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Abstract 
English Foreign policy can be defined as a strategy or program of activities carried 
out by a country's decision-makers against other countries or international 
institutions to achieve the so-called national interests of that country. Iran's 
foreign policy during the years 1392-1384 can be called one of the most 
challenging periods in Iran's international relations. So that the dominance of the 
principled justice-oriented discourse had obvious practical and behavioral 
consequences, to the extent that Iran's foreign policy became aggressive and 
reached the border of confrontation with the United States and the West; The 
confrontation that was quite evident in Iran's nuclear case. So far, many 
researches have been done to analyze Iran's foreign policy in this period, which 
has been more realistic and later constructivist and critical. The purpose of this 
study is to analyze the most important factor influencing the orientation and 
consequences of Iran's foreign policy as a main issue from a different perspective, 
ie from the perspective of decision theory. In this regard, this article uses 
analytical and descriptive methods based on the assumption that the personality 
and intellectual and perceptual characteristics of the decision maker has been 
the most important factor influencing the decision-making process and the 
results of foreign policy decision. In other words, the directions and 
consequences of the foreign policy of the ninth and tenth governments are more 
related to the personality and perception of the main decision-makers of that 
government than any other factor. 
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 تاریخ دریافت:
 ۱۴۰۱خرداد  12

 : پذیرش تاریخ 
 ۱۴۰۱ مهر ۱۹

 :انتشارتاریخ 
 ١٤٠١آبان  ١٧

 

 چکیده
  توسط   که  شود  تعریف  هافعالیت  از  ایبرنامه  یا  و  استراتژی  یک  تواندمی  خارجی  سیاست

 اهدافی  به  تا  شده  انجام  المللیبین  هاینهاد  یا  و   دیگر  هایکشور  برابر  در  کشور   یک  گیرانتصمیم
- ۱۳۹۲ هایسال طی ایران خارجی سیاست. برسند شود،می  خوانده کشور آن ملی منافع نام به که

  کهطوریبه.  نامید  ایران  المللیبین  مناسبات  در  هادوره   برانگیزترینچالش   از  یکی  توانمی  را  ۱۳۸۴
  تاآنجاکه   داشت،  پی  در  مشهودی  رفتاری  و  عملی  هایپیامد  محور،عدالت  گرایاصول  گفتمان  غلبه

 تاکنون.  رسید  تقابل  مرز  به  غرب  و  آمریکا  به  نسبت  و   شد  تهاجمی  ایران  خارجی  سیاست
 گراواقع  بیشر که گرفته صورت دوره این در ایران خارجی سیاست تحلیل برای بسیاری هایپژوهش 

ً   و   یعنی   متفاوت  منظری  از  تا  است  این  حاضر  پژوهش  هدف.  است  بوده  انتقادی  و  انگاریسازه  بعدا
  خارجی   سیاست  هایپیامد  و  گیریجهت  بر  تأثیرگذار  عامل  ترینمهم  گیر،تصمیم  ینظریه  منظر  از

 روش   کارگیریبه  با  مقاله  این  راستا  همین  در.  دهد   قرار  واکاوی  مورد  اصلی  یمسأله  عنوان  به  را  ایران
  گیر -تصمیم  ادراکی  و   فکری  ویژگی  و  شخصیت  که  است  استوار  فرض  این  بر  توصیفی  و  تحلیلی

 به .  است  بوده  خارجی  سیاست  تصمیم  نتایج  و  گیریتصمیم  ینحوه  بر  تأثیرگذار  عامل  ترینمهم
  و   شخصیت  به  عاملی  هر  از  بیشتر   دهم  و  نهم  دولت  خارجی  سیاست  هایپیامد  و  هاجهت  عبارتی
 .گرددمی بر دولت آن اصلی  گیرندگان-تصمیم ادراک

 کلیدواژه ها: 
 عدالت خارجی؛ سیاست
 نقش؛ گیر؛ تصمیم محوری؛

 ادراک  شخصیت؛
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 مقدمه ١
ها با  ی تعامل دولت سیاست خارجی به عنوان عرصه

بین  کشور نظام  برای  ویژه الملل  اهمیت  دارد.  ها  ای 
تالش  سیاست  تاکنون  تحلیل  برای  بسیاری  های 

که   گرفته  صورت  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی 
و    گراگرایی که مادی های واقعبیشتر بر اساس تحلیل 

انگاری و انتقادی که  گرا هستند و بعداً سازهساختار
توجه به عوامل معنایی در کانون توجه خود دارند،  

این  در  است.  تحلیل  بوده  نوشتار  این  از  هدف  جا 
دوره در  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  ی  سیاست 

توصیفی  روش  با  دهم)  و  (نهم  از    -دولت  تحلیلی 
مدل  منظر  از  یعنی  متفاوت  گیر  تصمیم  منظری 

می می نظر  به  خارجی  باشد.  سیاست  که  رسد 
دولت  با  نژاد  دارای  احمدی  از خود  بعد  و  قبل  های 

هایی است که باعث ایجاد چرخشی مهم در  تفاوت
گردید.   ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 

گرایی در  که هژمونی نسبی در دوران اصول طوری به
بیانگر   ایران  خارجی  گفتمان  سیاست  به  بازگشت 

است که وجود نوعی    ۱۳۶۰ی  گرایی اوایل دههآرمان
می نشان  را  گفتمانی  اصلی  چرخش  پرسش  دهد. 

ترین عامل  پژوهش حاضر بدین قرار است که: مهم 
های سیاست خارجی  گیری و پیامدتأثیرگذار بر جهت 

ای که در  ایران در دولت نهم و دهم چیست؟ فرضیه
می  ارائه  اپاسخ  جهت گردد  که:  است  و  ین  ها 

های سیاست خارجی دولت نهم و دهم بیشتر  پیامد
گیرندگان از هر عاملی به شخصیت و ادراک تصمیم

بر  دولت  آن  این  میاصلی  در  ما  بنابراین  گردد. 
نظریه  اساس  بر  داریم  قصد  ی  پژوهش 

معنایی  ١گیر«تصمیم و  مادی  عوامل  و  تحوالت   «
تأثیرعمده  خار ی  در سیاست  و  گزار  نهم  دولت  جی 

آن  تالقی  و  در  دهم  نژاد  احمدی  شخصیت  در  ها 
سیاست  شیوه در  وی  رفتار  و  برداشت  درک،  ی 

ژوهش حاضر در  خارجی را مورد تحلیل قرار دهیم. پ
ی کاربردی  عین اینکه تحلیلی و توصیفی است، جنبه

آسیب  خارجی  و  سیاست  به  نسبت  شناسانه 
اس االمجمهوری  دارد.  ایران  طرفی  ی  این  مزز  یت 

 
1 Desition Maker 

دستگاه که  است  این  در  پژوهش  ربط  ذی  های 
می  خارجی  به    توانند سیاست  نسبت  شناخت  با 

روان جنبه ویژگی های  و  و  شناختی  فردی  های 
آن  رفتار  تا حدی  افراد  پیش شخصیتی  را  و  ها  بینی 

 ها را جهت انجام مسؤولیت انتخاب نماید.  سپس آن 

 

 ی پژوهشپیشینه ٢
سیاست خارجی را با توجه  ی  ادبیات موجود در زمینه

توان به سه دسته تقسیم  های نظری می به رویکرد 
کرد. یک: آثاری که با استفاده از اصول قانون اساسی  
و اصول اسالمی و انقالبی، سعی در تبیین و توصیف  
سیاست خارجی ایران را دارند. آثار منوچهر محمدی،  
  حمید موالنا، محمد الریجانی و جواد منصوری در این 

گیرند. دوم: تحقیقاتی که از چارچوب  دسته قرار می 
واقع نظریه نوواقعی  و  گرفته گرایی  بهره  اند. گرایی 

یوسفی،   محمدحاجی  مانند:  نویسندگانی 
محمدکاظم   و  موسوی  سیدصادق  رضاصادقیان، 

آیند. سوم: آثاری  سجادپور از این دسته به شمار می 
نظریه  به  مربوط  بیشتر  گفتماکه  تحلیل  و  های  ن 

فیروزآبای،  سازه دهقانی  آثار  هستند.  انگاری 
زاده، مشیرزاده و داود آقایی در این دسته  احمدنقیب 
 جای دارند.  

 پردازیم.  در زیر به طور مختصر به برخی منابع می 

) «سیاست خارجی  ۱۳۸۹. دهقانی فیروز آبادی (۱
بر   مبتنی  کتاب  چارچوب  ایران».  اسالمی  جمهوری 

باشد که سیاست  تلفیق بین سطوح جیمز روزنا می 
خارجی جمهوری اسالمی ایران را برآیند پنج دسته از  
منابع فردی، نقش، حکومتی و بروکراتیک، اجتماعی  

 دارد.  ان می المللی یا سیستماتیک بییا ملی و بین 

۲ ) محمدی  منوچهر  موالنا،  حمید   .۱۳۸۸  (
ایران در دولت   «سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
احمدی نژاد». این کتاب رویکردی توصیفی دارد که  
اسالمی،   جمهوری  خارجی  سیاست  اصول  بیان  به 

و  دیدگاه  رهبری  معظم  مقام  امام(ره)،  های حضرت 
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چشم سند  از  منبعث  سالهاصول  بیست    انداز 
های دولت نهم در  پردازد؛ سپس اصول و راهبرد می

 شود.  سیاست خارجی توصیف می 

) «تأثیر فرهنگ ملی  ۱۳۸۴زاده (.، احمد نقیب ۳
این   ایران».  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  بر 
رویکرد   به  ایران  خارجی  سیاست  تحلیل  در  کتاب 

 انگاری نزدیک شده است.  سازه

ارچوبی تحلیلی  ) «چه۱۳۸۸. روح هللا رمضانی (۴
اسالمی   جمهوری  خارجی  سیاست  بررسی  برای 

ی کتاب این استدالل که هیچ یک از  ایران». نویسنده 
الملل قادر نیستند  های رایج غالب روابط بیننظریه

کشور  خارجی  جمله  سیاست  از  سوم  جهان  های 
تحلیلی   چهارچوب  پردازش  به  کند  تحلیل  را  ایران، 

 تلفیقی مبادرت کرده است.  

۵) عیوضی  محمدرحیم  بر  ۱۳۸۸.  «تحلیلی   (
ی  سیاست خارجی دکتر محمود احمدی نژاد». مقاله

چارچوب   در  را  نژاد  احمدی  خارجی  سیاست 
شیعی تحلیل نموده    - بینی اسالمیایدئولوژی و جهان 

می  بیان  از  و  نهم  دولت  خارجی  سیاست  که  دارد 
 سرشتی کامالً دینی و اسالمی برخوردار است.  

 

 ریچارچوب نظ ٣
 گیر ی تصمیم نظریه  ٣٫١

ی جنگ سرد  ی پایان غیرمنتظرهاین نظریه در میانه 
بینی و تبیین  های ساختارگرا را در پیش ناتوانی نظریه 
بین  کرد  تحوالت  آشکار   ;Carlsnaes)المللی 

. بعد از جنگ سرد توجه محققان دوباره  (1992:94
تصمیم  سطح  پایان  به  است.  شده  معطوف  گیر 
بار   سرد  یا  جنگ  توضیح  که  داد  نشان  دیگر 

های  بینی تغییرات سیستمی به تنهایی با متغیرپیش 
نیست   ممکن  سیستمی  سطح 

)Hudson,2005:13ی اخیر، برخی از  ). در یک دهه
رسیدهصاحب  نتیجه  این  به  که  نظران  اند 

 
1 Snyder, Richard. C, H. W. Bruck, B. Sapin 
2 Define the position 

توان با نگاهی  گیری در سیاست خارجی را می تصمیم
الملل مورد  ن شناسی سیاسی و روابط بیاز منظر روان 

 . (Sylvan, 1998:4)توجه قرار داد 

تصمیمنظریه   دولت ی  به  عنوان  گیری  به  ها 
ها یا  موجوداتی انتزاعی و متافیزیکی، یا به حکومت 

ی مجریه» توجه  حتی به نهادهای عامی همچون «قوه 
افراد   رفتار  ساختن  روشن  جویای  بلکه  ندارد، 

مشی  گیرنده مشخص است که عمالً به خط  تصمیم
می حکومت  شکل  همان ها  ریچارد  دهند.  که  گونه 

سپین  برتون  و  براک  دبلیو.  اج.  مطرح    ١اسنایدر، 
گزینهساخته جمله  «از  روش اند  شناختی های 

گیرندگان اساسی ما مترادف گرفتن دولت با تصمیم 
شان از  رسمی دولت یعنی کسانی که اقدامات آمرانه

اقدامات دولت شناخته می اقدام  شودهر حیث،   «.
دولت   نام  به  که  است  کسانی  همان  اقدام  دولت 

می  که  عمل  است  آن  بر  فرض  حال،  این  با  کنند. 
عمل  تصمیم کل  ادراکی  یک محیط  داخل  در  گیران 

ملی  می سیاسی  سیستم  بر  مشتمل  که  کنند 
یعنی یک محیط    -المللی  خودشان و نیز سیستم بین 

و یک محیط خارجی   در حالی    -داخلی  این  است. 
ها هستند که  ها این دولت است که در بیشتر نظریه 

بین زمینه روابط  می ی  شکل  را  دهند  الملل 
)Hudson, 2005:1 ایجاد افراد  سیاست  کننده).  ی 

آن  از  و  هستند  میخارجی  متفاوت  اندیشند،  جاکه 
کنند و به دلیل اینکه هر رفتاری در  متفاوت رفتار می 

ریشه عرصه  دارای  خارحی  سیاست    های ی 
نمی روان است،  فشار شناختی  به  را  آن  های  توان 

طور خالصه باید  سیستماتیک و نهادی تقلیل داد. به 
است» سازانش  تصمیم  همان  دولت   .W)گفت، 

Hook, 2011:924) 
گیر عنصر ادراک یا برداشت،  ی تصمیمدر نظریه 

بیشتر   است.  برخوردار  مرکزی  جایگاهی  از 
بحث از «تعریف  گیری هنگام  پردازان تصمیم نظریه

تر از  گیران از جهان را مهم »، تلقی تصمیم ٢موقعیت
می  عینی  فرانکل  واقعت  جوزف  اما  معتقد ٣دانند. 

3 Joseph. frankel 
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گیری باید محیط عملیاتی  ی تصمیم است که نظریه
را مد نظر قرار دهد، زیرا هرچند عواملی که حضوری  

تصمیم ذهن  می در  و  ندارند  بر  گیران  توانند 
است  های  انتخاب  ممکن  ولی  بگذارند  تأثیر  آنان 

گونه عوامل بدان دلیل حائز اهمیت باشند که بر  این 
آن  تصمیمات  محدودیت نتایج  تحمیل  ها  را  هایی 

فمی ک،  (ر.  همین  ۳۲-۵۲  :۱۳۸۲رانکل، کنند  به   .(
» ١ترتیب مایکل برچر تأکید دارد که «محیط عملیاتی 

به تصمیمات  بازآمدهای  یا  نتایج  مستقیبر  م طور 
گذارد، ولی تنها با گذشتن از صافی تصورات  تأثیر می 
شقوق  تصمیم میان  انتخاب  که  است  گیران 

گذاری، یعنی خود تصمیمات را تحت تأثیر  سیاست
می  (قرار  ی نظریه  brecher, 1972:32)دهند. 

بررسی  تصمیم به  معنایی  و  مادی  دو سطح  در  گیر 
می  خارجی  نظریهسیاست  در  تصمیمپردازد.  ر گیی 

های  ترین سهم تحلیل سیاست خارجی در تئوری مهم
بین  نقطهروابط  شناسایی  نظری  الملل،  تقاطع  ی 

تعیین  عوامل  یعنی  کنندهبین  دولت  رفتار  اصلی  ی 
ی تقاطع بر  عوامل مادی و معنایی است. این نقطه

خالف نظریات ساختاری و معنایی «دولت» نیست،  
و همکاران،    گیر «انسان» است (اسنایدربلکه تصمیم 

) بنابراین تأکید بر تصمیم گیر انسانی این  1389:73
می  فراهم  برایمان  را  طرف  فرصت  یک  از  که  کند 

نقش عوامل مادی و ساختاری و از طرف دیگر نقش  
عوامل معنایی را که در مرحله اخذ تصمیم به تالقی  

ها رسند، بررسی کنیم. آنگونه که اسپروت نظری می 
می  عوامتحلیل  واقع  کنند  در  مادی  و  ساختاری  ل 

اند که  محیط عملیاتی و عوامل معنایی و روانشناختی 
ها در تصمیم گیر به معنای انطباق محیط تالقی آن 

آل، عملیاتی و روانشناختی است و این شرایط ایده 
آید. با  گیری سیاست خارجی به شمار می در تصمیم

تغییر سطح تحلیل از دولت به تصمیم گیر انسانی  
ق و باز آفرینی و فهم تصمیم گیرندگان از سیاست  خل

بین  روابط  و  می خارجی  فراهم  بنابراین  الملل  شود. 
کنند، یکی از  آنچنان که اسنایدر و همکاران اشاره می 

دیگر اصول اساسی خلق و باز آفرینی جهان تصمیم  

 
1 operational environment 

گونه به  آن گیرندگان  که  است  درک  ای  را  آن  ها 
آنمی تعریف  و  درک  نوع  موقعیت کنند.  از  های  ها 

می  چگونگی  گوناگون  و  چرایی  به  پاسخی  تواند 
(اسنایدر و همکاران،  کنش  باشد  :  ۱۳۸۹های دولت 

دریچه ۱۰۴ از  را  جهان  کنیم  تالش  اگر  ی چشمان  ). 
مشکالت  تصمیم از  برخی  کنیم،  مشاهده  گیرندگان 
ی ناشی از قرار گرفتن بر سر دو راهی عینیت  پیچیده 

ی  طور کلی در نظریههد شد. بهذهنیت مرتفع خوا  -
گران  ترین کنش » مهم ٢گیر، «نخبگان سیاسی تصمیم

 ).  Ripley, 1993:406)ها هستند نه دولت 

گذاری در اصول سیاست ٤
سیاست خارجی دولت نهم و 

 دهم
 محور گرایی عدالت گفتمان اصول  ٤٫١

نهمین دوره انتخابات  از  ریاست جمهوری و  پس  ی 
نژاد   احمدی  محمود  جمهوری  انتخاب  ریاست  به 
تیرماه   در  ایران  خرده ١٣٨٤اسالمی  گفتمان ، 

عدالت اصول  ایران  گرایی  خارجی  سیاست  بر  محور 
های  حاکم شد. این گفتمان در اصول حاکمه و گزاره 

خرده  سایر  با  اسالم گفتمانبنیادین  گرایی  های 
های  ها صرفاً به گزارهمشترک است. اختالف نظر آن

قضایای   و  احکام  فرعی  و  اصول  این  از  اشتقاقی 
گرایی  شود. بنابراین، ظهور گفتمان اصول محدود می 

در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تحول از  
یک گفتمان به گفتمان دیگر و یا گسست گفتمانی  

گیری و برتری این گفتمان  شود، بلکه شکل تلقی نمی 
اس گفتمان  ابر  در  تحول  به  مالیک  انقالبی  گرایی 

می شما فیروزآبادی،  ر  (دهقانی  - ٢٣٠:  ١٣٨٩رود 
٢٢٩ ً کامال بنابراین  سیاست    ).  که  است  مشخص 

گرایی  خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصول 
محور قابل تبیین است و پیش از پرداختن به  عدالت 

های اساسی سیاست  ها و مفروضهاصول، سیاست
محمود   دولت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی 

2 Political elites 
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بایست اصول و مبانی این گفتمان  نژاد، می   احمدی
 مورد بررسی قرار گیرد.  

 دال عدالت  ٤٫٢
مرز  و  هویت  اصول ماهیت،  گفتمان  گرایی  های 

مفصل عدالت  و  چگونگی  مبنای  بر  بندی محور 
سه دال  دولتگانههای  ا-ی  اسالمی  ملت،  و  نقالب 

گردد. اما این سه  المللی تعریف و تعیین می نظام بین 
ی کانونی دال متعالی  در بستر و نقطه  دال ذکرشده

می  معنی  که  عدالت  عدالت  دیگر  عبارت  به  یابند. 
ها و مفاهیم  گرایی است و کلیه دال مرکز ثقل اصول 

می معنا  آن  با  نسبت  و  رابطه  در  در  دیگر  یابند. 
مفصل که  است  متعالی  دال  این  بندی  حقیقت 

سه آن مفاهیم  مشتقات  و  گفتمان  گانه  در  را  ها 
گفتمان ل اصو از  متمایز  گرایی  دیگر  های 
 ).  ٢٣٠: ١٣٨٩سازد(دهقانی فیروزآبادی،  می

 هویت و نقش ملی   ٤٫٣
شود مکتب اسالم و  گرایی می چه جایگزین ملت آن

گراییست. به این معنی تعریفی که از خود و  اسالم
می  صورت  است.  دیگری  اساس  همین  بر  گیرد، 

اصول نقطه گفتمان  مرکزیت  و  ثقل  گرایی  ی 
است.  عدالت  اسالمیت  ایران  ملی  هویت  از  محور 
آرمانارزش و  اصول  ظلم ها،  ستیزی،  های 

گستری و مبارزه با استکبار و  خواهی، عدالت عدالت 
نظام سلطه نیز بیشترین نقش را در تکوین هویت  

می  ایفا  ایران  و  ملی  عادل  ملت  ملی  هویت  کنند. 
نظام جمه  و  برای مردم  اسالمی  وری  حکومت عدل 

نقش  در  اسالمی  آنان  برای  نیز  را  خاصی  ملی  های 
میعرصه  تعیین  و  تعریف  خارجی  سیاست  کند  ی 

 ).  ٢٣٣:  ١٣٨٩(دهقانی فیروزآبادی، 

 انقالب اسالمی ایران   ٤٫٤
ها و مفاهیم هر نظام سیاسی برگرفته  تمامی ساختار 

هایی است که برگرفته از گفتمان  از اصول و مفروضه 
انقالب اسالمی ایران نیز با   حاکم بر آن کشور است. 

ایدئولوژیک  به  مفروضهتوجه  و  اصول  های  بودن 
محور خصلتی اسالمی و  گرایی عدالت گفتمان اصول 

زمان دو دسته طور هم ای که بهفراملی دارد. به گونه 

کند. از اصول و اهداف ملی و اسالمی را پیگیری می 
حاکمیت،   جمله؛  از  مواردی  ملی  اسالم،  اهداف 

مردم  و  آزادی  عدالت،  اهداف  استقالل،  و  ساالری 
آرمان  نفی  فراملی  استکبارستیزی،  چون  هایی 

سلطهسلطه و  اسالم،  گری  جهان  وحدت  پذیری، 
و   مسلمانان  از  دفاع  اسالم،  جهانی  حکومت 
مستضعفان، صلح و عدالت جهانی و تأمین سعادت  

فیروزآبادی،  هاست.  انسان  ک،دهقانی  :  ۱۳۸۹(ن. 
۷۶-۷۷-۷۹( . 

 الملل  نظم و نظام بین  ٤٫٥
گفتمان   تمایز  موجب  که  مواردی  از  دیگر  یکی 

شود  ها می محور از سایر گفتمان گرایی عدالت اصول 
بین  نظام  و  نظم  گفتمان  جایگاه  این  در  الملل 

بین می نظم  گفتمان  این  در  دید  باشد.  از  المللی 
اصول  عدالت گفتمان  کامالً  گرایی  نظمی  محور، 

ظالمانه و نامطلوب است. لذا این گفتمان  نامشروع،  
گستری و برقراری عدالت شکل  که حول محور عدالت 

الملل به دنبال  ی محیط بین گرفته است، در عرصه 
ایجاد وضعیت مطلوب است و این وضعیت مطلوب  

های اسالمی و دینی شکل  بایست بر اساس آموزه می
ان  تو). از سوی دیگر می ٢٢:  ١٣٨٥بگیرد(مشیرزاده،  

محورانه در سیاست خارجی  گفت که نگرش عدالت 
ارزش  در  ریشه  ایران  اسالمی  معتبر  جمهوری  های 

فرهنگ ایرانی دارد که تأثیر خود را بر رفتار اجتماعی  
و سیاسی مردم و دولت مردان برجای گذاشته است  

 ).  ٢٢٦: ١٣٨١زاده، (نقیب 

خواهی و  احیا و ضرورت عدالت  ٤٫٦
است  ی سی گرایی در عرصه اصول 

 الملل  بین 
محمود   دولت  خارجی  سیاست  که  جدید  گفتمان 

ی آن قوام و دوام یافت، بر این  احمدی نژاد بر پایه
بین  تأکید داشت که سیاست  نشانه امر  های  الملل 

بین  عدالت  به  می معطوف  نادیده  را  گیرد  المللی 
 ).  ٥٩: ١٣٨٧(متقی، 

او عامل عدالت را به عنوان یک اصل بنیادین در   
الملل و در نطق خود در سازمان ملل متحد ابط بین رو
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نقطه و  نمود  مشارکت  مطرح  و  امید  و  اتکا  ی 
ها و تفاهم و همکاری در جهت تحقق  ها، ملت دولت 

بین  سطح  در  و  عدالت  (زارعی  دانست  المللی 
فرد،   رژیم ٨٩:  ١٣٨٩پیشگاهی  محکومیت  های  ). 

پیمان غرب نیز در همین راستا مرتجع منطقه و هم 
 ). Steinbach, 2007:2باشد (قابل تبیین می 

اصول مهم سیاست  معرف  وجه  در  ترین  گرایی 
دولت احمدی نژاد، خصومت و مقابله با اسرائیل بر  

ی انقالب اسالمی  ترین اصل و آرمان اولیهاساس مهم 
می  ایران  اسالمی  انقالب  ابرگفتمان  (باقری  و  باشد 

حمایت از  ).  ٢٦٥-٢٦٦:  ١٣٩٣دولت آبادی و شفیعی،  
مردم   حقوق  از  دفاع  حماس،  اسالمی  جنبش 
لبنان   اسالمی  مقاومت  از  حمایت  و  فلسطین 

است  (حزب تبیین  قابل  راستا  همین  در  نیز  هللا) 
 ).  ٢٨:  ١٣٩١(ساعی و هاشمی بهرمانی، 

 رویکرد نگاه به شرق  ٤٫٧
از زمان روی کارآمدن احمدی نژاد ظاهراً نگاه دستگاه  

تر گشته تر و راهبردی جدیسیاست خارجی به شرق  
و عزم و اشتیاق مسؤولین برای همگرایی و ائتالف با  
ناگفته  البته  است.  یافته  فزونی  شرقی  بازیگران 

عرصه  در  شرق  چشمگیر  توفیقات  که  ی  نماند 
های اخیر از یک سو و  ی اقتصادی طی دهه توسعه

ویژه در جریان بحران  نیز سرخوردگی ایران از غرب به
ای از سوی دیگر آتش این اشتیاق را هسته   یهپروند 
 ).  ٨٠:  ١٣٨٩زده است (ثقفی عامری و احدی،  دامن  

رویکرد تقویت محور جنوب در   ۴٫۸
 برابر شمال  

سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد همواره  
و  رابطه نکوهش  مورد  را  جنوب  ـ  شمال  نابرابر  ی 

قرار می  تقویت تقبیح  رویکردِ  یا  داد.  و  محور جنوب 
گرایی در همین راستا قابل تبیین است.  جهان سوم 
محور جنوب  های ایران در رویکرد تقویت یکی از اهرم 

سوم  جهان  یا  همکاری و  سازمان  های  گرایی 
چه در این سازمان برای ایران  باشد. آن های می شانگ

حائز اهمیت بود، حضور دو عضو دائم شورای امنیت  
چ و  روسیه  یعنی  متحد،  ملل  این  سازمان  در  ین 

این   در  ایران  خارجی  سیاست  رفتار  بود.  سازمان 
می  ترجمه  بستر  این  در  دو  سازمان  حضور  که  شد 

و   قابلیت  افزایش  امنیت موجب  دائم شورای  عضو 
گردد و همچنین موجب  های این سازمان می توانایی 

سلطه با  آمریکا  مقابله  متحده  ایاالت  هژمونیک  ی 
 ).  ١٢١: ١٣٨٩شود (حاجی یوسفی،  می

کشیدن ساختار و نظم  به چالش  ٤٫٩
 الملل حاکم بر نظام بین 

الملل  گرایی، نظم و نظام بین از منظر گفتمان اصول 
ناعادالنه، نامشروع و نامطلوب است.   موجود کامالً 

عدالتی، الملل موجود، نمود و نماد عینی بی نظام بین 
نابرابری، تبعیض و اعمال سلطه است. بنابراین این  

عدالت» قوام و  «حول محور دال متعالی  گفتمان که  
ی ها و مفاهیم را بر پایه یابد و تمامی دال هویت می 

می  تعریف  برای  آن  ویژه  اولویتی  و  اهمیت  کند، 
گستری در سیاست خارجی ایران قائل است.  عدالت 
کند که  گستری نیز ایجاب می خواهی و عدالت عدالت 

برقراری   منظور  به  جهانی  موجود  وضع  نظم  تغییر 
مطلوب اسالمی در اولویت اهداف سیاست خارجی  

). از دید محمود  ٢٣٧:  ١٣٨٩قرار گیرد (حاجی یوسفی 
ابزار   جز  چیزی  امنیت  شورای  اساساً  نژاد  احمدی 
نبود. همین   برای اجرای مقاصدشان  قدرتهای بزرگ 
در   تغییر  لزوم  از  نژاد  احمدی  تا  شد  موجب  امر 

متحد ملل  سازمان  امنیت  شورای  سخن    ساختار 
 )٥٣-٧٩: ١٣٨٩(آمبروز،   .بگوید

 

اتخاذ رویکرد تهاجمی علیه غرب و   ۴٫۱۰
 ایاالت متحده

از دید محمود احمدی نژاد سیاست خارجی دوران  
و   منفعل  خارجی  سیاست  سازندگی،  و  اصالحات 
بوده است. وی بر خالف سیاست خارجی   ناکارآمد 

حات، سیاست خارجی خود را  الدوران سازندگی و اص
تهاجمی علیه غرب و ایاالت متحده قرار    در یک موضع

گرا در چارچوب  مردان اصول دهد. از منظر دولت می
ی  اتخاذ رویکرد فعاالنه، سیاست خارجی باید شیوه 

های بزرگ با ایران را تغییر برخورد و بازخواست قدرت
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ها  های دوگانه و متناقض آن ها و سیاست داده و رفتار
 ).  ١٥٢:  ١٣٨٨را عیان سازد (موالنا و منوچهری، 

گیری در ساختار تصمیم ٥
 سیاست خارجی 

های شخصیتی و تصورات  مؤلفه ٥٫١
 گیر تصمیم 

های مختلف  در فرآیند اتخاذ تصمیمات، افراد و گروه 
زمینه اقتصادبا  اعتقادی،  ارزشی  اجتماعی،  و  های  ی 

ها از  های آن سیاسی گوناگون دخالت دارند. برداشت 
های  ها و شیوه المللی با توجه به تجربههای بین رفتار

انتظار   نباید  همچنین  است.  متقاوت  تفکرشان 
رفتار  که  برداشت داشت  و  از  ها  هریک  های 

ثابت  شرکت  زمان  طول  در  تصمیمات،  در  کنندگان 
شود. بنابراین  باقی مانده، دستخوش تغییر و تحول ن

و   افکار  رفتاری،  فهم  در  فرد  شخصیت  شناخت 
تصمیم تصمیم و  است  مؤثر  وی  در  های  فرد  های 
شود.  گذاری خارجی مهم تلقی می ی سیاست عرصه 

ایجاد  و  کنندهافراد  هستند  خارجی  سیاست  ی 
کنند اندیشند، متفاوت رفتار میازآنجاکه متفاوت می 

عر  در  رفتاری  هر  اینکه  دلیل  به  سیاست  صه و  ی 
ریشه  دارای  روان خارجی  است،  های  شناختی 

را به فشار نمی  آن  نهاد توان  و  ها  های سیستماتیک 
 ). W. Hook; 2011:924تقلیل داد (

مطالعهروان محور  سیاسی،  را شناسان  خود  ی 
های رفتاری  دهند. بر این اساس هنجار افراد قرار می 

کنند، می در نوع و کیفیت تصمیماتی که افراد اتخاذ  
کند. آنان بر این نظرند  ای ایفا می کنندهنقش تعیین

جابه  نوعی  اگر  سیاستکه  میان  در  گذاران جایی 
های سیاست خارجی دستخوش  صورت پذیرد، داده 

از   بعضی  دلیل  همین  به  شد.  خواهند  تغییر 
شده تحلیل مدعی  بحران  گران  خالل  در  اگر  که  اند 

و  ۱۹۶۲موشکی   خورشچف  جای  به    - کندی  کوبا 
آمریکا و  شوروی(سابق)  چون    - رهبران  دیگری  افراد 

امور قرار داشتند، روابط   استالین و ترومن در رأس 
می  خود  به  دیگری  غرب شکل  و  گرفت  میان شرق 

تصمیم۲۴۲- ۲۴۳:  ۱۳۹۷(قوام،   سیاست  ).  های 
های شخصیتی  طور عمده ناشی از ویژگی خارجی به 

کشور  در  مثال  عنوان  به  است؛  جنوب  هرهبران  ای 
تأثیربه ویتنام  و  کره  دو  گزاری رهبران  ویژه در مورد 

 ).  ۱۳۶:  ۱۳۸۴زاده،  چشمگیرتر است (سیف

نظریه  تصمیم در  سیاسی  ی  نخبگان  گیر، 
ها، بنابراین در  ترین کنشگران هستند نه دولت مهم
ویژگی این  و  هویت  کنشگران  جا  شخصیتی  های 

 ی مهمی است.  مسأله

ترین تعریف آن عبارت است از  ساده هویت در  
چه که  «چیستی هر چیز» یا به بیانی فلسفی «هر آن 

می  تبدیل  هست،  که  را  و  چیزی  (مشیرزاده  کند» 
). در تعریفی دیگر هویت به  ۲۵۴:  ۱۳۸۸مسعودی،  
های نسبتاً ثابت و مبتنی بر نقش خاص  معنای فهم

(هادیان،   است  دیگران  از  انتظارات  و  خود  از 
۹۲۱:۱۳۸۲  .( 

دستهنظریه دو  به  هویت  تقسیم  های  عمده  ی 
 شوند:  می

نظریه  درجه الف)  در  را  هویت  که  ی هایی 
کنند و آن  نخست، امری شخصی و فردی معرفی می 

های شخصیتی و احساسی فرد معطوف  را به ویژگی 
نظریه می را  هایی که شکلسازند. ب)  گیری هویت 

از رابطه بین فرد و اجتماع معر متأثر  کنند فی می ی 
 ).  ۴۷: ۱۳۸۶(دهقانی فیروزآبادی،الف 

های شخصیتی  در زیر به بررسی برخی از ویژگی 
 شود: احمدی نژاد پرداخته می 

های رئیس  بررسی شرایط و ویژگی  ٥٫٢
 جمهور دولت نهم 
 گیرانهای تصمیمالف) انگیزه: انگیزه و ویژگی

اسنایدر میان دو انگیزه، یعنی انگیزه «به منظور» و   
یزه «به دلیل» تمایز سودمندی قائل است. نوع  انگ

توان آن را به روشنی بیان  اول، آگاهانه است و می 
تصمیم منظور  کرد.  به  را  خاص  تصمیم  این  گیران، 

خدمتش   در  که  دولتی  همان  هدف  فالن  انجام 
می  اتخاذ  انگیزه هستند،  دیگر،  طرف  از  های  کنند. 
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محص که  هستند  خودآگاهی  نیمه  یا  ول  ناخودآگاه 
گذشته  تجربه  سازمانی  شرایط  و  گذشته  زندگی  ی 

نظریه می بیشتر  تصمیمباشد.  مانند  پردازان  گیری، 
از   آگاهی  که  نظرند  این  بر  سیاسی  مورخان  اغلب 

مداران، ممکن است به روشن  شرح زندگی سیاست 
ژرف انگیزه ساختن  ارزشترین  و  که  ها  کسانی  های 

می  مشخصی  کند  تصمیمات  کمک  (زرندی،  گیرند 
۱۳۹۴ :۲ .( 

 ب) شرایط زندگی
آبان   در ششم  نژاد  احمدی  شهر    ۱۳۳۵محمود  در 

کیلومتری گرمسار، متولد شد. او   ۱۴ارادان، واقع در  
در   مهاجرت  موج  که  آمد  دنیا  به  سالی  در  درواقع 

روستا از  شهر کشور  به  شغل  ها  بود.  شده  آغاز  ها 
بیشتر افراد این شهر همانند دیگر شهرهای کوچک  

می  بازار  و  کشاورزی  به  و  ایران  بازار  انجامید. 
مشاغل درواقع ستون فقرات ساخت اجتماعی  خرده 

این شهر و شالوده  اقتصادی  زندگی  تشکیل  ی  را  ها 
به شهرهای  می مهاجرت روستاییان  روند  با  که  داد 

شهر نیاز بزرگ،  عمدتاً  که  نیز  کوچک  های  های 
شدن  با خالی   نمودند،جوار را تأمین می روستاییان هم 

 دادند.  ها رونق نسبی خود را از دست می آن

احمدی نژاد دوران کودکی را در تهران و در مناطق  
نشین گذراند. در دورانی که امام در  قدیمی مذهبی 

در کالس  بود  و شاگردان  تبعید  یاران  جلسات  و  ها 
آشنا شد.   امام  اصول  و  افکار  با  بیشتر  امام هرچه 

ه او  دبیرستان  جشن مدوران  با    ۲۵۰۰های  زمان 
ی شاهنشاهی بود. احمدی نژاد پس از ورود به  ساله

برون  روحیات  داشتن  با  به  دانشگاه  تمایل  و  گرا 
های گروهی در دوران  های اجتماعی و مشارکت رفتار

دانشجویی نیز از فعالیت اجتماعی باالیی برخوردار  
این سال  او در  انقالب  بود.  با دوران  ها که مصادف 

بهشتی  است و  مفتح  باهنر،  در جلسات شهیدان   ،
های خود را با آنان هماهنگ  کند و فعالیت شرکت می 

های  ها در کالس سازد. وی همچنین در این سال می

 
1. Georgi Mirsky 

می  شرکت  نیز  مذهبی  مسائل  و  قرآن  کند تفسیر 
)WWW. Ahmadinejat.ir/fa  .( 

های قبل از انقالب و در جریان  ج) فعالیت
 انقالب:  

پیر  از  کسوت  پیش  در  ایران  اسالمی  انقالب  وزی 
دانشجو و با شرکت در مجالس مذهبی و سیاسی و  

سخنرانی  در  خمینی(ره)،  شرکت  امام  یاران  های 
اعالمیه توزیع  و  تهیه  در  فضای  مشارکت  وارد  ها، 
سال  در  وی  شد.  جامعه  با  سیاسی  مصادف  های 

انقالب در جلسات شهیدان باهنر، مفتح و بهشتی  
اس داشته  در  شرکت  فعالیت  انقالب:  از  بعد  ت. 

ای  هللا خامنهانجمن اسالمی دانشگاه و دیدار با آیت 
وحدت،   تحکیم  دفتر  عضویت  و  جمهور  رئیس 
عضویت بسیج و حضور در مناطق جنگی، عضویت  

به    ۸۲تا    ۷۶در سپاه پاسدارن انقالب اسالمی و سال  
گروه فعالیت و  احزاب  در  مخالف  های سیاسی  های 

(محصولی،  اصالحات مشغو بود  روزنامه ۱۳۸۷ل  ی ، 
 ).۴۰۴۱ایران، ش 

 های شخصیتی د) ویژگی 
،  ۱۳۸۸های مهیج احمدی نژاد در انتخابات  سخنرانی 

های اول انقالب را یعنی زمانی که امام  ی سال روحیه
گذار جمهوری اسالمی ایران، شاه را  خمینی(ره) بنیان 

دند.  سرنگون و ایران را به ایجاد یک انقالب سوق دا
می  زنده  مردم  جان  برای  در  نژاد  احمدی  کند. 

ساده،   مردی  است؛  گزینه  بهترین  روستانشینان 
جامهآهنگر که  طوری  زاده  و  دارد  تن  بر  ساده  ای 

می  اشراف زندگی  با  شباهتی  که  ندارد.  کند  زادگان 
وقفه کند و بی احمدی نژاد با زبانی ساده صحبت می 

شهر  روستا به  و  می ها  سر  "    زند.ها  اساس  این  بر 
شدن ایران  ایاحمدی نژاد" همواره با غرور از هسته 

می  محمدی  صحبت  ناب  اسالم  طرفدار  وی  کند؛ 
سخنرانی   و  زیرک  هوشیار،  بسیار  شخصی  است. 

میرسکی  گئورسکی  اعتقاد  به  است.  ، ١زبردست 
کارشناس روس، سخنان ضد اسرائیلی احمدی نژاد  

کارشناس خاطر  طوفانی در غرب به راه انداخت. این  
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کند تا انتخابات زمان کمی مانده است، اما  نشان می 
بست اتمی ایران  حتی اگر موسوی هم پیروز شود، بن 

راحت  موسوی  با  حداقل  اما  شد.  خواهد  تر حفظ 
 ) ۴:  ۱۳۸۸وگو کرد (میرسکی،  شود گفت می

 ز) اعتماد به نفس 
» به این معناست که یک نفر به  ١«اعتماد به نفس 

تو و  داشته انمندی توان  اعتماد  و  باور  خودش  های 
نفس یعنی اینکه  اعتمادبه   ٢باشد. از نظر دنیل گلمن 

ارزش عمیقاً  را  خودش  بداند  انسان  توانمند  و  مند 
 ).  ۵۲: ۱۴۰۰(گلمن، 

با داشتن   دانشگاه  به  ورود  از  نژاد پس  احمدی 
برون  رفتارروحیات  به  تمایل  و  و  گرا  اجتماعی  های 

گروهی  مشارکت  از  های  دانشجویی  دوران  در 
های اجتماعی باالیی برخوردار بود (محصولی،  فعالیت

۱۳۸۷  :۳  .( 

درباره ویژگی مطهری  منفی  ی  و  مثبت  های 
 احمدی نژاد موارد زیر را بیان نموده است:  

نژاد آدم مستقلی بود  . داشتن استقالل؛ احمدی ۱
ولی   از  داشت  سعی  نکند.  که  هزینه  فقیه 

باالاعتمادبه  روحیه نفس  نتیجه  در  و  او  به  ی  دادن 
جمله از  رئیس  مزیت   مردم  برای  که  اوست  های 

 جمهور آینده نیز الزم است.  

نقطه۲ اولین  مطهری،  نظر  از  تصور  .  او  ضعف 
نادرست از مقام ریاست جمهوری است، به این معنا  

می  فکر  او  ریاست  که  انتخابات  در  که  کسی  کند 
را به خود جلب کرد،  جمهوری پیروز شد و اکثریت آرا  

سیاسی  می و  فرهنگی  اقتصادی،  نظریات  تواند 
جمهور  که رئیس خودش را در کشور اجرا کند، درحالی 

سیاست  مجلس  مجری  مصوبات  و  نظام  کلی  های 
 است؛ نه نظرات شخصی خود.  

. تبعیض بین قوانین؛ قوانین را به میل خود اجرا  ۳
کند. او به صراحت اعالم کرد قانونی را که خودم  می

کنم  منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می 

 
1. Self-Confidence 
2. Daniel Goleman 

نمی  اجرا  و  وگرنه  خود  نظر  بر  پافشاری  کنم. 
نقطهبی  کارشناسان،  نظر  به  دیگر  اعتنایی  ضعف 

 ایشان است.  

افراد م۴ از  کارآمد؛  . استفاده  افراد  طیع به جای 
االسالمی و  این امر از جمله در استیضاح کردان، شیخ

 یا عزل منوچهر متکی ظهور کرد.  

به استبداد؛  ۵ نبودن به مجلس و تمایل  . قائل 
منحل کردن سازمان برنامه و بودجه در همان ابتدای  

،  ۱۳۹۲دولت نهم دلیلی بر این مدعاست (مطهری،  
 ).  ۷۰۰۰کد خبر:  

گوید: وی با توجه به توانایی که برای  انی می بهست
نظر   در  عرفی  و  رسمی  جایگاه  لحاظ  به  خودش 

می می مقید  سازمانی  به  را  خود  کمتر  کرد.  گرفت، 
ارزش   نژاد  احمدی  نظر  از  شد  مدعی  بتوان  شاید 
را   محتوا  و  اهداف  که  است  آنجایی  تا  سازمان 
نگاه   در  که  است  حالی  در  این  نکند.  مخدوش 

به سازمانی رسیدن  برای  هستند.  مهم  اهداف   ،
دهی  ریزی، نهادسازی و سازمان اهداف اصلی، برنامه 

 ). ۲۳۷: ۱۳۹۲شود (بهستانی،  می

ی  رباره محبیان مؤسس حزب نواندیشان ایران، د
شناسی شخصیتی احمدی نژاد معتقد است که  روان

جامعه در  مهندس  ایشان  با  مهندسین  اسالمی  ی 
بس نیروی  یک  بود.  حیث  باهنر  از  اعتماد  قابل  یار 

داشت   که  باالیی  بسیار  انرژی  دلیل  به  بود.  کاری 
می محول  او  به  کاری  توان  وقتی  تمام  با  شد 

ایستاد. بعدها هم در دوران ریاست جمهوری، این  می
هن  انرژی باالی خود و «بیش فعالی» را نشان داد. ذ

محق در  که  است  گونه  این  تردیدی  او  خود  بودن 
نفس باال و به خود باور دارد (محبیان،  دبه ندارد، اعتما 

 ).  ۵۵۰۳۷، کدخبر: ۱۳۹۰

توان   حد  از  بیش  فعالیت  خصوص  در  محبیان 
می  نژاد  ذهنیت  احمدی  و  است  مهندس  او  گوید: 

ها دوقطبی، صفر  ها خاص هست؛ ذهن آن مهندس
» است. معموالً مهندسین، انقالبی  ٣و یکی یا «باینری 

قدرت در این ذهنیت جسوربودن مهم است.افراد تمایل دارند  ١
ها بالفاصله هرچیزی را یه را باال ببرند. آن  خورگیری تصمیم
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می  برانداز  او  دولت  همه  شوند.  انقالب  از  بعد  ول 
سازمان هستند.  بیژن  مهندس  از  غیر  چریکی  های 

های  جزنی، همه یا مهندسی خوانده بودند یا در رشته
و حتی نهضت   بودند. سازمان مجاهدین خلق  فنی 

شده بودند، اما ذهن  های استحالهآزادی که مهندس 
بعد  داشتند.  سیاسی  مهندسی  احزاب  اکثر  هم  ها 

 ها تشکیل دادند.  طلب را مهندسگرا و اصالح اصول 

ی دیگر ذهن مهندسی، این است که مسائل  نکته
بیند، نه پروسه. بنابراین فاز به  را به صورت پروژه می 

کند و سرعت عمل و  رود و آن را تمام می فاز جلو می 
و   مکانیکی  شکل  به  هم  پیشرفت  میزان  تعیین 

  ی آن این است کهشود. نمونه داینامیکی انجام می 
با آقای دکتر احمدی نژاد کار می  کنند از  وزرایی که 

دوره  در  مخصوصاً  کاری  خرد  شدت  اول  های 
می می او  چون  به  شدند؛  را  پازل  قطعات  خواهد 

پرانرژی   هم  خودش  و  بگذارد  جایش  سر  سرعت 
 ).  ۳۷۲۷۹دخبر: . ک١٣٩٣(محبیان،  است 

نگران   نژاد  احمدی  است  معتقد  محبیان 
شود نیست  که از وی ترسیم می  ایها و چهره بازخورد 

ها درگیر شود نگرانی ندارد.  ی طرف و از اینکه با همه 
کند. زمانی  زیرا گاهی عقیدتی و ایدئولوژیک نگاه می 

به   سیاسی  تاکتیک  عنوان  به  است  ممکن  هم 
 ). www.asriran.comاقدامات خود نگاه کند ( 

ی رئیس جمهور  » درباره١ی «فارین پالیسی مجله
به  ایران می  و  «کارشناسان سیاسی همواره  نویسد: 

کنند که در ساختار حکومت ایران  درستی تأکید می 
حوزه از  تصمیمبسیاری  کلیدی  جمله  های  از  گیری 

سیاست خارجی و مسائل امنیتی نه در اختیار رئیس  
آیت  نظام  رهبر  اختیار  در  که  خامنهجمهور  ای  هللا 

حمدی نژاد» طی  است». اما با وجود این «محمود ا
می  وی  جمهوری  ریاست  از  که  سالی  گذرد سه 

حوزه در  است  با  توانسته  استراتژیک  مسائل  ی 
های دوربرد و در پیش گرفتن  آزمایش پیاپی موشک 

 
کنند. اما  بندی میعنوان سیاه یا سفید، دوست یا دشمن طبقه

در مقابل، در ذهنیت خاکستری هیچ فرم خاصی وجود ندارد و 
ی مهم تا ماهیتش این است که از ابراز نظر در مورد یک مسأله

هسته  مذاکرات  در  مقاوم  نقش  موضعی  عمالً  ای 
این   در  کند.  ایفا  ایران  خارجی  سیاست  در  مهمی 

ا با  نژاد  احمدی  است:  ادعا شده  نظر  گزارش  ظهار 
انتقادات   اسرائیل  موجودیت  تهدید  و  آمریکا  علیه 

گری غربی را به سوی ایران سرازیر کرد. در این رابطه، 
گوید:  ااز کارشناسان ارشد دانشگاه کلمبیا می   ٢سیک

می  فکر  که  در  کسانی  نژاد  احمدی  دکتر  کنند 
نخواهد   شانسی  بعدی  جمهوری  ریاست  انتخابات 

مداری ند. وی سیاست داشت سخت در اشتباه هست 
ایران،   (روزنامه  است  و سرسخت  ،  ۱۳۸۷بلندپرواز 

 ).  ۴۰۱۲ی شماره

 ر) مبانی فکری سیاسی احمدی نژاد
راه  از  دست یکی  پیش های  به  و  یابی  رفتار  بینی 

مداران توجه  چارچوب فکری اندیشمندان و سیاست
های شخصیتی است که  های معرفتی و الگو به بنیاد 

نمایند با تنظیم رفتار خود بر اساس  افراد تالش می 
های مختلف نائل آیند.  آن به غایت نهایی در عرصه

های احمدی نژاد این روش  در بازشناسی آرا و اندیشه 
اندیشه می از  دیگری  ابعاد  در  تواند  را  ایشان  ی 

برخی   خاستگاه  و  اسالمی  دولت  مفهوم  بازآفرینی 
تار و آرای  آرای سیاسی او آشکار سازد. رمزگشایی از رف

می  نشان  نژاد،  احمدی  «امام  سیاسی  که  دهد 
که   علوی»  «مشی  و سپس  نبوی»  «سیره  خمینی» 

نهج  در  مهمعمدتاً  است،  یافته  تجلی  ترین  البالغه 
آبشخور فکری احمدی نژاد را در امر حکومت داری  

می  و  تشکیل  فکری  رفتاری،  الگوی  درواقع  دهند. 
ی او  رابطه   توان حاصلشخصیتی احمدی نژاد را می 

این   به  این سه تجلی حکومت اسالمی دانست.  با 
آناضالع سه کمال گانه  و  آرمانی  نگاه  در  چه  جویی 

را مضاف میعرصه  و  ی سیاست  نماید موعودگرایی 
های او دارای  مفهوم انتظار است که در شناخت بنیاد 

) در همین رابطه  ۱۴۹:  ۱۳۹۱باشد (ایمانی،  اهمیت می 
مهم  از  دولت،  رسالت ترین  یکی  این  وظایف  و  ها 

اصالح نظام حاکم بر جهان و مقابله با نظام سلطه  

های مرتبط با آن موضوع  استداللزمانی که تمام حقایق و 
   .روشن نشده باشد، پرهیز نماید

1. Foreign policy 
2. Gary Sick  
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گستری بیان شده  خواهی و عدالتبر اساس عدالت 
 ).  ۴۲: ۱۳۹۰است (رسولی ثانی آبادی، 

های فردی بازتاب ویژگی ٦
(شخصیتی) رئیس جمهور 

نهم و دهم در سیاست 
 خارجی 

اصول  ادولت  رویکرد  با  نژاد  احمدی  حیای  گرای 
عرصهارزش در  انقالبی  و  اسالمی  اصول  و  های  ها 

مختلف کشور به میدان آمد و همین تفکر و رویکرد،  
بر تمامی عملکرد دولت حاکم شد. سیاست خارجی  

نقطه باید  را  نژاد  احمدی  مقابل سیاست  دولت  ی 
خارجی دولت اصالحات تلقی کرد. درواقع زمانی که  

ان سیاست  سیاست خارجی دولت اصالحات به عنو
های انقالبی  گرایانه و به دور از ارزشانفعالی و عمل

می  بر  توصیف  نژاد  احمدی  خارجی  سیاست  شد. 
به   نژاد  احمدی  گرفت.  قرار  شعار  و  تهاجم  مبنای 

ی شخصی و خودمحور و خودباور، تصور  دلیل روحیه 
تواند یک نقش جهانی بازی کند و برای  کرد که می می

اصالح توزیع قدرت و ثروت و  تغییر گفتمان جهانی و  
تغییر نظر مردم دنیا به نفع جمهوری اسالمی ایران  

های آمریکا، اروپا  ها و سیاستو منزوی کردن نگرش 
اقداماتی   دلیل  همین  به  کند.  اقدام  و صهیونیسم، 

رسانه با  مصاحبه  حضور  مانند  غربی،  مختلف  های 
های جهانی،  مکرر در سازمان ملل و دیگر کنفرانس 

های مختلف در  ال نامه و پیام برای رهبران کشور ارس
 ی کاری وی قرار داشت. برنامه

دوره تاکتیکدر  نژاد  احمدی  دولت  های  ی 
قبل   دولت  از  متفاوت  جهتی  در  خارجی،  سیاست 

ی قرار گرفت؛ چراکه دستاوردهای ایران را در عرصه 
ایراد  با  و  ناچیز  خارجی  همراه  سیاست  هایی 

،  ۱۳۸۴کار دولت نهم در مرداد  دانست. آغاز به  می
گفتمان حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی  
کرد.   درونی  تحول  و  تغییر  دستخوش  نیز  را  ایران 

های پیش از خود متمایز  ظهور این گفتمان از گفتمان 
و متفاوت است. در حقیقت، سیاست خارجی ایران  

گرایی تهاجمی شده و نسبت  در بستر گفتمان اصول 
و   غرب  است  به  رسیده  تقابل  مرز  به  نیز  آمریکا 

). احمدی نژاد در  ۹۴:  ۱۳۸۶(دهقانی فیروزآبادی،ب  
بیانات خود نوعی رویکرد ایدئولوزیکی و تهاجمی را  

).  ۱۰:  ۱۳۹۰در مواجهه با دشمن حفظ کرد (دهشیری،  
خطابه  با  مسأله و  و  اسرائیل  رژیم  آتشین  ی های 

 هلوکاست را انکار کرد.  

قدرت   چالش کشیدن  و سلطه به  بزرگ  ی های 
از   دیگری  بخش  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  آنان 

المللی احمدی نژاد بود. در این گفتمان  گفتمان بین
جمهوری اسالمی ایران با تفسیر نوینی که از هنجار  

گیرد، دولت  «تالش برای وحدت اسالمی» صورت می 
مشخصه  به  ایران  را  انقالبش  صدور  هویتی  ی 

عرصه خص در  سیاست وص  بسیار  ی  اعالمی  های 
می  پررنگ  و  محمود  برجسته  رابطه  همین  در  کند. 

زودی ریشه  کند «... انشاءهللا بهاحمدی نژاد بیان می 
عدالتی، سلطه، استکبار و ظلم به سرآمده و امواج  بی 

انقالبی انقالب اسالمی ایران همه دنیا را در بر خواهد  
ایر  دولت  همچنین  وی  دولت  گرفت».  یک  را  ان 

بین عدالت  نظام  در  می خواه  معرفی  که  الملل  کند 
خواند  ها را نیز به عدالت و اسالم فرا می دیگر دولت 

(Wamaar & Ramezani, 2013:91) . 

های همسایه و گرایش  سیاست تعاملی با کشور 
مسأله در  شرق  سوی  به  هسته بیشتر  انرژی  ای ی 

توان در  را می   های تقابلی تر است. اما سیاست نمایان 
امور   وزارت  سوی  از  هلوکاست  کنفرانس  برگزاری 

بی  قطار  توصیف  انرژی  خارجه،  سیاست  ترمز 
ای ملت ایران، بازداشت سربازان انگلیسی در  هسته

و  آب آمریکا  بدون  دنیای  های خلیج فارس و تحقق 
 ).  ۱۵:  ۱۳۸۵اسرائیل عنوان کرد (آرمین، 

رسانه  دا دیپلماسی  قرار  مخاطب  و  مردم  ای  دن 
ی دیگر سیاست خارجی احمدی  سایر کشورها مؤلفه 

ابتدای به دست گرفتن   نژاد در  نژاد است. احمدی 
کشور  با  روابط  کرد:  اعالم  همسایه،  قدرت  های 

کشورهای   التین،  آمریکای  آفریقایی،  کشورهای 
گری ندارند، ی سلطههایی که داعیهدوست و کشور 

وزا است.  ما  خارجی  سیاست  اولویت  امو  در  رت 
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تصریح نمود که رویکرد    ۱۳۸۵خارجه ایران در سال  
گذاری  سیاست خارجی کشور به سمت شرق هدف

). استفاده از دیپلماسی  ۴۶:  ۱۳۸۵شده است (ثقفی،  
ترین ابزارهای سیاست خارجی  عمومی یکی از محوری 

خواهی و  دولت نهم و دهم در راستای بسط عدالت 
الملل  فضای بین   های انقالب اسالمی در انتقال ارزش

توده  جمع  در  حضور  است.  و  بوده  مردم  های 
های متعدد با  ها و انجام مصاحبهشنود با آن و گفت
ی احمدی  های مختلف خارجی، نشانگر عالقه رسانه

ی دیپلماسی عمومی بوده است (ثقفی،  نژاد به عرصه 
۱۳۸۷ :۹۳  .( 

سخنرانی رئیس دولت نهم در دانشگاه کلمبیا و  
حض بار  عمومی  هشت  مجمع  در  سخنرانی  و  ور 

ارزیابی   قابل  در همین چاچوب  متحد  ملل  سازمان 
ی کتاب: «گفتار در روش  باشد. به باور نویسنده می

و   فرادیپلماتیک  زبانی  نژاد  احمدی  دکتر  ایرانیان» 
سخن  برای  را  جامعهمتافیزیکی  با  و  گویی  ملل  ی 

ها به استخدام درآورد. دیپلماسی دولت نهم  دولت 
و  بر   یافته  ابتنا  آدمیان  و فطرت  مفاهمه، حقیقت 

 جان و طینت انسان را مخاطب قرار داده است.  

متفاوت   استراتژی  اتخاذ  با  نژاد  احمدی  دولت 
ی انقالب اسالمی، عدول  ضمن بازتعریف اصول اولیه 

می  ممکن  غیر  را  آن  سیاست  از  اولویت  و  خواند 
ب  های انقالخارجی خود را بازگشت به اصول و ارزش 

ی جمهوری اسالمی ایران  های اولیهاسالمی در سال 
اصول  عنوان  تحت  گفتمان  این  داد.  گرایی  قرار 

جمهوری  عدالت  خارجی  سیاست  چارچوب  محور، 
اسالمی ایران را تحت تأثیر قرار داد. درواقع، دولت  
احمدی نژاد بر مبنای این گفتمان، عالوه بر اینکه در  

یق ارتباط با برخی  کند از طرمسائل جهانی سعی می 
ملت قدرت و  نوظهور  دولت های  و  تحت  ها  های 

نقش  حیاط  سلطه  طریق  این  از  و  کند  آفرینی 
های بزرگ را مورد هدف قرار دهد،  های قدرتخلوت 

نارسایی  گوشزد  کشور بلکه  در  در  ها  غربی  های 
این نوع گفتمان قرار می  گیرد. برای  چارچوب قواعد 

می این مثال،  تذکر  به  کشور   توان  به  های  دولت 
اروپایی در مورد نقض حقوق بشر، درخواست برای  

و   آمریکا  در  بشر  حقوق  وضعیت  مورد  در  تحقیق 
مردم   سرخوردگی  نمایش  برای  بودجه  اختصاص 

 ).۱۳۹۲کشورهای غربی، اشاره کرد (سرگل، 

اینکه   از  انتقاد  با  نژاد  احمدی  راستا،  همین  در 
بین  باید عوض  الملل موجود مناسب  نظام  و  نبوده 

دارد: جمهوری اسالمی ایران از اهداف  شود، اظهار می 
بودن   دارا  با  و  نکرده  نظر  صرف  اسالمی  انقالب 

می جهانی،  مدیریت  و  توانایی  طرح  به  تواند 
همبرنامه غرب  و  شرق  دهد.  های  پاسخ  زمان 

(Soltani & Ekhtiari Amiri, 2010:204) 

ین دیدگاه  سیاست خارجی دولت نهم و دهم بر ا 
بین  روابط  نظام  که  است  بوده  بر  استوار  المللی 

بی بنیان و  ظلم  از  است  هایی  شده  استوار  عدالتی 
 ). ۲۷:  ۱۳۸۹(حاجی یوسفی،  

مند  های قدرت از نگاه دولت احمدی نژاد، کشور 
المللی مانند سازمان ملل متحد،  های بین در ساختار 

گوی  شورای امنیت و غیره نفوذ داشته و باید پاسخ 
ای ناکارآمدی خود در مدیریت جهان دورانی که عده 

می  همین  گمان  در  باشند.  برترند،  دیگران  از  کردند 
های بزرگ به  رابطه، وی معتقد است که عصر قدرت

های بزرگ باید از برج عاج خود  سر آمده است. قدرت
ایران سخن   ملت  با  غرور  موضع  از  و  بیایند  پایین 

 ). ۴: ۱۳۹۲نگویند (سرگل، 

 گیرینتیجه ٧
اصول  عدالت گفتمان  گفتمان  گرایی  هر  مانند  محور 

موجب   که  است  مفروضاتی  و  اصول  دارای  دیگری 
می  آن  موجب  قوام  مفروضات  و  اصول  این  شوند. 

سیاست   کلی  اهداف  و  اصول  و  مشی  خط  تعیین 
می  عبارت خارجی  که  ضرورت  شوند  و  احیا  از؛  اند 

عرصهعدالت  در  بینخواهی  اصوی  گرایی  ل الملل، 
های انقالب اسالمی در  ها و آرمان(بازگشت به ارزش 

الملل) رویکرد نگاه به شرق، جهان سوم  ی بینعرصه 
جنوب به جای جنوب    -گرایی (تقویت محور جنوب

شمال)، به چالش کشیدن ساختار و نظم حاکم بر    –
الملل، اتخاذ رویکرد تهاجمی علیه غرب و  نظام بین 

اهد این  متحده.  امری  ایاالت  کلی  اصول  و  اف 
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الساعه و دفعتی نبوده و نیستند، بلکه محصول  خلق
ای هستند که طی سالیان متمادی به  بستر و زمینه

ی  اند. نقطه ها مدد رسانده تدریج به رشد و قوام آن 
گرایی بر اساس  عزیمت سیاست خارجی دوران اصول 

باشد. بدین صورت  ی آن میمعنی عدالت و ترجمه 
ا گفتمان  عدالت صول که  کارگزاران  گرایی  برای  محور 

در   کارگزاران  و سپس  نموده  تعریف  را  معانی  خود 
زمینه و  به  بستر  اقدام  شده  مشخص  پیش  از  ی 

می  عمل  و  اصول کنش  گفتمان  گرایی  نمایند. 
محور دال متعالی عدالت را در بستر اسالمی  عدالت 

شیعی تعریف نموده است و سایر معانی عدالت    –
خواهد که  میشمارد. لذا از کارگزاران خود می را مردود  

اصول  آرمانی  دیدگاه  اساس  عدالت بر  محور  گرایی 
ی موجود  اقدام به نکوهش و انتقاد از نظم ناعادالنه

های  نموده و سپس نظم مطلوب را بر اساس آموزه 
با  گرایی عدالت اصول  نمایند. درنهایت  محور ترسیم 

ابزار  از  استراتژیاستفاده  و  تخریب  ها  به  اقدام  ها 
نظم   و  نموده  مستقر  نامطلوِب  و  نامشروع  نظم 

 آرمانی را برقرار نمود.  

تصمیم تحلیل  سطح  بر  تکیه  به همچنین  گیر 
حوزه  طرح  از  پس  ویژه  به  تحلیل  مطالعات  ی 

ها  سیاست خارجی توانسته است قدرت تبیین کنش 
تحلیل   دهد.  ارتقا  را  خارجی  سیاست  اقدامات  و 

بخشی به کارگزار انسانی  با اصالت سیاست خارجی  
الزامات بازیگر خاص در   در مقابل دولت، توجه به 

فرآیند  به  توجه  همچنین  و  عام  بازیگر  های  مقابل 

ی  گیری را به کانون و نقطهسیاست خارجی، تصمیم
 الملل تبدیل کرده است.  اصلی درک سیاست بین 

تصمیم مدل  بر  تکیه  با  میهمچنین،  توان  گیر 
نتخاب سطح تحلیل مناسب را با پیشنهاد  مشکل ا

گیری این  بازی دوسطحی حل کرد. تأکید بر تصمیم
می  فراهم  را  درباره امکان  بتوان  که  تالقی  کند  ی 

تصمیم در  تحلیل  مختلف  به  سطوح  انسانی  گیر 
اجماع رسید. این شرایط، عوامل درونی و بیرونی که  

کنش  در  ندارند،  ارتباطی  یکدیگر  با  ظاهر  ی  هادر 
یابند. همچنین  گیرندگان ارتباطی معنادار می تصمیم

تصمیم  بر  تأکید  میبا  محدودیت گیر  بر  های  توان 
تصمیم  عقالنی  مدل  الگوی  تبیین  در  گیری 

گیری با نقد عقالنیت  گیری فایق آمد. تصمیمتصمیم
ها و فرهنگ در تبیین  خواهان توجه به نقش ارزش

عق  از  توصیفی  خواهان  و  خارجی  النیت  سیاست 
بر تصمیم  تأکید  انسانی  انسان است. همچنین  گیر 

می  فراهم  را  فرصت  این  طرف  به  یک  از  که  نماید 
نقش عوامل مادی و ساختاری و از طرف دیگر نقش  

مرحله در  که  را  معنایی  تصمیمعوامل  به ی  گیری 
 رسند، مورد بررسی قرار گیرند.  تالقی نظری می 

ویژگی  به  توجه  با  شخبنابراین  و  های  صیتی 
رفتاری احمدی نژاد در سیاست خارجی و داخلی به  

می  نتیجه  نظریه این  اساس  بر  که  ی رسیم 
گیر  گیر، نقش و ویژگی فکری و ادراکی تصمیم تصمیم

تأثیر مهم عامل  نحوه ترین  بر  تصمیمگزار  و  ی  گیری 
 باشد.  نتایج تصمیم می 
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