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 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۀدانشکد علوم سیاسیدانشیار 

 مصدق گنج خانلو
 وق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانحق ۀعلوم سیاسی دانشکددکتری آموخته دانش

 (21/9/1931 :بیتصو خیتار – 12/12/1931: افتیدر خیتار)
 

 دهیچک

گرایی، دستیابی به الگوهای شناختی  گرایی و عمل در شرایطی که تغییر و نوسان در برزخ آرمان
و  مؤثرسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را دشوار ساخته است، ناگزیر از شناخت عوامل 

این منظور، پژوهش حاضر با روش تحلیل  هب. ها برای تحلیل سیاست خارجی هستیم ن روابط بین آ
که الگوی روابط عوامل  است پرسش به ایندنبال پاسخ  ساختاری و تکنیک تحلیل تأثیر متقابل به

، پرسشکلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران چیست. در مسیر پاسخ به این 
ایی شد و پس از ایجاد ماتریس و عامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی شناس وشش یس

بندی تأثیر متقابل عوامل بر هم، این عوامل بر اساس میزان اثرپذیری و اثرگذاری در پنج دسته  رتبه
کننده و مستقل توزیع شدند. توزیع این عوامل در نمودار  متغیرهای روشنگر، واسط، نتیجه، تنظیم

یستم سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ناپایداری س ۀدهند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نشان
ها  تحلیل  داد که تداخل سطح  نشان Micmac افزار از خروجی نرم آمده دست بهاست. تحلیل الگوی 

و در محیط داخلی نیز  شده استدر ارزیابی بازیگران در محیط خارجی، سبب بروز معمای امنیتی 
سیاست خارجی  ۀها در عرص تصمیماختالف در پارادایم حکمرانی موجب تضعیف مواضع و 

 شود. می
 

 یدیکل هایهواژ
  .عوامل تأثیرگذارسیاست خارجی، ، جمهوری اسالمی ایرانالگوی روابط، 

                                                           
  :mjjavad@ut.ac.ir Email                                                                                  مسئول ۀسندینو. 1



 1911بهار ، 1، شمارۀ 05ۀ دور ،فصلنامه سیاست                                                                   11

 

 مقدمه

 یاسالم یها آموزه و شد دگرگون یاسالم انقالب یروزیپ از پس رانیا یخارج استیس تیماه
 رو، نیهم از. دکر دایپ ها میمتص اتخاذ و ها یریگ سمت ها، یریگ جهت در یلیبد یب نقش

 ۀگذشت. افتی انهیگرا آرمان یکردیرو ابتدا همان از 1جمهوری اسالمی ایرانه یخارج استیس
 با انهیگرا آرمان یکردهایرو تا شد سبب یالملل نیب یها قدرت یها مداخله یِخیتار تلخ

 تیحاکم توسط یتهاجم یشکل به ،یرانیا ۀجامع ذهن ناخودآگاه از برآمده یطلب استقالل
 از پس یها سال نینخست در یآرمان ییگرا  استقالل استیس جهینت در. شود دنبال یانقالب

شوروی  ۀحمل. کرد ریس تقابل سمت به یالملل نیب یها قدرت با روابط ،یاسالم انقالب یروزیپ
ف عط ۀعطف تقابل با شرق و تسخیر سفارت آمریکا در تهران، نقط ۀسابق به افغانستان، نقط

المللی شدیدی از سوی محیط خارجی و  آن فشارهای بین ۀاین تقابل با غرب بود که در نتیج
المللی ناشی از  با ایفای نقش آمریکا بر ایران وارد شد. حجم عظیم فشارهای بین ژهیو بهداخلی 

القرایی ایران در جهان  ام ۀ، سیاست تمرکز بر نظریدشهای جهانی نیز موجب  تقابل با قدرت
 غالب با جیتدر بهصدور تدافعی انقالب، جایگزین صدور تهاجمی انقالب شود.  ۀمثاب بهالم اس

 میتنظ ۀعرص به زین کیتیژئوپل و سمیونالیناس اسالم، جهان یبرا رانیا ییالقرا ام کردیرو شدن
 حفظ و یکیتیژئوپل یها ضرورت بازگشت با ب،یترت نیا به. بازگشتند رانیا یخارج استیس

 داتیتهد برابر در یداخل یآور تاب تیظرف با متناسب انهیگرا آرمان یها استیس ران،یا.ا.ج نظام
 .شد دنبال یخارج

 رییتغ» از را راهبردها از یا هدامن ،رانیا ۀانیگرا استقالل یخارج استیس مقابل در کایآمر
 استیس اوالً تا است شده سبب طیشرا نیا تداوم. است گرفته شیپ در «میرژ رییتغ» تا «رفتار
 در یآور تاب ریس خط در ییگرا عمل-ییگرا آرمان توأمان یریگیپ لیدل به ران،یا.ا.ج یخارج
 استیس بر مؤثر عوامل اًیثان باشد، برخوردار یمضاعف یدگیچیپ از یالملل نیب یفشارها مقابل
 نیعج کشور یمل تیامن ابعاد با همواره ،یغرب یکشورها با تقابل چیمارپ در رانیا یخارج
 استیس یدگیچیپ بر رانیا یکیتیژئوپل تیاهم و یاسیس تیحاکم خاص یها یژگیو. شود

 یخارج استیس با مرتبط مسائل نظام در یدگرگون ط،یشرا نیا. است افزوده رانیا.ا.ج یخارج
 یخارج استیس یدگیچیپ. است داشته دنبال به را یمل و یا منطقه ،یالملل نیب سطوح در رانیا

 استیس که است کرده جادیا حوزه نیا پژوهشگران از یگروه نیب در را باور نیا ران،یا.ا.ج
 تیاهم بر موضوع نیا. کند ینم یرویپ یروشن یالگو از گذشته ۀده چند در رانیا یخارج

. است افزوده رانیا یخارج استیس بر رگذاریتأث عوامل لیتحل و شناخت ییاستقرا کردیرو
 یخارج استیس بر یالملل نیب و یا منطقه ،یمل ،یفرومل سطوح در یمل تیامن داتیتهد

                                                           
 استفاده شده است.« ج.ا.ایران»از « جمهوری اسالمی ایران»عبارت  جای بهر متن این پژوهش، برای رعایت اختصار، . د1
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 ران،یا.ا.ج یخارج استیس بر رگذاریتأث عوامل نیب روابط شناخت. اند بوده رگذاریتأث رانیا.ا.ج
 تیهدا زین و آنها یبند تیاولو و  ها فرصت و دهایتهد فیبازتعر و کیتفک در مهم یگام

 یتریشب  تیاولو از که است یمسائل بر یرگذاریتأث جهت در امکانات و روهاین منابع،
 که است پرسش نیا به گوییپاسخ دنبال به حاضر پژوهش اساس، نیهم بر. برخوردارند

 یبرا. است چگونه رانیا.ا.ج یخارج استیس بر رگذاریتأث یدیکل عوامل نیب روابط یالگو
 نیب وابطر لیتحل و یخارج استیس بر رگذاریتأث یدیکل عوامل شناخت ،پرسش نیا به پاسخ

 .است یضرور آنها
 

 یمفهوم چارچوب
 آن، درون در خود یخارج روابط تیریمد قیطر از ها دولت که است یبستر یخارج استیس
 چهار به را یخارج استیس مفهوم یهالست. (111 : 1931 ل،یه) دهند یم شکل خود سرنوشت به

. کند یم  میقست اعمال و ها هدف ،یمل یها نقش ،یخارج استیس یها یریگ سمت جزء
 یخارج استیس در یاساس یریگ سمت سه اتحاد و ائتالف جادیا و تعهد عدم ،ییانزواگرا

 مدت، کوتاه در یخارج ای یداخل اهداف شامل یخارج استیس اهداف. ندیآ یم مارش به
 نفوذ و قدرت بر یمبتن روابط بر ناظر زین یخارج استیس اعمال. است مدت بلند و مدت انیم
 کی یها استیس و اهداف بازتاب یخارج استیس. (1919 ،یهالست :ک.ر) است گرانیباز نیب

 ،یالملل نیب یها سازمان و جوامع ها، دولت ریسا با ارتباط در و الملل نیب روابط ۀصحن در دولت
مطالعاتی  ۀاین حوز .(19: 1931 ،یلیاسمع) است یجهان اتفاقات و حوادث و گانهیب افراد ها، نهضت

های رفتاری است که رویکرد و رهیافت یک  های نظری و کنش ای از نشانه دسته به دنبال
سازد. به این ترتیب، دیدگاه هر دولت  ملی هویدا می ۀسامان سیاسی را به دنیای بیرون از عرص

المللی در چارچوب سیاست خارجی شکل  بین ۀها و بازیگران در عرص به ارتباط با دیگر دولت
 .(2: 1932ی، نظر )اسدی ردیپذ می

 در موجود متعارف یها هینظر از کی چیه که است تیواقع نیا ۀدهند نشان موجود اتیادب
 و رفتار یچگونگ و ییچرا نییتب به قادر ،یخارج استیس لیتحل و الملل نیب روابط ۀحوز دو
 پرورده نهیزم تیماه از یناش ینییتب یناتوان نیا. ستندین رانیا.ا.ج یخارج استیس ندیافر

. (1: 1931،یروزآبادیف یدهقان) است رانیا.ا.ج یاسالم تیهو و تیماه و یخارج استیس یها هینظر
مند به  پیچیدگی تحلیل سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه، ضرورت نگرش زمینه

سازد. چنین نگرشی مستلزم عبور از  ناپذیر می روندها و الگوهای سیاست خارجی را اجتناب
های علوم اجتماعی است. نگاه به  نظریه گرایی در کالن گرایی و ذهنیت تهای عینی دوگانگی

گرایانه یا کارکردگرایانه به معنای تحلیل با  سیاست خارجی کشورها با رویکردهای ساخت
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و دستیابی به مدلی نزدیک به واحد مورد مطالعه است.  (291: 1911های،  :.کر) رویکرد همزمانی
رون کشیدن موضوعات و مفاهیم اصلی از ریشه زمینه و بافتی است بی ۀمنزل بهچنین رویکردی 

 .(113: 1919گیدنز،  :.کر) ردیگ می  که سیاست خارجی در آن شکل
برساخت  ۀمثاب بههای سیاست خارجی معطوف به دولت  مفروض کاربردی اغلب تحلیل

ر دارد که یابد. در یک طرف، محیط داخلی قرا اجتماعی است که در دو محیط موجودیت می
مؤسسات مستقر در قلمرو سرزمینی است که توسط دولت مرزبندی شده است  ۀترکیبی از هم

و با دولت و یکدیگر کنش متقابل دارند. در طرف دیگر، محیط خارجی قرار دارد که ترکیبی از 
 & Brown)های متقابل آنها با دولت و یکدیگر است  ها ]و بازیگران[ دیگر و کنش دولت ۀهم

2005: 70) ley,Ainۀالمللی با هم روابط واحدهای بین ۀ. به این ترتیب، سیاست خارجی عرص 
 ها، دستیابی به بیشترین منافع و افزایش اعتبار است. ملحقات آنها برای تثبیت ارزش

گیرندگان با  به اعتقاد روزنا رفتار خارجی کشورها تحت تأثیر پنج عامل فردی )تصمیم
گیرندگان(، متغیرهای  تجربیات پیشینی متفاوت(، نقش )جایگاه تصمیمها، استعدادها و  ارزش

های  های محدودساز حکومتی برای سیاست خارجی(، متغیر جامعه )جنبه حکومتی )جنبه
های انسانی و غیرانسانی  غیرحکومتی تأثیرگذار بر سیاست خارجی( و متغیرهای محیطی )جنبه

. وی بر این باور است که استخارجی(  سیاست های گزینه ۀکنند مشروطخارجی محیط 
ای از زمان، محصول سنت فرهنگی و  خصوصیات و رفتار هر نظام اجتماعی در هر لحظه

. متغیر محیط داخلی (191: 1911مقدم،  عطایی و منصوری :.کر) های متغیر داخلی و خارجی است محیط
گذارد رفتار خارجی تأثیر می های غیرحکومتی یک جامعه اشاره دارد که بربه آن دسته از جنبه

ها، یک جامعه، میزان وحدت ملی، میزان صنعتی شدن، گروه ۀهای ارزشی عمدگیری و جهت
و سیاست ها آرمانهای غیردولتی؛ متغیرهایی هستند که در تعیین محتوای ها و سازمانانجمن

محیط خارجی نیز  .(191: 1911مقدم،  عطایی و منصوری :)ن.ک های خارجی یک کشور مشارکت دارند
المللی است که سیاست خارجی  یندها و نهادهای بینابازیگران، روندها، فر ۀشامل مجموع

دهند. سیاست ایران برای صدور انقالب، مانند هر یک از دیگر  ج.ا.ایران را تحت تأثیر قرار می
خارجی  های داخلی و محیط وجوه سیاست خارجی آن، بازتابی از اندرکنش پویا بین سیاست

« برد نظریات میان»تئوری روزنا الهام گرفته از  . چارچوب پیش(Ramazani, 2013: 142) آن است
های خاص و محدود و نه مطالعات  توضیح پدیده برد به میانرابرت مرتن بود. نظریات 

  .)Haney&  Neack, (4 :1995 پردازد می شمول جهان
 مؤثرمتغیرها یا عوامل »ل سیاست خارجی کی از موضوعات پرکاربرد در ادبیات تحلیی

در سیاستگذاری از  مؤثراست. تمامی متغیرها و عوامل کلیدی « برساخته شدن سیاست خارجی
)خسروی و  گذارند گیری و سیاستگذاری تأثیر می فرد بر روند تصمیم ۀطریق متغیر واسط
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ده شر سیاست خارجی ارائه ، ساختار ذهنی عوامل تأثیرگذار ب1. در شکل (21  :1939 میرمحمدی،
است. در چارچوب ساختار ذهنی عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی، هریک از عوامل 

های داخلی و خارجی  از محیطالملل در یکی  فردی، نقش، جامعه، حکومت و نظام بین ۀگان پنج
ند و تهدیدها و اداخلی گرفته از محیط و قوت نشأتگیرند. بر این اساس، نقاط ضعف  جای می
المللی را در مقابل سیاست  شوند. تهدیدها محذورات بین ها از محیط خارجی ناشی می فرصت

شوند.  ملی میها نیز موجب افزایش مقدورات  گیری از فرصت نند و بهرهک خارجی ایجاد می
ها تحت  محیط داخلی محاط بر محیط ذهنی و عملیاتی سیاست خارجی است که این محیط

تأثیر ایدئولوژی و هویت سیاسی و نیز منابع ملی و نظام نیازهای کشورند. تأمین نظام نیازهای 
ترین سطح  تواند به امنیت ملی در سطوح زیر منجر شود: نخست امنیت مادی که پایین ملی می

های دولت یعنی حکومت،  مدی دولت است و به معنای نبود تهدیدات وجودی علیه پایهاکار
دوم امنیت هویتی است که پس از تأمین نیازهای مادی، به  ؛حاکمیت، جمعیت و سرزمین است

 یها مؤلفهملت در نظر سایر بازیگران با تأکید بر عناصر و -تصویری از دولت ۀمعنای ارائ
خ، زبان، نژاد، مذهب و... است. این سطح از امنیت مبتنی بر تأمین نیازهای تاری مانندهویتی 

ارتباطی است که مبتنی بر تأمین نیازهای ارتباطی -سوم، امنیت رفاهی ؛هویتی و شناختی است
و نظام دانایی  یاورفناست. سطح چهار امنیت تولید و توسعه است که باالتری سطح آن، تولید 

ابی به شرایط مطلوب در یابی به خودشکوفایی جمعی و دستاست. در نهایت، دستی
ها،  مشی در اتخاذ خط نکهیاشود.  های اقتصادی و فرهنگی، موجب امنیت تمدنی می شاخص

از سطوح امنیت و نیازهای ملی مورد توجه قرار  کی کدامهای سیاست خارجی  مواضع، تصمیم
هبران و نخبگان فکری و ابزاری های فردی ر گیرد، به ماهیت حکومت، نقش و ویژگی می

 دارد.بستگی تأثیرگذار بر سیاست خارجی کشورها 

گیری رهبران سیاست خارجی براساس منافع ملی کشورها دنبال و  گیری و سمت جهت
. رود میکار  بهسیاسی شود. مفهوم منافع ملی، هم در تحلیل سیاسی و هم در رفتار  پیگیری می

ای است که به شرح، توصیف یا ارزیابی منشأ یا  نافع ملی وسیلهیک ابزار تحلیل، م عنوان به
پردازد. منافع ملی تنها نیاز به دفاع از توان  بررسی شایستگی سیاست خارجی یک کشور می

های خود در داخل کشور نیست، بلکه پیشبرد آنها در خارج نیز  جامعه برای نگهداری از ارزش
آن، سیاستگذاری  تبع بهدهی به منافع ملی و  در شکلجزوی از این منافع است. عوامل مؤثر 

های تاریخی و فرهنگی، تصویر کلی از سیاست  ها و اعتقادات، زمینه خارجی متأثر از ارزش
الملل و نیازهای ملی  ها، مشکالت داخلی و افکار عمومی، ساختار نظام بین المللی، برداشت بین

: منافع موازی، منافع دکرعمده تقسیم  ۀار دستتوان منافع ملی را به چه می رو نیازااست. 
 . (6  :1931 )یاقوتی،متعارض، منافع مشترک و منافع متضاد 



 1911بهار ، 1، شمارۀ 05ۀ دور ،فصلنامه سیاست                                                                   12

 

 
 ساختار ذهنی عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی .1شکل 

 
 پژوهش روش

 لیتحل و ییشناسا یبراپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر مسیر آمیخته است. 
 یساختار لیتحل روش از ران،یا.ا.ج یخارج استیس بر رگذاریتأث یدیکل عناصر روابط یالگو

 عوامل نیتر مهم از یفهرست منظور، نیا یبرا. شد استفاده متقابل ریتأث لیتحل کیتکن و
 از یا پرسشنامه قالب در و شد هیته یا کتابخانه روش با رانیا.ا.ج یخارج استیس بر رگذاریتأث

 نظر ندیابر. بپردازند ستفهر نیا لیتکم و اصالح به تا دش درخواست یتجرب و ینظر خبرگان
 از یسیماتر ادامه در که بود رانیا.ا.ج یخارج استیس بر رگذاریتأث یدیکل عامل 96 خبرگان

 خبرگان توسط جداگانه یا پرسشنامه یط گریهمد بر عوامل تک تک ریتأث. شد جادیا عوامل نیا
 Micmac افزار نرم از استفاده با شده، لیتکم سیماتر و شد یبند رتبه یتجرب و ینظر
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 وی اثرگذار میرمستقیغ و میمستق روابط ۀمحاسب قیطر از ب،یترت نیا به. شد لیلوتح هیتجز
 .شدندی بند دسته عوامل نیا متقابل، تأثیرات سیماتر در عواملی ریاثرپذ

 ده،یپد کی لیتحل که پردازند یم تیواقع نیا ییشناسا به متقابل ریتأث یها سیماتر ۀتوسع
 بر آنها متقابل ریتأث درک انتقال قدرت فاقد رد،یپذ رتصو گریکدی از مجزا شکل به که یهنگام

. کرد یبررس معادالت در را آنها بتوان که اعتبارند از یا درجه فاقد جهینت در و بوده سامانه کی
 ریسا ۀدربار را ریمتغ کی رفتار اتیخصوص ل،یتحل یابزارها از یکی عنوان به متقابل ریتأث
 ۀارائ ضمن ک،یتکن نیا. (Asan & Asan, 2007: 186) دکن یم آشکار ستمیس کی در رهایمتغ

 ای یداریپا آنها،ی ریرپذیتأث وی رگذاریتأث براساس رهایمتغ ازی مناسبی بند تیاولو وی بند دسته
 را آنها نیب روابط ازیی الگو آن بر عالوه و سازد یم انینما را مطالعه مورد ستمیسی داریناپا

 .دهد یم ارائه
 
 ی خارج استیس بر رگذاریتأث مؤثر ملعوای شناس گونه

 در و شد احصا کشوری خارج استیس بر رگذاریتأثی دیکل عامل 96 خبرگان، نظر براساس
 ازیامت) گرید عوامل بری دیکل عامل هر ریتأث زانیم ،یدیکل عوامل متقاطع سیماتر جادیا از پس
 و متوسطی رگذاریتأثی برا ود ازیامت کم،ی رگذاریتأثی برا کی ازیامت ر،یتأث نبودی برا صفر

آماری ماتریس  لیوتحل هیتجزدر نتیجه . شد مشخص( ادیزی رگذاریتأثی برا سه ازیامت
افزار، عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی ج.ا.ایران  با استفاده از نرم جادشدهیا

ه، مستقل و روشنگر، واسط، نتیج ۀبراساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در پنج ناحی
نشان داده شده است، عوامل  2که در شکل طور همانبندی شدند.  کننده دسته متغیرهای تنظیم

دارند و به همین را  مورد مطالعه ترین تأثیرپذیری از سیستمروشنگر بیشترین اثرگذاری و کم
تواند بر کلیت سیستم مورد مطالعه  های آنها می گیری دلیل مواضع، تصمیمات و جهت

زیادی  اند که هم ظرفیت تأثیرگذاری دو، عوامل واسط قرار گرفته ۀباشد. در ناحی کننده نییتع
سوم، عوامل نتیجه قرار دارند  ۀباالیی از تأثیرپذیری برخوردارند. در ناحی ۀو هم از درج دارند

 ۀدارند. متغیرهای مستقل در ناحیی زیادکه در عین تأثیرگذاری بسیار اندک تأثیرپذیری بسیار 
ند که تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آنها بر سیستم مورد مطالعه اندک است و به همین ا چهارم واقع

قرار دارند که مانند  کننده میتنظپنج، متغیرهای  ۀتوان آنها را نادیده گرفت. در ناحی دلیل می
و  ولی میزان تأثیرگذاری ،متغیرهای واسط از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیادی برخوردارند

 است.ر کمتواسط  یتأثیرپذیری آنها نسبت به متغیرها
عواملی است که  ۀغلب انگرینما، 1تجمع متغیرها در نواحی دو، پنج و نواحی مرکزی شکل 

به این معنا که دستکاری این  ،هم دارای تأثیرگذاری بیشتر و هم تأثیرپذیری بیشتری هستند
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ضعیت مطلوب یا نامطلوب سیر دهد. از تواند وضعیت را به سمت و متغیرها و عوامل می
، سیستمی ناپایدار است. آمده دست بهرو، سیستم سیاست خارجی ایران براساس خروجی  همین

 ند. کتهدید عمل  نزلۀم بهفرصت و از طرفی دیگر  ۀمثاب بهتواند از یک طرف  این ناپایداری می

 ایران براساس تأثیرگذاری و تأثیرپذیریتأثیرگذار بر سیاست خارجی ج.ا. دسته بندی عوامل .2شکل  

 

تأثیرپذیری زیاد این متغیرها فرصتی برای تغییر آنهاا در جهات مطلاوب اسات و در عاین      
آمیاز در جهات وضاعیت     با الگوهاای رفتااری تعاارض    کنشگرانتغییر آنها توسط  حال، امکان

 .  ت سیستم به سمت وضعیت نامطلوب استینامطلوب تهدیدی برای کشیده شدن کل
 

  روشنگر عوامل
و « رویکرد تعاملی یا تقابلی اروپا با ایران»، «رویکرد تعاملی یا تقابلی آمریکا با ایران»سه عامل 

 هرگونهعوامل روشنگر شناسایی شدند.  عنوان به« نزدیکی یا دوری ایران به چین و روسیه»
همین اساس، آمریکا است. بر  کننده نییتعگیری این عوامل، برای سیستم مورد مطالعه  جهت

زیادی  ۀالمللی از آزادی عمل بسیار زیادی برخوردار است و تا انداز قدرت برتر بین عنوان به
خود را  شیوب کمالمللی  هایی است که دیگر واحدهای بین قادر به تعیین قواعد و چارچوب

عیت موجود در وض ۀزنند گرایانه و برهم بینند. رویکردهای استقالل ناگزیر از رعایت آنها می
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های گوناگونی را برای مقابله و  های مختلف آمریکا سیاست تا دولتد شخاورمیانه سبب  ۀمنطق
آلیستی اروپا و آمریکا با همدیگر و روابط مبتنی بر  کار گیرند. روابط ایده بهمهار ایران 

روی  ها در عمل تا حدودی دنباله است تا اروپاییده شگرایی آنها با ایران سبب  واقع
 های آمریکا باشند. سیاست

 که دیرس تیحاکم به رانیا در دنظرطلبیتجد ینظام ران،یا یاسالم انقالب یروزیپ با
 :Mohammad, 2010). رفت یم شمار به آن بارز یها مشخصه از یالملل نیب نظم با مبارزه و مقابله

نمایش از دست رفتن  ۀثابم بهبراساس استدالل دولتمردان آمریکایی، انقالب اسالمی ایران  (160
از طرف دیگر،  (Hooglund, 1988: 29). آمد شمار می بهپرستیژ و نفوذ آمریکا در جهان سوم 

 شده مطرح انهیخاورم منطقه یها ملت یبرا یاسالم تیحاکم یعمل یالگو عنوان به رانیا.ا.ج
 ,Fuller) افکند طرهمخا به را منطقه در کایآمر موردنظر نظم تواند یم الگو نیا تیموفق و است

2003: 186) . 
رقیب نظامی  عنوان بهرقیب اقتصادی و به روسیه  عنوان بهآمریکا حساسیت زیادی به چین  

سازی مناسبات روابط خارجی چین است و  خود دارد. رویکرد آمریکا نسبت به چین، امنیتی
جی خود زیر پیشبرد اهداف سیاست خار در پی شدت بهچین برای حفظ رشد اقتصادی خود 

از وارد شدن به مسائل  شدت بهچتر پارادایم لیبرالیستی است. با این توصیف، چین 
، از این کند. با وجود برانگیز که این کشور را در مقابل آمریکا قرار دهد، پرهیز می حساسیت

آمریکاست.  ۀیک شریک راهبردی مهم در برابر ایاالت متحد عنوان بهدیدگاه پکن، ایران 
آمریکا، برای چین فرصت  ۀبر این، یک ایران منزوی در منازعه با ایاالت متحد عالوه

تواند نیروهای  آورد و می برای گسترش نفوذ خود در خاورمیانه فراهم می یفرد منحصربه
. رویکرد و دیدگاه چین دسازمشغول  فارس جیخلاقیانوس آرام در  یجا بهایاالت متحده را 

 یکیتیژئوپلرقیب نظامی و  ۀمثاب بهآمریکا  ۀراک آن از ایاالت متحدنسبت به ایران ریشه در اد
است. همکاری نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی قوی با ج.ا.ایران به چین برای منحرف ساختن 

با این دیدگاه، ایران  .(Scott & Nader, 2012: 2)کند  قدرت آمریکا به خاورمیانه کمک می
ی آمریکا را دارد که امنیت رقابت هژمونیک با آمریکا را ظرفیت تبدیل شدن به ویتنامی برا

 آورد.  فراهم می
 ۀحوز در کایآمر تحرکات نگران همواره کا،یآمر بیرقی نظام قدرت عنوان به زین هیروس
 بوش ۀدور در هیروس رامونیپی کشورها دری رنگی ها انقالب. است خودی رامونیپی کشورها

 به هیروسی برا رای جد خطر زنگ اوباما، ۀدور در هیسور سپس و نیکراوا تحوالت و پسر
 و شد وارد اهلل حزب و رانیا ه،یسور ائتالف در هیروس د،یتهدی تنگنا احساس با. درآورد خطر

 از مانع هیسور در هیروس حضور. شد مبدل عراق و هیسور تحوالت در مهمی گریباز به
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 ائتالف نیا. شد... و لبنان راق،ع ه،یسوری ها دولت سقوط وی داخل جنگ گسترشی نویدوم
 به ضدداعش ائتالف مقابل در است، بوده زین نیچ پنهان و آشکار تیحما مورد همواره که

 وجود با. پردازد یم داعش شکست از پس هیسور در نقشی فایا به همچنان کایآمری رهبر
 چندان هیروس و نیچ به رانیای دور ای یکینزد ن،یچ و هیروس با رانیا کینزد نسبتاً روابط
 رانیای خارج استیس در رگذاریتأث اریبسی ریمتغی ول ،ستین رانیای خارج استیس از متأثر
 .است
 

 واسط عوامل
افزایش یا »و « ثباتی سیاسی ثبات یا بی»، «المللی های بین تعامل یا تقابل با قدرت»سه عامل 

برای رقم ی زیادرها، از پتانسیل اند. این متغی در این ناحیه قرار گرفته« کاهش اقتدار حاکمیت
های  . نوع تعامل یا تقابل با قدرتندبرخوردارهای مختلف سیاست خارجی ایران  زدن وضعیت

افته توسط دولتمردان، نظام ی های قوام شده و نگرش نهیالمللی براساس باورهای عمومی نهاد بین
خارجی ج.ا.ایران پس از  المللی متفاوت و متغیر بوده است. سیاست اجتماعی و شرایط بین

ملت ایران و اولویت -مبتنی بر اصالت دولت 1961صدر در سال  پیروزی انقالب تا عزل بنی
منافع ملی در سیاست خارجی بود و پس از آن گفتمان ایدئولوژیک اسالمی مبتنی بر اصالت 

ان های اسالمی شیعی در سیاست خارجی بوده است. در گفتم امت اسالمی و اولویت ارزش
دولت  ۀگرایی اقتصادی )دور جنگ تحمیلی(، عمل ۀگرایی )دور ایدئولوژیک شش گفتمان آرمان

نژاد( و  احمدی ۀگرایی )دور اصالحات(، اصول ۀفرهنگی )دور-گرایی سیاسی سازندگی(، عمل
گرایی سیاست  گرایی و اعتدال . در عمل(1913 فیروزآبادی، دهقانی :)ن.ک اند اعتدالی شکل گرفته

گرایی از  گرایی و اصول های آرمان ی ج.ا.ایران آمریکا از راهبرد تغییر رژیم و در دورهخارج
های  . تعامل یا تقابل با قدرت(1931 خانلو و ثنایی، گنج :)ن.کاست ده کرراهبرد تغییر رژیم حمایت 

ناشی ترین متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی ج.ا.ایران است. این اهمیت  المللی از مهم بین
المللی،  های جهانی، بین المللی در عرصه های بین از اوالً قدرت تأثیرگذاری مثبت یا منفی قدرت

هایی است که با  دلیل وجود زمینه بهای و ملی بر سیاست خارجی ایران است و ثانیاً  منطقه
مللی ال های بین های قدرت گیری گیری و جهت تواند بر سمت گیری از آنها ج.ا.ایران می بهره

 تأثیرگذار باشد.
ثباتی سیاسی را به معنی وقوع برخی  پردازان این حوزه، بی ترین نظریه دیوید ساندرز از مهم

ایجاد تغییر یا چالش در رژیم سیاسی،  صورت بهداند که  کننده می ثبات بیاز حوادث سیاسی 
د، کن نگتون استدالل می. هانتی(31: 1931لرد،  )محمدی کند و مقامات سیاسی بروز می یاسیس ۀجامع
« فرضیه شکاف»ای قرار دارد که آن را  مرحله سهثباتی سیاسی در یک فراگرد  های بی ریشه
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آرزوها و انتظارات از فراگرد بسیج اجتماعی  ۀگستر .1نامد. وی معتقد است که شکاف بین  می
ز یک سو و از های مردم در یک نظام سیاسی خاص، ا )تغییر اجتماعی بیرونی(، در میان توده

میزان برخورداری مقامات سیاسی از منابع سیاسی و اقتصادی کافی برای  .2سوی دیگر، 
را در هر نظام تعیین « سرخوردگی اجتماعی»، سطح ادشدهیپاسخگویی به آرزوها و انتظارات 

های  فرصت»سرخوردگی اجتماعی توسط اثرات  تأثیراتکند که  کنند. وی استدالل می می
 . (91: 1931)ساندرز،  شود تعدیل می« سازی سیاسی نهادینه»و « شارکت سیاسیم»، «تحرک

اقتدار یا قدرت مشروع به معنای این است که گروه معینی از مردم از فرمان مشخصی که از 
)اشرف،  مندی اطاعت کنند با رغبت و رضایت ،شود طرف شخص یا اشخاص معینی صادر می

ها با وجود مخالفت است، اقتدار توانایی دست  رسیدن به هدف. اگر قدرت توانایی (1111: 1916
چنان آسان است که هیچ  ندرت بهمخالفت است. حکومت کردن  وجود یبها  یافتن به هدف

با سیاست  ازحد شیبتواند از مخالفت  اختالفی وجود نداشته باشد، اما داشتن اقتدار می
تخصیص اقتدارآمیز » عنوان بهت جلوگیری کند. تعریف معروف دیوید ایستون از سیاس

 .(11: 1931)بال و پیترز،  بر اهمیت اقتدار در حکومت کردن تأکید دارد« ها برای جامعه ارزش
با توجه به تأثیرپذیری زیاد سه متغیر واسط در عین تأثیرگذاری زیاد آنها بر سیاست 

این متغیرها  جوی دستکاری بر عواملی باشند که برو خارجی، دولتمردان باید در جست
تأثیرگذارند. تا ضمن تأثیرگذاری بر آنها سیاست خارجی کشور را به سمت و سوی وضعیت 

 مطلوب سیر دهند.  
 

 جهینت عوامل
تواند  آنها می ۀشناسان و مطالعه و بررسی هستی استیند سیستم مورد مطالعه اعوامل نتیجه بر 

که این عوامل تأثیرپذیری زیاد و  جاآنروند کلی سیاست خارجی ایران را نمایان سازد. از 
شود. عوامل نتیجه در  به آنها متغیرهای وابسته نیز گفته می ،دارندی کمتأثیرگذاری بسیار 

معمای »، «همگرایی یا واگرایی کشورهای منطقه با آمریکا»اند از:  سیاست خارجی ایران عبارت
ائتالف یا واگرایی »، «تکنولوژیکی-رشد یا عدم رشد علمی»، «مدیاناکاریا مدی اکار»، «امنیتی

، «همگرایی یا واگرایی هویت قومی از هویت ملی»، «علیه ایران فارس جیخل ۀکشورهای حاشی
، «همسویی یا عدم همسویی هویت مذهبی با هویت ملی»، «تعامل یا تقابل با کشورهای منطقه»
، «عدم نفوذپذیری مرزهانفوذپذیری یا »، «رویکرد تهاجمی یا تدافعی اسرائیل علیه ایران»
و در نهایت « افزایش یا کاهش تنش حقوق بشری»، «افتهی سازمان جرائمافزایش یا کاهش »
 «.ن نظام ج.ا.ایراناهمگرایی یا واگرایی مخالف»

های متغیرهای روشنگر،  مجموع اثرگذاری انگرینماتغییر در هر کدام از متغیرهای نتیجه 
تقابل هرچه بیشتر آمریکا با ج.ا.ایران، همگرایی  ۀ، در نتیجای است. برای نمونه واسط و خوشه
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شوند.  شود و این کشورها برای ائتالف علیه ایران بسیج می کشورهای منطقه با آمریکا بیشتر می
های  شود و همگرایی گروه در نتیجه تقابل غرب، ایران بیشتر به نقض حقوق بشر متهم می

گیری از قدرت در شرایط احتمال پساج.ا.ایران  ای سهممخالف نظام ج.ا.ایران با یکدیگر بر
های ملی یا  ثباتی سیاسی، واگرایی هویت شود. در نتیجه کاهش اقتدار حاکمیت و بی بیشتر می

 جرائمشود و نفوذپذیری مرزهای ملی بیشتر و در نتیجه  مذهبی از هویت ملی بیشتر می
سه کامالً تحت تأثیر عوامل و متغیرهای  ۀی ناحیابد. بنابراین، متغیرهای افته افزایش میی سازمان
 ای هستند. کننده، واسط و خوشه تعیین
 

 مستقل عوامل
کفایت یا کمبود »، «یکپارچگی یا شکاف نسلی»، «افزایش یا کاهش بالیای طبیعی»هشت عامل 

، «های نوظهور رقابت هژمونیک آمریکا و قدرت»، «واگرایی یا اتحاد آمریکا و اروپا»، «آب
و « گرای ملی همسویی یا تقابل هویت دینی با هویت باستان»، «افزایش یا کاهش قیمت نفت»
اند. این عوامل و متغیرها  بندی شده عوامل مستقل دسته ۀدر زمر« یکپارچگی یا شکاف فرهنگی»

توجهی در سیاست خارجی برخوردار  شایاندلیل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری پایین از ارزش  به
در این میان، سه متغیر نخست از اثرپذیری بسیار کمتری نسبت به چهار متغیر دیگر نیستند. 

 طور بهبرخوردارند. با این حال، اثرگذاری و اثرپذیری چهار متغیر بعدی به نسبت بیشتر است. 
تواند به تغییر محسوسی در روندها و  گذاری برای تغییر این عوامل و متغیرها نمی کلی، سرمایه

ی سیاست خارجی کشور منجر شود و نباید در اولویت دستگاه سیاست خارجی یندهاافر
 کشور باشند. 

  

 کننده میتنظ عوامل
شمال شرق  ۀدر منطقاغلب دهد که عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی  نشان می 2بررسی شکل 

دستگاه سیاست  ناپایداری ۀدهند نشاناند. این یافته  نمودار تأثیرپذیری و تأثیرگذاری قرار گرفته
، «ها افزایش یا کاهش تحریم»، «انبساط یا انقباض فضای سیاسی»خارجی ایران است. متغیرهای 

دخالت یا عدم دخالت »، «افزایش یا کاهش قدرت نظامی»، «یکپارچگی یا دوگانگی حاکمیت»
 ۀمثاب به« فساد اقتصادی»و « اجتماعی ۀسرمای»، «رشد یا رکود اقتصادی»، «نظامیان در سیاست

سیاست خارجی ایران هستند. این عوامل نیز به مانند عوامل واسط، از  ۀکنند عوامل تنظیم
ولی این تأثیرگذاری و  ،بر سیاست خارجی کشور برخوردارندی زیادتأثیرگذاری و تأثیرپذیری 

کنندگی  ظیمتنکننده حالت  تأثیرپذیری به نسبت متغیرهای واسط کمتر است. متغیرهای تنظیم
م سیاست خارجی را دارند و سیاستگذاری مناسب برای تغییر آنها در جهت مطلوب سیست

 تواند تأثیر زیادی بر تحرک سیاست خارجی به سمت مطلوب داشته باشد.   می
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 رگذاریتأث عوامل روابطی الگو لیتحل
 نیچن. هاست دهیپد یاجزا نیب یاصل روابط و ها مؤلفه ها، تیواقع از یا دهیچک الگو یمحتوا
 ما یبرا را یروشن نسبت به ریتصو و دیافزا یم دهیپد از ما درک و فهم دانش، زانیم بر ،ییالگو

 تفکر یها یژگیو از که است خارج جهان با مند نظام ۀمواجه ینوع مجموع در و کند  یم جادیا
 روابط و ها تیواقع از یا سازه و ریتصو مدل ای الگو. (11: 1931 ،یانیحاج) کند یم یرویپ مند نظام

 و کنش از حاصل جینتا و آنها ارتباط ۀنحو موجود، یرهایمتغ انگربی و آنهاست انیم موجود
 تا کنند یم کمک که هستند ها تیواقع از شده ساده ۀنمون کی گر،ید عبارت به. آنهاست واکنش
 توجه مورد آنها نیب روابط و مؤثر یدیکل یرهایمتغ و عوامل ،یریگ میتصم و یزیر طرح هنگام
 انیم تعامل ندیفرا یچگونگ انگریب که است یدستگاه ف،یتعر نیتر ساده در «مدل». ردیقرار گ

. (191-191: 1913 کار، نقره از نقل به -11: 1931 ،یلیاسماع) است موضوعات و قیمصاد م،یمفاه ها، دهیپد
 .است شده گرفته درنظر مدل ۀمثاب به الگو حاضر پژوهش در

 

 
 یالملل نیب مؤثر عواملی حلقو روابط در ها  لیتحل سطح تداخل

 است. ائلمسابی و شناخت ی لهئسطح تحلیل ابزار درک ذهنی رهبران کشورها از واقعیت و مس
 کنند. تهدید در ها معنا پیدا می ها، بافتارهایی هستند که در بستر آنها تهدیدها و فرصت سطح تحلیل

الملل درنظر گرفته شود  در سطح تحلیل نظام بین فرصت ۀمثاب بهای ممکن است  سطح تحلیل منطقه
ای، برداشتی تهدیدنگرانه در سطح  و برعکس، ممکن است از یک فرصت در سطح تحلیل منطقه

که در بین انواع عوامل  آنجا. از (12  :1939 خسروی و میرمحمدی، :.کر) الملل صورت پذیرد تحلیل نظام بین
ای اهمیت بیشتری برای صرف وقت،  ، عوامل واسط و خوشهتأثیرگذار بر سیاست خارجی ج.ا.ایران

ای و چند متغیر  الگوی روابط بین متغیرهای واسط، خوشه 9شکل  ،دننیروها و امکانات برخوردار
نسبت از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بیشتری برخوردارند. براساس این  دهد که به نتیجه را نشان می

تی و افزایش یا کاهش قدرت نظامی؛ افزایش یا کاهش قدرت شکل، روابط حلقوی بین معمای امنی
المللی و افزایش یا  های بین المللی؛ تعامل یا تقابل با قدرت های بین نظامی با تعامل یا تقابل با قدرت

ها علیه ایران و انبساط یا انقباض  ها علیه ایران و در نهایت افزایش یا کاهش تحریم کاهش تحریم
 ر است. فضای سیاسی برقرا
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 ای با همدیگر. الگوی روابط متغیرهای واسط و خوشه9شکل 

متقابل قدرت نظامی کشورها و معمای  ۀکی از روابط حلقوی بین متغیرها مربوط به رابطی
امنیتی است. کشورهای مجاور هم، نگران امنیت، سلطه و نابودی خود توسط کشورهای دیگر 

کنند تا آن را از طریق کسب قدرت بیشتر  می جوی کسب امنیت تالشو هستند و در جست
شود تا دیگران  می مسئله سببدست بیاورند. این  بهفرار از تأثیر قدرت دیگران  منظور به

که در چنین  آنجااحساس ناامنی کنند و وادار شوند خود را برای بدترین گزینه آماده کنند. از 
 ۀشود و چرخ ، رقابت قدرت تضمین میتواند احساس امنیت کامل کند جهانی هیچ دولتی نمی

ابد. باترفیلد به نقش مهم شک و عدم قطعیت نسبت ی امنیت و انباشت قدرت تداوم می ۀشریران
شناختی در تشدید معمای  های روان به نیات دیگران در برانگیختن معمای امنیتی و تأثیر مؤلفه

معمای امنیتی علت بنیادین تمامی کند که  امنیتی نیز توجه کرده است. در نهایت او اظهار می
 . (121: 1936 ،ی)عسکرمناقشات بشری است 

ای  المللی گسترده المللی همواره خود را مقابل تهدیدهای بین ج.ا.ایران در سطح تحلیل بین
ابط آورد و قدرت نظامی و رو می یبیند و برای حفظ بقا در مقابل تهدیدات به خودیاری رو می

ای ایران در  دهد. رقبای منطقه آوری افزایش می ای خود را برای حفظ مقاومت و تاب منطقه
ند. تداوم ک تهدیدی وجودی برای خود برآورد می ۀمثاب بهسطح تحلیل خردتر، تحرکات ایران را 

شود و معمای امنیتی  گیری معمای امنیتی در بین کشورهای منطقه منجر می این روند به شکل
آلیستی به روابط رئالیستی و  های ایده ب تبدیل شدن روابط همکاری بر مبنای نظریهموج
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المللی از جمله  های بین . در این میان، قدرتدشو میهای امنیتی  ها، اتحادها و رژیم ائتالف
، تالش وسیعی را برای تشدید روابط مبتنی بر جادشدهیاآمریکا با دریافت الگوی روابط 

های دولت اوباما برای ایجاد ائتالف  برند. تالش کار می بهستی در منطقه رویکردهای رئالی
جهانی ضدداعش با محوریت مقابله با تروریسم و نیز تالش دولت ترامپ برای ایجاد ائتالفی 
از کشورهای منطقه علیه ایران در همین راستا قابل تحلیل است. اوباما با رویکردی غیرمستقیم 

خانلو و  ارجمند، گنج )جوادیف ضدداعش در جهت مقابله و مهار ج.ا.ایران بود به دنبال هدایت ائتال

مستقیم با  صورت بهاین در حالی است که دولت ترامپ  (111  :1931 ؛ برزگر،1931 ثنایی،
 کند.   ای علیه ایران تالش می هراسی، برای ایجاد ائتالفی منطقه ایران

های  ط مستقیم و حلقوی با تعامل یا تقابل با قدرتخاورمیانه، ارتبا ۀمعمای امنیتی در منطق
ای  هژمون منطقه عنوان بهتوان  هژمون جهانی و از ایران می عنوان بهالمللی دارد. از آمریکا  بین
 ۀزمین ملتی است که از میزان قدرت نامتناسبی با دیگر کشورها در پس-. هژمون دولتدکریاد 

در موضوع هژمون، توجه به این نکات ضروری است  ای خود برخوردار است. جهانی یا منطقه
مداوم در تالش برای جلوگیری از افزایش  طور بهکه اوالً ایاالت متحده، تنها هژمون جهانی، 

تضعیف و کنترل  در پیویژه،  طور بهثانیاً، هژمون جهانی  ؛ای است های منطقه قدرت هژمون
کنند. ایران از جمله  خارجی را دنبال میهای کامالً مستقل  ای است که سیاست هژمون منطقه

ای وابسته را  سوم، هژمون جهانی، بازیگران غیرهژمون منطقه ؛این کشورها در خاورمیانه است
هژمون جهانی  نکهیاچهارم  ؛دهد ای تحت فشار قرار می برای تبدیل شدن به هژمون منطقه

منابع طبیعی حیاتی برای منافع  های محلی در مناطق سرشار از دنبال کنترل هژمون به ژهیو به
اند. ایران پل سرزمینی مهم  های بارز این کشورها بوده ابرقدرت است. عراق، لیبی و ایران نمونه

بر این، ایران دومین  عالوهغنی از ذخایر نفت و گازی خزر است.  ۀبه دریاچ فارس جیخلاتصال 
جهانی موفق به تغییر رفتار یک  هژمون هرگاه نکهیاپنجم  ؛ذخایر بزرگ گازی جهان را دارد

ای  ای خاص شود، ابرقدرت جهانی رفتار متعارف خود را نسبت به قدرت منطقه هژمون منطقه
 عنوان بهای است که  های منطقه هژمون جهانی به دنبال ایجاد هژمون نکهیاششم  ؛کند تعدیل می

 .(Bill, 1999: 45)متحدین و مشتریان سازگار عمل کنند 
خاورمیانه ایفا  ۀی در معادالت منطقناپذیرای است که نقش انکار مون منطقهایران هژ 

های  های ایران در منطقه کامالً مستقل است و عمدتاً در تعارض با سیاست ند. سیاستک می
در  ژهیو بهآمریکا و سایر کشورهای غربی است. این رویارویی  ۀتوسط ایاالت متحد اتخاذشده

هژمون جهانی  ۀمثاب بههای مختلف در آمریکا  شده است تا دولت مورد موضوع اسرائیل موجب
تواند  در پی تغییر وضعیت موجود و مقابله، مدیریت و مهار ج.ا.ایران برآیند. این تغییر می

تغییر رفتار یا تغییر رژیم نمودار شود. تغییر رفتار به معنای این است که ج.ا.ایران  صورت به
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تداوم یابد و تغییر رژیم به معنای فروپاشی ج.ا.ایران است. این  های انقالبی آن بدون آرمان
 تواند از طرق تهاجم نظامی یا فروپاشی از درون باشد. فروپاشی می

تعامل »کی دیگر از روابط حلقوی بین عوامل، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل دو عامل ی
هایی  است. در دوره« ها علیه ایران یمافزایش یا کاهش تحر»و « المللی های بین و تقابل با قدرت

دنبال تغییر رفتار ایران  بهکه روابط تقابلی کمتری بین ایران و غرب برقرار بوده است، آمریکا 
ها، تهدید  بر تشدید تحریم عالوههای تشدید تقابل،  ها برآمده و در دوره در ازای کاهش تحریم

کی از روابط یعالمی آمریکا مطرح شده است. سیاست ا عنوان بهبه تهاجم نظامی و تغییر رژیم 
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری  ۀحلقوی دیگر در تحلیل عوامل اثرگذار بر سیاست خارجی، رابط

است. این « انبساط یا انقباض فضای سیاسی»و « ها علیه ایران افزایش یا کاهش تحریم»متقابل 
راهبرد همگرایی  اغلبداد که  هایی توضیح توان با رویکردهای سیاسی دولت رابطه را می

هایی مانند دولت آقای خاتمی و دولت  گیرند. دولت انطباقی یا اعتدالی با غرب را در پیش می
های تعامل با غرب، عموماً در داخل نیز از انبساط  آقای روحانی، ضمن در پیش گرفتن سیاست

اط فضای سیاسی را بر این، سیاست حمایت از انبس عالوهاند.  فضای سیاسی حمایت کرده
شرطی نانوشته برای ترغیب طرف مقابل در جهت افزایش سطح تعامل با  پیش ۀمثاب بهتوان  می

سازی  ای مغتنم برای غرب در جهت فعال ایران دانست. انبساط فضای سیاسی، دریچه
های عوامل ناشی از جامعه برای تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسالمی قلمداد  ظرفیت

  شود. می
تقاضاها  ژهیو بهپیامد سیاست انبساط فضای سیاسی افزایش تقاضاها برای مشارکت سیاسی 

و ضددینی در  ینیردیغهای  گفتمان خردهکه حضور  آنجابرای سهیم شدن در قدرت است. از 
پذیرش توأمان  ۀمنزل بهحاکمیت، مستلزم پذیرش قانون اساسی است و پذیرش قانون اساسی 

های الئیک و سکوالر همواره  است، جریان یخواه خواهی و اسالم مهوریحاکمیت مبتنی بر ج
در چارچوب »توانند  آیند و هرگز نمی یشمار م به« قانون بر چارچوب»اپوزیسیون  عنوان به

به سمت و  سرعت بهها در انبساط فضای سیاسی  گنجانده شوند. برخی از این جریان« قانون
مدهای سیاست انبساطی در دولت هفتم یعنی تقویت نند. پیاک سوی رادیکالیسم سیر می

دلیل فقدان پرورش تدریجی مدنی و عدم مدیریت مناسب، شتاب  بهمدنی؛  ۀناک جامع شتاب
به  1911 ۀدوم ده ۀسنتی، در نیم ۀسریع نیروهای اجتماعی و مقاومت نیروها و نهادهای باسابق

ای دوقطبی، برخی حامیان دولت دکتر های اجتماعی منجر شد. در فضالتهابات سیاسی و تالطم
خاتمی نیز در نهایت تقاضاهایی برای عبور از خاتمی و قانون اساسی را مطرح نمودند. 

، عبور 1911ثباتی سیاسی در ایران شد. حوادث تیرماه  های سیاسی، موجب بی التهابات و تالطم
ایران و خروج از از اصالحات و مطرح شدن تقاضاهای رادیکال، مبنی بر عبور از ج.ا.
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حاکمیت، از یک طرف موجب تشتت گفتمانی در بین طرفداران اصالحات و ریزش طرفداران 
اجتماعی -نگاه امنیتی به فضای سیاسی ۀموجب غلب ،آن در بین مردم شد و از طرف دیگر

کلی، نادیده انگاشتن تقاضاهای طیف سنتی جامعه و عدم توانمندی مدیریت  طور به. دشکشور 
 داشت. در پیای متکثر طرفدار مدرنیته، افول جنبش اصالحات را هطیف

جالب توجه در الگوی روابط عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی، تأثیرگذاری متغیر  ۀنکت
 هیدوسوتوان از  است. این موضوع را می« معمای امنیتی»بر « انبساط یا انقباض فضای سیاسی»

های سیاسی طرفدار انقباض  یح داد. معموالً جریانا انقباض فضای سیاسی توضیطیف انبساط 
روابط  ۀرویکردهای رئالیستی را بر رویکردهای لیبرالیستی در عرص اغلبفضای سیاسی، 

تری نسبت به  گیرانه ها، رویکردهای سخت بر این، این جریان عالوهدهند.  خارجی ترجیح می
شود بر قبض  موضوع سبب می کنند و همین های بنیادین انقالب اسالمی احساس می ارزش

توأمان، بر احیای تفکر صدور انقالب  صورت بهفضای سیاسی در بین آنها دامن زده شود و 
با انبساط فضای  برعکسورزند.  القرایی( تأکید می ام ۀتهاجمی یا تدافعی )نظری صورت به

گرفته  نشأتل های نشأت گرفته از ایدئولوژی اسالمی، عوام سیاسی در داخل، در کنار پیشران
شوند. این موضوع  فضای عمومی جامعه فعال می ۀاز ناسیونالیسم و ژئوپلیتیک نیز در عرص

های طرفدار انبساط فضای سیاسی  آلیستی دولت با ترکیب رویکرد روابط خارجی ایده ژهیو به
ی برای ا دهد که ایران برنامه های همسایه انعکاس می در داخلی، این پیام را به کشورها و قدرت

گیری و  تواند روند شکل هایی، می مداخله در امور داخلی آنها ندارد. انعکاس چنین نشانه
 . دسازتکوین معمای امنیتی را در منطقه کند 

 

 یحکمران میپارادا در اختالف حکومت؛ و جامعه به مربوطی رهایمتغ
ت خارجی بر سیاس مؤثر، الگوی شش درصد روابط از کل روابط بین عوامل 1در شکل 

ج.ا.ایران نمایش داده شده است. در این شکل، روابط برخی متغیرهای خارجی از جمله 
 حذف شده است تا روابط متغیرهای مربوط به جامعه و  روشنگریا  کننده نییتعمتغیرهای 

و « یکپارچگی یا دوگانگی حاکمیت»ای حلقوی بین  حکومت بهتر نمایش داده شوند. رابطه
حلقوی  ۀتوان با رابط حلقوی را می ۀشود. این رابط دیده می« اض فضای سیاسیانبساط یا انقب»

 توضیح داد. « یکپارچگی یا شکاف فرهنگی»و « انبساط یا انقباض فضای سیاسی»دیگر بین 
گذارد و  سیاسی اثر می یفضاعبارتی، یکپارچگی یا شکاف فرهنگی بر انبساط یا انقباض  به

که حاکمیت  آنجاچگی و دوگانگی حاکمیت اثرگذار است. از این متغیر نیز خود بر یکپار
در عرصه سیاست خارجی است، تحلیل روابط اثرگذاری و  ژهیو بهمصدر تصمیمات مهم 

 اثرپذیری آن بسیار حائز اهمیت است.
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 ا 
 الگوی روابط عوامل مؤثر بر سیاست خارجی ایران با تأکید بر عوامل داخلی .3شکل 

 داند که قانون آن را ای بر شهروندان و اتباع می ا داشتن قدرت فائقهر« حاکمیت»ژان بدن 

حاکمیت ارتباط وثیقی با مشروعیت سیاسی دارد و  .(199: 1911)کوئینتن، محدود نکرده باشد 
مشروعیت سیاسی وجود دارد. از  ۀمسئل ۀشناختی دربار و جامعه یفلسف دگاهیدکلی دو  طور به

گرا است و در دیدگاه  گرایانه و ذات وعیت سیاسی عقلدیدگاه فلسفی معیارهای مشر
. (16: 1911)بشیریه،  شود شناختی، به مشروعیت سیاسی از دریچه نگاه اتباع نگریسته می جامعه

دوگانگی حاکمیت مربوط به شرایطی است که در یک زمان واحد، دو بخش از حاکمیت با 
چنین مواقعی، بخش نمایندگی کننده منشأهای مختلف در مقابل همدیگر قد علم کنند. در 

قانونی که عمدتاً در نتیجه مشارکت سیاسی مردم از طریق روندهای دموکراتیک پدیدار 
که هر  آنجاکند. از  گیرد که آنها را به سنت محکوم می اند، در مقابل ساختارهایی قرار می شده

های حاکمیت در مقابل  تقابل بخش هرگونه، دهستنبخش دارای اختیارات و اقتدار خاص خود 
کی از اختالفات هویتی از بدو یثباتی سیاسی منجر شود.  مستقیم به بی صورت بهتواند  هم می

پیروزی انقالب اسالمی ایران تاکنون مربوط به هویت حاکمیت سیاسی در ج.ا.ایران است. 
ز بر غلبه اند و برخی دیگر نی اسالمیت بر جمهوریت تأکید داشته ۀبرخی در حاکمیت بر غلب

معیار  عنوان بهاند. طرفداران غلبه اسالمیت بر اصول اسالمی  جمهوریت بر اسالمیت تأکید داشته
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جمهوریت بر معیار ایرانیت  ۀورزند و طرفداران غلب خارجی تأکید می  مهم در سیاستگذاری
اساس اصل نگرند. بر  در مقابل خود می یدگر مثابه بهورزند. هر دو طیف، یکدیگر را  تأکید می

و هم او، انسان را  پنجاه و ششم قانون اساسی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست 
تواند این حق الهی را از انسان  کس نمی . هیچساخته استخویش حاکم  یسرنوشت اجتماعبر 

از منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را   خدمت کند یا در  سلب
کند. بر اساس این اصل، جمهوریت و اسالمیت در  آید اعمال می که در اصول بعد می یطرق

 دهند.  کنار همدیگر هویت حاکمیت سیاسی را در ج.ا.ایران شکل می
عمومی برای انتخاب اعضای هیأت حاکمه است.  یرکن جمهوریت مبنای مراجعه به آرا

مهوری یا بسیاری از کاندیداهای های انتخاباتی، کاندیداهای ریاست ج در فراگرد دوره
عمومی  یدنبال جلب بیشترین آرا بهابزارگرایانه  صورت بهانتخابات مجلس شورای اسالمی 
عمومی از سوی  یبرای جلب آرا انهیگرا عملآیند. تالش  برای پیروزی در انتخابات برمی

ونالیسم در مقابل حاکمیتی منبعث از اسالم و ناسی  خطوط قرمز و اصول جیتدر بهکاندیداها، 
گرایی در چنین فضایی بر  گرایی و طایفه گرایی، فرقه بازند. قوم پوپولیسم تبلیغاتی رنگ می
از نشاط اجتماعی  نظر صرفشوند. به این ترتیب، فضای انتخاباتی  هویت و منافع ملی چیره می

کثرگرایی اجتماعی گرایی و غلبه تکثرگرایی فرهنگی بر ت به طایفه جیتدر بهو سیاسی در جامعه، 
 شود.   میمنجر 

تکثرگرایی اجتماعی معادل تکثرگرایی لیبرال و تکثرگرایی فرهنگی معادل تکثرگرایی 
های  های داوطلبانه و سازمان را انجمن یاصل گرانیباز،  جماعتی است. در تکثرگرایی لیبرال

 .کند را کانترل می اجتماعی را نمایندگی و حاکومت یها که گروهدهند  فعال مدنی تشکیل می
 ۀمثاب بههای رقیب  تکثرگرایی اجتماعی، سیاست یک بازی است، به این صورت که گروه نظر  از

 «اجاماع»کنند.  یکدیگر مبارزه می با پیاروزی گیرند و برای نایل باه دو تیم در مقابل هم قرار می
خود را  یراهبردها گرانیبازدر این رقابت است و  عامل انتظام بخش،  در ماورد قاواعد بازی

. (1911اپتر و آندرین،  :ک.)ن  کنند جهت کسب موفقیت با عنایت به این نکته مهم طراحی می
های اجتماعی هر موقعیت  بندی عبارت دیگر، تکثرگرایی اجتماعی بر مبنای منافع در الیه به

تکثرگرایی فرهنگی  از عوامل هویتی مانند زبان، دین، نژاد و... است ولی نظر صرفجغرافیایی 
 ای، نژادی یا مذهبی است.  بر مبنای تعلق به هویتی خاص اعم از قومی، قبیله

ی زیادهای دینی و مذهبی، ایران استعداد  با توجه به چندقومی بودن کشور و وجود اقلیت 
تکثرگرایی اجتماعی دارد. بروز تکثرگرایی فرهنگی موجب  یجا بهبرای تکثرگرایی فرهنگی 

مبتنی بر منافع خواهد شد.  یستینگرش همز یجا بهگرایانه  های هویت ن شدن نگرشجایگزی
ملت -های مبتنی بر دولت های سنتی جایگزین وفاداری گرایانه، وفاداری های هویت در نگرش
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های فراوانی مواجه  ای و مذهبی با چالش منازعات قومی، قبیله ۀخواهد شد و کشور در گردون
طلبانه علیه تمامیت  ساز تهدیدهای تجزیه زعات قومی و مذهبی زمینهخواهد بود. بروز منا

 ۀروزنا در زمر ۀنظری در قالب پیش« تکثرگرایی فرهنگی یا اجتماعی»ارضی کشور است. متغیر 
عوامل زیرمجموعه متغیرهای جامعه است. این متغیر به نسبت متغیرهای دیگر از تأثیرگذاری 

تأثیرگذار  آنکهاین متغیر بیش از  چراکه کند، ان ایفا نمیچندانی در سیاست خارجی ج.ا.ایر
 باشد، از متغیرهای دیگر تأثیرپذیر است.

دیگر این است که هرچه شکاف فرهنگی در جامعه بیشتر باشد، انبساط یا انقباض  ۀنکت
خواهد شد. هویت فرهنگی، احساس منجر به دوگانگی در حاکمیت  شیازپ شیبفضای سیاسی 

ه یا فردی است که تحت نفوذ یک فرهنگ باشد و به آن تعلق دارد. این هویت هویت یک گرو
تأثیر فراوانی بر ارتباط ما در زندگی روزمره دارد. هویت فرهنگی ایرانیان، تحت تأثیر سه 

گیرد. آبشخور هویت فرهنگی  قرار می« موقعیتی»و « رفتاری»، «ایدئولوژیکی» ۀشکاف عمد
سه منبع هویت ایرانی، اسالمی و غربی بوده است. شکاف ایرانیان در طول تاریخ از 

بینی و باورها است. عالوه بر این،  فرهنگی، یعنی جهان ۀترین الی ایدئولوژیکی ناظر بر عمیق
های ایدئولوژیکی  های متفاوت از این منابع نیز، شکاف چندگانگی منابع هویتی و داشتن قرائت

های رویین فرهنگ، یعنی رفتارها و نمادها نمایان  هکند. شکاف رفتاری در الی را تقویت می
شود تا تعارضات بین ظاهر و باطن رفتار ظهور و بروز یابد.  شود. این شکاف موجب می می

این رفتار شامل رفتارهای ناسازگار با ایدئولوژی حاکم و نیز دوگانگی کردار و باور مسئوالن 
شود که موقعیتی و  ط و اطراف پدیدار میکشور است. شکاف سوم نیز در اثر تعامل با محی

شدن، ممکن است در   هویت ایرانی با مدرنیته و جهانی ۀمواجهند. این شکاف در ا اقتضایی
بحران  جیتدر بههای بنیادی یا نمادین، نمایان شود و  های مختلف فرهنگی، اعم از الیه الیه

 .(61: 1931)حسینی، هویت را در پی داشته باشد 
کاندیداها برای جلب آرا  ۀانیگرا عملفرهنگی در جامعه بیشتر باشد، تالش  هرچه شکاف
منجر تر شدن خطوط قرمز ملی و دینی  فضای سیاسی و کمرنگ گام به گامبیشتر به انبساط 

تر شدن  متقابل، نیز موجب عمیق صورت بهشود. روند به رو به تزاید انبساط فضای سیاسی  می
بر این، رویکرد انبساط فضای سیاسی از یک طرف منجر به  عالوهشود.  شکاف فرهنگی می

شود. این نوع تکثرگرایی به واگرایی  تکثرگرایی اجتماعی می یجا بهرشد تکثرگرایی فرهنگی 
 شود.  میمنجر های قومی از هویت ملی  هویت

 ۀرابطه« ثباتی سیاسی ثبات یا بی»و « رشد یا رکود اقتصادی»اقتصادی نیز بین  ۀدر حوز
« افزایش یا کاهش فساد»دهد،  یرمستقیم برقرار است. متغیری که این دو را به هم پیوند میغ

ناشی از رکود  آنکهثباتی سیاسی ناشی از عوامل اقتصادی، بیش از  عبارت دیگر، بی بهاست. 
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تأثیر مستقیمی « افزایش یا کاهش فساد اقتصادی»اقتصادی باشد، متأثر از فساد اقتصادی است. 
شود،  دارد. به این معنا که هر چه فساد اقتصادی بیشتر می« کثرگرایی اجتماعی یا فرهنگیت»بر 

شود که در نتیجه آن منابع ملی نه براساس استعداد و آمایش  گرایانه بیشتر می رویکردهای طایفه
شود. چنین  هویتی توزیع می یها مؤلفهخواهی بر مبنای  سرزمینی و بلکه براساس سهم

اجتماعی حاکمیت خواهد شد. مجموع  ۀجر به ناکارآمدی و از دست رفتن سرمایرویکردی من
 .بینجامدثباتی سیاسی و از بین رفتن اقتدار حاکمیت  تواند به بی این عوامل می

 
  جهینت

نگرش تلفیقی اعم از خرد و کالن به عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی و بررسی الگوی 
تری به سیاست خارجی ج.ا.ایران  نگرش نسبتاً عمیقبه تواند  میروابط عوامل کلیدی تأثیرگذار 

عامل مهم اثرگذار بر سیاست خارجی ج.ا.ایران شامل متغیرهای  وشش یسرهنمون شود. 
دهند.  الملل هستند که متغیرهای فرد و نقش را تحت تأثیر قرار می جامعه، حکومت و نظام بین

عبارتی  بهالگوی سیاست خارجی ج.ا.ایران و  انگریمانتحلیل روابط مجموع روابط این متغیرها، 
 پیوستگی محیط داخلی و بیرونی در سیاست خارجی ج.ا.ایران است.  انگرینما

روابط بین متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی، مشخص  لیوتحل هیتجز ۀدر نتیج
برخوردار بودند، ی زیادی توأمان از تأثیرگذاری و تأثیرپذیر صورت بهشد که تعداد عواملی که 

بیشتر از تعداد متغیرهای صرفاً تأثیرگذار یا صرفاً تأثیرپذیرند. این موضوع به این معناست که 
روابط اثرگذاری و  لیوتحل هیتجزسیستم سیاست خارجی ج.ا.ایران، سیستم ناپایدار است. 

و « تعامل یا تقابل با غرب»، «ثباتی سیاسی ثبات یا بی»اثرپذیری متغیرها نشان داد که سه متغیر 
سه عدم قطعیت بزرگ سیستم سیاست خارجی  ۀمثاب به« افزایش یا کاهش اقتدار حاکمیت»

تواند برآیند وضعیت سیاست خارجی ایران را تعیین  شوند که تغییر آنها می ایران قلمداد می
رویکرد تعاملی یا »، «رویکرد تعاملی یا تقابلی آمریکا با ایران»نماید. عالوه بر این، سه متغیر 

متغیرهای  ۀمثاب بهنیز « نزدیکی یا دوری ایران به چین و روسیه»و « تقابلی اروپا با ایران
 روشنگری هستند که در عین تأثیرپذیری کم از سیاست خارجی ایران، تأثیر زیادی بر آن دارند. 

داخل سطوح وجود ت انگرینماتحلیل الگوی روابط بین متغیرها و عوامل محیط خارجی 
ای است که  های بازیگران منطقه گیری ها و سمت گیری المللی در جهت ای و بین تحلیلی منطقه

خاورمیانه است. معمای امنیتی  ۀگیری معمای امنیتی در سطح منطق محصول آن شکل
آمریکا برای به انزوا  ۀدر بستر تداخل سطوح تحلیل، فرصتی برای ایاالت متحد گرفته شکل

گیری معمای امنیتی، الزم  از شکل  ران است. با توجه به متضرر شدن کشورها منطقهکشاندن ای
خاورمیانه تالش نمود. به نظر  ۀشدن و از بین رفتن معمای امنیتی در منطق نگ کماست برای 
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رسد، کشورهای ایران و عربستان سعودی بیشترین زیان را از تداوم معمای امنیتی در منطقه  می
تواند  ر محیط داخلی، روابط متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی میخواهند دید. د

دهنده دوگانگی حاکمیت و در نتیجه به اختالف در پارادایم حکمرانی منجر شود. اختالف  نشان
مدی منجر خواهد شد. در اهای حکمرانی به بحران مشروعیت و نارضایتی و ناکار در پارادایم

ساختن خط قرمزهای قانونی در  پررنگها و  د بر چارچوبسطح داخلی الزم است، با تأکی
و اختالف در  دوگانهگیری حاکمیت  و عملکردهای فردی و نهادی مانع از شکلیندها افر

 پارادایم حکمرانی بر کشور شد.   
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