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چکیده
روند تصمیمگیری و سیاستگذاری و عوامل مؤثر برر هترتگیرری سیاسرت ررارهر جر همتروری
اسالمر ایران پس از برهام ،روندی ابتام آمیز و بعضاً متضاج و اهرای نامطمئن بوجه است .ایرن نر، ،
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بیشتر متأثر از تعدج نتاجها ،جرالت بازیگران غیر جولتر و نیز شخصر بوجن روابط قدرت مرباشد .هرر
چ،د یک اهماع نظر نلر همراه با پیچیدگر جر جرون نظام وهوج جارج اما استمرار حانمیرت جوگانرو و
نتاجهای موازی بو پیدای یک سارتار راص ،پیچیده و متردارل متشر ل از نتراج ره،رری ،ریاسرت
همتوری ،نیروهای نظامر  -ام،یتر و شورای عالر ام،یرت ملرر و نمیوریون ام،یرت ملرر و سیاسرت
رارهر مجلس شورای اسالمر گرجیده است .همچ،ین جر ن،ار آنتا شر ،وای غیرر رسرمر م،ت،رر برر
م،اس،ات شخصر و همچ،ین نفوذ شخصیتهای مرذه،ر نیرز جر نرارنرج نتاجهرای رسرمر جر حروزه
سیاست گذاری رارهر مؤثر بوجهاند .بو رغم تعریف و تعیین روشن سارتار تصرمیمگیرری سیاسرت
رارهر جر قانون اساسر همتوری اسالمر ایران ،عدم ش ل گیری یک سارتار تصمیمگیرری رراگیرر
جر سیاست رارهر نو جر آن چارچوب ،هایگاه و نقر هرر یرک از نتاجهرا ،نرارگزاریهرا و اررراج
مشخص و معین باشد واقعیتر ان ارناپذیر است بر همین اساس ،سؤال مقالو از این قررار اسرت آیرا جر
سارتاری سیاسر بو نام همتوری اسالمر ایران ،تعاجل سیاسر و اهماع نظری بین نتاجهای قردرت جر
موضوعاتِ نالن جر حوزه سیاست گذاری رارهر وهوج جارج؟ ررضریو مقالرو برر ایرن اصرل اسرتوار
مرباشد همتوری اسالمر ایران از عدم تعاجل سیاسر و اهماع نظر نتاجهای قدرت بر سر موضروعات
نالنِ سیاست گذاری رارهر مثالً انتخابِ نوعِ راه،رج ام،یت ملر جر رضرای پورا برهرام نرو جر ایرن
پژوه مورج واناوی قرار گررتو رنج مربرج.
واژگان کلیدی :سیاستگذاری رارهر ،جیپلماسر هوتوای ،تصمیمگیری ،برهام
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دوره هشتم شماره
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ب ست و هفتم
بهار 7931

مقدمه
تمامر امر سیاست یک هامعو ،بر گرج محور جولت ) )stateهاری است و از آن ها آغاز
و بو آن ها رتم مررشروج .ب،رابراین جر جقیرا از ترنیر

و ترتیر

نتاجهرا و نرارنرج

سارتاری آن ها جر هتت ریشو یرابر صرحیا از ناه،جراریهرا ( )diagnosisجر هترت
اعمال سیاستهای ترمیمر و عمل رج مث،ت تر سیوتم سیاسر بویار حائز اهمیت است.
سارتار تصمیم گیری و سیاست گذاری بو مع،ای سلولو مرات

وهایگاهر است نو

تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران و نتاجهای تصمیم گیرنده وسیاست گذار جر ررای،رد
14

تدوین و اهرای سیاست رارهر رعایت مرن،،رد .تصرمیم گیرری جر سیاسرت ررارهر
توسط بازیگران ررجی ،نتاجها و سازمانهایر صرورت مررگیررج نرو جر ررای،رد تصرمیم
گیری ،هایگاه و مرت،و مشرخص و معی،رر جارنرد بررای مورقیرت جر سیاسرت ررارهر،
وحدت سارتار تصمیم گیرری ضرروری اسرت .نشروری جر ت،ظریم و اهررای سیاسرت
رارهر مورا رواهد بوج نو از یک سارتار تصمیم گیرری و سیاسرت گرذاری واحرد و

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

ی پارچو بررورجار باشد .جر نقطو مقابل آن سارتارهای متعدج تصمیم گیرری ،م،جرر برو
سیاست رارهر مت،اقض و متعارض رواهد شد نو جر نتایت بو سمت بر سیاستر و بر

دوره هشتم شماره

تصمیمر سوق پیدا رواهد نرج .اگر سیاستگذاری و تصمیمگیری را ررای،ردی تعریرف

ب ست و هفتم

ن،یم نو از طریا آن نتاجهها بو جاجههای سیاست رارهر ت،ردیل مررشروج .سرارتارهای

اول شماره پ اپ
بهار 7931

چ،د گانو تصمیم گیری ،تصمیمها و سیاستهرای چ،رد گانرو ای را تولیرد مررن،رد نرو
سازگاری و هماه،گر الزم را ندارند .این مرانز متعدج نو بو صورت هزایر موتقلر عمل
نرجه جر قال

سارتار واحدی بو هم مرت،ط و متصل نمر شوندو هریک بر اساس م،رار

و اهداف روج و بر م،،ای تصور و تلقر گروهر و ه،احر روج از م،رار ملرر ،برو اررذ
تصمیمها و سیاستهایر جست مرزن،د نو انوجام و سازگاری الزم را نداشتو و جر مقرام
عمل و اهرا ی دیگر را ر،ثر نرجه و نانام مرسازند ونظام سیاسرت سرازی جر سیاسرت
رارهر را مختل مرنمای،د.
محیط ملر سیاست رارهر جر همتوری اسالمر ایران نیز ،سامان و سرازمان رراص
روج را جاراست .رره،گ تف یک ،جر میان جستگاهها و متولیان تولید سیاست و یا اهررای
سیاستها جر امور رارهر ،قوی تر از رره،گ هماه،گر ،هم اری و ررتار سیورتماتیک

مرباشد .گاهر جر حواسترین امور ،جستگاههرای هرم عررض و هم رار ،نتیجرو عمرل
ی دیگر را جر صح،و اقدام ،ر،ثر مرن،،رد .رونرد تصرمیم گیرری و سیاسرت گرذاری و
عوامل مؤثر بر هتت گیری سیاست رارهر جر همتوری اسرالمر ایرران رونردی ابترام
آمیز و بعضاً متضاج و اهرای نامطمئن است .این ویژگرر ،بیشرتر مترأثر از تعردج نتاجهرا،
جرالت بازیگران غیر جولتر و نیز شخصر بوجن روابط قدرت مرباشد .بو رغم تعریف و
تعیین روشن سارتار تصمیم گیری سیاست رارهر جر قانون اساسر همتوری اسرالمر
ایران ،عدم ش ل گیری یک سارتار تصمیم گیری رراگیر جر سیاست ررارهر نرو جر آن
چارچوب ،هایگاه و نق

هر یک از نتاجها ،نارگزاریها و ارراج مشخص و معین باشرد
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واقعیتر ان ارناپذیر است .بر همین اساس سؤال مقالو از این قرار اسرت نرو جوگرانگر و
عدم ی پارچگر جر سیاسرت گرذاری ررارهر و سرارتار تصرمیم گیرری جر همتروری
اسالمر ایران چقدر بر عمل رج برهام جر ابعاج م،طقوای تأثیر گذار بوجه است؟ و ررضریو
مقالو بر این اصل استوار مرباشد نو این جو گانگر جر سیاست گرذاری ررارهر و عردم
تعاجل سیاسر بین نتاجهای قدرت باعث تضعیف عمل رج برهام جر ابعاج م،طقوای و مان
رسیدن آن بو اهداف از پی
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تعیین شده گرجیده است.

ایران مطالعه
موردی عملکرد
پسابرجام

چارچوب مفهومی و مبنای نظری پژوهش
تعاجل اشاره بو وضعیتر جارج نو بین رعالیت و نارنرج نظامهای تابعو اهتماعر هماه،گر
و هموویر وهوج جاشتو باشد .جر صورتر نو این هماه،گر وهوج جاشتو باشد ،نظام نارا
و نارنرجی است .جر صورت بروز ناهماه،گر و یا قصرور ی رر از مؤلفروهرا جر انجرام
نارنرج ،نظام مم ن است جچار نا نارنرجی موقتر یا جائمرر گررجج (سریف زاجه:1811 ،
 .)18ب،ابراین نظامر با ث،ات و متعاجل تلقر مرشوج نو جر آن برازیگران نیازهرای متقابرل
ی دیگر را تأمین ن،،د و انگیزه تعامل و هم اری و تقابل جر آنهرا ترغیر

مررشروج .از

نظر سیوتمر هر نظامر معطوف بو یک هدف و غایت است.
مفتوم تعاجل سیاسر نیز بیانگر وضعیتر مشرابو تعراجل عمرومر اقتصراجی اسرت .برو
ع،ارت جیگر ،تعاجل سیاسر بو مع،ای آن است نو نتاجها و نیروهای سیاسر یک نشور از
لحاظ م،اب قدرت و ررصتهای سیاسر از وضعیت متعاجلر بررورجارنرد و مت،اسر

برا

اهداف و نارویژه هایشان ام ان تأثیرگذاری و نظارت بر ی دیگر را جارند و روابط میران
آنها جرمجموع باعث ایجاج هماه،گر و ناه

ت،

و رشونت سیاسر مرشوج .برررر

صاح،،ظران و پژوهشگران ،مفتوم تعاجل سیاسر را متراجف با توازن قدرت مرجان،رد و از
آن برای تحلیل روابط بینالمللر و م،طقوای یا وضعیت سیاسر جارلر نشرورها اسرتفاجه
مرن،،د .بر این اساس ،تعاجل سیاسر جر سطا بین المللر و م،طقوای بو مع،ای همو،گر
نو،ر قدرت و نفوذ جولتهای رقی

( .)Schroeder, 1989: 135-153و جر سطا ملر

بو مع،ای توازن قدرت میان نتاجها و نیروهای سیاسر جارلرر اسرت .جر سرطا سیاسرت
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جارلر ،ازهملو وضعیت احزاب جر نظامهای جمونراتیک مورج توهو قرار گررتو است .جر
این مورج ،تعاجل سیاسرر برو وضرعیتر اطرالق مررشروج نرو احرزاب رقیر

از م،راب و

ررصتهای بو نو،ت متقارن بررورجارند و قاجرند بو رقابتهای مع،اجار و مؤثر ،بو ویرژه
جر نارزارهای انتخاباتر بپرجازند (.)Ordeshook & Shepsle,1982

نگارندگان نزجی ر جو مفتوم تعاجل سیاسرر و موازنرو قردرت را مررپرذیرج ،امرا جو
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

تفاوت میان آنها قائل است .نخوت این نو ،مفتوم تعاجل سیاسر معمروالً برر وضرعیتر
نارنرجی و اندیشیده شده جاللت جارج .بو ع،ارت جیگر ،ه،گامر نو واحردها و برازیگران

دوره هشتم شماره

سیاسر مرنوش،د از راه توارا و تمتیدات راصر همچون وضر مقرررات و نتاجسرازی

ب ست و هفتم

روابط و تعامالت روج را متعاجل و مطلوب سازند ،مرتوانیم حرنرت آنران را جر هترت

اول شماره پ اپ
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تعاجل سیاسر ارزیابر ن،یم .برای مثال ،اصالح و بازت،ظیم قوای سیاسر و ترتی،ات نتاجی
یک نشور جر هتت توزی متوازن تر قدرت و موئولیت میان نتاجها و نیروهای سیاسرر
مم ن است بو تعاجل نظام سیاسر و حل ت ،ها و م،ازعات میران ایرن نیروهرا و نتاجهرا
نمک ن،د .این جر حالر است نو مفتوم موازنو قدرت بر وضعیتر م،ازعاتر و نارواسرتو
جاللت مرن،د .بو ع،ارت جیگر ،ه،گامر نو جو بازیگر سیاسر بینالمللر یا ملرر اهردارر
متعارض را جن،ال مرن،،د و هر یک مررنوشر،د نفروذ یرا تورلط رروج را برر قلمررو یرا
حوزههای عالیا مشتر ارزای

جه،د ،اما جر اثر این رقابت و م،ازعو ،نارواستو بو یرک

توازن و همو،گر جر قدرت و نفوذ روج مررس،د ،این وضعیت را مرتوان توازن قردرت
نامید (مورگ،تا .)1831 ،ال،تو این توازن و همو،گر مم ن اسرت جو طررف را از تتراهم
موتقیم بو ی دیگر بازجارج و یا حتر آنها را برو تجدیرد نظرر جر نروع روابرط ،مردیریت

م،ازعات یا تخفیف سطا م،ازعو واجار سازج ،اما لزوماً آنها را بو سوی مصالحو و روابط
سازنده ره،مون نخواهد شد .بررر صاح،،ظران بر این باورند نو توازن قدرت بو همران
اندازه نو مم ن است موه

بازجارندگر شوج ،مرتوانرد برو محرر ه،رگ و جرگیرری

ت،دیل شوج ( .)Rummel, 1981جوم این نو ،تعاجل سیاسر وضعیتر ،بو نو،ت پایردار و
نتاجم،د است ،جر حالر نو توازن قدرت امری ناپایدار اسرت .جر تروازن قردرت ،هرر جو
طرف بالراصلو پس از همو،گر ،مرنوش،د جوباره جر بررر زمی،وها برر ی ردیگر پیشرر
گیرند .بو عالوه ،احواس ام،یت جر روابط میان برازیگران رقیر

و معرارض ،ترا حردوج

زیاجی بو تصورات آنها از ی دیگر بورتگر جارج و ایرنهرا همگرر تروازن قردرت را جر
معرض آسی
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قرار مرجهد و یا آن را بو عاملر جر هتت ایجاج یا تداوم م،ازعات ت،ردیل

مرن،د .ال،تو تفاوتهای مورج اشاره بدین مع،ا نیوت نو تعاجل سیاسر ارت،اطر با رقابرت
و م،ازعو ندارج .نظمهای سیاسر جر جرون نشورها لزوماً و همواره بر تعاجل میان نتاجها و
نیروهای سیاسر استوار نیوت،د .نم نیوت،د نظامهایر نو برر اسراس توزیر و تخصریص
نامتعاجل قدرت و ررصت میان نتاجها و نیروها ش ل گررتو و تداوم یارتروانرد .جر چ،رین
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نظامهایر ،برقراری تعاجل سیاسر معموالً از مجرای م،ازعات سیاسر مررگرذرج ،زیررا از

ایران مطالعه

ی وو ،نتاجها و نیروهای حانم تمایل چ،دانر بو تغییر روی ررج و تعردیل روابرط سرلطو

موردی عملکرد

ندارند و از سوی جیگر ،نیروهای مخالف نیز معموالً بو جن،ال تغییر نرل سرارتار سیاسرر
هوت،د .ال،تو جر هریان این م،ازعات مم ن است گروههای حانم بو این نتیجو برس،د نرو
هزی،وهای حفظ سارتار و روابط موهوج بی

از رواید آن است و نیروهای مخالف نیز جر

یاب،د نو قاجر بو حذف نامل گروههای حانم نیوت،د .جر ایرن صرورت ،جوطررف مم رن
است بو تغییر روی رج و تعدیل روابط تن جر جه،د .بررر از نظریو پرجازان سیاسر ،گذار
بو جمونراسر جر نظامهای غیرجمونراتیک را بر اساس همین ررای،د توضیا مرجه،د .آنها
استدالل مرن،،د نو جر بویاری از نشورها ،قواعرد جمونراتیرک رقرط ه،گرامر از سروی
جولتها و گروههای رقی

پذیررتو شده است نو آنها جر هریان م،ازعات طوالنر رروج

بو موازنو قدرت رسیده و جریارتواند نو قاجر بو حذف و یا ناجیده گررتن ی ردیگر نیورت،د
(.)Przeworsky,1988

پسابرجام

رالصو این نو ،مفتوم تعاجل سیاسر عالوه بر جاللتهای ه،جاری ،از ظرریت باالیر
برای تحلیل و ت،یین روابط و تحوالت سیاسر بررورجار است .باوهوج این ،تلقر رایج از
مفتوم تعاجل سیاسر و محدوج نرجن آن بو توازن نتاجها و نیروهای رسمر )همچون قوای
ح ومتر و یا احزاب و تش لهای رعال جر عرصو رسمر سیاسر) برای بررسر و تحلیل
ویژگرها و موائل سیاسر ایران چ،دان نارر بو نظر نمررسد .روابرط سیاسرر جر ایرران
ه،وز چ،دان پایدار و نتاجی،و نشده است .بخ

اعظم روابط و پوی های سیاسر ررار

از نتاجهای رسمر جر هریان است .برای مثال ،ه،وز احزاب سیاسر هایگراه مشرخص و
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پذیررتو شده ای جر نظام سیاسر ،رقابتهای انتخاباتر و مدیریت سیاسر نشور ندارنرد .

جر عوض ،رقابتها و نشم

های سیاسر جر قال ها و شر لهرای مت،روعر همچرون

ه،اح ب،دیهای نامتعین و ناپایدار جرون ح ومتر ،نشم

پ،تان و آش ار میان نتاجهای

رسمر ،تحر گروهها و ش ،وهای غیر رسمر علیو این یا آن نیرو یا نتاج رسمر ،صرف
ب،ردی گرروههرای مخرالف جر مقابرل ح ومرت و گراه جر شر ل اعتراضرات ریابرانر و
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

ه ،،های توجه ای هریان مریابد .بن ابراین ،نمرتوان تعاجل سیاسرر جر ایرن نشرور را
صرراً بر اساس وضعیت و روابط نتاجها و نیروهای رسمر مورج بررسر و سر،ج

قررار

دوره هشتم شماره

جاج .جر چ،ین وضعیتر ،الزم است مفتوم تعاجل سیاسر بازتعریف شوج تا از ظرریت الزم

ب ست و هفتم

برای بررسر و تحلیل ویژگرها و موائل مورج اشاره بررورجار شوج .جر این مقالو ،مفتوم

اول شماره پ اپ
بهار 7931

تعاجل سیاسر جر حوزه سیاست جارلر تا هایر بوط جاجه شده نو نل سارتارها ،نیروهرا
و روابط سیاسر؛ اعم از رسمر و غیررسمر ،نتاجی و غیرنتاجی و آش ار و پ،تران را نرو
هر یک بو نحوی از انحاء حوزه سیاست را تحت تأثیر قرار مرجه،رد جربرگیررج .جر ایرن
مع،ا ،تعاجل سیاسر آرمانر بیانگروهوج توازن پایردار و همراه،گر پویرا جر روابرط میران
اهزای نظام سیاسر ،نتاجهای ح ومتر ،هامعو سیاسر ،تش لهرای سیاسرر ،نخ،گران و
رعاالن سیاسر هامعو مدنر نتاجهای اهتماعر ،انجمنها و تش لهای ص،فر شرتروندان،
رسانوها و ش ،وهای ارت،اطر است (جالوری.)1 ،1831 ،

سپهر عمومی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
سیاست رارهر جر قانون اساسر همتوری اسالمر ایران ،بغایت آرمانگرا و ایدئولوژیک
است .موائلر از ق،یل ،نفر هرگونو سلطو ،جراع ازحقوق همو مولمانان هتران ،سرعاجت
انوان جر نل هامعو بشری ،ح ومت حا و عدل برای همرو هتران ،حمایرت از م،رارزه
موتضعفین جر برابر موت ،رین جر همو هتان ،متمترین اهداف یا اصول سیاست رارهر
ایران ،جر قانون اساسر است .روی رج و روحیو انقالبر گری ،از متمترین مشخصو ررتار
سیاست رارهر همتوری اسالمر ایران پرس از انقرالب ،بروجه اسرت .نقر
انقالبر جر محیط عملیاتر سیاسرت ررارهر ،بمراتر

نتاجهرای

پررنرگ ترر از جسرتگاه جولرت و
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جستگاه جیپلماسرر اسرت .بردلیل هردف ایردئولوژیک نفرر سرلطو و جرراع از م،رارزات
موتضعفین و نیروهای آزاجیخواه جر اقصر نقاط جنیا ،روی رج سیاسرت ررارهر ،عمردتاً
*مخالفت با وض موهوج* ،وجر تقابل با نظرام حرانم برر م،اسر،ات هترانر و ترتی،رات
م،طقوای بوجه است .حفظ حد معی،ر از راصلو و تقابل با ایراالت متحرده آمری را بع،روان
سم،ل است ،ار هتانر ،ی ر از باورها یا آموزههای ماندگار سیاسرت ررارهر همتروری
اسالمر ایران ،بوجه است ..این نگاه ،باعث تفویر راصر از ام،یت ملرر شرده و سیاسرت
رارهر روج را مرطل،د .انقالبها عموماً با جاعیوهای بزرگر بو میدان مرآی،رد و همرین
امر باعث غل،و تف ر ایدئولوژیک برر ذهرن ره،رران و نخ،گران شرده و باعرث مررشروج
سیاست رارهر بدون توهو بو توانایرها و شرایط زمانر و م انر و مقتضیات جارلرر و
بین المللر ،اهداف بویار جور جست و غیر مم ن را جر حداقل زمان تعقی

ن،،رد و ایرن

واق بین ن،وجن و ایدئولوژیک بوجن جر اهداف ،ام،یت نشور و م،ار ملر را مورج تتدیرد
و رطرات موتمر و جر برهوهایر برگشت ناپذیر مرنماید (رنج،ر.)93 :1833 ،
بررسر جرعرصو سیاست رارهر همتوری اسالمر ایران جر طول چتار جهو گذشتو،
وهوج جو جیدگاه اصلر را جر محیط ملر و محیط سازمانر آن ،آش ار مرن،د.
نگاه سنتی به امنیت ملی
نگاه س،تر ،از لحاظ ش،اسایر تتدیدها ،گفتمانر «برون محور» و جشمن گرا است و بی
از هر چیز ،ام،یت ملر را جر معرض تتدیدهای رارهر مربی،د .واژههایر مان،د :جشرمن،

مفهوم تعادل در
س ستم س اس
جمهوری اسالم
ایران مطالعه
موردی عملکرد
پسابرجام

تتاهم ،تجاوز ،از نلید واژههای این گفتمان است .این گفتمان اصوالً جر تضاج با نشورها
و ایدئولوژیهای غربر ش ل گررتو و جر نتیجو ،تتدیدات ناشرر از آنهرا ،وارج رره،رگ
سیاسر این گفتمان شده است .ب،ابراین ،جر وهلو اول ،تتدیدات رارهر مورج نظرر ایرن
گفتمان است .گفتمان س،تر ام،یت ،زمانر نو تتدیدات رارهر را جر نظر مرگیرج تا حد
زیاجی آنها را وابوتو بو نیروهای رارهر مرجاند .سیاست رارهر تعامرل گرایرر ضرد
نظام هژمونیک یا ضد نظام سلطو ،محور اصلر سیاست رارهر همتوری اسالمر ایرران
جر جوران اصول گرایر بوجه است( .متقر و آزرمر .)2 :1838 ،نگاه س،تر ،وظیفو جولرت
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را تعرالر انورانهرا و سرریر آنهرا برو سروی ا مررجانرد .از همرین رو ،ارزشهررا را جر
جرونرترین الیوهای تعریف روج از ام،یت قرار جاجه و پاسداشرت آنهرا را عرین ام،یرت
مرجاند .گفتمان اصول گرایر ،از ام،یت ،تعریفر ررا ملر ارائو مررجهرد و اصروالً ام،یرت
ملر هدف اصیل سیاستهای ام،یتر آن نیوت و توهو و تانید بو "ام،یت ملرر" از براب
ضرورت سیاسر و مقتضیات و مصالا صورت مرگیرج .این امر ،زمی،و یک هدف براالتر

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

است و آن «ام،یت امت اسالمر» است .اصوالً تفویر ررا ملر از ام،یت ملرر نرو موضروع
آن «امت» بو های «ملت» است .جر این نگرش واژه امت بو های ملت مرنشی،د و ام،یت
ایران بو هغراریای نل هتان اسالم وابوتو مرشوج (تاهیک.)123:1831 ،
بر اساس این مدل تحلیلر ،سیاستهای ایدئولوژیک جارای مشخصوهایر هوت،د نرو
ع،ارتاند از:
-1تف ر رراملر بو های بو های تف ر ملر؛
-2رویارویر با نظام بین الملل؛
-8عدم واق بی،ر و جر واقعیتهای عی،ر؛
-1انعطاف ناپذیری جر سیاست رارهر؛
-5ارراط جر استقالل رواهر؛
-9برجاشت سخت ارزاری از ام،یت ملر؛
-3بر توهتر بو اهمیت عوامل اقتصاجی؛
-1عدم استفاجه از رقابتهای بین المللر بو نف ام،یت ملر؛
-3آرمان گرایر جرعر گرا (بو های آرمان رواهر تدریج گرا)؛

-13عدم ت،اس

اهداف ملر با قدرت ملر؛

-11تفویر امرو ر عی،رر برر اسراس باورهرای ذه،رر (ذهرن گرایرر مفررط) (رنج،رر
.)91:1833
مشخصوهای روق قابل تفویر جر عین حال قابل ارزای

هوت،د و جر مورج هرر نردام

از آنها و مصاجیقشان مرتوان توضیحاتر را اراه جاج .ن ترو ای نرو بایرد ترذنر جاج ،ایرن
است نو معیارهرا و مشخصروهرای رروق بیشرتر بعرد بیرونرر و ررارهر سیاسرتهرای
ایدئولوژیک را نشان مرجهد؛ ولر بر م،،ای تئوری پیوند میان سارتارهای جارلر و ررتار
رررارهر ،برردون سررارت ایرردئولوژیک جر جارررل ،نمررترروان انتظررار سیاسررت رررارهر
ایدئولوژیک را جاشت و بو همین ترتی
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هم نمررتروان از سرارت ایردئولوژیک ،انتظرار

جاشت نو جر جارل سیاستر غیر ایدئولوژیک جر پی

گیرج .برو هرر حرال سیاسرتهرای

ام،یتر نو جارای مشخصوهای روق باشد ،تفویر راصر از ام،یت ملر و م،ار ملر جارج و
بر اساس آن تفویر راص است نو چ،ین سیاست رارهر و جارلر را تردوین مررن،رد.

مفهوم تعادل در

صرف نظر از مث،ت و یا م،فر بوجن مشخصوهای روق جر یک سیاست ام،یتر ،این امر ترا

س ستم س اس

حد زیاجی نتیجو ط،یعر هر انقالبر است .بو طور اهمالر باید گفت نو نظام بین الملرل،

جمهوری اسالم
ایران مطالعه

یک نظام سیاسر م،ت،ر بر قدرت است نو یک نظام حقروقر م،ت،رر برر قرانون و ت،ترا راه

موردی عملکرد

جگرگون نرجن آن ،اررزای

قردرت اسرت ،نرو جارای قواعرد و ملزومرات رراص رروج

مرباشد .ب،ابراین ،اگرچو برقراری نظمر عاجالنو جر جنیا شرعاری بوریار زی،را و آرمران و
هدف و آرزوی بویاری از مرجم جنیاست؛ ولر رعالً جر حد مقدورات همتوری اسرالمر
ایران نیوت (رنج،ر.)18 :1833 ،
نگاه نوین به امنیت ملی
گفتمان نوین ام،یتر ،ارراط جر زمی،و تتدیرد ررارهر ،تمرنرز بری

از حرد برر جشرم،ان

رارهر و تانید بر تتدیدهای نظامر را مرورج نقرد قررار مررجهرد .جر ایرن گفتمران برر
بوترهای جرونر تتدیدات رارهر اهمیرت بیشرتری جاجه مررشروج و اررراط جر جشرمن
گرایر نو جر حال حاظر بر ذه،یت نخ،گان سیاسر نشور حانم است ،غیر واقعرر تلقرر
مرشوج .بر اساس این نگرش ،تتدیدهای رارهر جر مقایوو با تتدیردهای جارلرر ،نرم

پسابرجام

اهمیت تر قلمداج مر گرجج .غل،و تف ر سخت ارزاری مم ن است باعث غل،و تف ر نظامر
بر ذه،یت نخ،گان شوج و حتر آنها را جر زمی،و موائل ام،یتر جارلر وارج نماید و زمی،رو
وروج نظامیان بو عرصو سیاست را رراهم آورجه و یا تصمیمات سیاسر را تحرت الشرعاع
مالحظات نظامر قرار جهد نو بویار رطرنا است .ایدئولوژیک گرایر جر این روی ررج
جر سیاست رارهر بو این مع،است نو جر عین جارا بوجن مؤلفوهای ایدئولوژیک ،نراربرج
آن جر سیاست رارهر محدوج بو جو ع،صر "مصلحت" و " م،ار ملر" اسرت .جر واقر
مالحظو این جو ع،صر مان از ت،درویهای ایدئولوژیک جر سیاست رارهر شرده اسرت.
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این روی رج تالش مرن،د تا آرمانهای انوانر و اسرالمر را برا توهرو برو واقعیرتهرای
موهوج جن،ال ن،د .جر این راستا "برقراری و حفظ تعاجل و تروازن برین م،رار جرراعر –
ام،یتر ،رراهر -اقتصاجی ،ایدئولو ژیک ،و معطروف برو نظرم هترانر نیرز ی رر جیگرر از
مختصات و ملزومات گفتمان اعتدال جر سیاست رارهر است (ریروز آباجی-8 :1832 ،
.)2

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

گفتمان نوین ام،یتر ،ارراط جر زمی،و تتدید رارهر ،تمرنز بی

از حرد برر جشرم،ان

رارهر و تانید بر تتدیدهای نظامر را مرورج نقرد قررار مررجهرد .جر ایرن گفتمران برر

دوره هشتم شماره

بوترهای جرونر تتدیدات رارهر اهمیت بیشتری جاجه مرشوج و ارراط بر جشمن گرایر

ب ست و هفتم

نو جر حال حاضر بر ذه،یت نخ،گران سیاسرر نشرور حرانم اسرت ،غیرر واقعرر تلقرر

اول شماره پ اپ
بهار 7931

مر شوج .بر اساس این نگرش ،تتدیدهای رارهر جر مقایوو با تتدیردهای جارلرر ،نرم
اهمیت تر قلمداج مرگرجج .غل،و تف ر سخت ارزاری مم ن است باعث تف ر نظرامر برر
ذه،یت نخ،گان شوج و حتر آن ها را جر زمی،و موائل ام،یتر جارلرر وارج نمایرد و زمی،رو
وروج نظامیان بو عرصو سیاسر را رراهم آورج و یا تصرمیمات سیاسرر را تحرت الشرعاع
مالحظات نظامر قرار جهد نو بویار رطرنا است.
جر گفتمان نوین ام،یتر ،عوامل تتدید جارلر اعم از بحران مشروعیت سیاسر ،بحران
هویت ،و نانارآمدی اجاری و اقتصاجی ،از متمترین تتدیدهای ام،یتر بو شمار مررآیرد و
ال،تو حل آنها موتلزم تمرنز بر امور جارلر و ناستن از جغدغوهای رارهر است نو برر
اساس آن ،نظام توان روج را صرف امرور جارلرر نررجه و جر واقر برو بازسرازی رروج
مشغول مرشوج .از این هتت ،بزرگترین تتدید نظام جر هر بعد ،از عمل ررج ضرعیف و

م،فر آن ناشر مر شوج .ب،ابراین ،بدون توهو بو ایرن ن ترو مترم ،ارزیرابر سیاسرتهرای
گذشتو اصالح عمل رجهای سابا غیر مم ن رواهد بوج .نارآمد نموجن جستگاه سیاسرر،
و ناستن از میزان گوترجگر جولت ،موه

ناه

اساسر جر میزان تتدیدها رواهد شد.

بر اساس این تحلیل ،تجارب تاریخر ایران ،جست نم جر طرول جویورت سرال گذشرتو،
نشان مرجهد نو ح ومتها از لحاظ جارلر ،بو علت جوری از مرجم و رقدان مشرروعیت
سیاسر جچار ضعف و ناام،ر شده اندو تتدیدهای رارهر ت،تا جر چ،ین زمی،و ای توریا
پیدا نرجهاند .این موارج همو ،قانونم،دیهای تاریخر است نو بر اساس آن ،عمل رجهرای
مشابو ،نتایج و پیامدهای ی وانر رواهد جاشت و جر س،تهای التر هیچ گونرو تغییرر و
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ت،دیلر راه ندارج .جر واق  ،این روی رج ،بو مع،رای پرذیرش شر افهرا جر واقعیرتهرای
موهوج هامعو نو بتواند رابطو ای معقول و م،اس

بین نیازها و ضرورتهای هغراریرایر

سیاسر از یک طرف و هتت گیریها و گرای های سیاسرر و انقالبرر از طررف جیگرر
ایجاج نموجه و جر گفتمان سرازی هرم تعراجل و تروازنهرا را مرورج مالحظرو قررار جاجه،

مفهوم تعادل در

جیدگاههای مخالف و اقلیت را محترم شمرجه و با آنها با مدارا بررورج نماید (ان،رری و

س ستم س اس

نشوریان.)1832 ،

جمهوری اسالم
ایران مطالعه

جر گفتمان نوین ام،یرت ملرر ،جر بعرد سیاسرت ررارهر ،عمرل گرایرر ،هرایگزین
ایوتارهای ایدئولوژیک شده و م،ار ملر و مصلحت همتوری اسالمر ایرران ،راه،مرای
اقدام جر عرصو روابط بین المللر مرباشد .این امر روی رج واق گرایانو نور،ت برو نظرام
بین المللر ناشر مرشوج نو جر آن ،واحدهای ملر جر سارتار م،ت،ر بر قدرت نظرام برین
المللر مر باشد .برای ارزای
نشم

قدرت ملر و تأمین اهداف و م،ار ملر روج ،بو رقابرت و

مر پرجازند .ب،ابراین ،هدف اولیو همتوری اسالمر ایران ،باید اررزای

قردرت

ملر از طریا هم اریهای م،طقوای و بینالمللر با تمامر نشورها باشد نو ال،تو پرذیرش
ملزومات آن ضروری است .بر این اساس ،روابط موالمت آمیز برا جنیرای ررار  ،از جو
ه،،و نلر بر توسعو اقتصاجی نشور تأثیر مررگرذارج .جر وهلرو اول ،همتروری اسرالمر
ایران با این اقدام مرتواند ضمن هل

اعتماج نشورهای جیگر ،بو هذب سرمایو گرذاری

رارهر و وارجات ت ،ولوژی پیشررتو اقردام ن،رد .از سروی جیگرر ،تانیرد برر هم راری
بینالمللر ،بو مفتوم آغاز جوران هدید جر سیاست رارهر ایرران اسرت نرو نشرورهای

موردی عملکرد
پسابرجام

مختلف را بو هم اری با ایران جر نلیو زمی،وها رررا مررروانرد .جر ایرن گفتمران ،لزومراً
آرمانها رراموش نمرشوند ،بل و بین آرمان و واقعیت پلر زجه مرشوج و آرمان ررواهر
تدریج گرا هایگرین آرمران گرایرر جرعرر گررای غیرر عملرر شرده و جر واقر تفوریر
ایدئولوژیک (نو جی،ر) از آرمانها ن،ار گذاشتو مرشوج.
سیاست گذاری پسا برجامی (عدم تعادل سیاسی در ساختار سیاسی ایران)
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 .1ظرفیتهای بالقوه برجام در ابعاد منطقهای
نزجیک بو یک جهو بخ

قابل تروهتر از تروان جیپلماسرر نشرور برو مورئلو هورتوای

ارتصاص یارتو بوج نو با جستیابر بو تواررا هرام هورتوای تمرنرز جوازجه سرالو غررب
بررعالیتهای هوتوای نو جر سیاسرت ررارهر ایرران ان،اشرتو شرده ،و وقرت و انررژی
نخ،گان ر ری و ابزاری نشور را گررتو بوج از هم پاشیده شد .همچ،ین برهرام توانورت
زمی،و غیرام،یتر سازی پرونده هوتو ای ایران وررو از ذیرل رصرل هفرتم م،شرور ملرل
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

متحد را رراهم ن،د این امر توانوت بو ارام

بخشریدن برو رضرای م،طقرو ،روشر،ی،ر و

تشویا نشورهای مختلف جنیا بو توسعو روابط اقتصاجی روج با همتوری اسالمر ایرران
نمک ن،د و همچ،ین باعث زمی،و حضور مؤثر و قدرتم،د اقتصاجی ایرران برا اسرتفاجه از
جسترسر بو سازونارهای نقل و انتقال مالر ،م،طقوای و بینالمللرر ررراهم نررجه اسرت.
ایجاج آرام

روانر جر رضای اقتصاجی ایران مرتواند بو زمی،و سازی برای توسعو روابط

اقتصاجی وتوتیل تجارت رارهر و م،طقوای م،جر شوج .ارتقای هم اریهای م،طقروای
جر حوزههای تجاری و اقتصاجی و ام،یتر برو ویرژه جر راسرتای رشرد اقتصراجی پایردار،
نیازم،د سرمایو گذاری رارهر جر اقتصراج ایرران نرو جر سرایو تواررا هورتو ای ام ران
پذیرتر شرده اسرت ( .)Torabi, 2016تقویرت رژیرم عردم اشراعو هترانر جر راسرتای
عملیاتر نرجن ایده راورمیانو عاری از سالحهای نشتار همعر ،قدرتهای م،طقروای را
از حرنت بو سمت تولیحات هوتو ای و ایجاج رقابت تولیحاتر هوتو ای جر راورمیانو
بازمر جارج .توارا هوتو ای ایران با اث،ات عردم تمایرل تترران بررای حرنرت برو سرمت
تولیحات نظامر هورتو ای ،از میرزان تر ،هرا جر م،طقرو مررناهرد (.)Philips, 2015
اهمیت ژئوپلتیک ایران جر غرب ارزای

یارتو است بو نحروی نرو اهررای برهرام زم،،رو

ایجاج ث،ات جر م،طقو جر راستای هلروگیری از رشرد اررراط گرایرر و تروریورم و حرل
بحرانهای م،طقوای را ررراهم نررجه اسرت از هملرو پیامردهای سیاسرر اهررای برهرام
وارجشدن ایران بو ع،وان بازیگر م،طقوای جر معراجالت سیاسرر اسرت .از طرررر پرس از
پایان تحریمهای سیاسر ،ایران جست برازتری جر معراجالت و مورائل م،طقروای رواهرد
جاشت و از م،ظر بینالمللر نیز قدرتهای بزرگ ،روی نق

و نفروذایران جر راورمیانرو

بو ع،وان یک نشور استراتژیک حواب باز رواه،دنرج وتمایرل رواه،رد جاشرت از ایرن
نشوربرای م،ارزه با تروریوم و حل مش الت هتان اسرتفاجه ن،،رد و از ایرن رو هرچرو
ایران بتواند روج را همگام ن،د ،آنها نیز حاضرند بو ایرران نقر

بیشرتری بده،رد و جر
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عین حال اهرای برهام هایگاه راه،رجی ایران را نزج متحدان م،طقوای ایران مثل سروریو،
عراق وحزب ا چون اینها حل یک معضل راه،رجی بین ایران و قدرتهای برزرگ را
نشانو ارزای

قدرت ،نق

چانو زنر ایران جر موائل م،طقوای مربی،،د از طررر متحردان

بزرگ س،تر ایران مثل چین وروسیو نو توارا هوتوای را جر هترت اررزای

چ،دهان،رو

مفهوم تعادل در

گرایر جر موائل م،طقوای و هلروگیری از نفروذ غررب و تقویرت ث،رات مرربی،رد .لغرو

س ستم س اس

تحریمها زمی،و هم اریهای استراتژیک ایران با روسیو را رراهم نرجه است ررو ایرران

جمهوری اسالم
ایران مطالعه

از انزوای بینالمللر جیپلماتیک و برقرراری راه،ررجی برا روسریو ،رریرداری تورلیحات

موردی عملکرد

پیشررتو نظامر از هملو سامانو اس  ،833مردرن شردن نیرروی نظرامر ایرران ،جرونمرای
معاجالت م،طقوای را متحول نرجه است ( .)Ruff, 2016چین وروسیو توارا هورتوای را
جر راستای ارزای

چ،د هان،و گرایر جر موائل م،طقروای و هلروگیری از نفروذ غررب و

تقویت ث،ات ارزیابر مرن،،د (.)Hsu, 2016
 .2عملکرد بالفعل و پسابرجامی در ابعاد منطقه ای
هرچ،د همتوری اسالمر ایران هیچ تعتدی نرو برر اسراس آن ،ملرزم برو تغییرر راه،ررج
م،طقوای روج شوج را نپذیررتو است ولر تالش غرب این است نو تحوالت م،طقو راور
میانو را بو اهرای برهام گره بزند (نوازنر و قاسمر و ررسایر.)1 :1831 ،
هدا از روند مذانرات هوتو ای م،تترر برو برهرام و ارزیرابر مرتن محرور برهرام و
قضاوت جرباره جستاورجهای آن ،و همزمان رررو ایراالت متحرده از تواررا هورتو ای،

پسابرجام

پیامدهای برهام جر سطوح مختلف جارلر ،م،طقوای و بینالمللر قابرل تأمرل و بررسرر
است .مطالعو تحلیلها و برجاشتهای پژوهشگران اروپایر و آمری ایر جرباره پیامردهای
برهام بر سیاست رارهر ایران جر راورمیانو ،روایتگرر شر ل گیرری رونردهای هدیرد
«ت،دیل ایران از ایران هوتو ای بو ایران ،جر رویای هژمرونر م،طقروای و ایرران موشر ر»
است و شاهد جور هدیدی از بازیِ باطل ،تتدید انگاری و ام،یترر شردن ایرران ان رار و
مقاومت از سوی همتوری اسالمر جور هدید تحریمها از سوی غرب -و نتایتاً مرذانره
با غرب جر شرایط استیصال هوتیم .بر این اساس ه،گامر نو سیاست رارهر همتروری
41

اسالمر ایران را بو طور نلر تحلیل مرن،یم ،نخوتین پرسشر نرو مطررح مررشروج ایرن
است نو ندام م،فعت یا هدف ملر جر چو مقطعر و با اهرای چرو سیاسرتر بایرد جن،رال
شوج؟ بر ترجید جر این زمی،و یک سیاست رارهر مطلوب برای همتوری اسالمر ایرران
سیاستر است نو بو جن،ال گوترش م،ارعر مشخص و تأمین حدانثری م،ار ملرر باشرد.
این م،فعت باید م مل و سازگار و نو معیوب و ناسازگار با م،ار و اهداف نرالن نشرور

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

بوجه و بر هزی،وهای آن غل،و ن،د.
هرچ،د برهام با توهو بو ظرریت بالقوه آن مررتوانورت جر ابعراج م،طقروای راهگشرا
باشد اما بو علت عمل رج پوا برهامر همتوری اسالمر ،برهرام جر رسریدن برو اهرداف
مورج انتظار روج جچار چال

اساسر گرجید .جر این مقال بو بعضر از مواضر مت،راقض

پوا برهامر اشارهای مرگرجج.
جوازجه سال زمان الزم بوج تا پس از ررو غلتیدن اقتصاج نشور جر تحرریمهرای رلرج
ن،،ده ،پرونده هوتوای بو سرانجامر برسد اما ،شگفتانگیز ای ،و برا نترایر شردن تواررا
هوتوای جر تیر ماه  ، 1831جر اقردامر پرسر

برانگیرز همتروری اسرالمر ایرران تروان

موش ر بالوتیک روج را با برج  1333ترا  2333نیلرومترجر اسرف،د مراه همران سرال ،برو
آزمای

گذاشت .شگفت انگیزتر ای ،و بر روی موشکهرا ع،رارت «اسرراییل بایرد محرو

شوج» بو زبان ع،ری نوشتو شد تا های ترجیدی براقر نمانرد نرو هردف ایرن موشرکهرا
نجاست( .علیزاجه.)25:1835،
ژانویو  2319جر حالر ررا رسید نو توررانر سرتمگین روابرط تترران -ریراض را برو
ی ،اره جرنورجید و روابط جو نشور قط شد .تتران اعدام شیخ نمر باقر ال،مر شریعو بل،رد

پایو سعوی را مح وم نرج ولر شگفت انگیرز ای ،رو برو جن،رال ایرن اعترراض ،سرفارت
عربوتان جر تتران و ن،وولگریاش جر مشتد ،بدون مدارلو مؤثر پلریس مرورج یرورش
قرار گررتو و بو آت

نشیده شدند .جر نتیجو ریاض روابط جیپلماتیک رروج برا تترران را

قط نرج و بو جن،ال آن ،تتران را جر شورای هم اری ،اتحاجیو عرب و سازمان هم راری
اسالمر مح وم نرج .جر تلخر بیانیو نتایر سیزجهمین اهالس سازمان هم اری اسرالمر
همین بس نو حون روحانر جر مقام رییس همتور ایران و محمد هواج ظریف جر مقرام
وزیر رارهو از حضور جر هلوو ارتتامیو برو ه،گرام تصروی

بیانیرو جر نشورت سرران

روججاری نرجند ،و بیانیو بو س،ک و سیاقر نو عربوتان مررواست برو تصروی
نشررورهای موررلمان رسررید .جر ایررن بیانیررو حررزب ا ل،،رران همچررون جاعر

عمروم
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سررازمانر

تروریوتر و ایران حامر تروریوم معررر شد (علیزاجه.)29 :1835 ،
و جر اجامو همین سیاست پس از برهام نیز شاهد سخ،رانرهای شدید ضرد برهرامر،
تداوم آزمای

موشکهای بالوتیک و شمایل موش ر با شرعار محرو اسرراییل ،حمایرت

ایران از بشار اسد ،رریداری سامانوهای هدید نظامر از روسیو ،ت،دیل ایرران برو برازیگر
چال

برانگیز م،طقوای ،تالش ایران برای جسرتیابر برو ر،راوریهرای مردرن موشر ر و

تحویل آن بو متحدان م،طقوای و انجام اقدامات تحریک آمیرز جر رلریج ررارس هورتیم.
اینها حلقوهای زنجیری است نو نو بخت رر سری تحریمها و اطمی،ران شررنتهرای
رارهر بو سرمایو گذاری جر ایران را بویار نم نرجه است (نوازنر و قاسمر و ررسرایر،
 .)1 :1831جر اجامو بازتاب عمل رج مت،اقض پوا برهامر همتروری اسرالمر جر محاررل
غربر را مورج بررسر قرار رواهیم جاج.
از نگاه این جستو ازتحلیل گران برهام اساساً توارقر ناقص بوجه زیررا برو ایرران ایرن
توانایر را مرجهد نرو غ،ررسرازی ن،رد و جر نتایرت توانرایر آمری را را بررای اسرتفاجه
ازموثرترین ابزارهای مالر واقتصاجی روجبرای مقابلو با ررتارهای ایران محردوج ن،رد جر
این نگاه برهام اگر مقدموای برای حل و رصرل م،اقشروهرای م،طقروای ن،اشرد سروجم،د
نیوت .آمری ا امیدوار است گرای های توارا طل،انو جولت ایران و گرای های بو شدت
ضد ایرانر عربوتان سعوجی جر صورتر نو بو صورت هوشرم،دانو و روشرم،د مردیریت
شوج مرتواند ایران را بو سمت برهام م،طقوای ب شاند (.)Zarate, 2015

مفهوم تعادل در
س ستم س اس
جمهوری اسالم
ایران مطالعه
موردی عملکرد
پسابرجام

از متمترین این تحلیل هاگزارش مرنز تحقیقات ن،گره آمری ا جر تاریخ هفتم ژوئرن
 2319مرباشد نو با ع،وان «سیاست رارهر ایران» با قلم ن،ث ناتزمن جر پاسخ برو ایرن
پرس

نو ایا برهام باعث تغییراتر جر سیاست ایران شده ،گزارش مرجهد «ره،رایران جر

م،اس،ت های مختلف اظتار نرجه نو توارا هوتو ای جر سیاست رارهر ایران جر روابرط
با آمری ا تغییری ایجاج نخواهد نرجبر این اساس ره،ر همتوری اسالمر اشاره نرجهاند:
«چو متن تتیو شده پس ازطر روند قانونر جارل نشور تصروی

بشروج چرو نشروج،

ملت ایران از حمایت ملت مظلوم رلوطین ،یمن ،بحرین و ملت و جولتهرای سروریو و
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عراق و مجاهدان صاجق ل،،ان و رلوطین جست بر نمرجارج .جر هر صورت سیاست ملت
و نظام همتوری اسالمر جر مقابرل آمری را هریچ تغییرری نخواهرد نررج .مرا جر مورائل
م،طقوای و هتانر هیچ مذانرهای با آمری را تخرواهیم جاشرت .مگرر جر مروارج اسرتث،ایر
همچون هوتوای  ...سیاست ما و آمری ا جر م،طقو صدو هشتاج جرهو با همدیگر ارتالف
جارج ،چگونو مرتوان با آنها مذانره و گفت و گو نرج» واقعیرت آن اسرت نرو براالترین

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

مقام تصمیم گیرنده جر ایرران یرک جیرد تجراری نور،ت برو برهرام جارج .برهرام تواررا
سرراستر برای ایشان است .ناه

تحریم ها جر برابر پذیرش محردوجیت برنامرو هورتو

دوره هشتم شماره

ای ،نو بیشتر و نو نمتر .غیر مم ن بو نظر مررسد نو ایشان مصالحو بیشتر برا آمری را را

ب ست و هفتم

اهازه جهد.

اول شماره پ اپ
بهار 7931

جر حالر نو رییس همتور ایران براین نظرر اسرت نرو برهرام شر ل گیرری رضرای
جوستر و تعامل ایران با جنیاست» این گزارش تانید مرن،د پس از برهام هیچ عالمتر از
تغییر جر سیاست رارهر ایران جیده نمرشوج این گزارش بو حمایت ایران از بشار اسرد،
تداوم ازمای

موشکهای بالوتیک ،رریداری سامانوهای هدید نظامر از روسیو ،ت،ردیل

ایران بو بازیگر چال

برانگیز م،طقوای ،تالش ایران برای جستیابر بو ر،اوریهای مردرن

موش ر و تحویل آن بو متحدان م،طقو ایاش ،رعال تر شدن گشت زنر نیروی جر یرایر
ایران و انجام اقدامات تحریک آمیز جر رلیج رارس اشاره نرج .همچ،ین جر این گرزارش
اشاره مرن،د ایران مرتواند از م،اب مالر رروج بررای اسرتخدام م،رارزان شریعر مرذه
نشورهای مولمان برای ه،گ جر سوریو و حمایت از بشار اسد و نیز حمایرت بیشرتر از
گروههای مخالف جر بحرین استفاجه نرجه و همچ،ین مرتواند بو قط

انررژی و تجراری

م،طقو ت،دیل شوج بو گونو ای نرو تروان آمری را را بررای اعمرال رشرارهای اقتصراجی جر
صورت عدم اهرای توارا هوتوای تضعیف ن،د (.)katzman, 2016
توارا هوتوای جر محاس،ات بررر موئوالن سیاست رارهر نشور مربایوت باعث
بت،رروج روابررط ایررران بررا نشررورها و بررازیگران م،طقرروای شرروج ،بررررر از نارش،اسرران و
تحلیلگران بینالمللر بر این نظر هوت،د نو برهام س،

هیچ گونرو تغییرری جر سیاسرت

رارهر همتوری اسالمر ایران نشده و هر چ،د آه،گ و لحن سیاسرت ررارهر ایرران
پس از برهام تغییر نرجه است ،ولر هر چقدر سیاست رارهر ایران جر پوابرهام تغییرر
مرن،د ،بیشتر ش،یو پی

از برهام مرباشد (.)Sick, 2016
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جر گزارش اوت  2319موسوو چاتم هاوس با ع،وان سیاست رارهر ایران جر مورج
پیامدهای برهام آمده است :پیامهای مت،اقض وزیر امور رارهو و سپاه پاسرداران ،نشرانو
سرجرگمر جر مورج هاه طل،رهای م،طقوای است .ایران سیاست روج جر سروریو ،عرراق،
یمن و بحرین را بو صورت مجزا و بر اساس م،ار ملراش جن،ال مرن،د .پرس از تواررا
هوتو ای جر این سیاستها تغییری ایجاج نشده است ( .)Chathemhouse,2016از نگاه
این گزارش ،این امر موه

جوگانگر جر سیاست رارهر ایران» شده است؛ یک چترره،

سیاست رارهر تعامل با غرب جر چارچوب مذانرات هوتوای و چتره جیگرری برترری
هژمونیک ایرران جر عرراق ،سروریو ،یمرن ،و بحررین را برو نمرای

مررگرذارج (2016

.)Chathamhouse,
سیما شاین ،پژوهشگرموسوو اطالعات ام،یت ملر اسرراییل برا نگرارش مقالروای جر
نشریو «نش،ال ای،ترست» این پرس

را مطرح مرن،د نو آیا برهرام تغییرری جر سیاسرت

رارهر ایران تغییر ایجاج نرجه است؟ وی جر پاسخ مرگوید جولت ایرران رواسرتار براز
شدن جرهای اقتصاج ایران بو سوی سرمایو گذار رارهر است ،ولر محارظو ناران از براز
شدن اقتصاج ایران بو سوی غرب نگران هوت،د .آنها معتقدند نو ایرن موضروع جر بل،رد
مدت بو نفوذ رره،گر مرانجامد و بو ضرر نظام است .حفظ نظام ،هدف نتایر ح ومت
ایران بوجه و هوت .ه،اح جولت معتقد بو اهرای مرل چی،ر ،یع،ر باز بروجن اقتصراج برو
رغم انعطاف پذیری سیاسر است ،جر حالر نو ارجوگاه مخالف مرگوید این مدل مشرابو

مفهوم تعادل در
س ستم س اس
جمهوری اسالم
ایران مطالعه
موردی عملکرد
پسابرجام

اقدام گورباچف جر شوروی سابا رواهد بوج و مم ن است تتدیدی برای نلیرت نظرام
باشد (.)Shine, 2016
روان سر زاراتو ،معاون سابا جستیار رییس همتور آمری ا جر هلوو اسرتماع نمیترو
بان داری ،مو ن و امور شتری مجلس س،ای آمری ا اجعا نرج :ررتارهای رطرنرا پرس
از اهرای برنامو هام اقدام مشتر نیز اجامو یارتو است و اجامو مررجهرد :ایرران پرس از
برهام همچ،ان بو انواع رعالیتهای رطرنا روج نو مشمول تحریمهای بینالمللر بوجه،
اجامو مرجهد نو شامل آزمای های موش ر م رر ایران با نقرض قطع،امروهرای سرازمان
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ملل ،اجامو حمایت ایران از تروریوم و پشتی،انر موتقیم تتران از عوامل تروریوتر نیابتر
جر سراسر م،طقو ،استقرار نیروهای نظامر ایران جر سروریو بررای ه،رگ برو نفر جولرت
سوریو ،استمرار نقض حقوق بشر و محدوجیتهای ه،جارهای جمونراتیک مرشوج اجامرو
جارج (.)Zarate, 2015
گری سیک ،استاج جانشگاه نلم،یا بر این نظر است نو ایران هیچ ندام از سیاستهای

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

ب،یاجی روج جر م،طقو را تغییر نداجه و همچ،ان بو حمایرت رروج از حرزب ا جر ل،،ران
وجولت بشار اسد جر سوریو ومخالفت با رژیم اسراییل و سیاستهای جولت عربوتان جر

دوره هشتم شماره

بحرین ،یمن و سوریو اجامو مرجهد .برهام رقط جربراره یرک موضروع و آن هرم برنامرو

ب ست و هفتم

هوتوای ایران و جر پر تغییر ررتار ایران جر حوزه سیاسرت ررارهر یرا جربراره رعایرت

اول شماره پ اپ
بهار 7931

حقوق بشر ن،وج ،رقط این امید وهوج جاشت نو شاید برهام بتوانرد آغرازی بررای تغییرر
روند جر حوزه سیاست جارلر و رارهر ایران باشد (.)Sick, 2016
پارلمان اروپا گزارشر با ع،وان «راه،رج اتحاجیو اروپا جر روابط با ایران پس از تواررا
هوتو ای» م،تشر نرجه و بر این نظر است نو« :هر چ،د ایران وانموج مرن،د بررای تررمیم
ش اف های موهوج جر روابط روج با نشورهای م،طقو تالش مرن،رد ،ولرر ایرن نشرور
رعالیت های مخرب روج را رها ن رجه است .نشورهای م،طقو نگران سیاستهای توسعو
طل،انو ایران هوت،د .این امر مرتواند بو شعلوهای ررقو گرایر جر آی،ده نزجیک جر م،طقرو
جامن بزند و بو ه،گ سرج جرون م،طقوای م،جر شوج (.)Eunion, 2016
تتدیدهای ایران جر جوره پوا برهام علیرو همورایگان عربرر جر رلریج ررارس و از
هملو تالش ایران برای راجی ال نرجن همعیت شیعو تحت حانمیت جولت س،ر بحرین،

بیشتر شده است .بررر از مقامرات نظرامر ایرران اجعرا مررن،،رد نرو بحررین ،ی رر از
استانهای ایران است .ایران از حوثرهرا نرو جولرت تحرت حمایرت عربورتان را سراقط
نرجهاند ( .)Philips, 2015شورشرهرای مورلا از ایرران نمرکهرای نظرامر ،مرالر و
آموزشر جریارت مرن،،د .عربوتان سعوجی ،ایران را بو نقض قطع،امو  2219سازمان ملل
و حمایت از شورشرهای حوثر متتم مرن،د.
همتوری اسالمر ایران پر نفوذترین بازیگر م،طقو راورمیانو است و اساساً برا ات را
بو قدرت م،طقوای روج وارج هریان مذانره با غرب شده است و جر حال حاضرر جر پرر
آن است نو از طریا برهام بو این نفوذ مشروعیت بینالمللر ب،خشرد برا لغرو یرا تعلیرا
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تحریم های مالر واقتصاجی علیو ایران ط،ا برهام م،راب مرالر قابرل تروهتر جر ارتیرار
تتران قرار رواهد گررت نو مرتواند جر راستای سیاستهای م،طقوای روج ازآن استفاجه
ن،د (.)Levit:2016
نارش ،رهای م،طقوای ایران بو مع،ای بو مع،ای ارالل جر روند اهرای برهام تفوریر
رواهد شد و این گونو بازتاب مریابد نو اگر ایران همچ،ان از رعالیتهای تحریک آمیرز
و رطرنا

جر م،طقو جست برندارج و بو طور آش ار نشان ندهد نو مرتوانرد برو ع،روان

یک بازیگر قابل اعتماج و شفاف جر نظام مالر هتانر تعامل ن،د جر موضعر نخواهد بوج
نو انتظار سرمایوگذاری رارهر جر آن نشور جاشتو باشد ولو ای ،و ررصتهرای هرذابر
جر این نشور برای سرمایو گذاری رارهر وهوج جاشتو باشد (.)Zarate, 2015
بررر از نشورهای م،طقو نگران هوت،د نو مورقیت همتوری اسرالمر ایرران جر برو
سرانجام رساندن موضوع هوتوای جر مرذانرات برا قردرتهرای برزرگ هترانر ،باعرث
قدرتم،دی این نشور و تقویت نق

و نفوذ آن جر م،طقو شوج .اهرایر شردن برهرام برا

همو تأثیرهای مث،ت اقتصاجی و ژئوپلیتیک آن برای ایران ،نزج سعوجیها بررترجیرد یرک
بارت جر صح،و معاجلوهای م،طقوای قلمداج مرشوج و از همین رو عربوتان توان نظرامر
روج را ارزای

جاجه است .اریراً جر گزارش مؤسوو صرلا اعرالم شرد نرو عربورتان برا

حدوج  13میلیارج جالر ررید تولیحاتر ،مقام سوم هتان پرس از آمری را و چرین را جارا
است .آمری ا بین مو  2315تا مارس  2319رروش تولیحاتر بو ارزش  88میلیارج جالر را
بو متحدان

جر شورای هم اری رلیج ررارس تصروی

نررجه اسرت .برر ایرن اسراس،

مفهوم تعادل در
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جمهوری اسالم
ایران مطالعه
موردی عملکرد
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عربوتان سعوجی یک رقابرت ایردئولوژیک ،ررقرو ای و ژئروپلیتی ر را برر اسراس مردل
حاصل هم ه،ری صفر با ایران بو راه اندارتو است .اجامو شررایط رعلرر مررتوانرد برو
ماهراهویر مورتقیم ترر عربورتان علیرو ایرران م،جرر شروج .تتدیردهای ایرران جر جوره
پوابرهام علیو هموایگان عربر جر رلیج رارس و از هملو تالش ایرران بررای راجی رال
نرجن همعیت شیعو تحت حانمیت جولت سر،ر بحررین ،بیشرتر شرده اسرت .برررر از
مقامات نظامر ایران اجعا مرن،،د نو بحرین ،ی رر از اسرتانهرای ایرران اسرت .ایرران از
حوثرها نو جولت تحت حمایت عربوتان را ساقط نرجهاند ،حمایت مرن،د ( Phillips,
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.)2015
برهام ،تتدید هوتوای را از سپتر ام،یتر راورمیانو حذف نرجه ،اما ان،ون نگرانررهرا
از هژمونر م،طقوای ایران ،های تتدید هوتوای را گررتو است .جر پاسخ بو ایرن تحلیرل،
ن،ث پوال از مؤسوو برونی،گز جر هلوو استماع نمیتو روابط ررارهر مجلرس سر،ای
آمری ا جرباره سیاست آمری ا جر ق،ال راورمیانو پس از توارا هورتوای مررگویرد« :ایرن

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

رطر وهوج جارج نو ایران ررتار آمری ای پس از توارا هوتوای را برو ع،روان ررر تعترد
این نشور از راورمیانو تفویر ن،د .اگر این تلقر وهوج جاشتو باشد ،بو این مع،ا است نرو
ایران سیاستهای توسعو طل،انو ای را جر راورمیانو جر پی
بر این قرار رواهد جاج نو آمری ا مان حرنتهای

رواهد گرررت و رررض را

نمرشوج» (.)Pollack, 2015

بررر از نارش،اسان بر این نظر هوت،د نو برهام ،اساس توارقر ناقص بروجه اسرت،
زیرا بو ایران این توانایر را مرجهد نو غ،ر سازی ن،رد و جر نتایرت توانرایر آمری را را
برای استفاجه از مؤثرترین ابزارهرای مرالر و اقتصراجی رروج بررای مقابلرو برا ررتارهرای
رطرنا

ایران محدوج رواهد نرج .بر همین اساس ،جر تجزیرو و تحلیرل آمری رایرهرا،

برهام اگر مقدموای برای حل و رصرل م،اقشروهرای م،طقروای ن،اشرد ،سروجم،د نیورت.
آمری ا امیدوار است گرای های توارا طل،انو جولت ایران و گرای

بو شدت ضردایرانر

عربوتان سعوجی جرصورتر نو بو صورت «هوشم،دانو» و «روشم،رد» مردیریت شروند،
مرتواند ایران را بو سمت برهام م،طقوای ب شاند (.)Zarate,2015
ن،ث پوال  ،نویو،ده نتاب «نردام راه برو ایرران» جر هلورو اسرتماع نمیترو روابرط
رارهر مجلس س،ای آمری ا جرباره سیاست آمری را جر ق،رال راورمیانرو پرس از تواررا

هوتوای مرگوید« :پس از توارا هوتوای ،بحثهایر جر جارل ایران م،،ر برر اسرتفاجه از
الگوی مذانرات جر روندی وسی تر و بازگشایر روابط بو ویرژه برا آمری را وهروج جارج،
ولر از نظر ره،ری ایران ،لغو تحریمها جر مقابل اعمال محدوجیتهایر راص جر برنامرو
هوتو ای ایران صورت گررتو است؛ نو نمتر و نو بیشتر (.)Pollack, 2015
جر چارچوب همین سیاست ،نارش ،رهای م،طقوای ایران بو مع،ای ارالل جر رونرد
اهرای برهام تفویر رواهد شد و این گونو بازتاب مرریابرد نرو اگرر ایرران همچ،ران از
رعالیتهای تحریک آمیز و رطرنا

جر م،طقو جست برنردارج و برو طرور آشر ار نشران

ندهد نو مرتواند بو ع،وان یک بازیگر قابل اعتماج و شفاف جر نظام مالر تعامل ن،رد ،جر
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موضعر نخواهد بوج نو بو طور نامل بو هامعو بینالمللر باز گرجج .ایرران بایرد تصرمیم
بگیرج نو آیا از استاندارجها و ه،جارها و تعتدات بین المللر پیروی مرن،د ،یا ریر .اگرر
از این موارج پیروی ن ،د ،همچ،ان محیطر مخاطره آمیز برای هر گونو تجرارت ررارهر
رواهرد برروج ،ولررو ای ،ررو ررصرتهررای هررذابر جر ایررن نشرور بررو وهرروج آمررده باشررد
(.)Zarate,2015

مفهوم تعادل در
س ستم س اس
جمهوری اسالم
ایران مطالعه

نتیجهگیری و الزامات راهبردی

موردی عملکرد

اگر تعاجل سیاسر بو مع،ای آن باشد نو نتاجها و نیروهای سیاسرر یرک نشرور از لحراظ
م،اب قدرت و ررصتهای سیاسر از وضعیت متعاجلر بررورجارند و مت،اس

با اهداف و

نار ویژههایشان ام ان تأثیرگذاری و نظارت بر ی ردیگر را جارنرد و روابرط میران آنهرا
جرمجموع باعث ایجاج هماه،گر و ناه

ت،

و رشونت سیاسرر مررشروج همتروری

اسالمر ایران از عدم تعاجل سیاسر و اهماع بر سر موضوعات نالن مرثالً انتخراب نروعِ
راه،رج ام،یت ملر جر ابعاج م،طقوای پس ازتوارا هام هورتوای (برهرام) و تعیرین یرک
استراتژی واحد و هام برای نیل بو یک هدف واحرد نرو همانرا م،رار ملرر حردانثری
مرباشد رنج مربرج.
بو ع،ارت جیگر این طور مرتوان ع،وان نموج ،جو گانگر جر سیاست گذاری ررارهر
و عدم تعاجل سیاسر بین نتاجهای قدرت باعث تضعیف عمل رج برهام جر ابعاج م،طقوای
و مان رسیدن آن بو اهداف از پی

تعیین شده گرجید و رروهر این عدم تعاجل سیاسر

پسابرجام

بین نتاجهای قدرت باعث گرجیده برهام جر ابعاج م،طقوای مورا ن،اشد و همچ،ان نگاهر
تتدیدآمیز و همراه با بدبی،ر نو،ت بو نیات همتوری اسرالمر جر م،طقرو بعرد از برهرام
وهوج جاشتو باشد .عمل رج ایران جر ابعاج م،طقوای بعد از اهرایرر شردن برهرام نگراهر
تک الیو ،نظامر و سخت ارزاری و بدون توهو بو ابعاج پ،ج گانرو ام،یرت بروجه و همرین
موألو مان از اهرایر شدن برهام م،طقوای (ناه

ت،

با همورایگان) گرجیرده اسرت.

نانارآمدی برهام جر پیش،رج اهداف م،طقوای همتوری اسالمر ایران عالوه بر ریشوهرای
بین المللر ،ریشوهای جارلر (تعریف راص بعضر گفتمانها از مقولو ام،یت ملرر) نیرز
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جاشتو بو طوری نو سیاست گذاری جوگانرو جر عرصرو ررارهر (تردوین سیاسرتهرای
م،طقوای جر رار آر حوزه نفوذ جولتِ رسمر) و توری حانمیرت جوگانرو جر سیاسرت
ورزی جر این حوزه ،باعث تضعیف عمل رج برهام جر ابعاج م،طقوای گرجیده است.
سارتار ح ومت جر همتوری اسالمر ایران استث،ایر اسرت .اسرتث،ایر برو ایرن مع،را
است نو ش،یو آن جر هایر جیده نشده و ررای،دهای جرون آن از مدلهای نالسیک تجربو
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شده پیروی نمرن،د .بو ع،ارتر ما با سیوتمهای پیچیده جر سیورتمر جر هرم ت،یرده غیرر
انط،اقر « »Nonadaptiveروبرو هوتیم .چ،ین سیوتمهای پیچیده ای جر تعراجل برو سرر
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جیگر بر نظمر مرآرری،د .همتوری اسالمر ایران جر شمار این سیوتمها مرباشد .از این
رو همتوری اسالمر را مرتوان تدارل جو نظم جو روی رج و جو گفتمان باز ش،ارت .برو
ع،ارتر جیگر ما امروز تع،یر واحدی تحت ع،وان نلر همتوری اسالمر ایران نداریم .وبا
یک بوتر با جو رویای ناهمگون مواهرو ایرم و جو نظرام سیاسرر مختلرف تحرت ع،روان
همتوری اسالمر بو همزیوتر ررسایشر سختر با هم اجامو مرجه،د.
شاید نظریو بازیگر عاقل بازگون،،ده ررای،د تصمیمگیری ن،اشد ولر نشرورها تررهیا
مرجه،د نو جر عرصو سیاست رارهر با بازیگر واحدی تعامل جاشتو باش،د نو برازیگران
متعدجی نو راقد هماه،گر الزم هوت،د .اظتار نظرهای تصمیم گیرندگان نشورهای جیگر
جر مورج سیاست رارهر آش ار مرسازج نو تصمیم گیرنردگان سرایر نشرورها چگونرو
تحت تأثیر این عدم هماه،گر و تعدج مرانرز تصرمیمگیرری جر سیاسرت ررارهر قررار

گررتواند .ررای،د تصمیمگیریهای متعارض جر سیاسرت ررارهر ایرران بری

از آن نرو

معلول استراتژی ق،لر و هدرم،د باشرد ،محصرول ناهمراه،گرهرای سرارتاری متعردج و
تصمیم گیری غیر م،وجم است حداقل ررتارها جر بعضر از موارج رراص مان،رد تواررا
هام هوتو ای موسوم بو برهام وموائل پس از آن ،بیانگر این تشتت است .ایرن مرانرز
متعدج تصمیم گیری نو ت،تا جستگاه جیپلماسر نشور را نانارآمد هلوه مررجهرد بل رو برا
تولید وارسال پیامهای متعارض از نشور ،بازیگران مقابل را نیز جچرار را سرر گرجانرر و
بالت لیفر مر نماید .این تفاوت جر اهرداف ،زمرانر نرو برو تصرمیمگیرری مشرخص جر
سیاست رارهر نزجیک مرشویم ،م،جر برو برر تصرمیمر و یرا ررترار ناهموراز توسرط
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واحدهای مختلف جریل جر سیاست رارهر مررشروج .ناهمورازی جر اعمرال سیاسرت
رارهر روج موه

پیامدهای هدی جر ناه

بازجهر و نم شدن اعت،ار یک نشرور جر

سطا هتانر شوج .این موئلو زمانر هدی تر مررشروج نرو اهرداف متخرالف ،بصرورت
همزمان جر حال اهرا باشد .بو طوری نو ره،ررانقالب جر م،اسر،تهرای مختلرف اظترار
نرجهاند نو «توارا هوتو ای جر سیاست رارهر ایران جر روابط با آمری ا تغییرری ایجراج
نخواهد نرج» و جر اجامو همین سیاست پس از برهام نیز شاهد سخ،رانرهای شدید ضرد
برهامر ،بو آت

نشیدن سفارت عربوتان ،تداوم آزمای

موشکهای بالوتیک و شمایل

موش ر با شعار محو اسراییل ،حمایت ایران از بشار اسد ،رریداری سرامانوهرای هدیرد
نظامر از روسیو ،ت،دیل ایران بو بازیگر چرال

برانگیرز م،طقرو ای ،ترالش ایرران بررای

جستیابر بو ر،اوریهای مدرن موش ر و تحویل آن بو متحدان م،طقوای و انجام اقردامات
تحریک آمیز جر رلیج رارس هوتیم.
اینها حلقو های زنجیرری اسرت نرو نرو بخرت ررر سرری تحرریمهرا و اطمی،ران
شرنتهای رارهر بو سرمایوگذاری جر ایران را بویار نرم نررجه اسرت و ایرن ترازه جر
شرایطر است نو جر حالت عاجی نیز هل

اطمی،ان جر محاررل اقتصراجی بوریار جشروار

است و این جر تضاج نامل بانظر رییس همتور ایران است نو اعتقراججارج «برهرام باعرث
ش ل گیری رضای جوستر و تعامل ایران با جنیا رواهد شد» برم،،رای چ،رین تصروری از
آی،ده همتوری اسالمر ،روحانر رواستار یرک نظرام متعترد برو ضروابط برینالمللرر و
پذیرای نظم موهوججر هتان است و مررواهد رئیس همتور ح ومتر قابرل محاسر،و و
موئول باشد و جرصدج عاجی سازی روابط با نشورهای غربر و سپس همورایگان رروج
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است .یک نظام هوشم،د و وراجار بو م،ار ملرر ،م،طقراً از همرو ررصرتهرا و ام انرات
جارلر و بینالمللر برای ارتقاء ضری

ام،یت ملر نشور مت،وع روی

بتره مررگیررج و

مرنوشد جشم،ان بالقوه روج را بو جوست ت،دیل ن،د و یا جست نم برطرف سازج.
امروز ما با ی ر از متمترین چال های جوران معاصرمان جر روابرط رروج جر جنیرای
عرب و نشورهای رلیج رارس روبو رو هوتیم .اگریک سوی این چال

زیراجه ررواهر

های بررر هموایگان ما و بر نتارتن ایرانرر قدرتم،رد اسرت ،سروی جیگرر آن سیاسرتِ
ح ومت ایران است نو نتوانوتو است جر قدو قامت هموایو ای با احواس موئولیت برو
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سرنوشت ملر و ح ومت هموایگان ظاهر شوج و شری ر قابل اعتماج برای آنان باشد و
بالع س با ت،لیغات برررجانو و نارهای بررررجانروترر از آن تررمیم روابرط رصرمامو و
ت،دیل آن بو رابطو جوستانو متقابل را جر رضای پوا برهامر بویار سخت نرجه است.
هوجه سخن این نو شرایط ملر و وضعیت م،طقو بویژه پس از توارا هام هورتوای برا
قدرتهای هتانر و پس از آن ررو ایاالت متحده از برهام ،انورجام و تمرنرز جر ررترار
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سیاست رارهر را بو مرات

بی

از پی

اقتضا مرن،د .نمرتوان انتظار ع،ور مورقیت آمیز

از مویر بحرانر محیطهای م،طقوای بخصوص جر جوران پوا برهام را بدون آن رو از میران
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مشربهای متفاوت سیاست رارهر ،یک الگو و رهیارت و روی رج معرین را برگزیرد .راه
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و رسیدن بو یک راه،رج ام،یتر هام و همگانر از طریا گفت و گو است .ب،ابراین ،تردوین
یک راه،رج ام،یتر هام و بل،دمدت از طریا گفت و گوی برین ایرن گفتمرانهرا ضرروری
رواهد بوج .بدیتر است جر صورتر نو هر یک از این گفتمرانهرا جر صردج حرذف نامرل
گفتمان جیگر باشد ،نشور جچار بحران و ناام،ر رواهد شد.
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