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مقدمه

بعد از تجلی اراده و مقاومت ایران در برابر تحریم های ایاالت متحده آمریکا و فشار این 

کشور برای تحمیل مذاکره و توافقی جدید، ورود امانوئل ماکرون]۱[ رئیس جمهور فرانسه باهدف 

میانجی گری، موضوع دیدار میان رئیس جمهوری اسالمی ایران و رئیس جمهور آمریکا در محافل 

سیاسی و رسانه ای مطرح شده است. طبق گمانه زنی های صورت گرفته، احتمال دارد کشورهای 

اروپایی به ویژه فرانسه در نظر داشته باشند تا از فرصت حضور رئیس جمهوری اسالمی ایران در 

اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد استفاده کرده و زمینه دیدار روحانی و ترامپ 

را فراهم کنند. اما چنین دیداری چه نسبتی با اصول سیاست خارجی و سیاست خارجی اصولی 

این کشور دارد؟ و  ایرانی کنونی  با آمریکا و سیاست ضد  رابطه  ایران در  جمهوری اسالمی 

اینکه اصوالً چرا چنین دیداری از اساس قابل تصور نیست؟ اینها سؤاالتی هستند که در یادداشت 

پژوهشی پیش رو به آن ها پاسخ داده خواهد شد.

سابقه تاریخی خصومت ورزی آمریکا علیه ایران

از زمان انقالب اسالمی تاکنون، همواره بسیاری از روسای جمهور آمریکا با ادبیاتی زشت 

و سخیف در خصوص دولت و ملت جمهوری اسالمی ایران سخن گفته اند و تالش در تحقیر مردم 

و مسئولین ایران اسالمی داشته اند. برای مثال جرج بوش]۲[ پسر در سال ۲۰۰۲ میالدی از جمهوری 

اسالمی ایران با عنوان محور شرارت یاد نمود]۳[ و یا بعدها او جانشینانش یعنی باراک اوباما]۴[ 

و دونالد ترامپ]5[ نظام جمهوری اسالمی ایران را متهم به تالش برای دستیابی به تسلیحات اتمی 

کرده و یا ملت ایران را تروریست خطاب کردند.



اندیشکده راهربدی تبیین

7

از سوی دیگر در این زمینه باید به سوابق تاریخی حضور و مداخله آمریکا در ایران اشاره 

نمود. آمریکا با همکاری انگلستان، عامل اجرای کودتای ۲۸ مرداد و بازگرداندن شاه به کشور 

بود. همچنین در بررسی سوابق آمریکا باید به تحمیل قانون کاپیتوالسیون]6[ به دولت وقت ایران، 

انجام حمایت بی چون وچرا از رژیم پهلوی و سرکوب و شکنجه مردم ایران توسط ساواک اشاره 

نمود. همچنین در این زمینه می توان به حمله نظامی آمریکا به ایران تحت عنوان عملیات چنگال 

عقاب در چهارم اردیبهشت ۱۳5۹ و شکست آن در صحرای طبس و تالش برای اجرای کودتای 

نقاب )نوژه( در تیرماه همان سال اشاره کرد.

سابقه تاریخی دیگری که در این زمینه، چراغ سبز آمریکا به عراق برای آغاز جنگ 

تحمیلی است. همچنین آمریکا از اواسط جنگ اقدام به پشتیبانی مستقیم از عراق نمود و به وسیله 

همچنین  می رساند.  عراق  دست  به  را  ایران  جبهه های  اطالعات  خود،  آواکس]7[  هواپیماهای 

آمریکا از سال ۱۳66 به بعد وارد رویارویی مستقیم با ایران شد که ازجمله آن ها می توان به حمله 

به ناوچه های سهند و پیکان و سکوهای نفتی سلمان و رشادت و ساقط کردن هواپیمای مسافربری 

ایرباس اشاره کرد.

تحریم های  تاکنون  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  آمریکا  دولت  دیگر  سوی  از 

تحریم  داماتو]۸[،  تحریم  قانون  ایران،  هواپیمایی  تحریم صنایع  ازجمله  را  و گوناگونی  متعدد 

پتروشیمی و بسیاری از موارد دیگر را علیه جمهوری اسالمی ایران وضع کرده است که تاکنون 

اکثریت قریب به اتفاق آن ها پابرجا مانده و لغو نشده است. از سوی دیگر با در نظر داشتن تمامی 

موارد فوق، باید به این نکته اشاره کرد که آمریکا ضمن حمایت از دشمنان سرسخت جمهوری 

اسالمی ایران نظیر رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی و گروهک منافقین، در طی سال های 

اخیر وارد یک اتحاد کاماًل آشکار با آن ها در مقابل جمهوری اسالمی ایران شده و اگر این اتحاد 
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تا پیش ازاین پنهان بود، امروزه تبدیل به یک امر بدیهی و کاماًل هویدا شده است.

نکته دیگری که در این زمینه الزم به ذکر می باشد، این است که آمریکا چه در سال های 

پایانی دوران اوباما و چه پس ازآن، علی رغم آنکه عضو توافق هسته ای ایران با کشورهای 5+۱ 

بود، اما همواره به نقض تعهدات مندرج خود در برجام می پرداخت. به عنوان مثال می توان به قانون 

تحریم های آیسا]۹[ که تمدید قانون تحریم های داماتو است و قانون تحریم های کاتسا]۱۰[ اشاره 

کرد.]۱۱[ در چنین شرایطی سرانجام آمریکا از توافق برجام خارج شد و هم زمان شروع به اعمال 

تحریم های جدیدی برعلیه جمهوری اسالمی ایران نمود. ]۱۲[

از سوی دیگر هم زمان با اعمال تحریم های جدید علیه ایران از سوی آمریکا، این کشور 

باهدف به زانو درآوردن نظام، در یک همکاری آشکار با رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی 

اقدام به انجام »کارزار فشار حداکثری«]۱۳[ برعلیه  ایران نمود.]۱۴[

مؤلفه های این کارزار، اعمال شدیدترین تحریم ها و انجام جنگ اقتصادی و تالش برای 

انجام اخالل در وضعیت کشور بود. هدف از انجام آن وادار کردن نظام به مذاکره مجدد با آمریکا 

بر سر برنامه هسته ای و محدودیت دوباره آن و مذاکره بر سر سیاست های منطقه ای و دفاعی 

کشور و تغییر و محدود نمودن این سیاست ها بود. از سوی دیگر جان بولتون]۱5[ که پرچم دار 

این کارزار بود، در دخالتی کاماًل ملموس، مدعی بود که جمهوری اسالمی ایران جشن چهل سالگی 

خود را نخواهد دید.]۱6[

به  نسبت  آمریکا  خارجی  سیاست  وضعیت  در  رفتارها  این  تمامی  باوجود  درنهایت 

جمهوری اسالمی ایران در طول چهل سال گذشته، این دولت هیچ گاه حاضر به عذرخواهی و 

تصحیح رفتارهای غلط خود نشده است و کماکان به این رفتارهای خود ادامه می دهد.
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نســبت دیــدار رئیــس جمهــور ایــران و آمریکا بــا اصول سیاســت خارجی 
ــالمی ایران جمهوری اس

با  ایران  رئیس جمهور  دیدار  که  است  این  می شود،  مطرح  اینجا  در  که  دیگری  سؤال 

رئیس جمهور آمریکا دارای چه نسبتی  با اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است؟ 

در پاسخ باید گفت وجه اصلی انقالب اسالمی ایران که از آغاز پیدایش آن همواره وجود داشته 

و به سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تسری پیدا نموده است، استکبارستیزی و حمایت از 

مظلومان عالم می باشد. اما در نقطه مقابل دولت آمریکا مظهر بارز خوی استکباری و زورگویی 

است که این وضعیت در تمامی شئونات سیاست خارجی این کشور موجود است. برای مثال 

می توان به حمایت این کشور از عربستان سعودی در کشتار مردم یمن و سرکوب مردم بحرین 

اشاره نمود. همچنین دولت آمریکا حامی بی چون وچرای رژیم کودک کش صهیونیستی است. 

بنابراین باید گفت باوجود چنین وضعیتی، انجام چنین دیداری در تضاد آشکار باسیاست خارجی 

جمهوری اسالمی ایران است.

می تواند  آمریکا،  رئیس جمهور  و  ایران  رئیس جمهور  میان  انجام مالقات  اساس  این  بر 

ایران که همانا  تبدیل به پیش درآمدی برای استحاله اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی 

استکبارستیزی و حمایت از مظلومان عالم است، گردد. الزم به ذکر است که مصادیق عینی این 

اصول شامل حمایت جمهوری اسالمی ایران از اعضای جبهه مقاومت یعنی حزب اهلل لبنان، انصار 

اهلل یمن، حماس و جهاد اسالمی فلسطین و گروه های مقاومت عراق می باشند. در صورت انجام این 

مالقات که ظرف مدت چهل سالی که از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد، بی سابقه است، می تواند 

باعث خدشه دار شدن رویکرد ضد استکباری جمهوری اسالمی ایران شود.
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از این رو نه تنها وجه ایدئولوژیک سیاست خارجی نظام که همانا ظلم ستیزی و حمایت از 

مظلومان عالم است، استحاله می شود، بلکه نتیجه دیگر این وضعیت این است که وجه راهبردی 

ایجاد حمایت از گروه های مقاومت منطقه است،  ارتباط و  سیاست خارجی نظام که برقراری 

استحاله شده و منجر به از بین رفتن نفوذ و قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران می شود.

 این وضعیت منجر به شکست و به ُمحاق فراموشی سپرده شدن سیاست های مقاومت 

گرایانه جمهوری اسالمی ایران و احتماالً رکود و انحالل گروه های مقاومت منطقه می شود. این 

شرایط باعث می گردد تا سیاست سد نفوذ جمهوری اسالمی ایران که دشمنی مثل رژیم اشغالگر 

قدس را برای سالیان متمادی هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران متوقف کرده و در عوض 

دامنه نفوذ نظام را به نزدیکی مرزهای این رژیم رسانده است، تعطیل شود.

در صورت تحقق این شرایط، جمهوری اسالمی ایران بدون وجود متحدین منطقه ای خود و 

در میان دشمنانی نظیر رژیم اشغالگر قدس، عربستان سعودی و پایگاه های نظامی آمریکا و پیمان 

ناتو در اطراف مرزهای خود، دچار وضعیت خالء راهبردی شده و به شدت از جانب این دشمنان 

دچار آسیب پذیری می شود.

ــی و  ــن روحان ــدار بی ــی از انجــام  دی ــال چــه هدف ــه دنب ــی ب طــرف غرب
ــپ اســت؟ ترام

سؤال دیگری که مطرح است، این است که هدف طرف غربی از طرح دیدار روحانی 

و ترامپ چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید به بیانات مقام معظم رهبری در جلسه درس خارج 

فقه خود در روز ۱۳۹6/6/۲6 اشاره کرد. معظُم له دراین ارتباط می فرمایند: »هدف آن ها از ترفند 



اندیشکده راهربدی تبیین

۱۱

مذاکره، تحمیل خواسته های خود و اثبات تأثیرگذاری فشار حداکثری بر ایران است«.]۱7[

همچنین هدف دیگری که می توان برای طرف غربی در این زمینه متصور بود، این است 

که جمهوری اسالمی ایران بعد از مشاهده عدم انجام هرگونه اقدامی از سوی طرف اروپایی پس از 

خروج آمریکا از برجام، تاکنون در سه مرحله اقدام به کاهش تعهدات خود نموده است. با توجه 

به این موضوع قطعًا برای طرف غربی وجود یک ایران محدودشده هسته ای نسبت به یک ایران 

که تعهدات خود را کاهش داده است و یا به صورت کامل از برجام خارج گردیده است، ترجیح 

دارد. بنابراین طرف غربی تالش می نماید تا به هر وسیله ممکن که کمترین هزینه را برایش ایجاد 

نماید، جمهوری اسالمی ایران را ترغیب به حفظ تعهدات خود و تداوم حضور در برجام نماید.

بر این اساس طرف غربی می کوشد تا هم زمان با انجام واسطه گری برای دیدار ترامپ و 

روحانی، با ارائه پیشنهاد خط اعتباری ۱5 میلیارد دالری، جمهوری اسالمی ایران را به انجام این 

دیدار ترغیب نماید. ازاین رو طرف غربی به دنبال این است که تا با تکیه بر فرمول هزینه – فایده، 

با صرف کمترین هزینه، بیشترین فایده را از وضعیت توافق هسته ای که منجر به محدودیت برنامه 

هسته ای گردیده است، ببرد. درواقع باید به این نکته اشاره کرد که طرف غربی هیچ گاه به دنبال 

عمل به تعهدات کامل خود در برجام نبوده و تالش می نماید تا با حفظ همین وضعیت حداقلی، 

جمهوری اسالمی ایران حداکثر پایبندی کامل به تعهدات خود در برجام را اجرا نماید.]۱۸[

نکته دیگری که در این زمینه الزم به ذکر است این است که، دولت آمریکا و به طورکلی 

سران  بلکه  نیستند.  ایران  هسته ای  سربرنامه  بر  مجدد  مذاکره  انجام  دنبال  به  تنها  غربی  طرف 

آمریکایی و مقامات سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان تاکنون بارها و بارها بر این نکته تأکید 

کرده اند که جمهوری اسالمی ایران عالوه بر مذاکره مجدد در خصوص برنامه هسته ای خود، باید 
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بر سر سیاست های منطقه ای ومحدودسازی برنامه دفاعی خویش هم به مذاکره بپردازد.

به بیان دیگر طرف غربی به دنبال این است تا نظام جمهوری اسالمی ایران در خصوص 

برنامه  و  منطقه  مقاومت  گروه های  از  حمایت  همانا  که  خود  دفاعی  و  منطقه ای  سیاست های 

به  اهداف  این  پیگیری  از  نماید. درواقع طرف غربی  بازدارنده موشکی است، تجدیدنظر کلی 

دنبال آن است تا جمهوری اسالمی ایران را از ابزارهای مؤثر و کارای خود که در جهت سیاست 

ناتوانی نظام را در وضعیت  بازدارندگی به کار می برد، خلع سالح نموده و موجبات ضعف و 

آشوب زده کنونی منطقه غرب آسیا فراهم سازد.

سؤال دیگری که مطرح است این است که دیدار روحانی و ترامپ چه پیام اشتباهی را 

می تواند به طرف مقابل ارسال کند؟

دیدار روحانی و ترامپ می تواند این پیام را به طرف مقابل ارسال کند که تحریم ها و جنگ 

اقتصادی علیه ایران و یا کارزار فشار حداکثری علیه ایران مؤثر بوده و ایران تحت این فشارها 

تسلیم و وادار به مذاکره شده است. بر این مبنا هدف طرف غربی و به خصوص آمریکا این است 

که از طریق اجرای چنین برنامه های تقابلی،  وضعیت اقتصاد و معیشت جامعه داخلی ایران را مختل 

کرده تا بتواند از این رهگذر نظام جمهوری اسالمی ایران را تحت فشارهای فزاینده شهروندان خود، 

ناچار به پذیرش مذاکره با آمریکا و شرایط و پیامدهای ناشی از آن نماید.
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اصوال چرا نباید دیدار روحانی و ترامپ برگزار شود؟

سؤال دیگری که دراین بین مطرح است، این است که بنا به چه دالیل منطقی دیدار روحانی 

و ترامپ نباید انجام شود؟

علی رغم همه دشمنی هایی که آمریکا ظرف چهل گذشته با انقالب اسالمی انجام داده 

است، هیچ اثری از تغییر رفتار در این دولت دیده نمی شود. این دشمنی ها ظرف مدت دو سال و 

نیمی که از به قدرت رسیدن ترامپ می گذرد، تشدید شده است و چنانکه ذکر شد ابعاد و جنبه های 

جدیدی به خود گرفته است. از سوی دیگر علیرغم اینکه مقامات آمریکایی برای انجام دیدار 

ابزار تمایل می کنند، اما همچنان در حال تهدید جمهوری اسالمی ایران، توهین به ملت ایران و 

تعیین شروط گوناگون برای انجام این دیدار هستند. انجام یک مالقات و یا مذاکره در شرایطی 

عاقالنه است که طرفین به یکدیگر احترام بگذارند و اقدام به فشار، تهدید و توهین علیه یکدیگر 

نکنند. بنابراین انجام هرگونه مالقات و مذاکره ای با مقامات آمریکایی باوجوداین شرایط عاقالنه 

و منطقی نیست.
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