مای 

  ای وجود دارنا م  مجموعا  گرا  شایست  جیمز روزنا اشاره مرد. ب  اعتقاد روزنا، تحلی 

ناا  ا شناسان  را مش  مارده  از فرایناهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روا  ای گسترده
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 187 گیری روزنا گیری از مدل تصمیم بهره ای دولت یازدهم با تبیین دیپلماسی هسته

سااز و توانمناسااز( دارد.    م  بر رفتار خارجی جوامع تأثیرات قاب  توجهی )محااودیت 

اناا و باین سیاسات     گرا  دیگری هستنا م  بر فرایناهای سیاسای متمرماز شااه    تحلی 

هاای جمعای و    هاای رساان    خارجی یک ملت و تغییارات در افکاار عماومی، فعاتیات    

ای دیگاار از  مننااا. عاااه نااا برقاارار ماایپیو و هااا نخبگااا ، گرایشااات، انسااجام ویژگاای

گرا ، توج  خود را ب  متغیرهای انگیزشی، نقش و متغیرهاای ساازمانی معطاو      تحلی 

مناا.   سیاسات خاارجی عما  مای     همننا عنوا  تعیین ها ب  انا م  در درو  حکومت مرده

 گیرنااگا  و نهادهاای   های دیگری نیز وجود دارد م  ب  انوا  خاصی از تصمی  پژوهش

گاذاری خاارجی توجا  دارناا.      عنوا  عوام  تأثیرگذار بر فرایناا سیاسات   گیر ب  تصمی 

عنوا  منباع رفتاار خاارجی     هیچ ماام از فرایناهای داخلی ب م  توا  گفت  بنابراین، می

 .(Rosenau, 1971, 96-97)مورد غفلت واقع نشاه است

نیز اضاف  مرد. این ماار   توا  عوام  دیگری روزنا اعتقاد دارد م  ب  این مجموع  می

گذاری خاارجی   تأثیرگذاری بر فراینا سیاست شک داد   چناا  دشوار نیست. مه  نشا 

است. شناسایی اینک  چ  عواملی در سطوع داخلی و خارجی ب  سیاست خارجی شک  

چ  شرایطی، ماام دست  از عوام  بار دسات  دیگار غاتاب      دردها م   دها، نشا  نمی می

ای  متااب و مقاتا    ممتار ای است م  ب  آ  توجا  الزم نشااه اسات.     مسئل شود. این  می

هاا را در فرایناا تعاما      وجود دارد م  از توصی  صر  عوام  داخلی فراتار رود و آ  

را نباود یاک نظاام فراگیار      مسئل روزنا دتی  این . تبیین سیاست خارجی قرار دها برای

عنوا  منشاگرانی رفتاار مناا ما       با جوامع ب دانا م   پذیر می آزمو  های جامع از تعمی 

هاا و   مطاتعااتی نا  تنهاا بااو  چاارچوب      هایان حاوز   .دهناا  های بیرونی نشا  مای  وامنش

هاا و   هایی است م  فراتر از جوامع خاصی باشا و بتوانا اهاا ، ابزارهاا، توانمناای   رهیافت

است م  باین آ  اجازا   بلک  باو  هرگون  طرحی  رسازی منا منابع سیاست خارجی را مفهوم

 (Rosenau, 1971, 96-99).و رفتار خارجی در یک حاتات علای، پیوناا برقارار مناا      

 رفتار خارجی مشورها تحت تأثیر پنج عام  است:  روزنا ازنظر
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گیرنااگا    منحصار با  فارد تصامی      هاای  ویژگای . فرد: نخستین مجموع  شاام   1 

ایان متغیار هما      مننا. میها را اجرا  گیرناه هستنا و سیاست شود. مسانی م  تصمی  می

هاا، اساتعاادها و تجربیاات پیشاین فارد را شاام         گیرناه یعنای ارزش  های تصمی  جنب 

گیرناگا  متماایز   های سیاست خارجی و یا رفتار او را از دیگر تصمی  شود م  گزین  می

و شتها دابردی، فری یژگیهادی وفری متغیرهاRosenau, 1971, 108). )مناا  مای 

ی، رااااصمی گیااااته یوااااشی و رااااهبربک اااس، ااااهبرتااری، هاهنگیزرات، اصوت

 .دواااایشاااام را شااام   اگاااااصمی گیرنااااتی اااااهوربام ااااانظو ی اااابین اااااجه

و ی اااتذات  اااسدو دجی ب  رسیاست خا  نی تصمی گیرناگاو رواشخصی ی هاویژگاای

یژگیهایی وهنا. دیتشکی  م  را ناآشخصیت   مجمودر سابی تقسی  میشونا م  ااامتا

، مقاب  عصبانیتدر نایشی ، دوراییوابیپرو بر عجل  ابرط در حتیا  اچو

س سااااح، اتفاخرو بر تکبر ابردر ضع اتو، یااایاگرمزااار جااابابردر شی ااانایامصلحت

  اا بد عتمای، ار تخریبگراا بابردر ت اا خالقیرت، ااا حقس سااا حا  امقابی در رابرت

در قاطعیت س، راا ر تاا بابردر جاعت اا ش، شیایپرروا   امقابدر ا احاز یش ا  بانف

 ه.غیرو بر تقیا ابردر تساه  ل، بر تزتزابر

جی ربر سیاست خای ناپذیررنکااثیر أتارا  گذ تاااسیاسدی رااافی ااااهویژگاایین ا

باری    مار مای  گیرناگا  را ب  های فردی تصمی  پ  وقتی در این چارچوب ویژگی. دارد

گیرنااگا    گیری تصامی   ایرا  فقط معلول تصمی ب  این معنا نیست م  سیاست خارجی 

پذیری و جایگاه اجتماعی، ویژگای   جامع  از نظرگیرناگا   وتی هر یک از تصمی  راست

ما    شخصیتی تجرب  تاریخی و سیاسی نگااه متفااوتی با  سیاسات و حکومات دارناا      

معناا   اتبتا  ایان با  آ     .دهناه سیاست خارجی باشاا  های تشکی  تف ؤتوانا یکی از م می

تحات تاأثیر    ،گیرناا  گیری قارار مای   گیرناگا  در جایگاه تصمی  نیست م  وقتی تصمی 

گیرنااگا    تواناا متاأثر از تصامی     عوام  دیگری قرار ناارنا. پ  سیاست خارجی مای 

 .(70: 1389دها)فیروز آبادی،  وتی این متغیر یک دست  از منابع را تشکی  می رباشا
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های غیر انساانی محایط    شام  جنب این متغیرها : میکیستس یا یساختار یرهای.متغ2

هاای سیاسات    دهاا و گزینا    خارجی جامع  یا هر منشی است م  در خاارپ روی مای  

هاای   دهاا. واقعیات   منا و تحت تأثیر قارار مای   گیرناگا  را مشروط می خارجی تصمی 

تصامیمات و  تواناا با     آشکار است از متغیرهای سیساتمی ما  مای    ای نمون جغرافیایی 

گیرناگا  سیاست خارجی شک  دهنا. آخرین نو  متغیرها، متغیرهاای   های تصمی  منش

گرایای سااختاری ما      اتمللی هستنا، اتبت  توج  ب  این متغیر ب  معنای پاذیرش جبار   بین

اتمللای اسات، نیسات. بلکا       معتقا است، سیاست خارجی معلول سیست  و ساختار بین

منناه در سیاست خاارجی معطاو  با  ایان      عوام  تعیین منظور این است م  بخشی از

   .متغیرهای ساختاری است

ی اا طلبرتااق  وابست  ب  نا  یگرزباری ستودتب غیر اسلسل  مر، تمل ابینم نظادر 

به  رده محلی ب  پنج ای و منطق ، تمللیافعاتیت بینزه نیز حوو نسبی  ااااایو ق اااامطل

سی  اتقرت یز قاو رموچک رت قاای، طق منرت قارگ، بزرت قارت، اابرقات  اپیوس

ا  یگرزباایاان ا  هااستیابی ب  دست م  از آ  ای حامی ااا  عملاااونا. تجربااایشااام

ی اا تمللابینر فتات رتحوالل دارد. ستقالااال می  ب  اا   باایین باپهای از یناارف صورت ب 

 ازست. هر چ  اتمللی ابینای و منطق ، یاا خلر داااا جبا  اا ت ساا تح، کاموچرت ااق

هرچنا د. ماست  میشور ااااجبان ااایا  ازااامی، از  ااایرویااااالتر ماااب، پایینی پل ها

 .((Rosenau,1971:56نیستنا دراما بستگی از واها ه  رتبرقاا

حکومتی جامع  اشاره دارد ما    های غیر ب  آ  دست  از جنب  متغیر این جامع : یر.متغ3

جامعا  و میازا  وحاات     مها  های ارزشی  گیری گذارد. جهت ب  رفتار خارجی تأثیر می

های  ها و سیاست شا  متغیرهایی هستنا م  در تعیین محتوای آرما  میزا  صنعتی و ملی

خارجی  مشور مشارمت دارنا. پ  این متغیر ناظر ب  جامعا  ایارا  فاارز از حکومات     

 بارای هاای خااص خاود را دارد.     فرهنگی، اجتماعی، ویژگای  از نظراست. جامع  ایرا  

های گوناگو  تشاکی  شااه اسات و ایان      گرا است و از قومیت جامع  ایرا  تکثر نمون 
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 گذارد.   موضو  ب  سیاست خارجی ایرا  تأثیر می

اتمللای   اینک  ایرا  مشور بین رگذارد تیک ایرا  نیز بر سیاست خارجی تأثیر مییژئوپل

گاذارد.   یر مای اش تاأث  ، ب  سیاسات خاارجی  است است و در منطق  حساسی قرار گرفت 

تیاک و پیشاین  تااریخی آ     یتوا  سیاست خاارجی ایارا  را فاارز از ژئوپل    نمی بنابراین

بررسی مرد. ایرا  مشوری باا پیشاین  تااریخی چناا هازار ساات  و تجاارب گونااگو          

ما  در سیاسات   است ها و افتخارات و تحقیرهایی بوده  مشور ایرا  شاها شکست.است

ماناا ما     گذارد. بایا در نظر داشت م  مشور ب  مثاب  فرد می خارجی منونی نیز تأثیر می

 (92: 1389 آبادی، فیروزگذارد) اش بر نو  رفتارهایش تأثیر می تجارب زناگی شخصی

 ویژگای ست م  مسئوال  دوتتی باو  توج  با   ا نقش: این متغیر باین معنا یر. متغ4

فردی و انحصاری م  در متغیر فرد ب  آنها اشاره شا، با تکی  بر سمت و جایگااهی ما    

نسبت ب  موضوعی از خود وامنش نشا  می دهنا. جایگااه فارد در    ،در حکومت دارنا

هایی م  براساس ایان جایگااه از او    ها و وفاداری ساختار حکومتی و وظای ، مسئوتیت

هاای او در عرصا  سیاسات     گیاری  ز جهاا  و تصامی   انتظار می رود، بر تصورات فرد ا

گون  تعبیر مردر تصوری ما    توا  نقش را این ملی می صورت خارجی تأثیر می گذارد. ب 

 .پناارد م  بایا براساس آ  عم  منا یک دوتت، حکومت و یا یک فرد می

هااای  شااود ماا  ناشاای از مساائوتیت هااای رفتاااری تعریاا  ماای نقااش باا  ویژگاای

ک بازیگر است و هر فردی ما  چناین جایگااهی را پرمناا، از او نیاز      گذاری ی سیاست

توانی  نقش را تعام  بین فرد و نظاام سیاسای بااانی  و     رود. می رفتار مشابهی انتظار می

عما  فارد را   محااوده  نظام از فرد دارد. هرچنا نقاش ممکان اسات    این انتظاراتی م  

. فرد برداشت و ایفاا مای شاود   وتی چنین نقشی براساس صفات شخصیتی  رمحاود منا

گیرنااه   نقش مربوط ب  رفتار خارجی است م  از نقشی م  تصامی   متغیر عبارت دیگر ب 

داشات    ویژگیمنناگا  نقش چ   اینک  اشغالتوج  ب  ، باو  شود میمنا ناشی  اشغال می

باشنا. پ  یک رابط  معکوس باین شخصایت و نقاش وجاود دارد. نقاش با  معناای        
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. متغیرهای مربوط ب  نقش ب  دو صورت بار  است قامیخاصی از هر پست و مانتظارات 

ت رفتاااری باارای  یایجاااد محاااود  راهاول از  ،ثیر میگذارناااأسیاساات خااارجی تاا  

دهی با  گرایشاات و رفتارهاای     دوم شک  ها و  آهای  ماهش گزین  گیرناگا  و تصمی 

 مسااتمر ت وهااای ثاباا  مسااتمر از راه ایجاااد رویاا    سااازمانی خاااص و  گروهاای و

 (.76-80: 1389است)فیروزآبادی 

مناا ما     ایی از سااختار حکاومتی اشااره مای    ها  : ب  آ  جنبا  یحکومت یرهای. متغ5

دها. تأثیر رابط  قاوه مجریا     منا یا افزایش می ای سیاست خارجی را محاود میه گزین 

پا   شا  متغیار حکاومتی اسات.     ای از عملیاتی و قوه مقنن  در سیاست خارجی نمون 

 بحث اصلی این اسات ما  ناو  نظاام سیاسای بار سیاسات خاارجی تأثیرگاذار اسات          

(Rosenau, 1971, 108)        مااهوی و   از نظار یعنای نظاام جمهاوری اساالمی ایارا

ساختاری و بورومراتیک چ  تأثیری ب  سیاست خارجی جمهاوری اساالمی ایارا  دارد.    

مننااه   تنها عام  تعیاین پ  نظام سیاسی عام  مهمی در تحلی  سیاست خارجی است و 

 .(73: 1389، بادیآنیست)فیروز

 ربیا  متغیرهای دخیا  نیسات   فقطسیاست خارجی،   اتبت  ها  روزنا از پیش نظری

بلک  نشا  داد  نقش هرماام از متغیرها در فراینا سیاست خارجی اسات. با  اعتقااد او    

و عاما  محایط    یک از عوام  چهارگانا  داخلای   در مشور های مختل  میزا  نفوذ هر

گیری و اجرای سیاست خارجی متفاوت است. ب  نظر وی میزا  نفوذ  اتمل  در شک  بین

. قارت بازیگر م  مشور هاا را با  دو   1عوام  ب  پنج عام  بستگی دارد: این هریک از 

وضاعیت اقتصاادی باازیگر ما  مشاورهای       .2مناار   دست  بزرگ و موچک تقسای  مای  

 .4. ماهیت بااز و بسات  سااختار اجتمااعیر     3منار  نیافت  جاا می یافت  را از توسع  توسع 

هااای موضااوعی   حااوزه .5ناپااذیری ساااختار فرهنگاای و   نفوذپااذیری و یااا   نفااوذ

ها و رفتار  است م  ویژگی باوربنابراین، روزنا بر این   ((Rosenau,1971,96مختل 

هاای متغیار    حایط سانت فرهنگای و م   نتیجا  ای از زما ،  هر نظام اجتماعی در هر تحظ 
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انتخاااب و فعاتیاات  ههااا و دایاار عبااارت دیگاار، گزیناا  داخلاای و خااارجی اسااتر باا 

های تاریخی، تقاضاها و  هنجارهای فرهنگی، سوابق و سنت گیرناگا  تحت تأثیر تصمی 

 ,Rosenau).شاود  اشی میهایی است م  از هر دو نظام داخلی و خارجی ن درخواست

1971, 14)  
دهاا تاا    صورت روشمنا ایان امکاا  را مای    چارچوب روزنا ب  گا ب  اعتقاد نویسنا

اتمللی از مادی و معناایی بارای    ای از متغیرها را در س  سط  فردی، ملی و بین مجموع 

اتبت  بایا توج  داشت ما  تقسای     .هی قرار د استفادهتحلی  سیاست خارجی ایرا  مورد 

نیافت  و یا باز و بست   افت  و توسع ی مشورها ب  دو رده مختل  بزرگ و موچک و توسع 

چناا  دقیق نیست و در عات  واقع همواره طیفی از مشورها با شارایط مختلا  وجاود    

های مورد نظر روزناا   توا  ب  نمون  دارنار بنابراین ترتیب اوتویت متغیرها را نیز تنها نمی

ر نظر گرفت ما   توا  نوعی تنز مفهومی د محاود مرد. ب  هرحال چارچوب روزنا را می

بررسی متغیرهای  از پیش منا. ب  هر حال ب  مشاهاه بهتر واقعیت و تحلی  آ  ممک می

هاای اصالی سیاسات      تفا ؤبهتار اسات م   ،ثیرگذار بر سیاست خارجی دوتت روحاانی أت

سیاسات خاارجی    هاای آ  باا   تفااوت  ات منی تر بررسی  خارجی دوتت یازده  را دقیق

 دوتت  گذشت  نمایا  شود. 

   یازدهمصول سیاست خارجی دولت ا

در راساتای تاأمین    احسن روحانی بر این باور است م  اساس سیاست خارجی بایا 

تاأمین مناافع ملای را    بتواناا  منافع ملی و امنیت ملی ایرا  باشا و اگر سیاست خارجی 

هاا را مااهش و    تر هزینا   تضمین و مشور را در راه توسع  و قرار دها و ب  سخن ساده

را افزایش دها، این سیاست خاارجی مطلاوب خواهاا باود. بناابراین برمبناای       سودها 

 . یها را بیفازای  ها را م  و فایاه های دنیای منونی و شرایطی م  داری ، بایا هزین  حقیقت

سیاست خارجی در چارچوب منافع و امنیت ملای بایاا تعریا  و تااوین شاود. اگار       

بناای   ساس اظهارات وی جماع ارا بر  بخواهی  گفتما  سیاست خارجی دوتت روحانی
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 :منی  ب  این موارد خواهی  رسیا

خاواهی   آرماا  ساوی   ب  معنای ایجاد تواز  میاا  آرماا  و واقعیات با      . اعتدال:1 

اسات. گفتماا  اعتااال در سیاسات خاارجی دوتات حرمات واقاع بینانا ،           یگرای واقع

اهاا   اما  ساازناه و تفااه  ب   خودباوران ، متواز  و هوشمناان  از تقاب  ب  گفتاار و تع 

بینی ب  معنای  خواهی و واقع ظاهر معنای تواز  بین آرما ب  ارتقای جایگاه مشور است. 

اتمل  است و طبعام ب  آ  معنا اسات ما  ادبیاات ایارا  از      ممترشا  تعارض با نظام بین

وجاود  سوی پذیرش نظا  م  در دوتت روحانی ب  ،اتمللی خواهی بنیادین در نظ  بین تغییر

 رو تزوم تعام  با آ  خواها بود

تارین   ای مفهاوم قاارت یکای از پایا      :المللی محاسبه گرایانه جویی بین قدرت . 2

آ  شاک  گرفتا     براسااس  اتملا    مفاهیمی است م  شایا بتوا  گفت دانش روابط باین 

اسات. از   گفتا  است. روحانی ب  صراحت از این مفهوم و بحث محاسب  قارت ساخن  

 گرایاا   واقاع تواناا همچاو     سوی دیگر بایهی است م  تعری  روحانی از قارت نمی

ما  قاارت را    متفکارا  متاأخر   با  نظار  سنتی تنها معطو  ب  قارت نظامی باشا. بلک  

 رتر است داننا نزدیک های دوتت می ترمیب توانمنای

دوجانبا  و چناجانبا  در   برقراری و تقویت مناسابات  : المللی . تعامل با نظام بین3

جهت تحکی  امنیت ملی و منافع ملی و اعتال و ارتقای اقتاار، شأ  و موقعیت مشور در 

 رمنطق  از اصول اساسی سیاست خارجی دوتت حسن روحانی بوده است

یکی دیگر از مسایلی م  دیاگاه روحاانی   :. موزانه قدرت براساس مفهوم اعتدال4

تأمیاا مساتمر وی با  مقوتا       ،نزدیک مرده است گرایی آرما در مقاب   گرایی را ب  واقع

تارین شاعار انتخابااتیش     از شعارهای مه  انتخاباتی او و بلک  مها   اعتاال .استاعتاال 

 ربود

در رواباط باا    یی غیرضارور ها   مهار تنش و جلوگیری از بروز تنش :زدایی . تنش5

ربوط از دساتور ماار   مارد  موضاوعات غیرضاروری و ناام     خارپ و مشورهای مختل 
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  رروابط با اروپا و آمریکا

دیگر تأمیا با  مفهاوم محاساب  قاارت از منظار      سوی از : فایده -. رویکرد هزینه6

سات ما  در سیاسات    ا ایان بااا  معناا    .فایاه شابی  اسات    -تامتیکی ب  رویکرد هزین 

مها   مرد  سایر بازیگرا  ب  پاذیرش مواضاع ایارا      خارجی دوتت روحانی تنها مجبور

توانا  شود نیز مه  است و این می ای ه  م  در این مسیر پرداخت می بلک  هزین  رنیست

 گارا باشاا   گفتما  او با گفتما  سیاسات خاارجی آرماا     های تفاوتترین  یکی از جای

ای ایارا  از شاورای امنیات در مناار تکمیا  فنااوری        تالش برای خروپ پروناه هسات  

ری از افزایش تنش بین رابط  ایرا  و آمریکا، اوتویات  جلوگی ها، ای، حذ  تحری  هست 

تاالش بارای   قرارداد  روابط دوستان  با هم  همساایگا ، تاابیر در سیاسات خاارجی،     

  سیاسات خاارجی، خطاا    ئرسیا  ب  نظر واحا بین دوتت و مجل  بارای حا  مساا   

   است.دیگر او برشمرد  انایش  تقاب  با دنیا و پیمود  مسیر تعام  سازناه اصول 

 ای روحانی و سیاست هسته الملل متغیر نظام بین

ویاژه در میاا     گیری سیاست خارجی با   اتمل  نقش مهمی در شک  همواره نظام بین

نیافت  داشت  است. باو  شک با فروپاشی اتحاد شاوروی   مشورهای تأثیرپذیرتر و توسع 

ایااالت متحااه   این مجموع  مشورهای غربی با  رهباری    ،قطبی گیری نظام تک و شک 

اتملا  را در دسات دارناا و باا      انا م  هژمونی و قارت ساختاری را در نظاام باین   بوده

فرهنگی و اقتصادی ب  استیال بر نظام جهانی و مقابل   ،سیاسی ،های مختل  نظامی روش

گیاری سیاسات خاارجی     اتمل  بار شاک    انا. بررسی تأثیر نظام بین با تهایاات پرداخت 

هاای ریاسات جمهاوری     دوتت یازده  حامی از آ  است م  مجموعا  غارب در ساال   

اتمللای فراگیار    ی بینها ویژه تحری  گیری از انوا  فشارها ب  احمای نژاد در ایرا  با بهره

تالش مردنا تا سیاست خارجی مشور را در وضاعیت تااافعی قارار دهناا و سیاسات      

 تبای  شود.   1392مار انتخابات ریاست جمهوری  ترین دستور خارجی ب  مه 

 دیپلماسی ابزارهای از یکی بایا را ایرا  اسالمی جمهوری علی  اقتصادی های تحری 
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 وابسات   اقتصاادجهانی  با   م  دانست مشورهایی تقاعاسازیم برای متحاه ایاالت اجبار

ناارناا)مری و   جهاانی  و سیاست اقتصاد ب  مربوط قواعا پذیرش ب  تمایلی اما انار شاه

 متوقا   شارایطی  در تنهاا  فرایناای  چناین  اجرای م  است (. طبیعی88:1392همکارا ،

 ایارا   باا  رابطا   در خاود  راهباردی  اهااا   ب  بتواننا غرب آمریکا و جها  م  شود می

و  متقاعااامرد  باارای آمریکااا راهبااردی واقعیاات از بخشاای اجبااار دیپلماساای برساانا.

و ( (Berman,2012:42اسات  ایارا   اساالمی  جمهاوری  راهبردی توا  محاودسازی

 جهاا   آمریکا و سایرمشاورهای  توسط اقتصادی و تحری  محاودسازی راهبردی فراینا

محاور   غارب  جهاانی  نظام و راهبردی ایائوتوژیک، امنیتی های ضرورت براساس غرب

 پا   ایارا   در قباال  متحاه ایاالت خارجی سیاست اصلی ابزارهای از گیرد م  می انجام

 حمایات  بهانا   با   هشتاد و نود ده  در ها تحری  این است. بوده ایرا  اسالمی ازانقالب

 مشاورهای  تقویت در جهت و نگرفتن ایرا  و قارت مهار و در جهت از تروریس  ایرا 

 ایااالت  هاای  تحاری   و ماهیات  شک 2006 سال از وتی بودر مرده عم  آمریکا همسو با

 تاری  ابعااد گساترده   وارد ملا   ساازما   امنیت شورای در قطعنام  پنج تصویب با متحاه

 .(katzman : 2016 )شا

ما  از  اسات   نهاادی  یکی از ابزارهای مه  برای رسیا  ب  این ها  ساازومارهای  

 و مشاورهای  آمریکاا  متحااه  ایااالت  است. ایرا  اقتصادی تحری  مؤثر بر فراینا عوام 

تاا از اتگوهاایی بهاره     منناا  مای  تالش سیاسی واحاهای از برخی همچنین غرب جها 

 هماواره  سااختاری  قاارت  باشا. آنا  ساختاری و مشروعیت بر جایگاه مبتنی گیرنا م 

 بخشای  اثار  اتمللی و بین ای منطق  های محیط در مارگزارا  منش های مؤتف  با مقایس  در

 اساتفاده  ایارا   باا  مقابلا   بارای  خاود  سااختاری  قابلیات  از غارب  جها  بیشتری دارد.

 هاای  درحاوزه  متحااه  ایااالت  ویاژه  با   و غرب . مجموع (248:1391، نژاد مصلی)مرد

 اتیگااپوتی  آ  ویژگای  تارین  مه  م  قارتی .دارد توجهی قاب  ساختاری قارت مختل ،

 دورا  ویژه ب  دوم جهانی جنک از پ  در دورا  غرب رو مجموع  از همین است. بود 
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 .اسات  برده بهره رقیب مشورهای علی  دفعات ب  قارت چهره سرد از این از جنگ پ 

 از جنگ پ  در دورا  م  مشوری .است ایرا  مشورها ترین از مه  م  پیاا است ناگفت 

 قرارگرفتا  اساتر   از زور استفاده ب  تهایا مورد غربی های قارت از سوی سرد همواره

 باوده  مشور این علی  شاه مارگرفت  ابزار ب  ترین مه  غرب ساختاری قارت عم  اما در

 فضاایی  با   دهای  و شاک   اتمللای  دستورمار بین تنظی  معنای ب  ساختاری قارت است.

 ماارگیری  با   با غرب .شونا می یکایگر مرتبطها، افراد با  دوتت، شرمت در آ  م  است

باا ساایر    ایارا   دوتت است تا ارتباط مار گرفت  خود را ب  تالش تمام قارت، چهره این

 را نخبگاا   ویاژه  ایرانای با    ها و شهروناا  شرمت با سایر ایرانی های ها و شرمت دوتت

سازد)شاریعتی نیاا و    و اخاتالل  دچار محااودیت  بیشتری مشورهای خود در باهمتایا 

 (.137:1392توحیای،

ها مصااش تهایا راهبردی ایاالت متحاه و جها  غارب  ایارا     ایجاداین محاودیت

هاای   های اقتصادی، بخشای از تحاری    است و بایا ب  این نکت  توج  مرد م  این تحری 

 ماار بارده شاا. ایان     های سیاسی، تکنیکی و راهبردی با   تری است م  در حوزه گسترده

مننااه بارای محااودمرد  قابلیات راهباردی       بخش از تحاری  در قاتاب اقااامات فلاج    

ماار گرفتا  شااه علیا       جمهوری اسالمی ایرا  انجام گرفت  است هر یک از اقاامات با  

توا  بخشی از دیپلماسی اجبار در قاتاب سیاسات تحاری  مااتی، تجااری و       ایرا  را می

هاا و تبعاات    جا ب  بخشی از این تحری . در این(kagan2003:72)تکنوتوژیک دانست

 منی : آ  اشاره می

 زما  ه  های ایرانی در خارپ از مشور: های افراد و سازما  . توقی  اموال و دارایی1

 ،آمریکاا  وقت جمهور ریی  دستور ب  تهرا  در آمریکا سفارت مارمنا  گیری با گروگا 

 بهانا   با  1984 ژانویا   در هاا  تحری  اینشا.  توقی  آمریکا در ایرانیا  از بسیاری اموال

 ساال  و در تبناا   در آمریکاا  دریاایی  در مقار نیروهاای   گاذاری  بمب در ایرا  مشارمت

 شار تشایا نیز مشتارجمعی تسلیحات با مبارزه بهان  ب 1992
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 1995 آوریا   30 در گاذاری:  های تجااری، صاادرات و واردات و سارمای     .تحری 2

 در گاذاری  و سارمای   تجاارت  برای را ای ممنوعیت گسترده آمریکا وقت جمهور ریی 

 هاای  شارمت  از تعااادی 2013ساال   دنباال آ  در  و با   2010سال در مردم  وضع ایرا 

 تحاری   سایاه  تیسات  با   بار اوتین برای خودرو نیز صنعت در ایرا  و تجاری پتروشیمی

 شانار اضاف 

ایارا  در   هاای  تحاری   اعماال  ناام  با   ای ممیتا   ای: . مواد مربوط ب  انارژی هسات   3

 همکاار  و مشاورهای  ها بر شرمت تجاری تحری  مارگرفتن با ب  تا شا تشکی 1996سال

 ریاسات  زماا   در ما   شود ایرا  ای  هست  برنام  برد پیش مانع ایرا  ای  هست  برنام  با

 شار دنبال بیشتری شات با اوباما باراک جمهوری

 گساترده  هاای  تحاری   2006ساال  در آمریکا داری خزان  سازما  های ماتی: . تحری 4

 مشک  با را ها سازما  بین دالر100از  بیش و انتقال نق  م  مرد وضع ایرا  را علی  ماتی

ایارا  را   مرمازی  و باناک  باانکی  نظام م  متحاه ایاالت 2011نوامبر در مرد. می مواج 

ژوئان   در دیگاری  اجرایای  ناما   آیاین  در مااتی  های تحری  رابط  همین در تحری  مرد.

 باا ریاال   ما   خاارجی  هاای  م  ب  بانک پذیرفت صورت ریال تضعی  و با ها 2013

 گرفتر خواها تعلق سنگینی های جریم  مننا نگهااری آ  از یا مننا  تجارت

ساال   در و واشانگتن  نیویاورک  با   تروریساتی  حملا   دنباال  ب  ها: . تحری  دارایی5

 حاامی  مشاورهای  با   مرباوط  ما   هاا و نهادهاایی   ها، سازما  دارایی تمام توقی 2001

) بعااا هااای سااال بودنااا در دسااتور مااار ایاااالت متحاااه قاارار گرفاات. در  تروریساا 

 شانار تحری  دیگری های و سازما  افراد نیز( 2005،2007،2011

 وضاع  ایارا   را علیا   ساختی  های تحری  نیز اروپا اتحادی  اتمللی: های بین . تحری 6

را  ایارا   نفات  ایارا ، صاادرات   از نفات  واردات مناع 2012    جاوالی  در اول مردناا. 

 دیگار  هفتصاهزار بشک  2013 م  در .داد ماهش2011سال  ب  نسبت بشک  میلیو 25/1

 مشااب   هاای  تحاری   اروپاا  اتحادیا   2010ژوئان   یافات. در  مااهش  نفات  صادرات در
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مارد   تحمیا   ایرا  بر انرژی بخش در آمریکا منگره گذاری و سرمای  تجاری های تحری 

 همچناین  .مارد  مناع  ایارا   با تجاری از فعاتیت نیز را اروپایی های و بنگاه ها سازما  م 

 تحاری   را مورد ایرانی های ها و سازما  ها، شرمت افراد، بانک از تیستی نیز اروپا اتحادی 

 دساامبر  در مرد. آغاز را ایرا  ها بر تحری  وضع 2006سال از نیز امنیت شورای .قرارداد

و  ایارا   با   ای هسات   انرژی با مرتبط ها و تجهیزات تکنوتوژی تمام صادرات سال هما 

 ممناو   نیاز  خاارجی  مشاورهای  ب  ایرانی های سازما  و مسئوتین فرد چناین مسافرت

با  خاوبی گساترش دایاره      هاا  . ایان جااول  (122:1394شاا)فاایی و درخشاا ،   اعالم

 .دها را نشا  می مختل های  علی  ایرا  در حوزه مار گرفت  شاه ب های  تحری 
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 (141:1392نیا و توحیای، شریعتی)

 

 1979 -2013 زمانی بازه در تحریم شدت
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 ها بندی اهمیت تحریم اولویت

 
 1394:123فدایی و درخشانی،

 

 (2006-2014)1387-1393هایی از اقتصاد ایران  شاخص

1393 1392 1391 1390 1389 1388   شاخص

 مار دولتی(آنرخ بیکار) 10.4 11.9 13.5 12.3 12.2 12.7 12.6

 غیررسمی(مارآنرخ بیکار) 14.6 14.6 17 19 20.6 33.8 19.2

 ماررسمی(آنرخ تورم) 25.4 10.7 12.4 21.5 31.5 28.3 25.8

 مارغیررسمی(آنرح تورم) 27.2 20.5 19.2 26.9 35.8 42.7 34.1

 های برگشتی به میلیارد تومان چکحجم  20.942 23.407 27.891 28.492 32.171 39.265 38.318

 درروز( (تولید نفت خام )میلیون بشکه 3.94 3.55 3.53 3.52 2.85 1.8 2.77

 (صادرات نفت خام )میلیون بشکه 2.30 2.02 2 2 1.1 800 1.20

 عمومی به درصدرشد بودجه  35.7 3.1 31.3 33.5 4.7 7.2 2.4

 رشد بودجه 21.2 2.1- 27 40.6 22 23.9 6.7

 نرخ دالر 967 997 1.060 1.534 2.504 4.242 4.076

 نرخ سکه 231 246 349 661 923 1.163 1.341

 (163: 1394)مختاری هشی 
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میزا  این فشارها ب  اناازه  اگرچ  درظاهرم   گفتتوا   بنای این بخش می در جمع

هما    ر زیارا رود جنگ نیز فراتر توانا از   حتی میآبار  زیا  ثارآوتی استر  نبودهجنگ 

 فرهنگ ،اجتما ، فناوری علوم و، سیاست، محیط زیستو  عوام  قارت ملی از اقتصاد

صاورت هافمناا تحلیا       مشاور را با   و دها می قرار تأثیرهای نظامی را تحت  بخش و

 قارت از و مواج  عملکرد بحرا  با شکلی م  ب  شودر می آنتروپی دچار سیست و  برد می

قارار بگیارد.    فروپاشای  خطار  معارض  و در شود می ماست  مستمر صورت ب  آ  فعاتیت

 مواجا   رشاا  مااهش  با شود می محاود سیست  سایر عناصر با روابطشا  م  مشورهایی

 پاول  ارزشتورم،  اقتصادی، میزا  مننا. رشا می تجرب  را نظمی بی باالی و سطوع شاه

 آنتروپاای گیااری اناااازه و توسااع  معیااار تحقیقااات دیااو ، درصااا ملاای، بازپرداخاات

   (.149:1394هستنا)مختاری،

پیااا   نماود های موتاه مات، میا  مات و بلنامات  در دوره ها ی تحر یندرم  آثار ا

ب فشاار بار سیسات  مااتی     سبای از موارد  مات در پاره آثار این تحری  در موتاه .مردنا

هاا را افازایش داده اسات. در     قیمات  درنهایتهای معامالتی و  یرا  شاه است و هزین ا

گاذاری، مناای رشاا و     توا  ب  مااهش سارمای    می ها مات این تحری  اثرات میا  مورد

ای از ماوارد شااها مااهش حجا       افزایش تورم اشاره مرد. در این راستا ایارا  در پااره  

رساا   نظر مای  اثرات بلنامات ب  موردواردات و صادرات و ذخایر ارزی بوده است. در 

ترین عام  رشاا   عنوا  مه  گذاری ب  ب ماهش سرمای سبهای اقتصادی  وجود تحری م  

ما  دساتیابی با  اهااا  سانا چشا  اناااز را         است ادی و صنعتی شاهو توسع  اقتص

جانبا    هاای یاک   است، تبای  تحاری  ا م  از شواها پیا گون  منا. پ  هما  تر می سخت

جایای مرد  مرحل را وارد  ایرا  های چناجانب  سازما  مل   اقتصادی آمریکا ب  تحری 

نتاایج نشاا    . اسات صاادی مسائل    اقت نظار م  ه  از نظر سیاسی و دیپلماسی و ها  از  

ای را از نظر ممای   های اقتصادی واردات مواد اوتی  و ماالهای سرمای  تحری  م  دها می

دنبال خود مااهش ممای مااهش توتیاا و بیکااری را با         م  ب است و میفی متأثر مرده 
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   .همراه داشت  است

ایارا  ما  قابا  اساتناد     ها بر اقتصاد  ثار ملموس تحری آبر  افزو ک  شایا  توج  این

 ،علمای  ،ویژه وقتای باا مساائ  اجتمااعی      در مواردی نیز ب استگیری  اناازه سنجش و

علت پیوساتگی ایان    ب  سا  نیست وآ سنجش چناا  ،خوردی  گره مآ نظایر فرهنگی و

های دیگر ه  تسری پیاا خواها مارد.   اختالل در یک حوزه در حوزه مسائ  ب  یکایگر

 ماارا  ما  بحرا  از سوی سیاستآوجود  ب مشور ومسائ    همها بر  ری یر عمیق تحأثت

درک  .زمانی اقاام شاا دوره   در یک شکدر جهت رفع این م ک ویازده  در در دوتت

و حرمات در جهات    مشور مسائ ها بر تمام  ثیرگذاری مخرب تحری أوجود بحرا  و ت

ای  دوتات یاازده     دیپلماسای هسات    گذاری سیاست خارجی و ها بر جهت رفع تحری 

 .بوده استبسیار مؤثر 

 
سابب فشاار زیاادی با       ،های گسترده متجلی شا فشار عوام  محیطی م  در تحری 

ای  ایفا مرد.  گیری توافق هست  ترین نقش را در شک  ماارا  ایرانی شا و پررنگ سیاست

ها دتی  این ماعا است. دوتات اوباماا    گیرا  ایرانی بر تزوم رفع هم  تحری  تأمیا تصمی 

ای را  ابق سا  اتمللی فشار بسیار زیاد و بی اتمللی و نهادهای بین گیری از اجما  بین با بهره

مار گرفت  اسات ما  میازا  تأثیرگاذاری و مارآماای آ        علی  جمهوری اسالمی ایرا  ب 

های ریی  جمهور پیشین آمریکا جرپ بوش بوده است. تصویب  بسیار بیشتر از سیاست
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گیاری سااختار هوشامنای از     چناین قطعنام  علیا  ایارا  در شاورای امنیات و شاک      

درعما  سابب    ،ای از مشورها دنبال و رعایت شاا  دهها م  توسط مجموع  گستر تحری 

 1391بحرا  عمیق در اقتصاد ایرا  شا م  خود در باالرفتن نرخ ارز و طال در زمساتا   

اتمللای   هاایی را در باازار رقا  زد. فشاار باین      ها و ناآرامی نمود یافت و حتی نارضایتی

مذامره با آمریکا مالحظ  و حتای  هایی از ای بوده م  حتی در دوتت ده  ه  رگ  گون  ب 

وگوهای محرمان  در عما  نیز انجام گرفت. با ایان حاال تصامی  ماردم در      برخی گفت

و تی  جایا در سیاست خارجی ایارا  درعما  زمینا      1392انتخاب ریاست جمهوری 

 تغییر نرم در سیاست خارجی ایرا  را فراه  آورد.

 ر( ها و شخصیت رئیس جمهو متغیر فرد )اندیشه

ای دوتات یاازده  نیازمناا     مؤتف  پراهمیت دیگری م  در رابط  با دیپلماسای هسات   

تار تای     ها و شخصیت ریی  جمهور و در مقیاسی پایین فرد یعنی انایش  ،واماوی است

ای اسات. پیشاین  سیاسات خاارجی جمهاوری اساالمی ایارا  در         مننااه هسات    مذامره

ت و انایش  ریی  جمهور نقشی اساسی در های گذشت  نشا  داده است م  شخصی  دوره

رو گفتماا    تعری ، تاوین و تااوم سیاسات خاارجی آ  دوتات داشات  اسات. از ایان      

گرایی حام  بر سیاست خارجی دوتات یاازده  پایش از آنکا  سااختار معناایی        اعتاال

مشخص داشات  باشاا، برخاسات  از تفکار و ذهنیات ریای  جمهاور اسات ما  نقاش           

حساان روحااانی در  . (36: 1393 آبااادی، فیااروز)ام و قااوام آ  داردمنناااه در دو تعیااین

ها و هنجارهای سیاسی جمهوری اسالمی ایرا  توانست شخصایتی از   چارچوب گفتما 

اتمللای را در خاود    خود ب  جها  عرض  منا م  ترمیبی از صااقت و بیا  قاب  فه  باین 

ب  عالوه  .صادش نگریست ماار عنوا  یک سیاست های روحانی ب  داشت. جها  ب  حر 

او نیز با زبانی با جها  سخن گفت م  برای جهانیا  قاب  درک و فه  و احترام باود. در  

مارد.   گفت، وتی در چارچوبی جهانی حرمت می عین حاتی م  روحانی بومی سخن می

اتمللی همراه با آشانایی وی باا    های انقالبی و بومی با معیارهای بین قارت تلفیق ارزش
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وجاود آورد ما  نظارات او باا احتارام        های فکری جها  برای او فضایی را ب سیتحسا

جمهور درگفتار و رفتار نشاا  داد   دیگر ریی  عبارت یرد. ب مورد توج  جهانیا  قرار گ

 اساالمی  انقاالب  هاای  آرماا   پیگیری ب  قائ  م  و آرمانگرا است بین واقع م  شخصیتی

 است. ملی اتها و امکان واقعیت شناخت برمبنای

 رهبری خبرگا  مجل  عضو ه  و دارد تن ب  روحانیت تباس او ه  دیگر سوی از 

 ایارا   اساالمی  جمهاوری  نظام در روحانی پایگاه و مجل  این در وی عضویت. است

 متغیار  قارتمنای وجوه از دیگر. تأثیر بیشتری داشت  باشا فردی متغیر م  شود سبب می

 و سیاسای  ماار  پیشاین   م  شود می عم  وارد فضایی در او م  است این روحانی فردی

 بسایار  سطحی در و بوده ارشا منناهمذامره او. دارد  ای هست  پروناه با ارتباط در امنیتی

 و اسات  مارده  ماذامره  ایرا   ای هست  پروناه زمین  در اروپایی مشورهای وزیرا  با باال

 تاالش  اینجاا  در.  اسات  گرفت  قرار آنا  شناسایی مورد موقر و متین شخصیتی عنوا ب 

 هایانایش  و شخصیت ب  روحانی حسن هایمصاحب  و هاسخنرانی الیالب  از منی می

 .ببری  پی  ای هست  دیپلماسی پیشبرد در او

بارای اینکا    : روحانی درباره ها  ورودش ب  انتخابات ریاست جمهوری گفت  بود

اینک  مشور را از تحری  ظاتمانا  نجاات دهای  و    ب  اهاا  ملی دست پیاا منی  و برای 

برای اینک  روابطما  را با دنیا براساس تعام  سازناه بنیانگاذاری منای  در ایان عرصا      

پذیر نیست، قطع  ای . روحانی اعتقاد دارد قطع رابط  با مشورهای دیگر امکا  ورود مرده

تاوا  مشاور را از    د و نمیپذیراست م  انزوا حاص  شو ن  امکا  و رابط  ن  شانی است

 .(14/3/1392تابیر است)سخنرانی روحانی  شکالتجها  جاا مرد. ملیا ح  م

سازی ساپری شااه    دوره توق  غنی :گفت همچنین خودروحانی در نشست خبری 

های اعتمادسااز زیاادی موجاود اسات. وی      ای هستی . شیوه است. اینک در شرایط ویژه

راه ح  مذامراتی دارد و ب . ن  تهایا ماؤثر اسات    ای فقط اظهار داشت: موضو  هست 

ترین امور اسات. حسان     ن  تحری . وی اضاف  مرد احقاش حقوش حق  ملت ایرا  از مه
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ها موجود اسات یکای قاام گذاشاتن در مسایر       روحانی گفت: دو راه ح  برای رفع تحری 

تحاری  دیگاری   تا  منی  شفافیت بیشتر و افزایش اعتماد متقاب . وی همچنین گفت تالش می

های غرب علی  ایرا  تأمیا مارده اسات ما      روی ناها. رئی  جمهوری ایرا  درباره تحری 

ای من ب  دنبال اجماا  ملای خاواه      ها ب  سود هیچک  نیست. در پروناه هست  این تحری 

منناه پشتیبانی و اجما  ملای را با  دسات خواهاا      بود و دوتت با تمام قارت از تی  مذامره

و موشش ما بر این است ما    استمسئل  بسیار حساس است و مسئل  منافع ملی  زیرا .دآور

ای، در  مرد تا ضمن حفظ فناوری هسات   تالشی . بایا منای را تکمی  و حفظ  فناوری هست 

ای  مشکالتی م  بیگانگا  ب  بهان  هسات  از  بتوانی ها را ماهش دهی  و  سیاست خارجی هزین 

 (.14/02/1392)مصاحب  روحانی  عبور منی  انا وجود آورده ب 

 در دسات داشات  اسات    1384تا 1382یهادر سالی را ا پروناه هست  اینک  اوبا توج  ب  

افرادی م  بار امانت سیاست خارجی را بار   گویا: می روحانی آگاهی دارد.ای  هست ائ  مسب  

. ای، با مار دقیق مارشناسی، روی گشاده و شاهامت باشانا   گیرنا بایا افرادی حرف  دوش می

ما  با ممال شهامت حر  بزنی  و با مسی تعار  نااری ، وتی ساخن   بایا در بیا  منافع ملی

ار نیسات، جاای فها  درسات     بایا عادالن ، دقیق و منطقی باشا. این عرص  جای شعر و شع

ساازی و   اگر نتوانی  ب  درستی درک منی  و نتاوانی  در تصامی    .مسائ  و وقایع جهانی است

دیگر مسائ  مرتبط با آ  موفق باشی  در اجرا نیز موفق نخواهی  بود. اگر ملت احسااس مناا   

ت سار ماا   منی  حتی اگر دنیا ه  بخواها زور بگویاا تماام ملات پشا     م  ما با تابیر مار می

ای باشاا ما     گونا   منطق حرمت منی  و نحوه سلوک ما با   اگر شعار باهی  و بی .خواها بود

روحانی درمجلا   شاود)  مردم احساس مننا م  ما دقیق عم  نکردی  اجما  ملی ایجاد نمای 

سیاست خاارجی ماا در چاارچوب     :گویا حسن روحانی می .(13/06/1392خبرگا  رهبری

هاای جناگ    رفاتن زمینا    ثبات و صال  و از باین   ستارنطق  خوااصول خاصی است، ما در م

اتملا  از   های مختل  باا باازیگرا  باین    هستی . روابط ایرا  براساس منافع ملی و منافع ملت

 (.5/7/1392)روحانی در نشست خبری نیویورک شود جمل  غرب تنظی  می
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یارا  از  ای ایارا ، تاالش بارای خاروپ پرونااه ا      ل  هسات  ئسیاست روحانی در مس

ها  بارای    :گویاا  مای  او .ای در مشور است شورای امنیت در منار تکمی  فناوری هست 

گو است. مقصود دوتات  و ایرا  و ه  برای دشمنا  و مشورهای غربی تنها روش، گفت

. اینکا   نیسات را م  ب  سود ملت ما زیها زدوده شودر  درنهایت این باشا م  تحری  ابای

هاا را مطارع منای ، یاک تامتیاک       شک  موضو  تغاو تحاری   در ماام نشست و ب  چ  

ماا    بایا مقاااری راهکارهاا و تحان و ادبیاات    (.  16/09/1392)روحانیمذامراتی است

اما ب  معنی تقاب  با دنیا ه  نیسات.   رتغییر منا. ضمن اینک  ب  نظ  جهانی انتقاداتی دارم

را مااهش دهای  و خاود را با       هایماا   نوعی با دنیا در تعام  باشای  ما  هزینا     بایا ب 

دنباال اعتمااد    انااز است نزدیک منی . اگار غارب حقیقتاام با      مقاصای م  در سنا چش 

 رسیا ای ایرا  است روشی جز مذامره ناارد و ما ه  برای  های هست  نسبت ب  فعاتیت

وجاود   ها و گذر از مسیری م  امنو  دشمن بارای ماا با     ب  حقوقما  و شکستن تحری 

دنباال   است مذامره بهترین روش است. در جها  سیاست خارجی نیااز اسات با     آورده

مشور وجاود   سی و پنجاتمللی انرژی اتمی  یارگیری باشی . در شورای حکام آژان  بین

 دارد م  بایا از میا  آنها یارگیری منی  تا ب  مقصودما  برسی . 

  را ب  هافش برسانا نا   اسلوبی را برگزینی  م  ایرا ابای :حسن روحانی گفت  است

هاا موجاود اسات در     هایی م  برای آمریکاایی  راهی م  تکبیرآفرین باشا. یکی از مجال

ای ساخن بگویناا    پرونااه هسات    ماورد در  خواهناما   مای ها  است. اگر آ  5+1صحن  

گیاری و   آیاا و ساخت   اما اینک  آمریکا ب  جلساات مای   رمذامرات فرصت مناسبی است

  ای مخااتفی  با   ما با بمب هست  رود. نا فرصتی است م  از دست میم مقاومت نابجا می

گویا سالع مشاتار جمعای و از جملا  ساالع      دین ما و اخالش ما ب  ما می این دتی  م 

ای  . ماا هرگاز دنباال ساالع هسات      هساتنا  ای غیرانسانی و برای بشریت خطرناک هست 

ای خواهی  بود و  آمیز هست  های صل  دنبال فناوری فقطنبوده، نیستی  و نخواهی  بود. ما 

ای در دمتارین ماا    خواهی  هم  جهانیا  بااننام  ساالع هسات    بنابراین در این زمین  می
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 .(11/4/1392روحانی حسن وبگاه) جایی ناارد و نخواها داشت

  ست از گذشت  بوده و ما با آا ها م  مربوط ب  آمریکا گویا قسمتی از تحری  وی می

روی داده است، بخشی مربوط ب  تحری   شک های اخیر دو م ای ، اما در سال مقابل  مرده

هاای قبلای    چو  تحاری  است سابق  بوده  در شورای امنیت سازما  مل  است م  این بی

تاا  ماردی    مای  تاالش تحری  سازما  مللی نبوده، مشک  دیگر این است م  ما هماواره  

ای ه  این فاصل  را ایجااد   و آمریکا باشا و در پروناه هست ای میا  اتحادی  اروپا  فاصل 

وال  اسات ما    ئماردا  و مسا   ل  وابست  ب  هنر دیپلماسی و دوتات ئمرده بودی . این مس

نگذارنا اجما  بر ضا یک مشور ایجاد شود، ب  علت ایجاد این اجماا  مشاک  مناونی    

فاده مرد بهره ببری  و برگردی  از راهی م  دشمن است ابرای ایرا  ایجاد شاه است ما بای

ایان   .و با موشش و فعاتیت و مذامره جای بتوانی  ماری منی  م  این اجما  را بشکنی 

دانا  شاانی اسات.     دتی  تجرب  فراوانی م  دارم می اما ب  رپذیر نیست مار یک شب  امکا 

بلک  گو ب  معنای اعالم مواضع نیست، و این مار با یک نشست جای ممکن است، گفت

ست م  موضوعی مورد ارزیابی قرار گیرد و دو ساوی ماذامره وارد بحاث    ا ب  این معنا

گو بایا پ  زده شود تا با  نقطا  مشاترک برسای . موضاو  تحاری  در       و شونا. در گفت

 مات قاب  رفع است.    ن  در موتاهومات  میا 

مما اینک  صاها حق  رستاای حق مسل  مردم ما  حتمام حق هست »گویا  روحانی می

بهبود زنااگی   .ستاتوسع  مشور ه  حق مسل  مردم ما  .تاسدیگر حق مسل  مردم ما 

ایستادگی در برابر تحری  و رفاع تحاری  ها  حاق مسال        است.ه  حق مسل  مردم ما 

عزت و سربلنای مشاور   .ستارابط  خوب با دنیا ه  حق مسل  مردم ما  است.مردم ما 

ب  هم  حقاوش مسال  مشاور بایاا توجا  منای  و        .ستاردم ما و مردم ه  حق مسل  م

ای بارای   پ  هسات   است. ای م  آ  ه  حق مسل  احترام بگذاری  و از جمل  حق هست 

ما   حواساما  باشاا    .ای برای عظمت مشاور اسات   چ  است برای توسع  است، هست 

مناا و پایش    دوتت من با ممترین هزین  ایان حاق را تثبیات مای     .منی  چگون  رفتار می
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مها  ایان    .مه  این است م  چ  مقاار هزین  برای چ  ماری ما پرداخات منای    .برد می

در منار چارخش ما  مشاور،     .چرخا ها، سانتریفوژ ما می در منار هم  فناوریم  است 

ها، صنعت، زناگی مردم، حیات مردم، نشاط مردم با ممترین هزین  و این حتماام   مارخان 

درمباااارزات  روحاااانی مصااااحب یاااا دنباااال خواهاااا شا) در دوتااات تاااابیر و ام

 .(1392/3/19انتخاباتی

در م  بسیاری از تهایاها با انتخاب حسن روحانی ب  ریاست جمهوری برطار  و  

اتمل  ب  جایگاهی جایا در افکار عماومی   جایگاه جمهوری اسالمی ایرا  در عرص  بین

و نظام جمهاوری اساالمی ایارا        شا و جهانیا  با دیاگاهی دیگر نسبت ب  ایرا باتب

ای  با  ویاژه    مننااه هسات    ها و ساوابق تای  ماذامره    همچنین بایا ب  انایش نگاه مردنا. 

تارین نیروهاای    ای  دوتات از مجارب   محماجواد ظری  نیز توج  داشات. تای  هسات    

اتمللای   وزارت خارج  بوده م  برخال  دوتت نه  و ده  تجرب  باالیی در مذامرات بین

انا. باو  شک تجربیات و باورها و سوابق ایان مجموعا  نیاز نقاش      پلماسی داشت و دی

در صاورت ملای    ای  داشت  م  بایا ماورد توجا  قارار گیارد. با       زیادی در توافق هست 

باا منطاق و   تاا   شاا سیاست خارجی دوتت روحانی ضمن توج  ب  حقوش ایرا  تالش 

هاایی ما  غارب بارای      وجود آورد تا بهانا    سازناه با دنیا شرایطی را ب استاالل و تعام 

م  فشار نابجا، نابحق  شود و تالش می بگیردها  منا را از دست آ  تحری  ایرا  دنبال می

تاوا    درواقاع مای   شاود. و غیر قانونی م  علی  ملت ایرا  ب  انجام رسیاه از ملات دور  

زما  با  رفت  شا ه مار گ استاالل مرد م  فشار محیطی باالیی م  بر جمهوری اسالمی ب 

دانسات و در   گیری فردی شا م  سیاست خارجی را عرص  تعام  و ساازش مای   قارت

ای را داشات. ایان عواما  در     های گذشت  تجرب  مصاتح  با غرب در موضو  هست  سال

 منار ه  زمین  مساعای را برای تغییر در سیاست خارجی ایرا  مهیا مرد.

و با توج  ب  معیارهاا و ماوقعیتش در منطقا  و     جامع  در هر مشوری متغیر جامعه:

های تأثیرگذار در تشاکی  مشاور و ایجااد     ترین مهره ترین و اساسی جها  یکی از اصلی
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تارین معیارهاای    مشروعیت برای نظام سیاسی است. از آنجا م  افکار عماومی از مها   

این بین نیز  در هستهای مه  سیاسی بوده و  گیری در عرص  تأثیرگذار در رونا تصمی 

هاای حامماا  وقات خاود      پشتیبانی و یا عام پشتیبانی م  همین ملت از سیاستاز نظر 

 دارد ای جایگااه ویاژه   دارداتملا    دارنا  چ  در سیاست داخلی و چ  در سیاسات باین  

 .( 25: 1384.حاجی یوسفی)

عناوا  یاک    و نتیجا  آ  با    1392 ساال  در همین راستا انتخابات ریاست جمهوری

پایاه مه  در ایرا  و جها  قاب  توجا  باود. تغییارات نسالی و آموزشای، جنسایتی و       

ها در تعیین سرنوشت سیاسای خاود با  ایارا  جایگااهی       شهرنشینی و مشارمت ایرانی

حضاور عاما    ما   رسا  نظر می اتمللی بخشیاه است. ب  نظرا  بین جایا در منظر صاحب

بهباود معیشات،    ن،روش های حاوی پیام 1392سال مردم در انتخابات ریاست جمهوری 

 -استم  ناظر ب  مسائ  عینی و واقعی مردم -اتمللی بوده  تعام  بینو  آرامش اجتماعی

از سوی مردم برای حامما  خویش بود. در این انتخابات حتی در روستاهای دورافتااده  

آ   تاأثیر حت ها ت مردم مباحث انتزاعی را منار زدنا و ب  تمایالت ملموس م  زناگی آ 

مردا  دریافت  این پیام  روشن از سوی دوتت (. 20: 1392)سریع اتقل  .است رای دادنا

مرد  س  خواست  اصلی مردم را تعام  مثبت  و راه ح  خروپ مشور از بحرا  و برطر 

 .منناه و بهبود وضعیت اقتصادی بوده است های فلج و سازناه با دنیا و رفع تحری 

ای  دوتات   در این سط  از تحلی  نیز در بررسی سیاست هست   بایا توج  داشت م

ای  توجا  داشات. اینکا       یازده  بایا ب  جهت گیری های مردم نسبت ب  موضو  هست 

ای  و رویکرد تهاجمی پافشاری منناا   افکار عمومی بر حقوش مام  خود در زمین  هست 

تار ساازش باا غارب و تغاو     ای را بپذیرنا و یاا بارعک  خواسا    و در این راه هر هزین 

رسا م  حمایات ماردم از روحاانی در     نظر می ها شونا، بسیار با اهمیت است. ب  تحری 

. در این راساتا تأمیاا   گیری امثریت مردم را نمایا  مرد مامالم جهت 1392انتخابات سال 

روحانی بر اینک  ما نمی خواهی  سانتریفیوژها بچرخا و م  مملکت و توتیاا و صانایع   
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مشور بخوابا و درنهایت حمایت مردم از این سیاست م  منجر ب  پیروزی روحاانی در  

 مرحل  اول انتخابات شا را بایا مورد توج  قرار داد. 

مجموعة چهارم از متغیرهای مرباوط با  رفتاار خاارجی، از نقشای ما         متغیر نقش:

خصایتی  ش یهاا  بااو  توجا  با  ویژگای     .شاود  منا ناشای مای   می بازیگیرناه  تصمی 

وتیت بار  ئمس ثیرگذاری پست وأایفامنناگا  نقش، درحقیقت متغیرهای وابست  ب  نقش ت

هاا یاا    مسائوتیت  صورت شارع مشااغ  و   وال  است م  ب ئمس رفتار صاحب منصبا  و

متغیرهای مربوطا  با  نقاش با  دو      .شود نا  تعری  میآقواعا رفتاری مورد انتظار از 

ایجااد محااودیت رفتااری بارای      راهگذارد اول از  ثیر میأسیاست خارجی تر صورت ب

رفتارهاای   دهای با  گرایشاات و    دوم شک  نا  وآهای  ماهش گزین  گیرناگا  و تصمی 

 اتبت  اهمیت و. مستمر های ثابت و از راه ایجاد روی  مستمر سازمانی خاص و گروهی و

خاارجی جمهاوری   ها بر سیاسات    آثیرگذاری أت ها و جایگاه متغیرهای وابست  ب  نقش

گون  م  افراد با    منناگی انحصاری این عوام  نیست هما  اسالمی ایرا  ب  معنای تعیین

  آهاا نیاز تنهاا منباع      نقاش  ها و دهنا پست تنهایی ب  سیاست خارجی مشور شک  نمی

عباارت   با  . منناا  تعای  مای  منترل و گرایان  یکایگر را نقش منابع فردی و زیرا رنیستنا

ثیرگذاری أیعنی هر چ  ت رین دو دست  از متغیرها ارتباط معکوس برقرار استبین ا دیگر

بارعک    رشود حاود مسئوتیت ماست  می ثیرگذاری نقش ماست  وأت از ،افراد بیشتر باشا

ثیرگذاری نقاش  أسط  ت میزا  و ،های شخصیتی ممتر باشا ب  هراناازه م  قارت ویژگی

 .تر خواها بود پررنگ

بعاا از رهباری    ،در اختیاار دارد عناوا  ریای  جمهاور     با  جایگاهی م  روحاانی   

 ،پا  از مقاام رهباری    ،قانو  اساسی 113اص  . بنابرترین مقام رسمی مشور است عاتی

ترین مقام رسمی مشور است و مسائوتیت اجارای قاانو  اساسای و      رئی  جمهور عاتی

بار   را شاود  ی  ب  رهبری مربوط میمستقشک   ب ریاست قوه مجری  را جز در اموری م  

دهای با  سیاسات     هاا و تصامیمات او در جهات    ها و سیاست برنام  بنابراین .عهاه دارد
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گیارا  سیاسات    م  تصامی   داشتب  این نکت  توج   ابای .خارجی ایرا  نقش اساسی دارد

 ثیر رفتارهای تجویزشااه اجتمااعی و  أتحت ت خارجی از جمل  روحانی ریی  جمهور نیز

قارار   هستنا  آهایی م  متصای  مسئوتیت و ها هنجارهای حقوقی ناشی از پست سیاسی و

هاای فاردی ما      ویژگی گذارا  صر  نظر از شخصیت روانی و در حقیقت سیاست. اندار

اباا   بایا خاود ر  ،شونا ریاست جمهوری میاننا نقش خاصی م دار هنگامی م  عهاه ،دارنا

 .نامن  عم  آ متناسب با ومنطبق مسئوتیت خود  شرایط خاص نقش و اتزامات و

 گیرنااه بایش از   رفتاار تصامی    ،ساازد  براساس این منطق ما  نقاش مسائول را مای    

نجاا ما    آاز  .اسات  پذیرفت ثر از اتزامات مسئوتیتی است م  أهای شخصیتی او مت ویژگی

هاای ماانونی سیاسات خاارجی جمهاوری اساالمی ایارا  مانناا نفای           رماا  آ اصول و

 ،اساتمرار دارناا   استکبارساتیزی تاااوم و   ساتیزی و  ظلا   پاذیری و  سالط   گری و سلط 

ها را رعایت   آای  خود  نام  در دیپلماسی جایا هست هست مقیا گذارا  ملزم و سیاست

در انتخاب  نبوده و یمستثناز این امر  عنوا  ریی  جمهور در نتیج  روحانی نیز ب . مننا

از  -ای مسائل  هسات    برای نمون  -های اجرایی شیوه و ها یاستسمارگرفتن  و ب  ها گزین 

در چااارچوب برخاساات  از نقااش خااود حرماات  ابایاا و نامحاااود نااااردزادی عماا  آ

ثیر سابک  أتا  ما   توا  نتیج  گرفات  ملی میصورت  پ  ب  .(101:1393فیروزآبادی)منا

رهبارا  بار   سالیق  متماایز    اساتعااد و  ،اجتمااعی  تجرب  سیاسای و  ،شخصیت ،رهبری

از جملا  در دیپلماسای    ها  آمسئوتیتی  های شغلی و وسیل  ضرورت سیاست خارجی ب 

 .تعای  شاه است و ای  محاود هست 

های ساختاری و شک  حکومات جمهاوری اساالمی     ویژگی ساختارهای حکومتی:

دارد. باا توجا  با  دو ناو  ماردم       مشورمنناه در سیاست خارجی  ایرا  نیز نقش تعیین

ایرا  نظامی نیما  پارتماانی، نیما  ریاساتی اسات. پا  از        ،ساالری ریاستی و پارتمانی

نظام جمهوری اساالمی ایارا  ازنظار اعماال قاوه       1368بازنگری قانو  اساسی در سال 

مقاام   در دسات یعنای بخشای از قاوه مجریا       ررمنی درآماه است صورت دو مجری  ب 
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اصالحات قاانو  اساسای    .استرئی  جمهور و وزراء  در دستبخشی دیگر رهبری و 

و با توج  ب  ماهیت نیما  ریاساتی و      سال اختیارات ریی  جمهور را افزایش دادآدر 

رمنی جمهوری اسالمی ایرا ، رئی  جمهاور پا  از مقاام رهباری      نیم  پارتمانی و دو

شاورای عااتی امنیات ملای و      ،ر ایان ب افزو بیشترین تأثیر را بر سیاست خارجی دارد. 

گاذاری خاارجی    مننااه در سیاسات   مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نهادهاای تعیاین  

تقسی  قارت بین قوای س  گان  موجاب   و این عوام  ب  همراه نظام تفکیک قوا هستنا.

مناشاا  ایان فرایناا     ، آتبع  ب  گذاری خارجی و ضرورت مصاتح  سیاسی در سیاست

 راین این دست  از متغیرهاای حکاومتی از تغییارات ناگهاانی و غیرمترقبا  و     بناب. شود می

ر بخشاا  تااوم می   استمرار وآب   منا و گسترده در سیاست خارجی ایرا  جلوگیری می

هاای   ، ریای  جمهاور از وزنا    ایارا   وتی در م  در ساختار سیاسی جمهوری اساالمی 

   (25: 1389)فیروزآبادی، است  ثیرگذار بر سیاست خارجیأت

   گیری نتیجه

شااها تحاول    1392 ساال  با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری

محاور در   گرایای عاااتت   گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرا  از اصاول 

بینانا  در دوتات حسان روحاانی باودی .       گرایی واقع احمای نژاد ب  آرما محمود زما  

تهااجمی در   -ای  جمهوری اساالمی ایارا  از حاتات تقاابلی      تبع آ  دیپلماسی هست ب 

دورا  احمای نژاد ب  حاتت تفاهمی و تعاملی در دوتت جایاا تغییار رویکارد داد. در    

نتیج  در ذی  اعتاال م  دال مرمزی در گفتما  دوتت حسن روحانی بوده اسات ساعی   

  این ب  معنای ممترشاا   خواهی برقرار شود م بینی و آرما  نوعی تواز  بین واقعتا شا 

در  .اتمل  و پذیرش نسبی آ  و تزوم تعام  با آ  باوده اسات   تعارض و ستیز با نظ  بین

گیری روزناا با  عواما  ماؤثر بار       گیری از مال تصمی  این پژوهش تالش شا تا با بهره

ای  دوتت یازده  و چرایی تغییر در سیاست خارجی آ  پرداخت  شاود.   دیپلماسی هست 

نقش و منابع حکاومتی   ،جامع  ،فرد ،اتمل  در این راستا تأثیر پنج مؤتف  ساختار نظام بین
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 ای  مورد آزمو  قرار گرفتنا.   ست در رسیا  ب  توافق ه

همچناین   و فارد  اتملا ،  باین  نظاام  ترتیب های پژوهش حامی از آ  بوده م  ب  یافت 

 از ای  بوده و ایان عواما  بیشاتر    ترین عوام  مؤثر بر دستیابی ب  توافق هست  مه  جامع 

 دهباو  گاذار  تاأثیر  توافقاات  ایان  با   رسیا  در( حکومت) بورومراتیک سازما  و نقش

سابب   ،های گسترده متجلی شا فشار عوام  محیطی م  در تحری  ،است. در مرحل  اول

تارین نقاش    فشار زیادی ب  مردم مشور و درپی آ  سیاست ماارا  ایرانی شاه و پررنگ

گیارا  ایرانای از جملا  مقاام      ای  ایفا مرد. تأمیاا تصامی    گیری توافق هست  را در شک 

ای  دتی  بر همین ماعا  یابی ب  توافق هست  ها برای دست رهبری بر تزوم رفع ه  تحری 

های گسترده  طعنام  علی  ایرا  در شورای امنیت و اعمال تحری تصویب چناین ق است.

درعم  سبب بحارا  عمیاق    ،م  توسط مجموع  وسیعی از مشورها دنبال و رعایت شا

حای بود م  محمود بهمنی رئی  وقات   ب  ها گستردگی این تحری در اقتصاد ایرا  شا. 

 ،ی از جناگ نظاامی نااارد   مم ها را ب  اقاامی م  دست بانک مرمزی اثرات جای تحری 

تشبی  مرد. حتی رئی  جمهور وقت محمود احمای نژاد ما  زماانی قطعناما  را ماغاذ     

اتمللای   شایا  توج  اینک  فشار بین .ها اعترا  مرد مرد، ب  اثرات سوء تحری  پاره یاد می

ی هایی از مذامره با آمریکا مالحظ  و حتا  ای بوده م  حتی در دوتت ده  ه  رگ  گون  ب 

 وگوهای محرمان  در عما  نیز انجام گرفت. برخی گفت

های سیاسای و امنیتای    مشور در آستان  ورود ب  بحرا  ،درپی بحرا  عمیق اقتصادی

جمهاوری   نظامب  خطرافتاد   قبلی حتیرونا  یافتن م  با گسترش و ادام  ای گون  بود ب 

نخبگاا    ،بات ریاسات جمهاوری  با انتخا ،در این میا  .بود قاب  تصور نیز اسالمی ایرا 

های نه  و ده  در رابطا  باا    هایی متفاوت از نخبگا  دوتت سیاسی جایای م  برداشت

روحاانی توانسات   با  قاارت رسایانا.     ،مصاتح  و سیاست خارجی داشتنا ،دیپلماسی

اتمللی  بین درکشخصیتی از خود ب  جها  عرض  منا م  ترمیبی از صااقت و بیا  قاب  

دانسات و در   او سیاسات خاارجی را عرصا  تعاما  و ساازش مای      داشت.  درا در خو
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ای  را داشات. بررسای    های گذشت  تجربا  مصااتح  باا غارب در موضاو  هسات        سال

ها در  های آ  ای و تالش منناه هست  رویکردها، پیشین  و تجربیات روحانی و تی  مذامره

با  خاوبی تاأثیر      ،شابی  باود   ای م  ب  ماراتنی دشاوار  مذامرات پیچیاه و طوالنی هست 

دهاا. درواقاع بررسای تطبیقای      ای  را نشا  مای  متغیرهای فردی بر حصول توافق هست 

 ،پاذیری  منناه در دوتت ده  و یازده  با  خاوبی انعطاا     نخبگا  سیاسی و تی  مذامره

 منا.   یابی ب  توافق را نمایا  می تحرک و تجرب  و تأثیر آ  در دست ،اعتمادسازی

ای  دوتات یاازده  مناابع     گیاری دیپلماسای هسات     پراهمیت بعای در شاک  مؤتف  

های مردم و افکاار عماومی نسابت با       گیری در این سط  بایا ب  جهت اجتماعی است.

ای  توج  داشت. اینک  آیا افکار عمومی بر حقاوش ماما  خاود در زمینا       موضو  هست 

خواستار سازش با غرب و تغو ای  و رویکرد تهاجمی پافشاری مننا و یا برعک   هست 

رسا م  حمایات ماردم از روحاانی در     نظر می ها شونا، بسیار پر اهمیت است. ب  تحری 

گیاری امثریات ماردم را     و همچنین رونا طوالنی مذامرات مامالم جهات  1392انتخابات 

ای   . درنهایت بایا ب  تأثیر نقش و مناابع حکاومتی در حصاول توافاق هسات      نمایا  مرد

مننااه و   نقش ریی  جمهور و وزیر امور خارج  و تی  مذامره ،ه مرد. در این راستااشار

ای، با توج  ب  قانو  اساسای و   گذاری هست  ها در سیاست حاود اختیارات و وظای  آ 

در جمهاور  عنوا  ریای    حسن روحانی ب  ،مورد توج  است. درواقع روناها و روی  ها

در مسائل   بارای نمونا     –های اجرایی  شیوه و ها سیاست مارگرفتن ب  و ها انتخاب گزین 

ای  نیاز نقشای    ایان مسائل  در موضاو  هسات      و نامحاود نااردزادی عم  آ -ای هست 

ریی  جمهور پا  از    ، با توج  ب  ساختار حکومتی،منناه داشت  است. درنهایت محاود

رهبری بیشترین تأثیر را بر سیاست خارجی دارد و اتبت  نهادهاایی چاو  شاورای عااتی     

ای بر  امنیت ملی نیز بسیار تأثیرگذار هستنا. این ساختار حکومتی خود تأثیرات چناگان 

سو باا توجا  با  تاأثیر ریاسات       ای م  از یک گون  ای  داشت  ب  یابی ب  توافق هست  دست

هور در سیاسی خارجی نقش پررنگی در رسیا  ب  توافق ایفا مرده و از سوی دیگار  جم
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هایی نیز داشات  اسات ما  اتبتا  دیپلماسای       با توج  ب  جایگاه نهادهای دیگر محاودیت

مناا تاا بهتارین     ها در سط  داخلی تالش مای  گیری از محاودیت مارآما معموالم با بهره

تاوا  در فرصات دیگاری با       م  از این منظر نیز مای  دست آورد نتیج  و برو  داد را ب 

 سیاست خارجی دوتت یازده  پرداخت.
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، خلارجی  سیاسلت  تحلیلل  در جدید رویکردهای(، 1393) مری  و امو  آرا  ،آتا 

 ترجم  امیر نیاموئی و دیگرا ، تهرا : انتشارات میزا .

در پرتلو   یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس ،(1384)امیر محما، حاجی یوسفی

  .تهرا : وزارت امور خارج  ،(1991-2001)یا تحوالت منطقه

، تهارا :  ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست (،1389 فیروزآبادی، جاالل)  دهقانی

 انتشارات سمت.
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   امورخارج .انتشارات وزارت 
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