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Abstract 

The purpose of this study is to critique one of the latest works on Iran's foreign 

policy by Farhad Rezaei. The questions of the research are: Has the author of the 

book could survey the subject in a scientific method? How much of the collected 

data has validity and the results of the book are reliable? To what extent has this 

work been able to answer the ambiguities and questions in the minds of Iranian and 

foreign audiences and be effective? To answer the above questions, first, the main 

idea of the different chapters of the book has been addressed and criticized. Then, in 

two separate sections, the book is criticized in terms of content and form. Each of 

these sections includes two sub-headings: the book's strengths and weaknesses. In 

the end, the authors stated their general evaluation of the book. The research 

methodology is descriptive-analytical and conducted by library-based data. 
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  :خارجي ايران در دولت حسن روحاني سياست
  نقدي بر كتاب

Iran’s Foreign Policy after the Nuclear Agreement:  
Politics of Normalizers and Traditionalist  

  اي: سياست خارجي ايران بعد از توافق هسته(
  1)گرايان هاي عادي سازان و سنت سياست

  *آبادي علي باقري دولت
  **مالك آوريده

  چكيده
 يرانا يخارج ياستآثار نگاشته شده درباره س يدتريناز جد يكيهدف پژوهش حاضر نقد 

كتـاب   آيـا نويسـنده   عبارتنـد از: پـژوهش حاضـر    تاسـت. سـؤاال   يينوشته فرهاد رضـا 
داده هـاي   است به شـيوه اي علمـي موضـوع مـورد پـژوهش را بررسـي نمايـد؟         توانسته
شده تا چه حد واجد خصوصيت روايي و نتايج گرفته شده از پژوهش تا چه ميزان   استفاده

ت و از پايايي الزم برخوردار هستند؟ اين اثر تا چه حد از كارامدي الزم بـراي رفـع ابهامـا   
پرسش هاي موجود در ذهن مخاطبان ايراني و خارجي برخوردار است؟ بـراي پاسـخ بـه    
سواالت فوق ابتدا ايده اصلي نويسنده در فصول مختلف كتاب بيان و نقد شده است. سپس 
در دو بخش مجزا كتاب مورد نقد محتوايي و شكلي قرارگرفتـه؛ كـه هركـدام دربرگيرنـده     

اب است. در پايان نيز ارزيابي كلي نويسـندگان از كتـاب   زيرعنوان نقاط قوت و ضعف كت
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تحليلـي بـوده و داده هـاي الزم بـه شـيوه      - بيان شده است. روش مورد اسـتفاده توصـيفي  
  خانه اي گرداوري گرديده است. كتاب

  اي. گرايان، توافق هسته سياست خارجي ايران، عادي سازان، سنت ها: دواژهيكل
  
  . مقدمه1

گـران  ايران يكي از موضوعات جذاب براي پژوهشگران و تحليـل  بررسي سياست خارجي
م آثـاري كـه در ايـن خصـوص منتشـر      مسائل خاورميانه بوده است. به همين خـاطر حجـ  

است بيش از آثاري است كه به بررسي سياست خارجي افغانستان، تركيه، قطر يا ساير   شده
ستراتژيك، تاريخ كهن و باستاني و اند. جايگاه ژئوپليتيك، اهميت ا كشورهاي منطقه پرداخته

چـه   اي ازجمله داليل اين توجه بوده اسـت. آن  تأثيرگذاري باالي ايران در رخدادهاي منطقه
اي  المللي قرارداده است توافق هسته سال گذشته ايران را بيشتر در محور توجهات بين 5طي 

حـرين، امـارات و   است. گروهي از كشورها همچـون عربسـتان، ب   1+ 5ايران با كشورهاي 
قطــر، لبنــان و عمــان از آن اســرائيل منتقــد ايــن توافــق و برخــي ديگــر همچــون عــراق، 

ها بر سر يك گزاره بنيادي بود: آيا اين  محور اين مخالفت .)Khatib,2020: 3( كردند  استقبال
سـازي   اي ايران را تغيير خواهد داد؟ آيا رهبران ايران به سمت عـادي  توافق رفتارهاي منطقه

داشتن رياست جمهوري ايران در دست جناحي كه  روابط با غرب پيش خواهند رفت؟ قرار
داند چه تأثيري بر آينده سياست خارجي  ب ميزدايي با غر گرا و طرفدار تنش خود را اعتدال

 اي بـراي مركـز   ايران خواهد گذاشت؟ يافتن پاسخ اين سؤاالت موجب گرديده تـا دغدغـه  
 كمپـاني  همكـاري  بـا  پديـد آيـد تـا   امـروز   خاورميانه انتشارات و آنكارا در ايران مطالعات
 هاي سياست( اي هسته وافقت از بعد ايران خارجي سياست« نام با ) كتابيSpringer( اسپرينگر

 Iran’s Foreign Policy after the Nuclear Agreement Politics ()»گرايان سنت و عادي سازان

of Normalizers and Traditionalists   را توسط يكي از تحليل گران ارشد اين مركز و استاد (
آنچـه ايـن اثـر را از     .زندسا آراسته طبع زيور به رضايي، فرهاد مدعو دانشگاه يورك كانادا،

 اهميت گردد: نخست؛ سازد به چند عامل بازمي ديگر آثار منتشرشده متمايز و حائز توجه مي
 زنـد و  هاست در حوزه سياست خارجي ايران قلـم مـي   عنوان فردي كه سال كتاب به مؤلف
 ژورنـال  اينترسـت،  المللـي همچـون نشـنال    ناشـران بـين   توسـط  ايشان مقاالت از بسياري

 شوراي كره، دفاعي وتحليل تجزيه مجله الملل، بين امور مجله خاورميانه، مطالعات بريتانيايي
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ــك ــر و آتالنتي ــارجي، مجــالت ديگ ــاريافته خ  ).Rezaei,2015, 2017, 2019( اســت انتش
به آثار فرهـاد رضـايي    جهان سراسر در شناسي ايران بزرگ استنادهايي است كه مراكز  دوم؛
 تمـام  كه مركزي عنوان به تركيه، در ايران مطالعاتي سوم؛ مركز ).Rezaei, 2019: xiدهند ( مي

 اجتمـاعي  و فرهنگـي  اقتصـادي،  سياسـي،  مختلـف  هـاي  جنبـه  بـه  معطوف را خود توجه
 علـوم  اسـاتيد  و دانشـجويان  بخصوص محققان، موردتوجه آثار آن، خروجي و كرده  ايران

اسـت (مركـز مطالعـات ايـران در آنكـارا،       قرارگرفته ايران از فراتر حتي و ايران در سياسي
2017 :1(  

مطالعه كتاب كه به زبان انگليسي نشر يافتـه و هنـوز بـه فارسـي ترجمـه نشـده اسـت        
مجموعه اي از سواالت را به ذهن متبادر مي سازد. سواالتي كه دغدغه ذهنـي نويسـندگان   

ـ         كتـاب   د از: آيـا نويسـنده  گرديد تـا در مقـام يـافتن پاسـخ هـاي آن برآينـد عبـارت بودن
توانسته است بـه شـيوه اي علمـي موضـوع      »يا بعد از توافق هسته يرانا يخارج  ياستس«

هاي  داده مورد پژوهش را تحليل نمايد و به هدف ترسيم شده براي نگارش كتاب نائل آيد؟
 استفاده شده تا چه حد واجد خصوصيت روايي و نتايج گرفته شده از پژوهش، تا چه ميزان
از پايايي الزم برخوردار هستند؟ اين اثر تا چه حد از كارامدي الزم بـراي رفـع ابهامـات و    
پرسش هاي موجود در ذهن مخاطبان ايراني و خارجي برخوردار است و مي تـوان بـه آن   

  بهره گرفته شد. تحليلي -  استنادي روش نقد اتكا و استناد كرد؟ براي اين منظور از
  
  اجمالي كتاب معرفي. 2

 اي هسته توافق از بعد ايران خارجي سياست عنوان با را كتابي ،2019 سال در رضايي، فرهاد
 فصـل  9 شـامل  فصـل،  ده در ،)گرايـان  سـنت  و سازي روابط طرفداران عادي هاي سياست(

 در كتـاب  نويسنده. است درآورده تحرير رشته به صفحه، 261 در گيري، نتيجه يك و اصلي
 سياسـت  سـاخت  و شده توافق سياسي نظم« عنوان تحت كه) 1- 21 صص( نخست فصل

 ايـران  در انقـالب  پـي  در كـه  سياسـي  سيسـتم  بررسي به كند، مي ياد آن از »ايران خارجي
هـاي   انديشـه  در ريشه ايران، سياسي سيستم كه است معتقد او. پردازد مي است، گرفته شكل

دارد. آثـاري   فقيـه  واليت و االسرار كشف كتاب طور خاص دو و به ره)( خميني امام سياسي
مـذهبي در رأس   رهبـري  بـا  مقتـدر  سياسـي  سيسـتم  يـك  ايجاد پي زعم نويسنده در به كه
برخالف آنچه نويسنده تالش دارد با شباهت سازي بين نظـام سياسـي ايـران و     .اند بوده  آن
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بخوانـد  » ظـاهر دموكراتيـك  «آلمان نازي و شوروي در اين قسمت ترسيم سازد و يا آن را 
گفت تصوير ارائه شـده از نظـام سياسـي ايـران در ايـن بخـش نـاقص، و مبتنـي بـر            دباي

قـوا در سـاختار قـانون اساسـي     نيست. او هيچ كجا اشـاره اي بـه نظـام تقسـيم       ها واقعيت
نكرده و اين واقعيت كه امام خميني(ره) اداره امـور كشـور را بـه روسـاي جمهـور و        ايران

نظارت بر امور پرداختند، نمي كند. لذا يك خواننده غربـي  نخست وزير سپردند و صرفاً به 
همان نقشي را كه لنين و استالين در شوروي برعهده گرفتنـد از امـام خمينـي(ره) در ذهـن     
خود ترسيم مي كند كه به هيچ وجه با واقعيات سياسي جامعـه ايـران انطبـاق نـدارد. ايـن      

» يك راي و نظـر «ند من در نظام سياسي درحالي است كه بنيانگذار انقالب بارها اشاره كرد
به آيت اهللا خامنه اي براي انتخـاب  » حكم حكومتي«تر ندارم و حتي حاضر به صدور  بيش

؛ صحيفه امـام،  2- 1: 1387مجدد ميرحسين موسوي به نخست وزيري نيز نشدند. (ميردار، 
  )123: 21جلد 

 نگهبـان  عنـوان  پاسداران به سپاهاز  اساسي، قانون 150 اصل ادامه با اشاره به رضايي در
بـرد. رضـايي بـر ايـن      ب نام مـي انقال و همچنين مجري صدور آن دستاوردهاي و انقالب
روز  است كه سپاه طي چهل سال گذشته، از راه تأسيس نهادهاي بزرگ اقتصادي، روزبه  باور

 از ارانوي در كنار نـام سـپاه پاسـد    ).Rezaei,2019: 10(افزايش قدرت بيشتري داشته است 
 مجمـوع  و بـرد  مـي  نام ايثارگران امور و شهيد بنياد و مستضعفان بنياد مثل ديگري نهادهاي

 و اقتصادي با قدرت كه گذارد؛ مي نام دولت مقابل ) درParastatal( خودسر نيروهاي را ها آن
 را داري حكومـت  طوركلي به بلكه اند، خوب شده حكمراني انجام مانع تنها نه« خود، سياسي
بـراي ايـن   » خودسر«صرف نظر از استفاده نابجا از واژه  ).Rezaei,2019: 5( »اند كرده دشوار

گريزي از سوي آنهاست و باز با واقعيت تطابق ندارد؛ نويسنده هيچ نهادها كه القاكننده قانون
شاهدي براي اثبات ادعاي خود ارائه نمي نمايد. اينكـه ايـن نيروهـا كجـا و چگونـه مـانع       

خوب شده اند؟ اينكه چه ميزان از قدرت كشور در دست قوه مجريه و چه ميزان  حكمراني
در دست اين نهادها است و حيطه اختيارات قانوني آنها چقدر است و چگونـه همپوشـاني   

  پيدا مي كنند؟ 
 و ايدئاليسـم  بـين  هـاي  شـباهت  و هـا  تفاوت ذكر با فصل اين آخر قسمت در نويسنده

 گرايـي و عقالنيـت را   ها با اعتقاد به جهان آنارشيك، عمل رئاليستنويسد كه  مي گرايي واقع
هـا تأكيـد دارنـد و     ها بر نيـت خـوب دولـت    دهند، اما ايدئاليست ها پيشنهاد مي براي دولت
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هـا درنهايـت    معتقدند كه سياست داخلي بايد راهنمـاي سياسـت خـارجي قـرار گيـرد، آن     
 را ايـران  در گرفتـه  شكل سياسي نظم گويد ميدهند. او  ها را پيشنهاد مي همكاري بين دولت

 الملـل  بـين  روابـط  هـاي  نظريـه  در را آن و دانست يكسان واحد بازيگر مفهوم با توان نمي«
 خـارجي  سياسـت  تفكر در خردگرايي و ايدئاليسم عناصر شناسايي« پس بايد به. »داد  جاي
 ايدئاليسـت  تفكر نژاد، احمدي دوره استثناي مدعي است به او بنابراين همت گماريم؛ » ايران
 مقابـل  حـوزه  در رئاليسـم  كـه  درحالي است، داشته شيوع بيشتر خودسر نيروهاي حوزه در

  . است داشته بيشتر رواج دولت يعني
هـا را بـر مصـاديق    در اين قسمت نيز نويسنده مشخص نمي سازد چگونه اين شاخص

انطباق داده است؟ اين ارزيابي مربوط به كدام بازه زماني و مكاني است؟ به همين خاطر نيز 
ــابي    ــليقه اي او جــاي ارزي ــردي و س ــاي ف ــابي ه ــه و  ارزي ــر را گرفت ــاي علمــي در اث ه

 و ايدئاليسم حركت مداوم بين«در  اي اهللا خامنه گرايي و آيت آرمان خميني(ره) در دايره  امام
  جاي گرفته اند.  »گرايي واقع

 فرازوفـرود  متحـده؛  اياالت و ايران« با عنوان كه) 21- 50 صص( دوم فصل در نويسنده
با شرح ريشه نظري اختالفات دو كشور، بـه بررسـي    كند، مي ياد آن از ،»جزئي زدايي تنش

 ميـان  مبـارزه  اوج نقطه را نامه برجام پردازد و توافق ها بر اقتصاد ايران مي ها و آثار آن تحريم
او در ايـن   ).Rezaei,2019: 23-25(معرفـي مـي كنـد     كشور در اصولگرا و رو ميانه گروه دو

هبـر انقـالب و تفكـرات سياسـي     فصل نيز گناه قطع روابط ايـران و آمريكـا را بـر دوش ر   
باشد انداخته و به خواننده توضيح نمي دهد كه اگر قرار بود اين روابط وجود نداشته   ايشان

آن را اعالم  نكردند؟ و يا همانند روابط ايران و مصـر   1357بهمن  22چرا رهبر انقالب در 
) و چـرا و  168: 7خواستار قطع آن نشدند؟ (صـحيفه امـام، جلـد     1358ارديبهشت  11در 

ضـيح نمـي دهـد كـه چگونـه همـان       قطـع شـد؟ او تو   1359چگونه اين روابط در سـال  
ر ايـران و بـه بيـان نويسـنده     ذار جريـان اصـالح طلبـي د   هايي كه بعدها پايه گـ  شخصيت

گرديدند به قطع روابط دو كشور كمك كردند؟ چگونه در جريـان انتخابـات   » سازان عادي«
مجمع روحانيون مبـارز كـه از قضـا بـه گـروه       1365مجلس سوم شوراي اسالمي در سال 

با ايـن حربـه رقبـاي     اصالح طلبان تعلق دارد پرچمدار استكبارستيزي را بر دوش گرفت و
  سياسي خود را پس زد؟
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نويسنده حتي درخصوص برجام نيز حاضر نيست براي اشتباهات در نگارش متن سـند  
و درنظر نگرفتن ضمانت هاي حقوقي الزم براي پيشگيري از نقـض عهـد آمريكـا سـهمي     

د. گردد و يا خوشبيني به غرب و طرف هاي مذاكره كننـده را مـورد انتقـاد قـرار دهـ       قائل
گرايان و تقابل آنهـا بـا   درعوض او مي كوشد تا تقصير برهم خوردن توافق را به پاي سنت

عادي سازان بنويسد. وي توضيح نمي دهد كه سهم بازيگران منطقه اي(عربستان و اسرائيل) 
  و تحوالت داخلي آمريكا(به قدرت رسيدن ترامپ) در شكست برجام چه ميزان بوده است! 

 بـراي  محـوري  روسيه؛ تكميل و ايران« عنوان با) 51- 81 صص( سوم فصل در رضايي
 شـرق  بـه  نـژاد  احمدي محمود ويژه نگاه از دو كشور، روابط از اي تاريخچه ارائه با ،»شرق

و معتقد است كه سياسـت نگـاه بـه     راند مي سخن غرب هاي تحريم اثرات براي رهايي از 
همچنين بحران سوريه، مانع افـزايش  غرب حسن روحاني به داليلي مثل منافع اقتصادي و 

ديپلماتيـك و در   هـاي  حمايـت  سطح همكاري ميان دو طرف نشد. او اذعان مـي دارد كـه  
 آزادي عربـي،  بهـار  توقف براي را شرايط به بحران سوريه، روسيه مرحله بعد ورود نظامي

 - رانـي اي قيموميت« كرد؛ بطوريكه يك فراهم سوريه سرنوشت تغيير و پاسداران سپاه عمل
 ژنو و توافق آسـتانه  كنفرانس در ايران حضور به بعداً كه كردند؛ ايجاد را در سوريه »روسي
   ).Rezaei,2019: 66-68(شد  اين كشور منتهي آينده تكليف تعيين براي

در اين بخش نيز نويسنده نمي تواند بين حضور نيروهاي مستشاري و نظامي با دعـوت  
تمـايزي  كشور ميزبان از يكسو و حضور بدون اجازه و مداخلـه خـارجي از سـوي ديگـر     

شود. همچنين سير وقايع نگاري رخدادها درباره سوريه به نحوي اسـت كـه خواننـده      قائل
اتفاقي براي ايـن كشـور بيفتـد.     رم، قرار بود چهاحساس نمي كند بدون حضور مدافعان ح

حقيقت، همه چيز به نحوي توصيف مي گـردد كـه گـويي داعـش بـراي تشـكيل يـك        در
دموكراسي واقعي و احياي قواعد حقوق بشر در اين سرزمين وارد ميدان سوريه شده بود و 

  )See: Washington’s Blog et.al, 2016ايران و روسيه مانع اين تحرك مثبت شدند! (
 هـم   و سـازي روابـط   طرفـداران عـادي   هم كه است معتقد بخش اين پايان در نويسنده

 تفاوت اين با كنند، مي استقبال آمريكا فشارهاي برابر در ايران از روسيه دفاع از گرايان اصول
 بـه  اصـولگرايان  امـا  اعتقاددارند، غربي و شرقي هاي گيري جهت بين تعادل كه گروه اول به

  .هستند »مسكو به شديد تمايل« طرفدار نظامي، و اي هسته هاي حمايتدليل 
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 اتحاديـه  و ايـران « بـه موضـوع   را) 84- 111 صـص ( چهارم كتاب فصل رضايي فرهاد
 ابتـدا بـه شـرح    نويسـنده  فصـل،  اين در .است اختصاص داده »ها فرصت و ها اروپا؛ چالش

ــايو گفــت ــادي، گوه ــذاكرات هســته انتق ــداي و  جــامع و م ــه برجــام پيام  هــاي توافقنام
دانـد. او   مـي  ايـران  روهـا در  ميانه جبهه تقويت را آن مهم اهداف يكي از و كند مي  مبادرت

آمريكـا   خروج روها در برابر تندروها پس از اذعان دارد كه اروپا با هدف حفظ برتري ميانه
 المللـي  بين تصادياق سيستم به را برجام را حفظ كند، ايران سعي كرد يكپارچگي برجام، از

 برخـي  ها، همكاري اين مطابق كه طوري به ببخشد، نظم را تهران بانكي سيستم و كند متصل
  .كردند متوقف را پاسداران سپاه به خدمات ايراني، هاي بانك

 بـا  روها ميانه تعامل مانع نتوانستند خود اقدامات با اصولگرايان« كه است معتقد نويسنده
 حقـوق  از طريق عدم همراهي با دولت در مسئله اما شوند، اقتصادي زمينهدر  اروپا اتحاديه

هـاي   و حتي باعـث اعمـال تحـريم    »پيشرفت روابط در اين حوزه جلوگيري كردند از بشر
او  ).Rezaei,2019: 103-105( شـــدند 2017حقـــوق بشـــري اتحاديـــه اروپـــا در ســـال 

 80روها هر سـه قـوه را در دهـه     كند توضيح دهد حتي در دوره هايي كه ميانه مي  فراموش
ها درباره نقض حقوق بشر از سوي ايران وجود داشت و زنياختيار داشتند باز روند اتهامدر

  اساساً حقوق بشري ابزاري براي تحت فشار قراردادن ايران است.
 در سـپري  عنـوان  بـه  اروپا با روابط مورد گروه در دو هر است معتقد نويسنده درنهايت

 و تروريسم با مبارزه بشري، حقوق هاي خواسته مورد در اما هستند، القول متفق آمريكا، برابر
 امـا  انعطـاف  خواهـان  سازي، طرفداران عادي دارند، انتظار ايران از ها آن كه اي منطقه مسائل
  .خواستار مقاومت هستند تندروها

 سـازي  لبنـان  پروژهعراق؛  و ايران« عنوان با) 113- 140 صص( پنجم فصل در نويسنده
 هـاي  گروه تشكيل ازجمله آمريكا توسط عراق اشغال از بعد با اشاره به حوادث ،»توازن در

 عليـه  اي فرقـه  هـاي  جنـگ  آمريكـا،  منافع عليه حمله و قدس نيروهاي توسط عراقي مسلح
 و تهديـد  و) گلولـه  و رأي( اسـتراتژي  طريق از سياسي روندهاي بر شيعيان تسلط ها، سني

تر ايران آن را در لبنـان   مشابه الگويي بودند كه پيش موارد كه اين اذعان مي دارد ها، تشويق
 عـراق  در ايـران  هـاي  فعاليـت  بـراي  »سـازي  لبنـاني « اصـطالح  از بنـابراين  اجرا كرده بود؛

  .كند مي  استفاده
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 ايـران  هستيزانسني هاي سياست كه نمايد بدون ارائه اسناد معتبر و موثق ادعا مي نويسنده
 بـه  عـراق  تحويـل  بر مبني ها سني ميان در توطئه هاي كشور و تئوري اين نيابتي نيروهاي و

 گيري قدرت و عراق القاعده مثل سني هاي گروه گيري شكل باعث ها، آمريكايي توسط ايران
  اي براي پروژه لبنان سازي عراق بود. شده است! كه فاجعه عراق در داعش

د كـه حتـي در بحـث سياسـت هـاي      كند به خواننده القـا كنـ  فرهاد رضايي تالش مي 
اي بين دو جناح سياسي در ايران اختالفاتي عميق وجـود دارد. او سـقوط موصـل را     منطقه

 همكـاري  كند. انتقاداتي كه خيلي زود باروها براي انتقاد از سپاه قدس ذكر مي دستاويز ميانه
 سـقوط شـهرهاي عـراق و    از گيريجلـو  و عـراق  مردمـي  بسيج نيروهاي تشكيل سپاه در
آمريكا  توسط عراقي نيروهاي بازسازي هرچند ها، فروكش كرد. به عقيده او آن گيري بازپس
بــه خطــر افتــادن پــروژه  باعــث ســنت، اهــل احيــاي بــراي عــراق بــه عربســتان و ورود
چيز را به نفع نيروهاي طرفدار ايران  همه 2017 سال در كردها پرسي همه شد؛ اما  سازي لبنان

بـه  « همـواره  روها كه ميانه است معتقد درنهايت رضايي ).Rezaei,2019: 123-128(تغيير داد 
 كـه  زيـرا  »دهند مي هشدار عراق، سازي لبناني سمت به تهاجمي حركت خصوص در سپاه
 در »روحـاني  دولـت « و روهـا  ميانه موردنظر »سازي روابط عادي انداز چشم با« اقدامات اين

به نظر مي رسد نكته اي كه نويسنده قصد پـرداختن بـه آن را نـدارد و از     .بوده است تضاد
در مسـند قـدرت   » عـادي سـازان  «كنار آن مي گذرد اين است كه حتي در دوره هايي كـه  

گرايـان حركـت   اند باز روابط ايران و شـامات در همـان مسـير مـوردنظر سـنت      داشته  قرار
  است.   كرده

ــا) 141- 162 صــص( ششــم در فصــل نويســنده ــوان، كتــاب ب ــران« عن ســوريه؛  و اي
. اي ايران پرداختـه اسـت   ترين رخداد سياست خارجي منطقه به بررسي مهم »پيروزي؟  اهرم
هـاي   نوا با ادعاهاي رسانه ايران، هم براي سوريه استراتژيك به اهميت اشاره با فصل اين در

 و عربـي  بهار اجراي اصلي مانع را سوريه در پاسداران سپاه ينيروها عربي و غربي، حضور
 سوريه، در اعتراضات شروع با كه است معتقد او. داند مي كشور اين در داخلي جنگ ايجاد
 تـا  پرداخـت  تنـدرو  هـاي  جهـادي  آزادسازي به ،»دوگانه انتخاب« استراتژي ي ارائه با سپاه

 سـمت  بـه  را هـا  نگـاه  و »دهـد  جلوه تر كوچك شر يك سوريه مردم نگاه در را اسد  بشار«
 تـا  گيـرد  قرار سقوط آستانه در اسد كه شد باعث استراتژي اين اما كند؛ منحرف ها جهادي
  روسيه وارد كارزار نبرد شد. اينكه
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كوشد تا به اختالفات بـين دو گـروه    در اين فصل نيز همانند فصول گذشته نويسنده مي
گراها بر سر مسئله سوريه بپردازد. تأكيد گروه اول بـر   تسازي روابط و سن طرفداران عادي

حمايـت از   هاي امنيتي عدم هاي اقتصادي اين حمايت و استدالل طرف مقابل بر هزينه هزينه
هاي اصلي اين  سوريه و مصداق آوردن از حمالت داعش به مجلس شوراي اسالمي بخش

روهاي ايرانـي بـدون كسـب    رضايي توضيح نمي دهد كه چگونه ني دهد. فصل را شكل مي
مجوز شوراي عالي امنيت ملي كه رياست آن برعهده رئيس جمهور است موفق به حضـور  
در سوريه شده اند و اساساً چه سندي وجود دارد كه نشان دهـد عـادي سـازان بـا چنـين      
تر  حضوري مخالف بوده اند. داده هايي كه او به آنها درخصوص سوريه استناد مي كند بيش

كـه سـنديت و صـدق آن محـل تامـل       ه از ادعاهاي مجاهدين خلق(منافقين) اسـت برگرفت
  است و خواننده خارجي هيچ گاه به اين نكته پي نخواهد برد.  جدي

ــه مواضــع  ــاني ايــن فصــل ب ــر ســخت بخــش پاي ــد ترامــپ در ت ــال دونال  بحــران قب
 بـه  بشـدت  داند كـه  مي فدرال سوريه آمريكا را مدنظر طرح طوركلي پردازد و به مي  سوريه
 لذا ايران خواهد كوشيد تا ايـن پـروژه را متوقـف نماينـد و     است؛ آن حاميان و ايران ضرر

 :Rezaei,2019( »مانـد  خواهـد  باقي ايران براي استراتژيك مهم سرمايه يك احتماالً سوريه«

145-158.(  
 براي عربستان؛ مبارزه و ايران« با عنوان) 163- 187 صص( هفتم فصل در رضايي فرهاد
در  ميـان دو كشـور را    هاي افـزايش تـنش   زمينه ،»جويي اسالمي و برتري اي منطقه هژموني

او مـدعي اسـت    .بينـد  يمن مي جنگ و عربي بهار سوريه، تحوالت عراق پساصدام، جنگ
هـاي   سازي خود، در چند مـورد بـا برنامـه    حسن روحاني در راستاي پيشبرد سياست عادي

 آن متعاقـب  و نمـر  شـيخ  اعـدام  منـا،  سپاه در يمن مخالفت كرده است؛ اما درنهايت حادثه
روابط بـا ريـاض توسـط     سازي عادي ايده كشور، دو روابط قطع و عربستان سفارت اشغال

  ).Rezaei,2019: 168-171( برده است قراقه به را روحاني
 موردبحـث  مـوارد  بررسي به سعودي عربستان به ترامپ دونالد سفر رضايي با اشاره به

 و »عربـي  نـاتوي « ايجـاد  فراينـد  آغاز قالب در را ها آن مجموع و كند مي اشاره سفر اين در
. او درنهايـت  )Rezaei,2019: 175-178(تحليـل مـي كنـد    عربسـتان  نفع به توازن زدن برهم
 بـه  اما عربستان، روابط با سازي عادي براي روحاني دولت هاي تالش عليرغم نويسد كه مي

وي توضيح نمي دهد كـه   ندارند. را زمينه اين در اقدام توانايي ها آن گفته، داليل پيش همان
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اگر روابط با عربستان براي سنتگرايان داراي قبح ذاتي است چرا در دوره احمدي نژاد ايـن  
روابط گرم وحسنه باقي ماند و هيچگاه قطع نگرديد؟ چرا همـواره رهبـر ايـران بـه حفـظ      

  وحدت اسالمي و پرهيز از تفرقه در جهان اسالم اشاره مي كند؟ 
 تركيـه؛ دوسـت و دشـمن    و ايران عنوان« با) 189- 213 صص( هشتم فصل در رضايي

 بـا  راستا هم و سكوالر تركيه به ايران رهبران منفي نگاه باوجود كه نويسد مي ،»هميشه براي
 مذهبي هاي سياست اقتصادي، متقابل منافع كردها، طلبي استقالل خطر اما اسرائيل، و آمريكا

 هـا باعـث   تحـريم  زدن دور در كمـك  همچنين و ايران اي هسته برنامه از حمايت اردوغان،
  .است شده دوجانبه هاي همكاري حفظ

 روابط براي زمستاني« و آن را پردازد مي »عربي بهار« بررسي به دوم قسمت در نويسنده
 بـا هـدف   رويـداد  ايـن  از بـرداري  بهـره  در آنكـارا  به تهران كه زيرا داند، مي »ايران و تركيه

 . در ادامه رضـايي بـه بررسـي   )Rezaei,2019: 197-200( بود مشكوك نئوعثمانيسم گسترش
 پرسـي  همه با مقابله عربستان و توسط قطر تحريم مسئله آستانه، رخدادهايي همچون توافق

 نويسـنده  پردازد كه منجر بـه نزديكـي مواضـع دو كشـور شـده اسـت.       عراق مي كردستان
 گرايـان  سنت و سازي روابط طرفداران عادي بين اختالفي تركيه، با رابطه در كه است  معتقد
گيرند.  قرار هم كنار در آستانه، توافق در ها آن كه شده است باعث امر همين و ندارد وجود

رضـايي در آن جانـب انصـاف را    اين فصل از كتاب را در زمره فصولي بايـد قـرارداد كـه    
  كرده و تحليل هاي قوي تري عرضه كرده است.   رعايت

 دشـمن  گيري اسرائيل؛ شكل و ايران« عنوانبا ) 215- 242( نهم در فصل رضايي، فرهاد
 نگـاه  بـه  اشـاره  با او. ترين روابط ايران در منطقه پرداخته است به يكي از تيره »صهيونيستي

هـا و   تقابـل  بـه  ،»كوچـك  شـيطان « عنوان به به اسرائيل ايران اسالمي جمهوري گذاران بنيان
بـه اعتقـاد    .پـردازد  مي »جهان هنقش از صهيونيستي رژيم محو« براي ايران رهبران شعارهاي

 و اي هسـته  مذاكرات روند مانع اسرائيل عليه شعارها اينكه درك نويسنده دولت روحاني با
 بود؛ كه ايـن امـر زمينـه    شرايط اين تغيير پي در است، سازي عادي سياست مانع طوركلي به

 .آورد دنبال به را جمهور رئيس شديد اعتراضات مواردي در تندروها و با دولت سخت تقابل
به نظر مي رسد دوگانه سازي هاي نويسنده در اين فصل كه ادامه خـط سـير كتـاب بـراي     
برجسته سازي اختالفات دو جناح سياسي در ايران است با واقعيات حاكم بر فضاي سياسي 
ايران و مدعاهاي دولت، سازگار نيست. كما اينكه مي توان گفت به جز بخش كـوچكي از  
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اصالحات، از ساير بدنه ايـن نيروهـاي سياسـي بـويژه در دولـت يـازدهم و       جريان تندرو 
  دوازدهم چيزي درخصوص روابط با اسرائيل و نقد سياست هاي ايران شنيده نشده است.

  آويو با كمك نويسنده درنهايت به تقابل دو كشور در سوريه پرداخته است؛ جايي كه تل
 رضـايي  برآمـد.  لبنـان  به ايران زميني پل ارتباط قطع اسد درصدد مخالف بشار نيروهاي به

نفـع   بـه  توانـد  مي حدودي تا ايران نيابتي نيروهاي دادن قرار فشار تحت كه اين است معتقد
 تعادل خوردن نبايد فراموش كرد برهم اما باشد، سازي روابط در داخل ايران عادي طرفداران

 منفي عواقب تندروها، و روها ميانه وهگر دو هر براي جديد، هاي درگيري ايجاد و سوريه در
  ).Rezaei,2019: 234-235( پي خواهد داشت در

مباحـث   از كلـي  گيـري  نتيجـه  يـك  نويسـنده ) 243- 246 صـص ( كتاب آخر در فصل
 گرفته در ايران، سياسي شكل نظم در كه است در فصول قبل آورده است و معتقد شده مطرح
خـارجي دولـت را بـا مشـگل      سياسـت  عمـالً  كـه  دارنـد  وجـود  خودسر نيروهاي برخي
   كنند. مي  مواجه

  
  . نقد محتوايي3

  نقاط قوت 1.3
  توان به شرح ذيل دانست: نقاط قوت كتاب را مي

هـاي مطـرح در ايـن حـوزه      عنوان يكي از چهـره  اعتبار ناشر و برجستگي مؤلف به - 1
هـاي   در حـوزه  زيرا كه فرهاد رضـايي  مطالعاتي گوياي برجستگي و قوت اين كتاب است؛

اي، تروريسـم، روابـط ايـران بـا اسـرائيل و       ي هسـته  مختلف سياست خارجي ايران، برنامه
متحـده و ديگـر موضـوعات مـرتبط بـا ايـران پـژوهش انجـام داده و عضـو مركـز            اياالت
 ,Rezaei, 2015( شناسي آنكارا و همكار مراكز مهم دانشگاهي در آمريكا و بريتانيا است ايران

2017,2019.(  
اي  اساس عنوان كتاب، دوره زماني اين اثر به بعـد از توافـق هسـته    عليرغم اينكه بر - 2

نگاري را در سياست خارجي ايران  شود، اما نويسنده در هر فصل يك دوره تاريخ مربوط مي
كنـد. البتـه    اي مـي  كه خواننده را آماده مباحث بعد از توافق هسـته  طوري پيش برده است، به

عنوان كاستي اين اثر تلقي شود، زيرا كه حجم بسـيار   تواند به اي ديگر مي زاويه همين امر از
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زيادي را به خود اختصاص داده است و بخش بزرگي از كتاب، ارتباط خود را با عنـوان و  
  رسالت آن قطع كرده است.

مسئله حائز اهميت ديگر در نقد، مربوط به منابع مورد استناد هر اثر پژوهش اسـت   - 3
طـرف،   بررسي است. ازيك اي كه در اين كتاب از دو زاويه قابل ). مسئله91: 1383(خلجي، 

رسـد و   منبـع مـي   655توان به حجم باال و تنوع بسيار زياد منابع اشاره كرد كه به حدود  مي
حال ضعف بسيار اساسـي   اما درعين توجه است؛ اي قابل صفحه نكته 261اين براي كتابي با 
خورد، استفاده از منابعي است كه ارزش علمي چنداني براي يك اثر  م ميكه بشدت به چش

اي،  هاي استنادي اين كتاب بر روي منابع اينترنتي، روزنامـه  كه پايه طوري پژوهشي ندارند. به
ها  هاي عمومي بناشده است و كمتر از كتاب اخبار تلويزيوني، مجالت غيرعلمي و سخنراني

شده است. همچنين بسياري  هاي معتبر در اين حوزه استفاده نامهو مقاالت منتشرشده در فصل
پايگـاه سـازمان مجاهـدين خلـق     از منابع مورداستفاده در بخش روابط ايران و سـوريه، از  

ها و مواضـع   ها با توجه به سياست شده توسط آن كه صدق ادعاهاي مطرح شده استگرفته 
بسـي تأمـل اسـت. همچنـين ضـعف       شان در قبال جمهوري اسالمي ايران، جـاي  خصمانه

برجسته ديگر كتاب عدم ذكـر اسـتنادهاي موثـق بـراي بخـش هـايي اسـت كـه نويسـنده          
ا برجسته سـازد. در ايـن بخـش هـا     نموده دوگانگي هاي مواضع سياسي دو جناح ر  تالش

استفاده را موردجاي ارائه سند، نويسنده به كلي گويي روي آورده و يا تحليل هاي ديگران  به
  ر داده است كه محل اشكال است. قرا

پرداختن به تاثير رقابت هاي سياسي جناح هـاي سياسـي در داخـل بـر چگـونگي       - 4
پيگيري سياست خارجي و تامين منافع ملي و آوردن مصاديق براي اين اخـتالف نظرهـا از   

سـازد.   شود كه آن را از ساير همتايان آن متمايز مي ديگر نقاط قوت اين كتاب محسوب مي
جاي قرار دادن ايـن گروههـاي سياسـي در دو طيـف كلـي طرفـداران        البته اگر نويسنده به

گيـرد و بـر سـر آن     ناديـده مـي   هـا را  سازي و سنت گراها كه اختالفـات داخلـي آن   عادي
نمود قوت اثر  ها را رصد مي است توافق نباشد به شكلي دقيق مواضع هر كدام از آن  ممكن
  گرديد. تر مي بيش
به جزئيات و دقت در آمار و ارقام عددي مربوط بـه روابـط ايـران بـا ديگـر      توجه  - 5

اي و همچنين چرايي و چگونگي اين روابط و درنهايت ارائه تحليل  كشورها، بررسي ريشه
هاي اين اثر برشمرد. هرچند كه در برخي  توان از مزيت بيني خود در هر فصل را مي و پيش
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ر عراق و يا تحوالت سوريه نويسـنده از جانـب   ها همچون چگونگي ظهور داعش د بخش
  انصاف و اعتدال دورگشته و به تحليلي سويه دار از موضوع پرداخته است.

تازگي اثر و توجه نشان دادن به موضوعي كه همچنان در جريان اسـت و هنـوز بـه     - 6
گـردد. اگرچـه كـه برخـي      سـوب مـي  پايان نرسيده است از ديگـر نقـاط قـوت كتـاب مح    

ذات سياست و پژوهش درباره آن بدين شيوه را نپسندند و اذعان نماينـد بايـد    است  ممكن
ها و اطالعات بيشتري منتشر گردد و آنگاه دسـت   منتظر ماند تا گردوغبارها فرونشسته، داده

  ).105: 1395قوام، ( به تحليلي جامع زد
رگ قبـل و  هاي بـز  ارائه تصويري كامل از روابط ايران با برخي همسايگان و قدرت - 7

اي از ديگر نقاط قوت كتاب محسوب مـي گـردد. ايـن اهميـت زمـاني       بعد از توافق هسته
دوچندان مي گردد كه درنظر داشته باشيم طي چند سـال اخيـر بـه دليـل بـروز مشـكالتي       

چون گراني كاغذ و ركود در بازار كتاب به دليل بروز شيوع كرونا در كشور، عمال هـيچ   هم
سياست خارجي ايران منتشر نشده است و اين كتاب جزء آخـرين   كتاب جديدي در حوزه

  محسوب مي گردد.  -حتي به زبان انگليسي-آثار 
ابتكار عمل در اضافه كردن برخي از فصول به حوزه سياست خـارجي ايـران مثـل      - 8

فصل نهم كه بررسي روابط ايران و اسرائيل مي پردازد ايـن كتـاب را از سـاير آثـار مشـابه      
مي سازد. اساساً بررسي روابط ايران و اسرائيل نكته مغفول مانده تمامي كتـاب هـاي    متمايز

منتشر شده به فارسي است. نويسندگان فارسي به جاي روابط ايران و اسرائيل، روابط ايران 
و فلسطين را بررسي كرده و يا به خاطر عدم شناسـايي اسـرائيل از سـوي ايـران، بـه ايـن       

  سرفصل نپرداخته اند. 
جامعيت فصول به واسطه پوشش دادن جنبه هاي مختلف روابط ايران با كشورهاي  - 9

بررسي شده و محدودنكردن كتاب به بررسي صرف روابط سياسي، از مزيت هاي ديگر اين 
  اثر است كه اطالعات ارزشمندي را در اختيار خواننده قرار مي دهد. 

حـيط آشـوبناك خاورميانـه و    برجسته سازي پويايي سياست خـارجي ايـران در م   - 10
چگونگي چرخش در تاكتيك هاي مورد استفاده در روابط خارجي از ديگر نقاط برجسته و 

  قابل توجه اين كتاب محسوب مي گردد. 
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  ها كاستي 2.3
ات  شود، مگر اينكه به برخي نواقص احتمالي و يا پيشنهاد حق مطلب درباره يك اثر ادا نمي

و در ايــن قســمت بــه چنــد نكتــه ر ). ازايــن12: 1399تي، شــريع( تكميلــي اشــاره گــردد
  شود. مي  اشاره
اي كه در اين قسمت بايد ذكر كرد، ايـن اسـت كـه عنـوان كتـاب بـراي        اولين نكته - 1

خواهـد   كند كه نويسنده مـي  خواننده كمي مبهم است. بدين معنا كه خواننده را سردرگم مي
طور ويژه بررسي كنـد، يـا اينكـه محـور      به سياست خارجي ايران در برابر ديگر كشورها را
گيري سياست خـارجي ايـن كشـور اسـت.      اصلي بر رقابت گروهاي داخلي ايران در شكل

تواند به اين سؤاالت پاسخي قاطع دهـد، زيـرا كـه     حتي خواننده حين خواندن اين اثر، نمي
  ضرورت، در هر فصل يكي از اهداف را پيش برده است. نويسنده بنا به

ته ديگر اينكه، نويسنده بشـدت بـر تكـرار مباحـث و تخلخـل ترتيـب تـاريخي        نك - 2
فصل، سه بـار   كه ممكن است يك مطلب در يك طوري رويدادها در هر فصل تأكيد دارد. به

هاي تـاريخي   كه اغلب مواقع ترتيب دوره تكرار شده باشد و حتي اين امر باعث شده است
شود،  اننده در بسياري مواقع با سردرگمي روبرو هم بخورد و خو طور نامنظمي به مباحث به

شـود.   اي و مطالـب پيشـين مـي   طور مـداوم مجبـور بـه بازگشـت بـه رويـداده       كه به چون
بـه روابـط ايـران و روسـيه در دوران رياسـت       52مثال در فصل سـوم، در صـفحه     طور به

شـرق بـا   از تشكيل محور  53كند، با شروع صفحه  جمهوري هاشمي رفسنجاني، اشاره مي
و خواننـده را   گويـد  سـخن مـي   2005نژاد در سال  شروع دوران رياست جمهوري احمدي

به دنبال بررسي قرارداد نظامي  54كند، اما ناگهان در صفحه  آماده شرح اتفاقات اين دوره مي
پـردازد و بـاز دوبـاره بـه      طور مفصل بـه آن مـي   رود و به مي 1991ميان دو كشور در سال 

كـه توضـيحات    171و  39، 36گردد. مورد دوم بـه صـفحات    به بعد برمي 2007هاي  سال
  گردد. فارس است بازمي تكراري در مورد استراتژي دريايي ايران در خليج

اي عمـل   گونـه  نويسنده در انتخاب و استفاده از مفاهيم و اصطالحات هر فصـل بـه   - 3
د كه نويسنده در مخالفت با شو كرده است كه در بيشتر فصول، اين تلقي به مخاطب القاء مي

هاي نظام، اين اثـر   گيري ها و جهت سياست خارجي ايران، بخصوص در مخالفت با تاكتيك
فـارس   بـراي خلـيج  » خلـيج «طور مثال اسـتفاده از واژه   را به رشته تحرير درآورده است. به

ز آن و عدم اسـتفاده ا  براي ايران و سوريه» رژيم«و اصطالح  و ديگر صفحات) 34(صفحه 
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، »خودسر«، »تندرو«هاي  و ديگر صفحات)، يا استفاده از واژه 7ها (صفحه  براي ساير دولت
توانـد   براي يك جناح سياسي در ايران مي» ناقض حقوق بشر«و » حامي تروريسم«، »فاسد«

طرفي علمي نويسنده در طرح مباحث و خالي از ارزش بودن پژوهش سـايه افكنـد و    بر بي
كه نويسنده در آخـر   طوري برد. اين نقد به نتايج هر فصل هم وارد است؛ بهآن را زير سؤال 

  هر فصل سعي بر ارائه تحليلي ارزشي و جهت مند دارد.
مندان به مطالعـه سياسـت    كاستي ديگر آنكه، با توجه به اينكه اين كتاب براي عالقه - 4

اي  يست به مفاهيم پايهبا شده است و مخاطب آن عام است، بنابراين مي خارجي ايران نوشته
اي كه بنـدرت   ). مسئله12: 1399شريعتي، ( شد و تعاريف مبنايي دقت و توجه بيشتري مي
كه با شروع هر فصل بـا انبـوهي از عالئـم     طوري در فصول اين كتاب رعايت شده است. به

طور مثال وقتي سخن  شويم. به اختصاري، اصطالحات و مفاهيم مصنوع و نامفهوم روبرو مي
اي، هنجارگرايـان، نيروهـاي خودسـر،     از مفاهيمي مثل نظم سياسي موردتوافق، حريم هسته

ــنت ــادي  س ــداران ع ــان، طرف ــدال  گراي ــدروها، اعت ــط، تن ــازي رواب ــم،  س ــي، خمينيس گراي
هـا   گردد ما به ازاي بيرونـي ايـن واژه   الحمايگي جديد، پراگماتيست هاي نظام و... مي تحت

آنكـه نويسـنده    اب چنـدان شـفاف و روشـن نيسـت. حـال     حتي براي خواننده ايرانـي كتـ  
توانست در ابتداي كتاب ذيل عنوان عالئم اختصاري و يا تعريف واژگان مقصود خود را  مي

  دقيق براي خواننده توضيح دهد.
ها و اهـدافي   ها، استراتژي گيري اي از اصول، جهت اگر سياست خارجي را مجموعه - 5

 كنـد تعريـف نمـاييم    الملل دنبال مي ملي در محيط نظام بينكه يك دولت براي تأمين منافع 
شـده اسـت طبـق تعريـف      ) آنگاه بايد بگوييم آنچه در اين كتاب بررسي136: 1389قوام، (

اي و  شده توسط عليرضا ازغندي، بيشتر روابـط خـارجي ايـران بـا كشـورهاي منطقـه       ارائه
ويسنده از تغييـر سياسـت خـارجي    ) و آنجا كه ن7: 1387ازغندي، ( اي بوده است فرامنطقه
ي پيگيـري سياسـت خـارجي تغييـر     هـا  راند، درواقع روابـط خـارجي و تاكتيـك    سخن مي

است. همچنين نويسنده معتقد است كه عرصه سياست خارجي ايـران همـواره محـل      كرده
شـدت بـاهم در    ها به هاي آن كه سياست روها بوده است گرايان و ميانه كشمكش ميان سنت

كه تاريخ جمهوري اسالمي ايران اثبات كـرده اسـت كـه ايـن تضـادها       . درحاليتضاد است
اسـت و نـه در اصـول و مبـاني      هـا بـوده   گيـري  هـا و جهـت   تـر در عرصـه تاكتيـك    بيش

  )310:1393آبادي،  آبادي و شفيعي سيف باقري دولت( .خارجي  سياست
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ـ    گيري سياست هاي سياسي مؤثر در شكل تقسيم گروه - 6 ه دو گـروه  خـارجي ايـران ب
طـور جـامع    هاي فعال در ايـن كشـور را بـه    تواند گروه روها، هرگز نمي گرايان و ميانه سنت

ها توجه نكرده اسـت. او   گروهي آن پوشش دهد و حتي نويسنده به تضادهاي بنيادين درون
هـايي   دهد و هرچند ويژگـي  تعريفي مبهم از عادي سازان و طرفداران نرماليزاسيون ارائه مي

ها در  المللي، مخالفت با تندروي هاي بين وجه به حقوق بشر، پايبندي به اصول سازمانمثل ت
خارجي و عدم افراط در شعارها عليه اسرائيل را براي  زدايي در سياست صدور انقالب، تنش

بـرد،   هايي كه او ذيل اين تعـاريف بكـار مـي    گيرد، اما بسياري از شخصيت ها در نظر مي آن
تعريف ارائه شده وي دارند. براي مثال نويسنده، عدم افـراط در شـعارها    خواني كمي با هم

دانـد، امـا در    سـنجاني مـي  روهـايي مثـل هاشـمي رف    هـاي ميانـه   عليه اسرائيل را از ويژگي
كنـد كـه    ، اظهارات ضد اسرائيلي از هاشمي رفسنجاني ذكر مـي 216آخر صفحه   پاراگراف
رد. همچنـين در پـاراگراف آخـر    ي ايجـاد كـ  المللـ  هـاي بـين   هاي بزرگي در رسـانه  جنجال
هاي مقاومت براي حفظ روند  دادن گروه از اشتراك نظر دو جناح در تنگنا قرار 236  صفحه

  كه اين موارد در تضاد با مباحث پيشين كتاب است. گويد منجر به برجام سخن مي
انـدازد و  تواند درك و فهم مطالب آن را بـه تـأخير    دشواري زبان آثار پژوهشي، مي - 7

بنـابراين در   )؛19: 1382رغبـت كنـد (كـاردان،     حتي مخاطبين را نسبت به خواندن آن بـي 
آميز بودن متن توجه كرد و از اطاله نويسي متن  ابهام نگارش اين آثار بايد به سالست و غير

). در ايـن اثـر، در بسـياري    13: 1399زننده خودداري كرد (شريعتي،  و كوتاه نويسي آسيب
و نتيجـه   شـود  شود كه رشته كالم از دست خواننده خارج مي قدر متن طوالني مي آن موارد،

هـايي   هايي از اين كتاب است. نمونه اين امر ثقيل گويي غيرضروري و نامفهوم گشتن بخش
  وضوح در فصل دوم، سوم و چهارم مشاهده كرد. توان به از آن را مي

از آن گذر كرد، عـدم شـموليت ايـن اثـر      نقد مهمي كه به اين اثر وارد است و نبايد - 8
طور نامشخصـي   زيرا كه نويسنده به براي فهم سياست خارجي ايران در دوره مذكور است؛

طور مثـال،   برخي از كشورهاي مهم و تأثيرگذار را در پژوهش خود از قلم انداخته است. به
پـردازد.   خصـوص چـين نمـي    كدام از فصول اين كتاب به سياست خـارجي ايـران در   هيچ

ها را داراست و ايران  كشوري كه مطابق آمارها رتبه اول دادوستد ايران قبل و بعد از تحريم
 & Bagheri Dolatabadiهاي بزرگ بـا ايـن كشـور دارد (    ترين روابط را در ميان قدرت گرم

Zarei, 2018:60-73   ــران و ــط اي ــاحش در رواب ــاوتي ف ــن دوره شــاهد تف ــين در اي ) همچن
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طور گذرا در فصل هفتم بـه آن   )، اما نويسنده فقط بهSudetic& Cafiero, 2021هستيم (  قطر
اي چه تأثيري بر سياست خارجي ايران  پرداخته است و يا اينكه مشخص نيست توافق هسته

خصـوص آن بـين    اي كـه در  درخصوص روابط با لبنان، فلسطين و يمن نهاده است. نكتـه 
بنابراين  )13: 1394وجود دارد. (نوازني و همكاران، و مخالفان برجام تفاوت نظر  طرفداران

طور خالصـه در يـك    شد و يا به هايي براي اين كشورها تدارك ديده مي بهتر بود كه بخش
  گرفت.  بخش موردبررسي قرار مي

رغـم   هاي مهم اين كتاب است. علـي  عدم توجه كافي به روش و نظريه، از كاستي - 10
هاي سياسـي آلمـان نـازي و     كند با شرحي از سيستم سعي ميكه نويسنده در فصل اول  اين

ها را با سيستم سياسـي جمهـوري اسـالمي ايـران      سيستم سلسله مراتبي شوروي سابق، آن
مقايسه كند، اما دست به مقايسه اي زده كه اساساً قياس مع الفارق است و هيچ كمكـي بـه   

ي كند. نويسنده بهتر بود بـه جـاي   خواننده براي فهم نظام تصميم گيري سياسي در ايران نم
اين مباحث به نقش نهادهاي تاثيرگذار در تصميم گيـري سياسـت خـارجي ايـران، حـدود      
اختيارات و محدوديت هاي آنها مي پرداخـت و توضـيح مـي داد كـه چگونـه تصـميمات       

 هايي از آيت اهللا قول سياسي در فرايند نظام ديوانساالري ايران شكل مي گيرد. حتي ذكر نقل
گانه وبر نيز نتوانسته كمكي بـه   هاشمي رفسنجاني و ورود نويسنده به نظريه مشروعيت سه

  او براي ساخت يك چارچوب مفهومي قابل قبول براي فهم سياست خارجي ايران كند.
فرهاد رضايي حتي در ميانه راه از نظريه هاي سياسـي دل كنـده و رو بـه نظريـه هـاي      

راند و بـا   او در اين چرخش از رئاليسم و ايدئاليسم سخن ميروابط بين الملل آورده است. 
گرايـان در طيـف    هـا و سـنت   سازي روابط در طيف رئاليسـت  بندي طرفداران عادي تقسيم

 دانــد گيــري در سياســت خــارجي ايــران را در ميانــه ايــن دو مــي هــا، تصــميم ايدئاليســت
)Rezaei, 2019: 13(س كدام شاخص و سنجه به . ادعايي كه معلوم و مشخص نيست بر اسا

زيـرا كـه در نگـاه     گيري نهايي كتاب نيـز در تضـاد اسـت؛    آن رسيده است و حتي با نتيجه
سـت بـاال را در سياسـت خـارجي     هـاي خودسـر د   گرايان و گروه نويسنده، درنهايت سنت

  . )Rezaei, 2019: 243( دارند  ايران
خصي پيروي نكـرده و گـاه   نويسنده در تنظيم محتوايي فصول از نظم و قاعده مش - 11

هـاي بـزرگ    همسـايگان و قـدرت  اسير ذكر حـوادث روزمـره روابـط خـارجي ايـران بـا       
توانست براي بررسـي سياسـت خـارجي ايـران پـس از توافـق        آنكه مي است؛ حال  گرديده
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مثال اين دوره را با تيترهايي همچون چرخش در روابط اقتصادي، نظـامي،   عنوان اي به هسته
اي چـه تـأثير    سي بررسي نمايد و ذيل اين تيترها توضيح دهد توافـق هسـته  فرهنگي و سيا

 ,See: Cordesman( ها بر روابط ايران با ديگر كشورها گذاشته است. محسوسي در اين حوزه

اين كار ضمن كاستن از پراكنده نويسي، نويسـنده را در رسـاندن پيـام خـود بـه       ).3 :2021
هاي  مايه بخش تر با درون ده نيز با مشاهده عناوين آسانساخت و خوانن تر مي خواننده موفق

  گرديد. مختلف كتاب آشنا مي
  
  شكلي نقد. 4

  نقاط قوت 1.4
 را كتـاب  ظـاهري  هـاي  ويژگـي  اساسـي  تـأثير  نبايـد  اثر، اين محتوايي هاي ويژگي كنار در

 ايـن  در شـده  اسـتفاده  كاغذ نوع و آرايي صفحه چاپ،). 15: 1399 شريعتي،( انداخت  ازقلم
 افـزايش  در مهمـي  نقـش  اسـيد،  بـدون  كاغذ از استفاده. است برخوردار مطلوبي حد از اثر

 چنـين  هـم  و مركب شدن محو و صفحات شدگي زرد عدم پارگي، مقابل در كاغذ مقاومت
 از جلـوگيري  همچنـين  و عالقه و شوق ايجاد باعث عوامل اين. دارد آن عمر طول افزايش
 كـه  اي گونـه  بـه  فصول، مناسب بندي تركيب همچنين. شود مي خواننده زدگي دل و خستگي

 ايـن  امتيازات ديگر است، از گرديده صفحه تنظيم 31 تا 25 در اصلي كتاب هاي فصل همه
و همچنـين وجـود نمايـه     طور مجزا گيري براي هر فصل به وجود بخش نتيجه .باشد مي اثر

  ست.اسامي در پايان كتاب، نظم خاصي به اين اثر بخشيده ا
  

  ها كاستي 2.4
 جلد طراحي در بايست مي بنابراين، است، كتاب درون به ورود ويترين طرح جلد ازآنجاكه

 مناسبي نحو به را كتاب محتواي و پيام بتواند كه شود استفاده تصاويري و ها رنگ نمادها، از
: 1399 شـريعتي، ( كند كمك مفاهيم دريافت و يادگيري به حداقل و دهد انتقال خواننده به

 با. است آن جلد روي طرح است، وارد كتاب اين به نخست نگاه در كه اشكالي اولين). 15
 از كـه  بـود  شايسته كند، مي بررسي اثر اين كه) اي هسته توافق از بعد( زماني دوره به توجه

از طرف ديگر اسـتفاده از   شد. مي استفاده بنفش رنگ يعني دولت، مورداستفاده نماد و رنگ
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تواند  تنهايي نمي اي دارد اما به اي اگرچه اشاره به توافق هسته نمادهاي گرافيكي انرژي هسته
زمينه با محتواي مذاكرات و يا اشـكال   گوياي محتواي كتاب باشد. اضافه شدن تصاوير پس

  مايه كتاب را بهتر منعكس سازد. توانست درون ديگر نشانگر سياست خارجي مي
ــه  ــادگيري آنكــه، ديگــر مهــم نكت ــه و ي ــان« كــارگيري ب  و پــژوهش روش« ،»علــم زب
: 1388 حيدري،( است پژوهش و علم حوزه در ديگر اقدام هر مقدمه و الزمه »نگارش  آيين
 مـتن  درواقـع، . باشد مي نگارشي ضعف هاي اثر، اين مهم اشكاالت از توصيف، اين با). 28
 افتـادن  جـا  دليل به( كلمات و جمالت نقص نگارشي، حوزه در متعدد اشتباهات حاوي اثر

 يادشـده  نگارشـي  اشتباهات بيان به زير جدول در بنابراين است؛) حروف و كلمات برخي

  .پردازيم مي
 - صفحه

  تصحيح  اشتباه نگارشي  نوع اشتباه  پاراگراف

تواند آثار... سكوالر  فقط يك حكومت ديني مي  نقص كلمه  2 - 2
  حكومت  را مسدود كند

 اهللا ابوالقاسم خزعلي رئيس جامعه مهدويت آيت  اشتباه نگارشي  3 - 9
)mahdavit(  Mahdaviat 

كامل از اين حزب  طور به ذوالقادرمحمدباقر   اشتباه نگارشي  3 - 9
  ذوالقدر  سياسي جديد حمايت كردند

عدم رعايت   2 - 28
 Breakout Break out  فاصله

  فدوي  فدلويدريادار علي   اشتباه نگارشي  2 - 36

ونقل خليج...  براي ايجاد اختالل در حمل  كلمهنقص   1 - 55
  فارس  مورداستفاده قرار گيرد

  فارس  يك بندر بزرگ ايران در خليج...  نقص كلمه  2 - 55

  مشاور  اي در همان ماه به مسكو سفر كرد وقتي... خامنه  نقص كلمه  3 - 56
  تلگراف  2014آگوست  6 تلگراق  اشتباه نگارشي  1 - 75

  )qouted( به نقل  نگارشياشتباه   13 - 76
 Quoted  اي خاورميانه از موسسه تحقيقات رسانه

ازجمله مرحله سوم توسعه ميدان نفتي   اشتباه نگارشي  2 - 90
  دارخوين  داخوخين

امنيت ملي و سياست خارجي مجلس  كميته  اشتباه نگارشي  2 - 98
  كميسيون  گزارشي را منتشر كرد
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100 - 
رفرنس 

  47شماره 
هاي خارجي تمايلي به  : بانكپرواز عهگايلي  اشتباه نگارشي

  پرويز عقيلي  معامله با ايران ندارد

  Crack down Crackdown  فاصله اضافي  3 - 105

اتحاديه اروپا خواهان توسعه يك اقتصاد واقعي،   اشتباه نگارشي  4 - 106
  سودمند متقابل )partisanship( حزب گرايي

) partnership( مشاركت
  سودمند متقابل

 عالي شوراي دبير شمخاني، كه علي كه نوشت و  كلمه تكراري  2 - 129

  ايران ملي امنيت
 علي كه نوشت و
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 214و  188، 112، 82عـالوه بــر ايــن مــوارد، در نســخه موجــود ايــن اثــر، صــفحات  
طـور مثـال پـس از مطالعـه      . بـه اند و چنـين صـفحاتي در كتـاب وجـود نـدارد      شده حذف
شـود.   مـي  113بدون وقفه در متن و به هم خوردن محتوا كتـاب وارد صـفحه    111  صفحه

شود كه خواننده بدون آمادگي  براي اين اثر، باعث مي عالوه بر اين موارد، عدم وجود مقدمه
آنكه مرسوم و متـداول اسـت كـه بـراي كتـاب نويسـنده و گـاه         وارد متن اصلي شود، حال

ــه  ــناس مقدم ــندگان سرش ــي نويس ــويس    اي م ــيوه زيرن ــه ش ــابع ب ــين من ــند. همچن نويس
فحات ظـاهر  هـا در برخـي صـ    بودن تعـداد رفـرنس   اند كه با توجه به باال شده  هيد رفرنس

بنابراين بهتر بـود بـا توجـه بـه      هاي اصلي كوتاه و بلند شده است؛ صفحات شلوغ و نوشته
  شدند. متني استفاده مي ها اين منابع به شكل درون حجم باالي رفرنس

  
  گيري . نتيجه5
 .چه پس از نقد شكلي و محتوايي اين اثر حاصل شد، بيانگر نقاط قوت و ضعف زير بود آن
گرافيـك   انـد از:  هاي اثر در دو بخش شكلي و محتوايي عبـارت  قايص و كاستيترين ن مهم

ناهمخوان جلد كتاب، وجود اشتباهات نگارشي متعدد و نقص جمالت، نبود مقدمـه بـراي   
متني و  اثر، ارجاعات نامعتبر و عدم ذكر برخي از منابع متن، شكل نامناسب ارجاعات درون

هـاي سياسـت    اهيم كليدي، عدم توجـه بـه تفـاوت   ظاهر نازيباي صفحات، عدم تعريف مف
خارجي با روابط خارجي و خلط اين دو مبحث، ضعف در اتخاذ نظريـه و روش مناسـب   
براي تبيين مسئله پژوهش، عدم شموليت بررسي سياست خارجي ايران و از قلـم انـداختن   
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گيـري   تـر از همـه جهـت    برخي از كشورهاي مهم و تأثيرگذار، نظم نامناسب فصول و مهم
 طرفي علمي. ارزشي و عدم رعايت بي

وجود، اين اثر داراي مزاياي شكلي و محتوايي زير بود: توازن بين صفحات كتاب،  بااين
فصـل   گيري بـراي هـر   شده در اين اثر، وجود بخش نتيجه آرايي و نوع كاغذ استفاده صفحه

صويري كامل از روابط ايران با شده، تالش براي ارائه ت طور ويژه، تعداد باالي منابع استفاده به
اي، ابتكـار عمـل در    فـق هسـته  هـاي بـزرگ قبـل و بعـد از توا     برخي همسايگان و قدرت

كردن برخي از فصول به حوزه سياست خارجي ايران مثل فصل اسرائيل كـه همـواره    اضافه
توان به اعتبار ناشـر و مؤلـف ايـن اثـر      هاي مشابه است و درنهايت مي فصل گمشده كتاب

  اره كرد. اش
روي هم رفته؛ آنچه كه بيشترين ضربه را به كتاب وارد ساخته است آغشته شـدن قلـم   

قعيـت ندارنـد. ايـن ضـعف زمـاني      نويسنده به تفسير و تحليل هايي است كه جـايي در وا 
زننده تر است كه نويسنده با گزينش رخدادها سعي نموده است آن را با تحليل كلـي   آسيب

جه امر ترسيم تصويري ناقص و گاه وارونه از واقعيـت هـاي سياسـت    خود انطباق دهد. نتي
خارجي ايران گرديده است. تصويري كه براي يك خواننده ناآشنا به سياست خارجي ايران 
در خارج از كشور و يا يك خواننده مبتدي حتي در مقطع ليسانس علوم سياسـي و تـاريخ   

  است. دار او عرضه كند كه يكسويه و جهتمي تواند آسيب زننده باشد و تحليل هايي را به 
هاي غربي و عربي، ظهور نيروهاي تكفيـري و داعـش در    نوا با رسانه مثال او هم  طور به

سپاه قـدس در پـي شـروع اعتراضـات در ايـن      » انتخاب دوگانه«سوريه را نتيجه استراتژي 
دهنـد   مر را نشان مياست كه منابع و اسناد موجود، خالف اين ا  داند! اين درحالي كشور مي

و با يك جستجوي ساده در اينترنت مي توان به تعداد افراد مهاجر از كشورهاي مختلـف و  
نحوه پيوستن آنها به داعش پي برد. عالوه براين، نويسنده بارها با نگاهي منفي از واژه رژيم 

بـراي ديگـر    كند، اما ي مقاومت مثل ايران، سوريه و لبنان استفاده مي براي كشورهاي حوزه
» خلـيج «منـد و مجعـول    كامال جهـت كند. او حتي از واژه  كشورها از اين واژه استفاده نمي

كند كه اطالعات تاريخي او به عنوان يك پژوهشگر ايراني را  فارس استفاده مي جاي خليج به
  نيز زير سوال مي برد. 

نتوانسـته اسـت بـه     »يا بعد از توافق هسته يرانا يخارج ياستس«كتاب  دركل نويسنده
شيوه اي علمي موضوع مورد پژوهش را تحليل نمايد و تنها توانسته است قرائـت خـود از   
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تحوالت سياست خارجي ايران را مكتوب نمايد. او پرسش هاي بـي شـماري را در ذهـن    
خواننده بي جواب باقي گذاشته و گاه به شكل يك نويسنده مبتـدي دسـت خـود را بـراي     

كرده تا بتواند جهتگيري هاي فكري و ارزشي او را حدس زنـد. بنـابراين   خواننده ايراني رو
عالوه بر اينكـه در روايـي داده هـاي مـورد اسـتناد كتـاب ترديـدهاي جـدي وجـود دارد          
درخصوص پايايي نتايج گرفته شده نيز به نظر نمي رسد اجماع نظـري شـكل گيـرد. لـذا،     

ل  نظـر و نقـد محتـوايي در محافـل     كتاب در بهترين حالت مي تواند بـراي بحـث و تبـاد   
الملـل   وم سياسـي و روابـط بـين   آكادميك و در ميان دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي علـ    

  باشد و نه براي يك خواننده عادي و بدون مطالعات عميق و جدي در اين حوزه.  مفيد
  

ها نوشت پي
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