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 چکیده
ش اختی عملکرد رهبرا  سیاسی، یکی از رویکردهای موردیوجه در یرلیل سیاست خارجی اساات و بااا بررسی روا 

دسااته از رویکردهااا اهمیاات دوچ اادانی پیاادا آمریکااا، این مترددجمهور در ایاالت یوجه به اختیارات استردد رئیس
در مورد یروالت پاایو و پااس  جیم  کارترهای سیاست خارجی  د. این پ وهو در پی یرلیل چرایی یصمیم ک می

ش اختی کاریر است. چارچوب نظااری مورداسااتفادد در ایاان از انقالب اسالمی ایرا  از طریق ارجاع به ع اصر روا 
ایی، ابااداع کااردد اساات. ایاان مقالااه بااا ک، روانش اس آمری آز رت  زیسعاطفی است که  ادرمانی عقالنیمقاله، رفتار

ها از سوی وی، شخصیت او را یرلیل کردد است. ایاان بررسی رخدادهای یأثیراذار بر زندای کاریر و نرود یفسیر آ 
ای از رخاادادهای بیروناای بااا یفساایرهای مع ا که چرخااهاینروش، در یرلیل زندای فرد، رویکردی یاریخی دارد؛ به

شوند. در ادامه و برپایۀ این الگو، پ ج وی ای شخصیتی آشکار کاااریر اسااتخراج ص یبدیل میخپیوسته، به نتایج مش
آمدد بیااانگر ایاان اساات کااه دستهایی یبیین شدد است. نتایج بهها از طریق ارائه مصداقشدد و شیوۀ یأثیراذاری آ 

الملاال، در ناشاای از نظااام بین  متراادد و همچ ااین، فشااارهایشارهای ساااختاری در داخاال ایاااالت  رغم فکاریر، به
متردد از سوی دانشااجویا  رویارویی با انقالب ایرا  و شیوۀ واک و به انقالبیو  و همچ ین، اشغال سفارت ایاالت 

 ایی، یصمیم ارفته است.ارارایی و وظیفهاش، ازجمله کمالش اختیروا های مسلما ، برپایۀ وی ای
 متردد، جیمی کاریر، جمهوری اسالمیاست خارجی، ایاالت یروانش اسی سیاسی، س  واژگان کلیدی: 
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Abstract 
The psychological study of political leaders is popular with foreign policy analysts. This 

study studies Carter’s psychology to explain his foreign policy decisions before and after 

the Iranian Islamic Revolution. The theoretical framework used in the article is emotional, 

rational behavioral therapy developed by the American psychologist Albert Ellis. This 

article analyses Carter's personality by examining the influential events of Carter's life and 

how he interprets them. This method has a historical approach for analyzing one's life that 

means a cycle of external events transforms into results with continuous interpretations. 

Continuously based on this model, Carter's five prominent personality traits have been 

extracted.The research results show that Carter’s dealing with the Iran revolution and the 

Iran hostage crisis was based on his psychological characteristics such as perfectionism and 

Conscientiousness. 
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 مقدمه

های ه مونیک در سطح وی ای ع وا  ابرقدریی با بهدوم،  پس از ج گ جهانی   ،متردد آمریکا  ایاالت
ای باار ک  اادداین کشور در حوزد سیاست خارجی، یااأثیر یعیین  هایالمللی مطرح بودد و یصمیمبین

ین حضور مصااو  ا پیامدهایاز    نی ها در سطح جها  داشته است؛ ایرا   موازنه  ی ایرروابط و شکل
و  هامتراادد باار یصاامیم ایاااالت ییااا یأثیراااذار 1332ماارداد  28کودیااای از نماناادد اساات. 

متراادد و  هایی که پس از انقالب میااا  ایاااالتیقابل ،حکومت پهلوی و همچ ین  یهاایری موضع
 .آی دشمار می پیامدها بهجمهوری اسالمی ایرا  رخ دادد است، بخشی از این 

اذاری در سیاساات   یاع یمت این پ وهو، وجود چرخه  ۀ، نقطیفتن این یأثیراذاربا درنظر ار
ک ااد؛ ها صاادق می آ   هایمیمتردد و یصم  جمهور ایاالت  یمتردد است که در مورد رؤسا  ایاالت

ایاارا ،  مااورد های متفاااوت در متردد در پیگیری سیاست  ایاالت ورجمه یرؤسا که نقو  مع ااینبه
با فشارهای دولاات  ،2آیرنهاوربرخالف  1هر  ترومندانیم که مثال، می   است؟ برای  حد پررنگچهیا

رابطه بهتااری   ،3مان د آی نهاور و نیکسو    ی خواهاندولت مصدق همراهی نکرد. جمهوریبر  بریتانیا  
کااه اند، درحالی ای او همراهی بیشتری داشتههای م طقهبا مرمدرضا شاد پهلوی داشته و با سیاست 

 .فشار قرار داددموکرات، شاد را در مسائل داخلی و سیاسی یرت  کاریر
او در  ی و شخصاایت ی رواناا  هااایوی ای ت نقااو فاارد و یاا اهم  ارزش وپایۀ  درواقع، این نوشتار بر

خاصاای  ۀ بر دور ،طور مشخص و به (McKay, 2013: 214)آمریکا ب ا شدد  یجمهورجایگاد ریاست 
کاریر متمرک   یجمهوراز انقالب ایرا  یا پایا  ریاست  پیوای ه، یع ی مادرکشو از یاریخ روابط دو

ش اختی در برابر عواماال ساااختاری اساات؛ ای کااه چااه جایگاد متغیرهای روا    ی بررس   در پی شدد و  
( و ی المللاا بین از فشااارهای ساااختاری )نهااادی،  برآماادددولاات کاااریر،    ی سیاست خااارج   می ا  از

 اند.او را در طول زندای یشکیل دادد است که مب ای اصلی شخصیت  یی هاا ارد 
ع وا  یک متغیر مسااتقل اساات ک  دد شخصیت بهیعیین  اذاریبر یأثیر ی تاین پ وهو مب  ۀفرضی

باار رفتااار   زیااادیها یأثیر نسبتال  دربارد جها  شکل ارفته است و این ا ارد   ی های معی ا ارد   پایۀکه بر
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آیا شخصیت کاریر بر رفتااار سیاساات خااارجی »که    اند. پرسو این است ایرا  داشته  مورد کاریر در  
شود، چه می ا  اسالمی مؤثر بودد و اار این یأثیر یأیید می  یانقالب ایرا  و جمهور برابردولت او در 

 امتردد وارد شدد است؟ ایاالت ی و چگونه در سیاست خارج 
 

 پژوهش . پیشینه1

الملاال اساات؛ سیاساات بین ایهاا پ وهوهااای یاارین بخویکاای از مهم  ی،است خارج یس  بررسی 
متفاااویی در یرلیاال   یهاب اادیحوزد، طبقه  مریبط با این  هایبرل   ی با یوجه به استردا  ،حالبااین

سااطوح یرلیاال  پایااۀبر ،هایب دن طبقهییرشدد است. یکی از مهم ها مطرح سیاست خارجی دولت 
اساات کااه بااا ل ارفتااه  شکموازات مباحثی  ارفته است. سطوح یرلیل در سیاست خارجی به  شکل

 اند.الملل مطرح شددع وا  سطوح یرلیل در روابط بین
در کتاب خود با ع وا  »یرلیل  1و زر  هادسونسطح است که    5یرلیل سیاست خارجی دارای  

، آیاادشاامار می بهپایااه در یرلیاال سیاساات خااارجی   هاااییکاای از کتابکااه    ا،2سیاست خااارجی 
  سطح فردی؛ سطح دوم  سطح نخست مردد است. سطح  ش بر  ها رایک از آ  های مریبط با هرروش 

و سااطح پاا جم  سااطح نظااام   ؛م  مرلی و نهادیراروهی؛ سطح سوم  ملی و فره گی؛ سطح چها
بااا ع ااوا  »درک  ی در کتاااب نیاا  3دیییروئنو   زکییس مینتییر. (Hudson, 2007: 58) الملاال اساات بین

سااه   نیازم ااد بررساای خارجی را    سیاست   ی ریایرلیل یصمیم  ا،4ایری در سیاست خارجی یصمیم
 .(Mintz & DeRouen Jr, 2010: 18) انددانسته ی و یرکیب ،سطح فردی، اروهی 

الملاال د اندیشاام دا  رشااته روابااط بینیاا یکی از سطوح یرلیاال موردیأی   ی کهفرد   یلسطح یرل
 است یقسیم شدد  ا6روانش اسی ش اختی »و  ا5انتخاب عقالنی »  ۀبه دو شاخه نظری  آید،شمار می به

(Alden & Aran, 2012: 14)یوجهی باارای قاباال هایبررساای شاا اختی، روا   یها. در حوزد پ وهو
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فیلیپ یوا  به آثار  می   ،است؛ برای مثال  انجام شددشخصیت رهبرا     پایۀبر  ی یرلیل سیاست خارج 
 رد.اشارد ک 5ریچارد ند ز و  و  ،4جاشو  د  کرترر، 3کرن یاره  میلو، 2ر برت جرویس، 1تتال 

روانش اساای رهباارا  در م ازعااه ؛  ج گاادمیلو در کتاب خود با ع وا  »چه کسی برای اعتبااار می 
 هایت و صااف  هاااوی ای جرویس که  های  دیدااداز    برآمددبا مفروض ارفتن این ا ارد  ا  6المللی بین

 یرلیل کرددرا جمهور ، رفتار رؤسایاذارد می الملل یأثیر  روانی افراد بر م طق یصاویر در روابط بین
است و این   اری ناپذیر  ،المللسازی در روابط بینرهبرا  بر سیاست   اذاریرینظر میلو، یأثبهاست؛  

. بااا وجااود (Hermann & Kegley, 1995: 515) شود بیشتر می  ،در شرایط ی و و بررا   وی د به ،امر
نقااو رهباارا  در  ، میلااو باار بازسااازیی قدیمی به سطح فردی در یرلیل سیاست خااارج   انتقادهای

 .(Yarhi-Milo, 2018: 3-4)ک د به بعد اشارد می  1990و  1980از دهه  یرلیل سیاست خارجی 
ش اختی رهباارا  سیاساای، نیماارخ شخصاایت  روا   ی و همکارا  با ع وا  »ارزیاب  7جر زد پست کتاب 

رهباارا   ی  رساا پدیاادد بر   کلی   مطالعه است. نویس داا  پس از    ی م بع بعدی موردبررس  ا 8صدام و کلی تو  
 . (Post, 2010: 49)اند کردد   واکاوی یرلیل شخصیت رهبرا  سیاسی را    برای های موجود  ، روش ی سیاس 

 بااا نگاااهی   ا10در ایاارا    ایری خااارجی آمریکااا و براارا  ارواااا    در کتاب »سیاساات   9هاوتون
رفتاااری ااارود  در الگوهااای ی راهای قیاساا رویکااردی شاا اختی، نقااو اسااتدالل  ش اختی و باروا  

این موضوع را   . اوبررسی کردد است ازآ   پس  رخدادهایکاریر در دورا  انقالب و  ی  سیاست خارج 
ش اختیا  ی روانش اس  نگرش ایرا   یک    ی ایرهای بررا  ارواا  ریشه  ی »بررس   ای با ع وا  در مقاله

در کتاااب  11کریسییتین  مییر  ؛ ایاان درحااالی اساات کااه (Houghton, 1393: 44) اساات  مطالعه کردد
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اصلی موجااود در   یهابر ا ارد و مبت ی   راهبردی  ی ، نگاها1ست خارجی آمریکا و انقالب ایرا  »سیا
بااا  ،دولت کاریر انتخاب کااردد اساات؛ امااری  ی یرلیل رفتار سیاست خارج  برایالملل را  بین  روابط

هااای دروناای و کاااریر و وجااود ی و  ی ایرارود یصمیم  ی درک ناکاف  نادرست وهای  مییصم  اشارد به
ناکااامی  ی ایاارا  را عاماال اصاال مورد ج گ سرد در  رقابت   برمبت ی   نگاد  هبها، غلمیا  آ    آراشانی  پری

 .(Emery, 2013: 8)داند ایرا  می  برابردر  مؤثر ی ایرکاریر در یصمیم
شماری سیاساات آمریکااا  های انگشت یوا  ادعا کرد که پ وهو شدد می های انجام با یوجه به پ وهو 

بر مورد خاد  اف و  میا ، و دراین  اند بررسی کردد ش اختی روا   دیدااهی از را اسالمی  ی جمهور  برابر در 
  اسااتفادد نشاادد در ایاان حااوزد  یاااک و     نیاا  آلبرت الیس    و نتایجا  ، ک  دد، باورها »فعال  دورا  کاریر، روش 

درمااانی  اااذاری روش »رفتار با یوجه بااه اهمیاات ایاان روش در پایه  ، زعم نویس داا  که به است؛ درحالی 
 یواند راهگشا باشد. در روانش اسی ش اختی، استفادد از آ  در حوزد یرلیل سیاسی می  ش اختیا 

 
 ی پژوهشچارچوب نظرِ . 2

 ,Houghton)یوا  یعامل میا  سیاست و روانش اسی دانست یعبیر سادد، روانش اسی سیاسی را می به

طور انااد و بااهشخصاایت یمرکاا  کردد شدد بر براال اولیه انجام هایپ وهو. بسیاری از (43 :1396
هااای جدیاادی ایری حوزد شااکل ساابن مشخص، این یمرک  بر نظریه روانکاوی بودد است. این امر 

 باار ایاانمبت ی  هاینوشااته ش اختی شدد اساات.ش اختی رویدادها یا بیوارافی روا  یرلیل روا    مان د
 .(Houghton, 1396: 22) آی دشمار می بهدر سیاست  ی ها، رهیافتی اولیه در بررسی رهبرروش 

گییوردون   هااایپ وهوبود که مطالعه شخصیت در روانش اسی آمریکا بااا    1930در اواخر دهه  
 سی ش ااصلی روش  ۀ. هست(Schultz & Schultz, 2016: 6)م د و رسمی شد در آمریکا نظام 2آزپورت 

 ا3شخصاایت سیاساای  ی»نماساااز نامبهاین پ وهو بر برل شخصیت متمرک  شدد و از رویکردی 
، ایجاد یک یصااویر جااامع از شخصاایت برپایۀ این رویکرد   پ وهو  است. هدف اصلی   الهام ارفته

مساایر زناادای های کلیدی رفتاری در  یادشدد به بخو  موجود است. رویکرد   ۀمدار در زمی سیاست 
________________________________________________________________ 
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ذیری از روش ؛ ب ابراین، ما در این پ وهو بااا یأثیرپاا (Klotz & Prakash, 2008: 131) دارد فرد یوجه 
و   فهاامجمهور باارای  رؤسای  هایها و یصمیمبررسی زندای امه  در پی نماسازی شخصیت سیاسی،  

های کیفی و یفساایری این بخو به روش   اساس،براین  ها هستیمآ    و نرود نگرش فردی  یفسیر رفتار
روانش اس  ،ش اختی، روشی است که آلبرت الیسبرای یرلیل روا   کاررفتهبه  شود. روش می   ن دیک
 ک د.ا یاد می 1نتایجو  ها،ک  دد، باوربا ع وا  »فعالاز آ   یی،آمریکا

 

 و نتایج  ،کننده، باورهافعال . الگوی3

عاطفیا ادرمانی ش اختی رفتاریا آلبرت الیس با ع وا  نظریه »رفتاردرمااانی عقالنی نظریه »روا  
ست د کااه چهااار رونااد رواناای را یجربااه نمادآفرین ه ی ودایج مو ،الیس، مردم دیدااداست. از    مطرح 

یک چرخه به هم مااریبط هساات د  شکلی دها بهاو احساس. این فر  ،ک  د  ادراک، حرکت، اندیشهمی 
مثااال، یااک  یباارا ؛دهدکه این چرخه، ساختاری مفهومی برای یفسیر جها  را دراختیار فرد قرار می 

شود و این امر خااود یرس در فرد می   موجن یک احساس دردناک مان د افسردای یا  ،دردناک  ۀحادث
شااود و فاارد بااا ایجاااد ایاان های نادرساات و ناکااافی می ایجاد خطاهای ش اختی مان د یعمیم  سبن 

 .(Engler, 2013: 398)ک د ای از بایدها را یولید می مجموعه ،هایعمیم
کید دارد  دیداادمرک ی مفهوم شخصیت از   ۀالیس بر نظام »باورهاا که نقط طور ، اما بهاوست، یأ

ای از ایاارد کااه عقایااد یااک فاارد بااا مجموعااهاو فاارض می   ،حالک د؛ بااینکامل آ  را یعریف نمی 
و ش اختی در اریباط است یا سبک باثبایی از اریباااط بااا جهااا  و   ،های بیولو یک، احساسی وی ای 

سبک واک شاای،   دربردارندۀ  ی عموم   طورالیس، شخصیت به  نظریه  پایۀایجاد ک د. بر  ومردم را برای
 هااایارایو،  عواماال زیسااتی و ش اختی یک فرد است که ناشی از رابطه متقاباال    ،اریباطی، رفتاری

 .(Ellis et al., 2009: 485)های احساسی اوست و ارایو ،ش اختی 
و    ، ک  دد، باورهااا »فعال   الگوی عاطفیا،  ا از »رفتاردرمانی عقالنی  برآمدد  ی ش اس یت شخص  الگوی 

شخصاایت   در مااورد و نتایجا آلبرت الیس، رویکردی    ، ک  دد، باورها »فعال   الگوی    یا  ب است.    نتایجا 
کااه پیاماادهای شاادید  ی ؛ زمان آید شمار می به عاطفیا ا است و مب ایی برای روش »رفتاردرمانی عقالنی 

________________________________________________________________ 
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شااود،  زدد می شاادت وحشاات هایی که فاارد به در وضعیت   ، مثال   رای احساسی یع ی »نتایجا، ب ا عاطفی 
  ، حااال ک  ددا علت اصلی »نتایجا اساات، بااین رسد که »فعال نظر می به   ، ک  ددا ک حادثه »فعال پیرو ی 

  ، د. »باورهاااا ناا ایر می  سرچشمه استردد از »باورهاا  ای اونه های مشابه، نتایج احساسی به در موقعیت 
ممکاان  شوند،  احمق خطاب  اار دو نفر  رد که ؛ برای مثال، این ا ا ده د را یشکیل می فرد    ی اعتقاد   نظام 

یااوانیم ایاان نتااایج متفاااوت را بااا  به موضوع بخ دد و دیگری افسردد شااود. مااا نمی   ها آ  از    ی یک است  
ک  ااددا وجااود دارد.  ک  ددا یوضیح دهیم، اما امکا  یرلیل این اماار بااا »باورهاااا دربااارد »فعال »فعال 

  . (Engler, 2013b: 398)ست  ا   سویه به هم مریبط و دو   باال   نظریه هرچ د نتایج ممکن است خطی شود،  
بررساای رویاادادهای   پایااۀ ک ونی در بررساای شخصاایت جیماای کاااریر بر   الگوی   ی اصل   سازد   ب ابراین، 

  رفتارهااای ارفتااه اساات. آنچااه موجاان  ک  دد و نظام باورهایی اساات کااه در ذهاان کاااریر شااکل فعال 
  ۀ ساات د کااه در رابطاا ه   ای شخصاایتی   های ت ها یا صف جمهور آمریکا از م ظر روانی است، وی ای رئیس 

  در قالاان   ها ت اند. استخراج ایاان صااف ک  دد و نظام باورهای کاریر شکل ارفته متقابل رویدادهای فعال 
 . (Dryden, 2012: 7)بی ی رفتار کاریر مؤثر است  در پیو   ، کد 

 

 
 و نتایج  ،کننده، باورهاتحلیل فعال الگوی (.1)شماره   رنمودا

 Bernard & Dryden, 2019, p. 104م بع  
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 تحلیل شخصیت جیمی کارتر. 4

و    ، ک  اادد، باورهااا چرخااه رواناای »فعال  بررساای ، هدف این پ وهو، شدد مطرح  یرلیلی  الگوی  پایۀ بر 
م طقی و غیرم طقی حاصل از این رونااد اساات.   ی ها استخراج وی ای  سرانجام، کاریر و  جیمی  نتایجا 

 . خواهد شد زد سیاست خارجی بررسی  بر رفتار کاریر در حو   ها ت ها یا صف سپس یأثیر این وی ای 

ع وا  الیس بااه  دیداادکلیدی موقعیت بیرونی از    های  ج بهکننده(کننده: )حادثه فعالفعال  •
 ؛شودمی  ها مطرح ها و مشقت ک  دد یا سختی رویدادهای فعال

 ؛ایمدک  دد ایخاذ کرد فعال یرویدادها برابر  عقاید یا مواضعی که ما در باورها: یا ) قاید( •
شااود و بااه چهااار دسااته می   ناشی ک  دد  عقاید ما دربارد رویدادهای فعال    نتایجی که ازنتایج   •

 .(Dryden & Ellis, 2003: 2)شود و فکری یقسیم می  ،احساسی، رفتاری، ش اختی 
و  ریگییانهمچااو  دیگااری جمهور مان ااد رؤسااای نیاا  با یوجه به ای که در زندای جیمی کاااریر

بر بررسی ک  ددا، مبت ی عامل »فعال  ج، استخرااست   وجود نداشته  اییای روانی جد، یروم نتونکلی
ک  اادد بیانگر دو عامل فعال  ها،نامهزندای از    آمدددست بههای  روند معمول زندای کاریر است. دادد

ع وا  لقاان از دورا  که پدر کاااریر بااه  ا1شاتمفهوم »هات  نخست در زندای جیمی کاریر هست د   
ای از انتظااارات از کاااریر و بیانگر مجموعه (J. E. S. Goldbold, 2010: 12)ی به کاریر دادد بود کودک 

کاریر که مربوط به یجربه مع وی او در دورا  نوجوانی و جوانی و   ۀ مفهوم یولد دوبار  ،جوا  بود و دوم
 های آیی بود.یأثیر آ  بر شخصیت وی در سال

رواناای   هایت ای از عقاید و صفنامه کاریر، مجموعهاز زندای   تهبرارف   یهادادد  پایۀبر  ،»باورهاا
و مااادر کاااریر باار شخصاایت او   راز یااأثیر متقاباال پااد  برآمدد  طور مشخص،بهشوند که  یعریف می 

شخصیتی متمای  و حتی   هایوی ای معین در ک ار مادری با    ی شخصیت  هایوی ای هست د؛ پدری با  
، سو د سرانجامدوسویه، نظام باورهای کاریر را ایجاد کردد است.    ۀپدر که این رابط  بابسیار متفاوت  

را یفساایر   باااالک  اادد  وسیله این نظام باورها در یک چرخه روانی، رویاادادهای فعالش اختی بهروا  
 اونااو   هایشکلده د و در آلبرت الیس یشکیل می  الگویکردد است که خروجی آ ، نتایج را در 

 اند.هر شددرفتاری و ش اختی ظا
________________________________________________________________ 
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؛ ایاان اصااطالح در (Bourne, 1997: 27) دادد بااودشاااتا »هات ی به او لقن از کودک  رکاریپدر 
سرآمد و موفااق   ،که در آی دد  یفرد   ؛ی است ئرود که استث اکار می به  یزبا  عامیانه برای اشارد به فرد 

 .(.Hotshot| Definition of Hotshot by Merriam-Webster, n.d)خواهد بود 
کاریرهاست که در حوزد سرمایه اقتصادی به موفقیت   یهاوآرز  ۀ، نماد همنخست جیمی، فرزند  

نماااد قشاار  ،ها درحال اریقااا اساات. خااانوادد کاااریراند و سرمایه اجتماعی و فره گی آ  دست یافته
 های بعدی بودد و کاریر نماد این یرقی است.رشد در نسل در پی باالیی هست د که متوسط روبه

پاادری رفتار  روانی حاصل از    ک  دد یا چالو بیرونی، ال اماتین رویداد فعالنخستای کاریر،  بر
مع ا کااه این؛ بااه(Alter, 2020: 23)از جایگاد وی در خااانوادد کاریرهاساات  ناشی و انتظارات  رمقتد
بیرونی در ع وا  مسئله نشدد و یمام آنچه به  روروبهک  یبا وضعیتی یرومای  ی در کودک   ل،عمدر  ،کاریر
خااانوادای ایجاااد کااردد اساات. در ایاان   هایخواسااته، ال امایی است کااه  است   مطرح شدداو  ذهن  

جا ینتااا  و  ،ک  دد، باورهاالگوی »فعال  پایۀایری کاریر برع وا  موضع»باورهاا به  یمرتوا  وضعیت،
 است. یکاز زمی ه یاریخی زندای او و وضعیت  نت برآمدد

دنیا آمدد است. هرچ د وضعیت مالی به  1ایی و زارع در ایالت جورجیاای روستکاریر در خانوادد
ز ریااک بچااه کشاااو  ی هاااک د که ماان  قبول بودد است، کاریر بیا  می ایالت جورجیا قابل  درکاریرها  

باارای در یااالش دائماای    ،خااانوادد  نخساات ع وا  فرزند  بیشتر دورا  زندای کاریر به  ،درواقع  .امبودد
 سااپری شااددپوساات  ا  سیادردر ک ار کااارا  ریو دامدا  زیه و کار سخت کشاورم رع   یانجام کارها

و مقتدر بودد  ،های یاریخی، پدر کاریر فردی م ظم، پرکار، دقیقدادد پایۀ. بر(Alter, 2020: 19)است 
 درمقاباال،دادد و  شکل کدهای مشخص بااه جیماای کاااریر انتقااال ماای که اصول و قواعد را بهاست  

یوجااه بااه ایاان  . بااا(Holmes, 2012: 144) م اسن از وی بااودد اساات  یزخوردهاخواها  دریافت با
شاااتا را بااه »هات ن که کاریر بارها به آ  اشارد کردد، پاادر او لقاا   ی ت سخت و غیراحساسیشخص

 فرزند است. ازپدر  ۀبیانگر یوقعات استرد  لقبی که ؛فرزند خود دادد است 
وسیله نظام عقاید یا ، بهاست  در زندای او ظاهر شددک  ددا که از دورا  کودکی کاریر این »فعال

ک و متقاباال »باورهاا از سوی کاریر یفسیر شدد و عاملی است که باایو از هرچیاا  حاصاال باارهم
________________________________________________________________ 
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هااای دادد  پایااۀنویسااا  کاااریر برنامهشااود. زندای می   شخصیت پدر و مادر کاریر در روا  او یفسیر
ک  د؛ مادری کااه م و معرفی می تی لیبرالیدرش را شخصکار و مامرافظه  ییاریخی، پدر او را مرد 

آزادم شانه، شخصیتی دیگرخواد داشته و زندای خود را وقف حرفااه  تایروح  براف و   ،برخالف پدر
پوست جورجیا شاادد سیاد  یهاهای او صرف خانواددپرستاری کردد و البته زما  زیادی از این یالش 

 .(Hargrove, 1999: 3)است  بوددموضوع شوخی و م اح  ،هموارد از سوی پدر که ی است؛ موضوع 
به یجربه مذهبی عمیااق کاااریر اشااارد دارد کااه   ،است   ا(1)ک  دد دوم که مفهوم »یولد دوبارد فعال

رویکرد مااذهبی والاادین کاااریر  ،جورجیا و خانوادد »باپتیستا او و همچ ین ی حاصل مریط مذهب
 ،ک د؛ موضوعی که با نقو معلم اویر یبدیل می است که مذهن را به بخو مهمی از شخصیت کار

یغییر درحااالهموارد   در جهاااِ    ناپااذیریغییر  د. این معلم بر نقااو اصااول شویکمیل می   1جوزیا کلمن
کید می   .(J. E. S. Goldbold, 2010: 129) ک دیأ

جاباات نوعی بااا اکه بااه ،همراد با ال امات ناشی از آ    ،شاتاش اختی مفهوم »هاتروا    یضارا
 ۀده داساات کااه یشااکیل ی های مااادر و پاادر کاااریر همااراد اساات، دارای مرتااوای خاصاا خواسااته

پویااایی رواناای  ،ک  دد( است؛ »یولد دوباردااین ال امات )فعال  در مورد ایری کاریر )باورها(  موضع
 قرائتی از مسیریت است که در  رف ای  در پی شاتا است. او یا »هات  نخست ک  دد  حاصل از فعال

اوانجلیسااتی و  ی یصااویر ،کاااریر ب ااابراین، ؛میا  مادر و پدر کاریر باشااد  سازش  نتیجۀ  ،شخصیتو
کاهو رنج بشری اساات و مساایریت باپتیسااتی   در پی ک د که  را انتخاب می   خواد از مسیریت یرقی 

تاب ک ۀبالمر در مقدم  خورد.خواد او ارد می ی و برابر  ،خواد، آزادم وکاریرها با شخصیت مادر یرقی 
 .(Balmer, 2014: 7)داند می  ا2خوادجیمی کاریر را مصداق مفهوم »اوانجلیسم یرقی  خود،

شااود کااه ایری نتااایجی می موجاان شااکل ،روانی کاریر یی و باورها در پویا هاک  ددیرکین فعال
اصاالی   هایت شااوند. صاافظاهر می   ی در دورا  ب راسال  اوروانی در شخصیت    هایت شکل صفبه

  ایرد را دربر می روانی، موارد زیر  ۀن چرخ ای از ناشی 
ارایی و وسااواس شخصاایتی را از یااالش باارای ارایی  کاریر کمااالوسواس شخصیتی و کمال  •
یرلیاال  دیاادااداساات. از  دساات آورددبهارا پدری م ظم و کمااال ۀایرانسخت   هایخواستهد   ربرآو
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پدر است، در براباار نظااام »باورهاااا   شاتاک  دد که هما  »هاتفعال  آلبرت الیس، رویداد  الگوی
الاایس اساات و در انااواع  الگااویای در کاریر ایجاد کردد است که پاسااخ آ  »نتااایجا رابطه دوسویه

پاسااخی   ،ارایی کاااریرشکل رفتاری و البته غیرعقالنی ظاهر شاادد اساات. کمااالنتایج به  ۀچهاراان
موضوعی   ؛در جها  واقع است   ص نقی ب  کار  یپدر برای اجرا  ی غیرعقالن  هایخواستهغیرعقالنی به  

آشااکار شاادد اساات؛ باارای مثااال،   یجمهورهای آ  در عملکاارد کاااریر در دورا  ریاساات که نشانه
 ,Kaufman)ک  ااد ارا در مدیریت یوصیف می و کمال ،نگرسا ، کاریر را دقیق، ج ئی ینونامهزندای 

 ؛دان دی او را مدیریت خرد م  یهای عملکرد و یکی از ضعف (280 :2015
نوعی ارایی معااروف اساات کااه بااهبااه اصااول   یجمهورارایی  کاااریر در دورا  ریاساات اصول   •
سیاساات داخلاای و  ۀشمول در عرص اجرای اصول عام و جها   در پی شود. او یعبیر می   نی آلیسم  ایدد

کیااد  لراظ بااهشاتا  »هات  ک  ددخارجی است. بررسی یاریخچه روانی کاریر، بیانگر نقو فعال  یأ
ع وا  عاماال ک  اادد »یولااد دوباااردا مساایری بااه، فعالکارهاااانجااام    ی درباار اصااول مشخصاا پدر  

، نقو مؤثر آموزد معلم کاریر، جولیا کلمن است  »ما باید خود را بااا دورا  سرانجامو    ،ک  ددیکمیل
. ایاان (Alter, 2020: 42)ایما چ گ زدد ناپذیریغییرکه به اصول ، درحالی هماه گ ک یمر یییغدرحال

الملل به اخااالق کاریر در سیاست خارجی و ارجاع حقایق سیاست بین  ی ناپذیرموضوع در انعطاف
 ؛مسیری و حقوق بشر آشکار شدد است 

طلبی و شخصاایت کاااریر، صاالح هااای اصاالی وی ای از  جویی  یکاای طلبی و عاادالت صاالح •
 ا(2)ر »معاهدد کانال پاناماااد  ش ناپذیربر یالش خستگی اف و  اوست. شواهد این امر    جویی عدالت 

(Hastedt, 2014: 382) موضع مثبت او در مورد ر یم صهیونیستی ، در یالش او برای صلح اعراب و ،
قااارد آفریقااا  مااورد در  وو متفاوی طلبانه، رویکرد اصالح سرانجامو  (Smith, 2020: 81) های فلسطی 

نقااو   نتیجااۀ»یولد دوباااردا و نیاا     ۀ دک نظر نویس داا ، مرصول فعالبه  وی ای آشکار است. این  
طلاان اساات کااه موجاان یفساایر مساالک و برابری ع وا  زنی لیبرالبه  ،مادر کاریر در نظام »باورهاا

 ؛طلبانه از مسیریت و »یولد دوباردا در کاریر شدد است جویانه و برابری صلح
شاااتا  اادد »هاتک ، ریشه اصاالی خااود را از فعالوی ای ارایی و حس مأموریت  این  وظیفه  •

نظام »باورهاااا کااه از   پایۀک  دد »یولد دوباردا مسیری و یفسیر کاریر برارفته است. با یقویت فعال
مااادر او در پرسااتاری و   رمروارث بردد است، در ک ار رفتااار وظیفااهارایی و پرکاری را بهپدر، کمال
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اخااالق   پایااۀیجاااد جهااانی برکاریر باارای ا  دردریغ به مردم، به احساس مأموریت مع وی  بی ک  کم
هااایو باارای صاالح و جمهوری او در یالش شدد است؛ موضوعی که پس از ریاست یبدیل  مسیری  

 ؛ک دمبارزد با فقر در جها  یداوم پیدا می 
اش یع اای های معلاام خااود و کتاااب مهاام زناادای آموزد از ارایی  کاریر در نظام »باورهاا یودد  •

نقو مااردم معمااولی  است؛ کتابی که بارها خواندد و در آ ،فته  یأثیر پذیر   توزستو»ج گ و صلحا  
اری ای که اهل البی  بر، اف و  . کاریر(Alter, 2020: 43) شدد است ه نشا  دادد رب  هایداراونی در 

بااه   همااوارد است و در میا  نخبگا  ح ب دموکرات در دورد خود مربوب نیست،    در سیاست نبودد
دهد. »یولد دوباردا مساایری بااا یفساایر موجااود در نظااام »باورهاااا های مردم ارجاع می نقو یودد

ای در غریبااه»دهااد. او در دورا  خااودش بااه  ها را خطاب قرارشود که کاریر هموارد یوددموجن می 
  (Glad, 2009: 1).مشهور بود اکاخ سفید

 

 ایران برابرسیاست خارجی در  . 5

و پیااروزی انقااالب اسااالمی ایاارا  در سااال   1978در ایاارا  در سااال    هاایری اعتراضاز زما  اوج
انقااالب ایاارا  و سااپس   براباارسیاساات خااارجی را در    رفتارهااایای از  کاریر سلسله  ، جیمی 1979

ش اختی زناادای نویس داا  این مقاله، بازیاب مریط روا   دیداادجمهوری اسالمی انجام داد که از  
هااای شد. در ادامه، یااأثیر هریااک از وی ای   بیا    پیشینکه در بخو    اوست   های شخصیتی و وی ای 

انقالب ایرا  و جمهوری اسااالمی  برابرکاریر در  ی سیاست خارج   رفتارهای  را در  یادشددشخصیتی  
 ایم.بررسی کردد

  براباار ارایی و وسواس در  یرین مصداق کمال   مهم ی ارایی و وسواس شخصیت کمال   های داق مص   •
  هااا ناشاای دیپلمات  ی اونه او برای درایری در موضوع آزاد وسواس موضوع ایرا ، در رفتار کاریر از میل  

بروز    سبن ها  سریع ارواا    زی اریباط با رهبرا  ایرا  و آزادسا برقراری کاریر برای  پیوستۀ  شد. یالش می 
ایرنداا   کاااریر از یصاامیم   ی شد که بیانگر از دست داد  درک درست ارود سیاست خااارج  رفتارهایی 

مشااخص    ۀ ایری یااک رویاا هااا بااه عاادم شااکل ارواا   ی کاریر باارای آزاد  . وسواس واقعی در ایرا  بود 
را    ی ضااا پهلااو ر متراادد ابتاادا مرمد   ایرا  م جاار شااد؛ باارای مثااال، ایاااالت  برابر سیاست خارجی در 

  ی هااا متردد را یاارک ک ااد، سااپس یالش   از او خواست که خاک ایاالت  ها پذیرفت، اما پس از اعتراض 
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اشااتباهی مان ااد    های ایری یصاامیم   موجاان اریباط با انقالبیو  آغاز کرد کااه  اری  برقر ای را برای استردد 
متراادد   ایاااالت  در مورد  انه در ایرا  ی بدب  ی مذاکرد با دولت موقت شد؛ موضوعی که از عدم درک فضا 

، عملیااات  پایااانی  اام جمهوری اسالمی وضع کرد و در  علیه را  یی ها یرریم  حکایت داشت. در ادامه، 
  ۀ . هم (Houghton et al., 2001: 105–143)ها انجام داد  ارواا    سازی پ جه عقابا را برای آزاد ناموفق » 

روانی    لراظ به سیگ الی که    ؛ موضوع اشغال سفارت بود مورد  کاریر در    د، بیانگر وسواس شدید ر موا   این 
 ؛ بی استفادد کردند خو ها با درک این موضوع از این براه علیه کاریر به فرستاد و آ  به رهبرا  ایرا  می 

بشااری و خلااع کاریر، انتخاب سیاساات حقوق  یی اراارایی  مصداق اصول اصول   هایداقمص  •
یداوم داشته است؛ این درحالی است کااه ایاان ، از انقالب پسو  پیو ،ایرا   برابرسالح است که در 

م ااافع  پایااۀبر ،سیاست غالن از سوی سطح نهااادی یااا ال امااات سیسااتمی نبااود. ال امااات نهااادی
نظااام  ،دارد. همچ ااین ااارایومداخلااه و یقاباال  سااویبه ،های فشار در داخل نهادها یا خارج ارود
ایاارد یواز  قوا در سطح سیستمی، ال امات خاصی را برای حمایت از متردا  مفروض می   بی دوقط

ا  و انقااالب ایاار  برابااردر    ،ک ااد؛ همچ ااینعمل می   اشنظام شخصیتی   پایۀبر  ،که کاریر دربارد شاد
 ؛ک اادآمی ش را حفاا  می بشااری و صاالحهمچ ااا  ال امااات سیاساات حقوق  ی،ایربررا  ارواااا  

 است؛آ  برخالف م افع شخصی و ح بی کاریر  که نتایجدرحالی 
های که در بخو  اونههما    ،  سیاست خارجی کاریری جویطلبی و عدالت صلح  هایداقمص  •

ری ب ا شدد بود و این اماار در مااورد ایاارا  هاام صاادق بش مباحل حقوق  پایۀاشارد شد، بر  نی   پیشین
بااا  ،فورد و  نیکسونیع ی  ،خواد خودجمهوری  پیشی یا  قدرت رسید ، برخالف  کرد. او ه گام بهمی 

 رعایت مسااائلزندانیا  سیاسی و    کرد    آزاد  برایشاد ایرا ، او را    ی نظام   یهامردود کرد  خواست 
ین نتااایج نخسااتع وا  ؛ موضااوعی کااه بااه(Emery, 2013: 36)فشااار اذاشاات بشااری یرت حقوق

. انجامیاادایری فضای باز سیاسی و آزادی زناادانیا  در ایاارا  های کاریر، به شکلسیاست   ۀناخواست
ایری یک حکومت بشری، کمک به شکلدموکراییک و حقوق  هایخواستهاز    کاریر  هدف  یردید،بی 

 .مذهبی در ایرا  نبودد است 
در مرحله او . کرد آمی  خود را حف  همچ ا  رویکرد صلح ی نی ریاا  ارواا  برر  برابردر  کاریر  

الله خمی ی بااود؛ مقامااات ایراناای از با آیت   اعتمادقابلمستقیم شخصی    اویوافت   در پی ،  نخست 
 بسااتنق واردات نفت ایاارا  و  ینوامبر، دستور یعل  12دوم در    ۀ. او در مرحلسر باززدندها  پذیرش آ  
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خواست دادااد الهه    ازنوامبر، آمریکا    29. در  صادر کرد را    یی های آمریکاایرا  در بانکهای  دارایی 
 ،1کییورت و زییدهای بااا    ی الله خمی اا نوامبر، آیت   28. در  صادر ک دها را  ارواا    یفرما  آزادساز  که

در یسااخیر  رخاادادهاساایر  . اااار بااه(Houghton, 1393: 128)هم دیدار نکاارد  ،دبیرکل سازما  ملل
خود را  از کدهای شخصیتی  برآمدد  رفتارهای و ی م و مذهب  کاریر هما    ،میفارت آمریکا یوجه ک س

 ی اللااه خمی اا ای هاام بااه آیت بی انااهخوش   دری معتقد که دیداایع وا  یک مس ک د. او بهپیگیری می 
بااا   اریباااط و مااذاکرد  برقااراری  در پاای کااردد اساات،    اشااارد به آ   در کتاب خود  نی     هاوتونو    ،داشته

 الملاالدر حقوق بین  پیشتر. این درحالی است که چ ین وضعیتی  بودرا  و رهبرا  انقالب  یاارواا  
اللااه خمی اای از آیت   پرهیاا ؛ امااا  آماادشمار می بهالمللی  یعهدات بین  سابقه بود و این امر، نقض بی 

 رکاااری  ،اقااعور. دکاارد خصمانه و فشااار هاادایت    یهاحلسوی رادازپیو بهمذاکرات، کاریر را بیو
 ؛ایرد آلیسم قرار می ارایی و ایددمیا  واقع درماندد،

، اقدام کاریر در پذیرش شاااد اا  س دینظر نوبهارایی و احساس مسئولیت   وظیفه  هایداقمص  •
؛ (Smith, 2020: 73)دوستانه بااودد اساات داخلی، اقدامی انسا   سیرهایبرخالف بسیاری از یف ،هم

عقالنی  ایاونهها به، آمریکایی بودای که انقالب اسالمی در ایرا  یثبیت شدد بر اف و  که    سبن اینبه
وجود ندارد و پذیرش شاد   ،الله خمی ی با یوجه به نفوذ آیت   ،که امکا  بازاشت شاد بیمار  شت دباور دا

، داشت  راهبردی ارایواار کاریر به رفتار  زیرا بود،همچ ا  در راستای نظام شخصیتی روانی کاریر  
 ؛ک د پرهی  ،آ   ۀنشدبی ی پیو پیامدهای سبن به ،یوانست از پذیرش شاد در آمریکامی 

سیاسات خاارجی باه اماری ماذهبی و    فروکاساتن شاکل  در کاریر به   ی   این وی ای شخصیت یی ارا یودد   •
بی  ماذه   های که اشارد شد، کاریر یالش کرد از طریق پیدا کارد  اشاتراک اونه اخالقی روی دادد است. هما  

؛  (Flippen, 2011: 249)ک اد    فاراهم هاا را  ارواا    ی آزاد   سارانجام، او و  و افات   امکاا  اللاه خمی ای،  با آیت 
بر م افع ملای و موازناه قاوا  غالن در یرلیل سیاست خارجی که مبت ی   این ذه یت کاریر با رویکرد   ، حال بااین 

یاأخیر در    سابن   ، خودمانی و شخصای   ی د ایرد. یالش کاریر برای استفادد از رویکر است، در ی اقض قرار می 
ایارا ، یاالش او بارای    برابر کاریر در    ی رفتار پوپولیست   ۀ ها و به نتیجه نرسید  مذاکرات شد. نشان ارواا    ی آزاد 

 المللی بودد است. ساختاری و رسمی در برابر نقض یعهدات بین   های چارچوب دور زد   
________________________________________________________________ 

1. Kurt Waldheim 
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 یگیر نتیجه

دارای مواضااع   ی،سیاست خااارج   حوزد در    رفتههمرویا  و  ایر  برابرکاریر در    ی خارج   ارود سیاست 
موضااعی مثباات داشاات و اعتقاااد   ،الله خمی اای د آیت راند. کاریر در موبودد  ی متفاوت و ااد مت اقض

. (Houghton, 1393: 121)الله خمی ی مذاکرد ک د یواند با آیت مذهبی می  هایاشتراک دلیلداشت به
 در برابر ایایرانهموضع سخت شاد  ای که داشت. با ی وضعیت مت اقض ،  انقالب ایرا در مورد ابتدا   او

این وضعیت اعتراض چ دانی  مورد وابستگی کاریر به نفت ایرا ، در  دلیلزندانیا  سیاسی داشت، به
 یوا  رفتار کاریر را با شخصی مان د نیکسو  یا فااورد و بعاادها ریگااا  در یااکنشا  نداد؛ البته نمی 

از ساااختار   حاصاال  ارایی در ی اقضاای عماادد میااا  واقااع  ،انقالب ایرا    برابراد. او در  جایگاد قرار د
کااه  (Apodaca, 2006: 72)از نظام »نتایجا روانی قرار داشاات  ناشی آلیسم الملل و ایددسیاست بین

 .ک در رفتار کاریر آشکار می بش اختی را یأثیر عمیق متغیرهای روا  
نظر  بااه بااا انقااالب ایاارا  مشااهود اساات.    رویااارویی ابتاادا در   ، ر کاااریر »نتایجا روانی بر رفتا  یأثیر 
  ، شود و بر ی سااکی ارایی سیستمی ناشی می نمای دای او از واقع   از   ( 3) برژینسک  ، انتخاب  اا  نویس د 

سییایرو   بر »نتایجا رواناای کاااریر اساات. ایاان درحااالی اساات کااه   دد ش های یرمیل نماد مردودیت 
است کااه   ی جمهور ازیابی از نظام روانی و شخصیتی کاریر در دورا  ریاست در کابی ه کاریر، ب   ( 4) ونس 

 شود. کی( مهار می س الملل )با نمای دای بر ی  وسیله ساختار واقعی سیاست بین به 
اعتقاد به رفتار قاطع شاد داشت و از برخورد شدید با انقالب ایاارا  دفاااع    ، بر ی سکی در انقالب ایرا  

خااداحافظی ک ااد و    ، قاادرت   بااا اعتقاد داشت که شاد باید    ، جه ر خا امور  ر  ی وز   ونس،   کرد، اما سایروس می 
از عقیدد ونااس حمایاات کاارد؛    1978غیرنظامی وااذار ک د. کاریر در دسامبر    ساختار حکومت را به یک  

  شاارایط در    . کاااریر (Schulzinger, 1390: 577)و بختیار حکومت را در دست ارفت  کرد  ایرا  را یرک    ، شاد 
ابتاادا و بااا وجااود    ، ش اختی و »نتایجا روانی موجااود در شخصاایت خااود روا    ۀ   ی با یوجه به پیش   ، انقالب 

  ساابن نیاا  همین به ایاارد و  ، طاارف ونااس را در قضاایه ایاارا  می ی در یأمین انر   بروز نابسامانی نگرانی از 
  ، یر ؛ ب ااابراین، کااار (Shawcross, 1989: 153)ایاارد  خااواد قاارار می حاا ب جمهوری موردحملااه    شاادت به 

  ی رواناا   »نتایجا   ی ظاهر برمب ا در حوزد سیاست خارجی، به اشارد شد،    پیشین های  که در بخو   اونه هما  
نادیاادد ارفاات؛ فشااار    الملاال را ساااختار نظااام بین  ی یوا  فشااارها هرچ د نمی  ؛ ک د عمل می  شخصیتو 

بااروز  کاااریر از    ی بیشتری داشته باشااد و ایاان ناشاای از نگراناا   ی شاد مدارا  با شد که کاریر  سبن  ی ساختار 
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، کاااریر رفتااار  ساارانجام باشااد.    یأثیراااذار او    دوبااارد یوانست بر انتخاب  بررا  در فروش انر ی بود که می 
نقااو    پایااۀ . بر شااد فااراهم    او با انقالب ایرا  داشت و امکا  مصااالره میااا  دو طاارف در دورا    ی متفاوی 

اللااه  آیت   در براباار ک ااد  سااعی می کااه  شدد از سوی مسیح اساات دادد »نتایجا روانی یا هما  کاریر نجات 
 ایفا ک د.   ی را رهبری مذهبی، نقشی مذهبی و روحان  ، خمی ی 

متراادد   یاریخی رابطه ایاارا  و ایاااالت  پیشی ۀایرا  رخ داد، ناشی از    در سفارت آمریکا در  آنچه
د دارد کااه رود و اعتقاااسراغ مذاکرد می کاریر در موضوع سفارت هم ابتدا به  ،آمریکا بود؛ باوجوداین
هااای جااایگ ین در وضااعیت حلآمی  باشد. در ادامه هم او رادیواند موفقیت یک مذاکرد عقالنی می 

. (Farber, 2006: 79)ک ااد پیگیااری می  یایرا  از مذاکرد را از طریااق فشااار اقتصاااد پرهی بست و بن
دورا   آمریکااا در یهاااخواهااا  و دموکراتاز جمهوری یبساایار ،کااه اشااارد شااداونااه هما  

. کرد  زیادی به اقدام نظامی استردد علیه ایرا  داشت د و کاریر این موضوع را رد  ارایو، ی ایرارواا  
دان د، امااا را عامل این مسئله می  ی، نگرانی کاریر از دخالت ایراد جماهیر شوروسیرهابخشی از یف

انجااام شااد کااه  ه گامی بس ایرا  در ط علیه ی نظام  اقدام ،یوا  افت در اعتراض به این استدالل می 
کااه امکااا   زد پابرجا بود و کاریر زمانی دست بااه اقاادام نظااامی  یه وز یهدید ایراد جماهیر شورو

 .ی بودجمهورشکست در انتخابات ریاست  ۀو او در آستان وجود نداشت  ،مصالره
نظاام شخصایتی او      ا ع اوا روانی او که در کلیتی ب   های وی ای یوا  ادعا کرد که  در مورد کاریر آشکارا می 

  ی ها ایری ش اختی و اجتماعی و فره گی است، در یصامیم خود حاصل مریط روا   ، اند و این نظام ارد آمدد 
شدد برای این ادعا کاه  طرح  اند. دالیل داشته  چشمگیری یأثیر  ، نظام جمهوری اسالمی  برابر متردد در  ایاالت 

   شرح زیر است کاریر است، به فره گی  ا ش اختی و اجتماعی حاصل بررسی مریط روا  
ساات. او زناادای اوم فضااای خااانوادای  یجها  کاریر در سیاست خارجی، بازیاب یأثیر مستق  •

زاییدد فضااای مثباات   ،های مشخص دویایی ندارد. این امرخواها ، ا ارد مان د بسیاری از جمهوری
آرمااا  دموکراییااک را از هااا هاام  کودکی است؛ مان د بسیاری از دموکرات  خانوادای کاریر در دورا  

بشری کاریر با اب ار که سیاست حقوقک د؛ چ ا  جو نمی وخشونت و اعمال زور جست   ۀطریق اشاع
یفسیر   پایۀآمی  دیگری را برامکا  هم یستی مسالمت ب ابراین،    ؛دیپلماسی رسمی او هماه گ است 

دهااد؛ هرچ ااد عه می خاد اوانجلیسااتی او از انجیاال ب ااا کااردد و آ  را در سیاساات خااارجی اشااا
 ؛شودمی  ی زند و متهم به ضعف در سیاست خارج اعتبار او آسین می  به سرانجام،
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 ی رود و نگاد مثبتشخصیتی خود جلو می   یهاهمچ ا  با مفروضه  ،ایرا    برابردر    جیمی کاریر  •
 رفاادارط  ، ااه اویدر کاب  ی ارایی مان ااد بر ی سااکالله خمی ی دارد. این درحالی است که واقااعبه آیت 

بازیاااب  کاااریر،  ی در ارود سیاساات خااارج   هادیدااد  پراک دای است. حتی    شدت عمل با انقالبیو  
 ؛اش با جها  واقعی سیاست است آلیسم مذهبی ایددداد  برای آشتی  اویالش 
ک ااد و باارخالف ال امااات  اش عماال می نظااام شخصاایتی   پایۀ در موضوع ایرا ، کاریر همچ ا  بر  •

طور کاماال شکساات  آلیساام بااه کااه ایدد مانااد. باااوجوداین، زمانی آ  پایب ااد می نهادی و سیسااتمی بااه 
هااای کاااریر در  و بااا شکساات یالش   ساارانجام دهااد.  یغییر جهت می   ی نگاد رئالیست   سوی خورد، به می 

  ی زنااد. ایاان درحااال مذاکرات و فشارهای اقتصادی و غیرنظامی، او به حمله نظامی مردود دساات می 
  ی و یشااخص دیگااری مان ااد ریگااا  بااود، شاااید ساا ار  اختیار در  ری جمهو است که اار کرسی ریاست 

 ؛ ایر در دورا  ریگا  رخ داد را شاهد بودیم؛ مان د آنچه در حمله به هواپیمای مسافربری ایرا   ی متفاوی 
از انقااالب مطاارح اساات   پاایوایاارا  در دورا    برابااردو مسئله مهم در مورد سیاست کاریر در  

دموکراساای و حقااوق بشاار و   در مورد مسائل مربااوط بااهدموکرات    ح ب   ی کل  ی ایرجهت   نخست،
که علت اصلی مطالبات دموکراییک از شاد بود و است مذهبی او   یهاریشه  شخص کاریر با یوجه به

 ،م افع ملی آمریکااا اساات؛ دوم  راستایبی ی این جریا  به استرش دموکراسی در  خوش   نی آ     دلیل
ع وا  پایگاد ام یتی و نظااامی در یوجه به این مباحل، شاد ایرا  را بهکاریر که در عین  دواانگی رفتار  

ام یاات شاااهراد یااأمین   ای در مااورد حساساایت ویاا د   ،حالدید و درعینسم در م طقه می یبرابر کمون 
یوا  از یرکیاان ااارود سیاساات خااارجی ارایانه را می فارس داشت. این ارایو واقعانر ی در خلیج

کاارد کااه بااا ع وا  مشاااور ام یاات ملاای اسااتفادد ارا بااهواقااع ی ر از بر ی سااکمتوجه شد. کاری  کاریر
 .بوددر یضاد  ،خارجهامور ع وا  وزیر آلیست بهسایروس ونس ایدد یهادیدااد

های شاد، ایاارا  به یهرا  اعالم کرد که یالش   خود  پیو از شروع انقالب در ایرا ، کاریر در سفر
وجوداین، با شروع انقالب در ایرا ، سیاست دولت آمریکا در با  ست.را به ج یرد ثبات یبدیل کردد ا

در طاارف   ،هاروزیید بییر ونو    ،مشاور ام یت ملاای   ،ایرا  مت اقض بود؛ اروهی مان د بر ی سکی   برابر
انقااالب ایاارا  بودنااد. در  برابااردر   ایرانهارایانه قرار داشت د و طرفدار سیاست سااخت سیاست واقع

و زتییر و  ،خارجااهامااور وزیاار ، مان ااد سااایروس ونااس ،اخالقی  سیاست  فدارا  مقابل این دسته، طر
پذیرش و مصالره با انقالب ایاارا  بودنااد   خواها  قرار داشت د که    ،جمهورمعاو  رئیس  ،  (5)ماندیل
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(Kaufman, 2015: 411)،مشکل در سیاساات خااارجی آمریکااا در بروز های نشانه نخستین . درواقع
 یگانااهنداشتن موضااعی    .  از هما  روزهای آغازین در کابی ه کاریر مشاهدد کرد یواایرا  را می   برابر

ها اساات. مربوط به یسخیر سفارت آمریکا شد، یکاای از ایاان نشااانه  رخدادهایساز  که بعدها زمی ه
ایاارا  از شااروع   براباارآمریکا در    ی سیاست خارج   ۀک  دیوا  ادعا کرد که عامل یعیینمی   ،حالبااین

 های ساختاری بود.، شخصیت کاریر و نبرد او با مردودیت ی ایرررا  ارواا  انقالب و ب
  آغاااز شااد   باارای درمااا  بیماااری ساارطانو   ، شاااد در آمریکااا از سااوی کاااریر   بررا  از زما  پذیرش 

(Houghton, 1393: 79)  ای که پیروی از یک   نخست است     ی یرت یأثیر کدهای روان   مورد، . کاریر در این  
های م فی در صااورت پااذیرش شاااد  پذیرش احتمال واک و   نیازم د مرور،  م فعت   نه یا ارایا سیاست واقع 

و وضااعیت    ی عمل و با یوجه به بیمار در با یوجه به ای که شاد   ، در آمریکا از سوی ایرا  است؛ در این مورد 
کااه  ای  . دوم  ارایی سیاسی دانست بر واقع ی یوا  مبت  ، رفتار کاریر را نمی آمد شمار می به مهرد سوخته    ، کشور 

  در   کاریر   زیرا ،  جمهور دانست عامل مهمی در رفتار رئیس  ، در این مورد  نی  را  کیسینجر فشارهای  یوا  نمی 
 پذیرفت. یأثیر نمی ح بی ح بی یا برو  های سیاسی درو  از جریا    اونااو   ی ها حوزد 

ختاری های سااافشااار مراادودیت را یرت   کاریرشد که    سبن   ،ساواک  رفتارهای  مرکوم نکرد  
و ثبااات   یشاااد، ام یاات اناار   مورد بشری در  سیاست حقوق  ی بدانیم؛ احتماالل کاریر با وجود پیگیر

دادد اساات.   حبااه فشااار بیشااتر بااه شاااد یاارجی  ،جمهوریریاساات   نخست ا  دور  یخاورمیانه را یا پا
نساات. جمهور پیو از کاریر را در این وضعیت بااا وی یکسااا  دایوا  رفتار رؤساینمی   ،وجوداینبا

بر فراهم نکرد  فضای باااز اف و    ت شروع انقالب،ردرصو  ،خواداحتماالل نیکسو  یا فورد جمهوری
 کردند.سیاسی، از سیاست مشت آه ین علیه یظاهرک  داا  حمایت می 

بااود و   اعتبااار خااود  بازارداند  از بین رفته و نیازم د  اعتبار آمریکا در جها   ، سو یک در آ  زما ، از 
، کاااریر  رخدادها ر  ی س درعمل  کرد.  می  پرهی  الله خمی ی از مذاکرد با نمای داا  کاریر آیت  دیگر، ازسوی 

  ها حف  جا  ارواا   در پی همچ ا   او  ، حال کرد، اما درعین رهبری می   ، ارایی و یهاجم سوی واقع را به 
ایاارا  در   های نظامی مان د حمله بااه و جلوایری از خشونت و یلفات بود؛ این درحالی است که ا ی ه 

احتمااال باااالی یلفااات از هاار دو    سبن حل را به او این راد   ، وجوداین شد؛ با آ  زما  با شدت مطرح می 
شااود کااه  نهایی مطرح می   ۀ ع وا  چار ها به ارواا    ی عملیات آزادساز  ۀ ، نقش سرانجام کرد. طرف رد می 

 ید و شخصیت کاریر است. های موجود و مؤثر و عقا میا  ا ی ه   ی د مصالره ا بر   اا ، س د ی نظر نو به 
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نظااامی در  رفتارهااایو  ،هااا، یرریما1های اجرایی به یعداد »فرما    نی ای  یوا  اشارد در پایا  می 
جمهااوری اسااالمی   براباارمتردد در    که بیانگر سیاست ایاالت  کارهایی ین  نخستدورد کاریر داشت.  

از سوی جیمی کاااریر و در   یمهورج های اجرایی ریاست ایرا  بود، اقدامایی بود که در قالن فرما  
 .ایری در آ  انجام شدپاسخ به اشغال سفارت آمریکا و ارواا  

متراادد  همااه امااوال ایاارا  در ایاااالت 1979نااوامبر    14در    12170فرما  اجرایی شمارد    پایۀبر
یجااارت ایاارا  بااا   1980در آوریاال    12211و    12205های اجرایاای  آمریکا یوقیف شد. طبق فرما  

 روابااط سیاساای ایاااالت 1980آوریاال  7کاااریر در    ،متردد نی  مم وع اعالم شد؛ همچ ااین  ایاالت
، عملیااات نظااامی کارهاااشکل رسمی با جمهوری اسالمی ایرا  قطع کرد. پس از ایاان  متردد را به

 1980آوریاال  25و  24هااا در ارواا   سازیآزاد  یهای ناموفق کاریر براپ جه عقاب در ادامه یالش 
طوفا  شن در طبس و اختالل در انجام عملیات با یلفات نیروهای   دلیلکه این عملیات به شدانجام 

 1981 انویه  19در  12282با فرما  اجرایی  12211و  12205آمریکایی ناکام ماند. فرما  اجرایی 
کاااریر ملغاای   از سااویایری در یهاارا  را حاال کاارد،  نامه الج ایاار کااه براارا  ارواااا  یوافق  در پی 

  (.Congressional Research Service Reports on the Middle East and the Arab World, n.d).شد
هااای اجرایاای فرما    نیاا   ی غیریرریماا   هایجمهوری اسااالمی ایاارا  در موضااوع   برابرکاریر در  

های ویاا ا مراادودیت  برای اعمال ،1979نوامبر  26 ،12172صادر کرد. فرما  اجرایی   ایجدااانه
هااا، چ ااد روز در مااورد آزادی ارواا    قاز یواف  پس  ،یرانیا  یکی از این موارد است. همچ ینبرای ا

 15ها در  ارواا    کمک به  برای  12268جمهوری کاریر، فرما  اجرایی  ریاست   ماندد به پایا  دورا  
فرمااا  اجرایاای پااس از  9کاااریر، جمهوری ریاساات آخرین روز یع ی  انویه،  19و در   1981 انویه  

، 12279،  12278،  12277هااای اجرایاای  فرما  کاااریر،  هااا صااادر شااد.  ارواا    یوافق آزادسازی
در مورد را   12283ایرا ، فرما  اجرایی   یهای در مورد اموال و دارایرا    12282و    ،12281،  12280

  دیگر، فرما یهامتردد و مکا   ها و اقدامات در سفارت ایاالتارواا    یادعاها  ی گرد قانون یعدم پ
، فرمااا  اجرایاای سرانجامو    مرمدرضاشاد،های انتقال اموال  ت ی در مورد مردودرا    12284اجرایی  
 کاارد ، صااادر  شاادمربااوط می هااا  ایری کمیساایو  جباارا  خسااارت ارواا  که به شکلرا،    12285

.(Executive Orders Disposition Tables, 2016) 
________________________________________________________________ 

1. Executive Orders 
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نظااامی در   هااایفعالیت و    ،هارایی، یرریمهای اج حجم باالی فرما    ده دۀنشا    هادادد  ی س ررب
آمریکااا پااس از انقااالب دیگاار  ایرا  در دورا  کاریر است که در مقایسااه بااا رؤسااای جمهااور    برابر

دورا  کویاد  کاریر درکه  مع انیابه؛  است مقایسه  قابل  2دونازد تر مپ و    1 وبامااسالمی، ی ها با دورا   
 برابرها را در بیشترین ک و و واک و ،یرامپ و سپس اوباما، در ک ار  اشجمهوریریاست  سالهچهار

 فشارها از سوی ایاااالت  یوایرا  در اف ا  هایداراونی ، نقو  مهماند. نکته  جمهوری اسالمی داشته
 کشاکودر  نی ا  اوباما و یرامپ ردو و است با ماجرای سفارت   زما  هم  ،متردد است. دورا  کاریر

جمهااوری اسااالمی در یغییاار رفتااار   موضااع  اهمیاات   هب  یوا  می ب ابراین،  ؛  دارد   رقرا  یاپروندد هسته
 یوجه داشت. نی متردد  ایاالت

جمهور یااأثیر بیانگر یأیید این ا ارد است که متغیرهای شخصیتی بر رفتار رئیس  ،پ وهو ک ونی 
عقایااد  جدالی میا  متغیرهای شخصیت و نظااام نتیجهشدد،  ارفته  هایاند و یصمیمداشته  ی مستقیم

شکساات کاااریر را فااراهم   زمی ااۀ  ساارانجام،الملل است که  ارایانه سیاست بینکاریر با ال امات واقع
سااوی رود و بااا یوجااه بااه ناکارآماادی آ  بهنظااام عقایااد پاایو ماای   پایۀکاریری که ابتدا بر  ؛آورد می 

ی اسالمی ایاارا  هاام جمهور  برابرکی در  س ب د بر ی ارایی نیمآورد، اما این واقعمی   ارایی رویواقع
یاااریخی در نظااام   هااا، عاادم درک بسیاری از ایاان ناکامی   دلیلافتد. این درحالی است که  مؤثر نمی 

 ایرا  است. مورد ای کاریر در عقیدد
کاریر از طریااق مااذاکرد و   .است   المللحقوق بین  آشکارکاریر، اشغال سفارت، نقض    دیدااداز  

ع وا  اباا ار یر را بااههااای سااخت رود، سپس راداکرد می سراغ مذبه ،کدهای عملیایی شخصیت خود
، ساارانجامدانااد و ، مجاااز می اساات  الملل را نقض کاارددکه حقوق بین ی دولت مشروع برای مجازات

و عقیدیی خود عمل کردد اساات و در  کدهای شخصیتی  پایۀک د. او برعملیات نجات را امترا  می 
امکا  مصالره بااا دولاات  ،یوا  افت است. حتی می   مشروع  ،او از نظر خودش  عملکرد این زمی ه،  

ن، یوجودابا ؛های اضافی نبودانقالب وجود داشت و نیازی به ه ی ه  نخست های  کاریر در هما  ماد
 .داشت یاریخی در این وضعیت نقو مهمی  نداشتن دید

________________________________________________________________ 

1. Obama 

2. Donald Trump 
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ع وا  بهموضوع اشغال سفارت    هایرا ، در آ  زما  بب  رهبر انقال  و بعدها  ،دانشجویا  مسلما  
 ض ع وا  نماااد نقاا مرداد آغاز شدد است و بااه  28کردند که از دورا  کودیای  یاریخی نگاد می   ی امر

است.   انجام شددمتردد و انگلستا     المللی و سقوط دولتی ملی و قانونی از سوی ایاالتقواعد بین
 اشسیاساات خااارجی درواقع، اشتباد کاریر در بررا  اشغال سفارت آمریکا این بااود کااه او و ااارود 

، بااه بودنااد سرنگو  کردد  ایاش را از طریق کودبا کشوری که دولت قانونی   رویارویی   برای  توانست دن
کااه  بااودیاریخی  یجمعی به یک یرا د  ۀالمللی است اد ک  د. اشغال سفارت، پاسخ انباشتقوانین بین

دو   واک شی به یاریخ روابااط  ،(بازاشت شاد  اما  )به    دوبارد   از کودیای  ی ر پیشگیرباف و    ،هدف آ  
 .بودآ  ازپیودر چ د دهه  رکشو

یر ارجاااع بااه امااری یاااریخی   ،و حقااوق بشاار  جای ارجاع به انجیل و مااذهن شاید اار کاریر به
های دهااه  هایشاادند. پااذیرش مساائولیت یاااریخی و اشااتبادها بسیار زودیر آزاد می داد، ارواا  می 

اشغال سفارت آمریکا بود که اار دولاات   یآ ، کلید معمانکرد   ر  یکرا  داد  برایاذشته و اطمی ا   
که با یاریخ خااود زناادد  ی . مذاکرد با مردم پیمودمی یاریخ مسیر متفاویی را شاید  ،  دادکاریر انجام می 

دارنااد، باادو  درک زناادد نگااه می  مااوارد آ  را ه یهااازخم و ،ده اادروز به آ  ارجاع می   هست د، هر
 یاریخی ممکن نیست.

هااای انقالباای متردد بااا دولت   این پ وهو، یوجه به رفتار ایاالتآمدد در  دست به  یجاز نتا  ی کی
جمهااوری   ک ااد،و ماابهم اساات؛ موضااعی کااه بیااا  می   ،انعطافکم  ،درک است که هموارد غیرقابل

ل الملر نظام بینبموجود و حاکم  شرایط ع وا  حکومتی غیرانقالبی عمل ک د واسالمی ایرا  باید به
ار مورد فشار و یرریم قرار ع وا  حکومتی طغیا  بهآ  را متردد   ایاالت  ،صورت اینرا بپذیرد، درغیر

 است. ی های بیشترنیازم د بررسی  ،که این موضوع  دادخواهد 
جمهور آمریکااا و انتخابااات از ایاان پاا وهو، یوجااه بااه نقااو رؤسااای  ناشی   ۀانداز عمدچشم

متراادد،   جالن در سیاساات خااارجی ایاااالت  هایتهی از نکاین کشور است. یک  یجمهورریاست 
های مشااخص های عربی برای انتخاب چهردو دولت  ر یم صهیونیستی  یهانقو عمدد و مهم البی 

جانبه کشورهای عرباای و و حمایت همه فراوا   متردد است. یالش   جمهور در ایاالتع وا  رئیسبه
 یاز ایاان انتخاااب باار جمهااور  ناشاای نتیجااه، فشااار  یرامپ و در  شد    موفق  برای  ر یم صهیونیستی 

ع وا  یااک ی ها بااهاوست کااه نااه  هایجمهور و یصمیماسالمی، بیانگر ارزش و اهمیت نقو رئیس
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زنااد و یاریخی و شخصیتی مشخص، دست به عماال می  ۀیک شخص با زمی   ع وا  بلکه به  ،جایگاد
 ،و سیاساات ایاارا  داشااته باشااد؛ ب ااابرایناجتماااع  ایزیانباری بر  پیامدهاییواند  او می   هاییصمیم
عملاای در ایری بی موجن شکل  ،روانش اسی رهبرا    وی د بهروانش اسی سیاسی در ایرا  و    ازغفلت  

الملل شدد است؛ این درحالی است که بسیاری از رقبای حوزد بازیگرا  خرد در عرصه سیاست بین
بررساای نظااام عقایااد و  پایااۀهای مشااخص براذاری و حمایت از کاندیااداای ایرا  با سرمایهم طقه

 .متردد را با م افع خود همسو ک  د ک  د سیاست خارجی ایاالتها، یالش می شخصیت آ  
 

 هایادداشت

و نجااات دادد  ی یولااد دوبااارد روحاا  یبه مع ا ت یری(  در مس Born Againمفهوم یولد دوبارد ).1
 القدس است.روح لهیشد  به وس

 ی ماا یج  ا  یاا م  1977کااه در سااال  یمعاهدد ا (Panama Canal Treaty): مامعاهدد کانال پانا. 2
 .حاکم وقت پاناما بسته شد خوس ی کاریر و عمر یور

 کاریر ی میدر دولت ج  ی مل ت یمشاور ام  (Zbigniew Brzezinski) ی  سکی بر  فیگ یزب. 3

 کاریر ی میامور خارجه دولت ج  ری وز (Cyrus Vance) ونس روس یسا. 4
 ی ماا یج  یجمهااور است ی جمهور در دورا  ر سیمعاو  رئ (Walter Mondale) : لی والتر ماند. 5
 .کاریر
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