
 

 

جمهوری ی خارج استیس چرخهتغییر یا تداوم 
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 چکیده
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نه وضعیت یا نراارین  متتمرل رز بررز     « زوقباض فضا  نیان  /زوبیاط»و « غرب

هرا  ممنرن   دیاده بدورد. به زین ترتیبدیاده نیانت یار   دولت یا دهم فرزهم م 
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 مقدمه
ها  یاص حاکمیت نیان  و زهمیرت  نیانت یار    مهنر  زنالم  زیرز  به دلیل ویژگ 

شد  متغیرهرا   دیرد یرا    ها  فرزوزو  برینردزر زنت که زفزودهپیچیدگ زیرز  ز   ژئنپلیتین 

ز  برر زیرن پیچیردگ  زفرزوده     متغیرها  ماطقره  ویژه به رتأثیرگذزمتغیرها   بری  تغییر ماهیت

 زنت.

 من رند  با پیرو   زوقالب زنالم ب وظام  در زیرز  به حاکمیت رنرید کره مقابلره برا وظرم     

شاانر  روزبرط   در زصطالح به همین دلیلب .رفتها  بار  د  به شمار م زلملل  ز  مشخصهبین

 شرند گرفتره مر    وظرطلرب در وظرر   دولرت ت دیرد   ه عارنز  بر  پا ز  زوقالب زلمللب زیرز بین

(Mohammad Nia, 2010: 160) . 

زود کره زیررز  بره عارنز  زلگرن  منفر        ها  دمرینای  بر زین عقیدهبییار  ز  زنترزتژییت

که بررز    زنت به عانز  مدل حننمت  ز  دیدگاه میلماوا  در عین حالحننمت دمنکرزتیک و 

همین ویژگر    .(Fuller, 2003: 186) قد علم کرده زنتدمرینا دفاع ز  زنتقالل یند در مقابل 

و  بره دوبرال تغییرر ماهیرت زوقالبر       با زیررز   ز  طری  تعامل زلملل ها  بینقدراگردید  نبب

 مهرنر    بدر تقرابل  دشرنار  یرا  وظام  مهنر  زنالم  زیررز  بردیارد    زصنل نیانت یار  

کرد  زیرن روینردهرا   دمرینا با دوبال .ق دهادزنالم  زیرز  رز به نمت شنیت و برزودز   نن

 یانر  زنرالم   زلگرن  منفر  حاکمیرت ن    در مازلتزیرز   گرفتنقرزرماوع ه کردهمنزره تالش 

در وقطه مقابلب  مهنر  زنالم  زیررز  ویرز ز  یرک طرر  بره دوبرال        .ها شندبرز  دیگر ملت

بره  بره دوبرال رنرید      ب  دیگرو ز  نن زنتقالل ویژه بهپیگیر  زصنل زنان  زوقالب زنالم  

دمیز  مبتا  برر   ییت  میالمتزنت که ط  د  هم گرزی گرزی  و درما بین عمل وقطه تعادل 

به زیرن ترتیربب  مهرنر  زنرالم       ها  دیگر دزشته باشد.حنمتب عزا و مصلتت با دولت

همرنزره   دزیل ها  پا ز   اگ تتمیل ب متاانب با شرزیط پیرزمنو  و نیانت ویژه بهزیرز ب 

 بنده زنت.تعامل با غرب  یادر وننا  تقابل 

برا رو    وها  وهم و دهم دولتپا ز  ط  هشت نال تقابل فززیاده بین زیرز  و غرب در 

ها  کار دمد  دولت یا دهمب فضا  نیان  کشنر ز  وضعیت تقابل به وضعیت تعامل با قدرا

با  بر تقنیت روینرد تعامل  بین زیرز  و غرب رزوزو  مها  فزگرچه وشاوه .با گشتزلملل  بین
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رند ماهیت زین تعامل و رزبطره برین   به وظر م زما شندب ز  دیده م پا ز  تنزف  هیته ویژه به

زنرت کره    نرازل به دوبال پانخ بره زیرن    پژوهشزین پر ز  زبهام زنت.  همچاا  زیرز  و دمرینا

چریه نیانت یار   زیرز  در نه دهره   نیانت یار   دولت یا دهمب با تن ه به روودها 

دولرت   زین فرضیه رز مطرح ومند کره تنز  م در پانخ . گذشتهب چه مییر  رز ط  ینزهد کرد

ز  طریر  مردیریت ثبراا نیانر       بیا دهم در صنرا مماوعت ز  تغییر ماهیت تعامل با غررب 

 کشنر منف  به حفظ وضعیت همگرزی  زوطباق  ینزهد شد.

 تررین مهرم ضرمن شاانرای     گیر  ز  روش ناارینونیی ببا بهره بر دزردتتقی  حاضر در وظ

بپرردز د و برا   نراارینها   م  زیرز ب به با شاانر  ها  نیانت یار    مهنر  زنالعدم قطعیت

 نیانت یار   دولت یا دهم دنت یابد. وظم تاریخ  به دنت دمدهب به بردورد ویب  زنتخرزج

 

 چارچوب نظری .الف

 شناسی سناریونویسیمبانی معرفت .9
مقصند ز  تعریف ناارینهاب زوتخاب صرفاً یک دیاده مر ع و در و  به حقیقت پیننتن د  یرا  

تررین دیارده و نرع  در تطبیر  برا د  وییرتب بلنره قصرد زصرل ب زتخرا            پیدز کرد  متتمرل 

ابر را  ها  ممنن به زودز ه کاف  یردمادزوه و پهای  زنترزتژیک زنت که برز  همه دیادهتصمیم

باشاد. زگر هاگام تدوین ناارینها تفنر  د  صنرا گیردب دوگاه مهرم وییرت در دیارده چره     

تنزورد  زتفاق  ینزهد زفتادب  یرز دولتب شرکت یا نا ما ب در مقابل هر زتفاق  دماده زنت و مر  

زنرا   شند برر  الش م ریز  بر پایه ناارینب تباشد. در بروامه تأثیرگذزربر مییر زتفاقاا دیاده 

هرا در دیارده   زیرن زوتخراب  ها  زثرگذزر  بر پیامردها  دتر    ها  زمرو ب رزهزوتخاب فهم داللت

 .(۹0 :۴۹۳7 ) زل ب کشف شنود

بیا  در شررزیط  ناارینونیی ب به تبیین مفهنم پیش شااناوهمعرفتگام برز  تبیین  ترینمهم

عردم  »در شررزیط  « بیار  پریش » نزوای  با یگرز  عرصه نیان  برز عدم قطعیت مرتبط زنت. ت

عرصره   شااناوه برز  شاایت دیادهم روشک شاایت  و یا دنتتااقض  معرفت «قطعیت دیاده

 شند.شند. مباا  وظر  ناارینونیی  در همین تااقض متنلد م نیانت یار   متینب م 
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یرل و  به دلیل کثرا متغیرها  دی زین باور زنت که کااده تدزع شاایت عدم قطعیت روش

معلرنل  در دویرا     -هراب زمنرا  شراایت علر     ترکیب واهمگن  دزوش و زطالعاا ما ز  پدیده

زگرر مرا    زتنا بند  زیرن  ملره زنرت کره     رقابلیغزین به معاا  نیانت و ز تماع و ند ودزرد. 

زمرا زیرن بره معارا      ؛ بیا  ینزهیم کررد دقیقاً دیاده رز پیش بزطالعاا یند رز ز  حال کامل کایم

 برر زنرا   ونیی  در تالش زنت رووردها  متتمرل رز   قاعدگ  وییت و ناارینظم  و ب وب 

تررب  . در معارای  وزضر   ز تاراب کارد  هاب  اوشرین زثرر غیرقابرل    شاایت روشماد عدم قطعیت

 .زنتها  ضرور  گنید هر تنصیف  ز  دیاده متضمن عدم قطعیتناارینونیی  به ما م 

 

 مفروضات سناریونویسی .9
هرا   ب دیارده ۲ها  براورکردو  ب دیاده۴ها  ممننتنزود شامل دیادهها به صنرا ماطق  م دیاده

زمررا  ب(۱7-۹0: ۴۹۳7 باشررد )حا یراو ب  ۱هرا  مررر   و مطلرنب  و در وهایرت دیاررده  ۹متتمرل 

ها  ممنن و یا حتر  براورکردو  وییرت. در وگراه     ناارینونیی  به دوبال شاایت تمام  دیاده

ز  زر ش زقدزم علم  ینزهد کانت  نیانت یار  ها  ما برز  عرصه علم ب فرزوزو  ناارین

نرا   و   ( و فاقرد شررزیط ال م بررز  مشرارکت در تصرمیم      -ص :۴۹11 ب)شنزرتز و دیگرز 

نررا   و در تصررمیم کاارردهمشررارکتبررند. نرراارینها   ینزهرردگیررر  کررال  کشررنر تصررمیم

وهایت دیاده دیاده( متتمل ز  ب  چهار)در شرزیط یاص  گیر ب باید متدود به نه دیادهتصمیم

ممنرن   کنشرد نره دیارده   ه ناارینونیی  م زین زنا  زنت ک ممنن و باورکردو  باشد و بر

قرنا و  )ت ترین وضعیتب بدترین وضعیت )تهدید و دنریب( و بهتررین وضرعی   شامل متتمل

 .(Viguerie&  Courtney, 9971 وک.) 5گیر بگذزردتصمیم رو  مرز ع فرصت( رز پیش

                                                                                                                                        
۴. possible Futures 

۲. plausible Futures 

۹. Probable Futures 

۱. Preferable Futures 

 رد که در زین صنرا تاها دو ناارین ینزهیم دزشت.ینزو  دزترین وضعیت با بدترین یا بهترین وضعیت هم. زلبته گاه  متتمل5
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چه چیزهای  زحتمراالً   دیاد کهپدید م  نازلزین ها  متتمل در تالش برز  پانخ به دیاده

هرا   ناارینونیی  با زی راد نرا وکار  مبتار  برر تبیرین عردم قطعیرت        .تتق  ینزهاد یافت

 نرای  و د  رز در ویربت برا دیارده    ترر رز شاا هرا  متتمرل  ها  ممننب دیادهبر دیاده تأثیرگذزر

گیرز  عرصه نیانرت یرار   قررزر    ممننب در زیتیار تصمیم وامطلنب ممنن و دیادهمطلنب 

گیر  عرصه نیانت یار   و پیش بهتر درز  دهد. زین روود گام  مهم برز  نایت دیادهم 

 ز  وقنع شرزیط وامیاعد در زین حن ه ینزهد بند.

 

 سناریونویسی در عرصه سیاست خارجی .9

 تررین مهرم ریز  رزهبرد  در حن ه نیانت یار   کشرنرب ز     طرحناارینونیی  و به تبع د

شند که هرد  غرای      متینب م ها  مدروگار  در حاکمیتوگر  و دیادهها  دیادهروش

گیر  ز  وقنع ناارینها  وامطلنب زنت. زیرن روش بره   تتق  ناارینها  مطلنب و پیشد ب 

  (Schoemaker, 1995: 26). زنتکرد  فاصله بین عین و  هن پردوبال 

نیانرت یرار  ب شرامل شراایت     مرنرد وظرر در حرن ه     ها  زصل  در مییر تتق  دیادهگام

هرا ز   مارد  روب تعیین ناارین  مطلنبب زوگیزش روح  و بییج تنز ش پی ناارینها  متتمل

رل زفززی  ویروها در  هت ناارین  مطلنبب زی اد حا تنزوای  برز  کاتطری  همگرزی  و هم

 ویل به دیارده مطلرنب زنرت. بره بیرا      روودها  کانو  برز   عال دیاده و در وهایتب مدیریتف

گام  بررز  تعیرین دیارده مطلرنب ز  طریر  زی راد تغییررب         دیگرب شاایت ناارینها  متتملب

 ها و یا تدزوم هنشمادزوه روودها  کانو  ینزهد بند. ای  زولنیته اب

طالعاا و زحتماالا دتر ب برا ترنریم و تصنیرنرا       ز ده نا ما ناارینونیی  ز  طری  

نا ز  رز در درک حنزدث  که ترکیب واهمگنو  ز  حنزدث و زطالعراا  ها  بدیلب تصمیمدیاده

کاد. ناارینهاب تصاویر م یرم  ز  زحتمراالا دیارده و    کمک م  بزنت تأثیرگذزرپیچیده بر د  

برر   مراثر عارنز  نلیرله عنزمرل ماطقر      پذیر زما کیف  هیتاد کره بره   ترکیب  ز  عااصر کمیت

زبرززر  زر شرماد    زنا ب ناارینها هرم  بر زینشنود. ها  ممنن متینب م و بدیل ریدزدها

در شرزیط عردم   «دیگرز »و « ما»ها  د که در د  رزهبردها و نیانتبرز  کاوش متیط  هیتا
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بره د  بررز     هرا و ویرل  دهاد و هم روینرد  روشماد برز  شراایت مطلنبیرت  قطعیت رخ م 

ونییر  شراایت   گیرز  عرصه نیانت یار   ینزهاد بند. در زین چرارچنبب نراارین  تصمیم

ه ترا چهرار نراارین( ز  میرا      ترر نیانرت یرار   )ز  نر    ها  متتمرل دیاده و علم  روشماد

 شمار( زنت.ب ممنن )ها  دیاده

نزج مثبتر  بررز    زمر  ببه رو  کار دمد  دولت یا دهم کره برا شرعار تردبیر و زمیرد      با تن ه

ب تبیرین نراارینها  زحتمرال     دزیل  و یار   زی اد کرده ها با یگرز  متعدد و متانع عرصه

زین دولت گام  در  هت تبیین روشماد تتنالا دت  و هدزیت زیرن تترنالا بره     پیش رو 

هرا  دییرل در   عردم قطعیرت   مراثرترین زین پژوهش برا شاانرای     نمت مطلنب ینزهد بند.

ها   مهنر  زنالم  زیرز ب نع  دزرد با وگاه  ز  درو  به تضادها و تفاوا نیانت یار  

نیانرت یرار   دولرت یرا دهم رز      پریش رو  ها  مر   با یگرز ب ناارینها  زصل  دیاده

  ز  وضرعیت دیارده نیانرت    ماانرب  گذر بتنزورد بره برردورد   شاانای  و تبیین کاد تا ز  زین ره

برر نیانرت    مراثر زصرل   دو عدم قطعیت رز  زین ماظنرب یار   دولت یا دهم دنت یابد. ب

ارت    دکر ومندزر منرد شاانای  قرزر گرفته و پا ز  ترنیم بدهه زییر چادط   زیرز یار   

تررینب بهتررین و بردترین    وزقعر  ناارین  مختلفب  نهشد  ز  زین دو عدم قطعیت و مشخص

 شنود.م شاانای  و تبیین  ناارین

 

 جی جمهوری اسالمی ایرانسیاست خارچرخه  .ب
نیانت یار   ز  د  حیث که به تاظیم ماانباا با یگرز  در عرصه روزبرط یرار   داللرت    

به همین دلیل زنرت کره بیریار  ز      .شندز  متفاوا ز  نیانت دزیل  زر یاب  م دزردب حن ه

پرذیرش   دزواد کره ز  گرز  زقتضا  ماهیت زین حن ه ز  نیانت رز ونع  عدم قطعیت م تتلیل

عردم قطعیرت ویرز بره میرزز        .(۶ :۴۹1۶ بفیرو دبراد   )دهقراو    ورد برا  مر    گرزی  نرزصنل

یرافتن   .(۴۲۳ :۲77۶)رزلیرتن  و ویلیرن ب    گردد برمواپذیر  تتنالا و وتایج دیاده بیا پیش

ها  متتمل رهامن  تنزود ما رز به شاایت دیادهنیانت یار   م   هاتیعدم قطع ترینمهم
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کاد روودهای  رز که ز  گذشته دغا  و به دیاده زمتدزد زین شاایت به ما کمک م  بعالوهه ب د.کا

 یابادب به درنت  تتلیل وماییم.م 

رفتار یار   کشنرها تتت تأثیر پاج عامل فرردب وقرشب متغیرهرا      بز رو وامیبه زعتقاد  

تنزوارد مرا   زین عنزمل م ( که ۴۹۱ :۴۹10 طای ب)عحننمت ب  امعه و متیط یار   قرزر دزرد 

 تأثیرگذزرها  نیانت یار   یار  دهاد. مرور  بر عنزمل عدم قطعیت ترینمهمرز در یافتن 

هر یک ز  زین  دهدبر نیانت یار    مهنر  زنالم  زیرز  در دورز  پا ز   اگ وشا  م 

تعامرل  »ب هاد  میا ز   زود ول بنده تأثیرگذزرعنزمل بر نیانت یار    مهنر  زنالم  زیرز  

« زوبیراط یرا زوقبراض فضرا  نیانر      »مربنط به متغیرها  متیط یار   و « یا تقابل با غرب

ب به عارنز  دو عردم قطعیرت برزرقب وقرش پیننرته و       ز تماع  -مربنط به متغیرها  حننمت 

 تر  دزشته و دزرود.بر یته

. متغیرر  تکشنرهاندر نیانت یار    تأثیرگذزرمتیط دزیل  یا  امعه ین  ز  متغیرها  

 امعه زشاره دزرد که بر رفتار یار   ترأثیر    حننمت ریغها  متیط دزیل  به د  دنته ز   ابه

شرد ب  ها  زر ش  عمده  امعهب میرزز  وحردا ملر ب میرزز  صراعت      گیر گذزرد و  هتم 

هرا و  ما دولت ؛ متغیرهای  هیتاد که در تعیین متتنز  در ها  غیرها و نا ما هاب زو منگروه

متیط دزیل  در صنرا در  .(۴۹۱: ۴۹10 عطای ب) ها  یار   کشنر مشارکت دزرودنیانت

زو امرد و برا   شد  زوبیاط فضا  نیان  به تقنیت  امعه مدو  در برزبر دولت مر  پیش گرفته

شده ز   امعه مردو   تنزود در رفتارها  یند تقاضاها  دریافتتقنیت  امعه مدو  دولت وم 

 ه بگیرد.رز وادید

در تنضی  شرزیط متیط یار   زشاره به زین ونته ال م زنت که پا ز  زنتقرزر  مهنر  

ب مخالفت با  ریا  مذزکرزا صل  یاورمیاوهب تشرنی   زیرز تقنیت تیلیتاا متعار  زنالم ب 

ز   مله  ز گرزی  زنالم ب حمایت ز  ترورییم و تالش برز  دنتیاب  به تیلیتاا هیتهزفرزط

ها  دمرینای  به عانز  مابع وگرزور  زیراالا متترده    زود که ز  نن  زنترزتژییتای  بندهزدعاه

 تررین مهمپیشرفت روود مذزکرزا صل  یاورمیاوه  ب. در زین میا شنوددر رزبطه با زیرز   کر م 

زین در حال  زنرت   .(۴۱1 :۴۹0۶ برژیاین  و دیگرز ب) زنتبنده منضنع منرد عالقه دمرینا 
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بل ز  پیرو   زوقالب زنالم ب دمرینا با وگاه به زیرز  به مثابه  زیره ثبااب ماافع یند در که تا ق

 ومند.ماطقه رز ز  طری  زیرز  تأمین م 

کااد که نایتار پایره  متنرها  عدم قطعیت زهمیت یند رز ز  زین وزقعیت کیب م  چن 

تقراطع دو عردم قطعیرت     ب(۴۱۲ :۲77۶نا ود )رزلیتن  و ویلین ب ناارینها  ما رز فرزهم م 

هرا  وزقعیرت رز در   چرارچنب  ببا یندیگر مربنط به متیط یار   و متیط دزیل  شدهزشاره

اد و نراارینها  نیانرت یرار   کشرنر رز در مترنر      کادیاده متتمل مشخص م  نهقالب 

 در  ریا  زین تقاطع زنت که متغیرها  متیط دزیل  با متغیرها  متریط دهاد.  ما  شنل م 

 کااد.یار   پینود ینرده و بیتر پیدزیش ناارینها  متفاوا رز زی اد م 

یرارج ز   « زوقباض فضا  نیانر   زوبیاط/»و « ربتقابل با غ تعامل/»دو عدم قطعیت 

. ز  زلملل  هیتادبردمده ز  نایتارها  نیانت دزیل  و بینو زرزده کارگززرز  یا با یگرز  

 دید.وضعیت یا ناارین به دنت م  نهدزقل حبر همب  دوزین تقاطع متنرها  

ب ضرمن تعامرل برا غررب در نیانرت      «همگرایی انطبـاقی » با عانز در ناارین  زول 

یار  ب فضا  نیان  کشنر با تأکید بر مفاهیم  ماواد د زد ب حقنق بشر و  امعه مدو  

و رند   برا  ب«واگرایی فزاینـده » با عارنز  در ناارین  دوم رود. به نمت گشایش پیش م 

شد  و در وتی ه زوقباض وضعیت تعامل با غربب فضا  نیان  کشنر به نمت رزدینالیزه

به مرور پا ز  رنید  فضا  نیان  کشنر بره وضرعیت زوقباضر ب ز  یرک      رود.پیش م 

طر  غرب با روینرد دوگاوه ویبت به حقنق بشرب زیرز  رز متهم بره وقرض حقرنق بشرر     

تا  ای  که وضعیت  کادل و زنتنبارنتیز  پافشار  م تقالکاد و زیرز  ویز بر زصنل زنم 

ناارین  ننم  بدر زین وضعیت دهد.تعامل با غرب به طنر کل   ا  یند رز به تقابل م 

زوبیاط فضرا  نیانر  در عرین     وضعیت چن  .گیردشنل م « واگرایی انقالبی» با عانز 

ه و زحتمال به و ند دمد  چاین تقابل با غرب هیچ گاه پا ز  زوقالب زنالم  ت ربه وشد

 زکتفا کرده زنت. شدهزشارهوضعیت  بییار زودک زنتب پژوهش حاضر به نه ناارین  
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دمرینا رزهبردها  متفاوت  رز در برزبرر   زیاالا متتده ویژه بهکشنرها  غرب    هر ناارین

در وضعیت همگرزیر   « تغییر رفتار» گیرود. رزهبردها وظام  مهنر  زنالم  زیرز  در پیش م 

رین  در نراا « برزوردز   نرخت  »در نراارین  وزگرزیر  فززیارده و    « زبهام رزهبررد  »زوطباق ب 

رزهبردها  غرب در مقابل  مهنر  زنالم  زیرز  ینزهاد برند کره    ترینمهموزگرزی  زوقالب ب 

 پردز یم.در زدزمه به بررن  ناارینها و رزهبردها  متقابل غرب م 

 

 تغییر رفتار ایران غرب برای سناریوی همگرایی انطباقی و راهبرد .9
  برز  حفظ ماافع دمرینا در غرب دنریا باشردب   تنزود به صنرا بالقنه وقطه ثقلزیرز  م  چن 

تغییر رفتار زیرز  در صنرا  فرض رزهبردها  دمرینا در قالب ناارین  زولب زین زنت کهپیش

وظرام   نرخت  ترر ز  برزوردز    تر و مطمئنهزیاهها  ال م به مرزتب برز  دمرینا کمو ند  میاه

هرا    میاره  تررین مهمین  ز  چارچنبب در زین زنت.  ز  طری  وظام   مهنر  زنالم  زیرز 

تیام  و تیاهل ویبت به مخالفین و ماتقدین  فضا  و زوبیاط فضا  نیان  بتغییر رفتار زیرز 

 .زنت  مهنر  زنالم معارض با گفتما  حاکم بر  وزدیک به غرب و ها گفتما وظام و یرده

ب وخبگا  وفن   ها  ههاب زحززبب گرود رناوهشنتتق   امعه مدو  در دزیل من ب م  

 کیب کااد )دهشیر ب  ترفزو و روشافنرز   امعه در زر یاب  نیانت یار   وقش و نهم 

مشرارکت عمرنم  در حمایرت ز  تصرمیماا نیانرت یرار          ب( و به زین ترتیرب ۲5: ۴۹10

در چاین وضعیت  تالش برز  برینرد نرخت یرا برزودز زوره برا ماشرأ       هرچاد. شندم تقنیت 

و زوی ام ز تماع  ونیع  رز علیره ویروهرا  متخاصرم     شدها مقاومت عمنم  منز ه یار   ب

ب زفززیش وقش متغیر  امعره در نیانرت یرار   کشرنر زیرن زمیرد رز در       دکامها م زی اد م 

 و در تر یتاا و تقاضاها  عمنم  مرردم  کار دنتد تا با کازلملل  زی اد م ها  بینقدرا

 ود.بگذزر قدرا ورمب در روود کل  نیانت یار   د  کشنر تأثیر گیر  ز  زبززرها با بهره

ز  طری   زنت ز  دیدگاه  ن   وا ب قدرا ورم تنزوای  به دنت دورد  دوچه منرد وظر

مفهنم قدرا ورم به  بشند. در وزقع ذزبیت و وه ز بار و تهدید یا تطمیع و رشنه تعریف م 

ها  و رزه زنتر دیگرز  برز  گرفتن وتی ه مطلنب معاا  تنزوای  وفن  و تأثیرگذزر  در رفتا

 هادیرا  و زحرد ب  ) باشراد کرد  ز  طری   ذزبیت م ثیرگذزر  شامل متقاعدمهم د  برز  تأ
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دب ونرا  تقاضاها رز در عرصه نیانرت یرار   مر      نه چه کیاوتن ه به زیا .(۴7۲ :۴۹11

بره عارنز     ز  دیپلمانر  عمرنم    به همین دلیلب .(۶۹: ۴۹1۱ دباد بزبرزهیم) بییار مهم زنت

ها بهره گرفتره  رفتار دولت بردر  هت پیشبرد هد  تأثیرگذزر  غیرمیتقیم  زبززر قدرا ورم

 شند.م 

و ز  ماظرر    گرزیر  گرذزرز  دمرینرای  در چرارچنب پرارزدزیم وزقرع     غالب نیانرت  چن  

هرا   به دلیل و ند دنیب بهاد ز  دریچه وگاه ماد  پردز ودب ها م به تتلیل پدیده گرزیاوهعمل

شنا  بزرگ  بین نیانت یار    مهنر  زنالم  زیرز  و تقاضراها   ب زقتصاد  -ز تماع 

هرای  ماوارد   پیشبرد پرروژه  «همگرزی  زوطباق »در فضا   برو ز  زین .و ند دزرد عمنم   امعه

زول  زولنیرت  عمرنم ب  مطالبراا  بره  هرا د  تبردیل  و  حقنق بشرروینردها  و    امعه مدو

زیرز  ویرز در طرر  مقابرلب در     .دیادبه شمار م  برز  تغییر رفتار زیرز نیانت یار   دمرینا 

 زنتقاللب برز  حفظ ثباا زقتصاد  ویژه بهعین تالش برز  حفظ زصنل نیانت یار   یند 

تتقر    دزیر  و  د در  هرت حیانریت  کار تالش مر   بتأثیرگذزرو تعامل نا وده با کشنرها  

 د.حرکت کا هاد مطالباا 

مشاور دیپلمان  عمنم  در و زرا یار ه دمریناب بر زیرن براور زنرت    « کللن ماینل مک»

شمیر ( پرا ز  زدغرام     ۴۹0۶مریالد  )  ۴۳۳0که دیپلمان  عمنم  برز  زولین برار در نرال   

در و زرا یار ه دمرینا به ماظنر زرزئه تعریف   دید  (USIA) دژزوا زطالعاا زیاالا متتده

تطراب   مراو      .(۴1۲ :۴۹1۶ دشاا و  عفر ب) دمده زنت لمان  نات  و در بیتر د  پدیددیپز  

ا پا زیرز  با تتنال مقابلتبدیل دیپلمان  عمنم  به زولنیت زول نیانت یار   دمرینا در 

هرا   زنتدالل زیرن پرژوهشب در مرنرد ویژگر      دیگر  برز  روزی  ب قریاه۴۹0۶ز  دوم یردزد 

 .زنتر   در ناارین  زول حاکم بر نیانت یا

کمییین  مشاوره در زمنر دیپلمان  عمنم  دمریناب دیپلمان  عمنم  رز بره مثابره فردیارد    

ز  کره  کادب به گنوهرناو ب تعامل و تأثیرگذزر  بر مردما  کشنرها  یار   تعریف م زطالع

ها  کلیرد   یانتها  یند رز ترغیب ومایاد ز  نمردم زین کشنرها بتنزواد در مقابلب حننمت

مرر   دولتر ب   ز  بررو  هرا  رنراوه  زیاالا متتده حمایت کااد. زین دیپلمان  شامل فعالیرت 

در  .(1۱ :۴۹11 زیرزد ب ) طالعات  و تبادالا بین مردم  زنرت ها  فرهاگ ب دمن ش  و زبروامه
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طره برا   ر رزبها دالر رز برز  دیپلمان  عمرنم  یرند د  صدها میلین  نایدولت دمر برزنتا نیهم

  .(۴۲1 :۴۹۳7 زیزد ب) زیرز  هزیاه کرده زنت

 دزیر  در نیانرت   گرزیر  و تراش  تدزوم نیانت صل  ها  نیانت دزیل بفرزتر ز  حن ه 

 دزیر  در نیانرت   تراش  .زنتها  بار  ناارین  همگرزی  زوطباق  ز  مشخصه زیرز بیار   

 ۴۹0۶تا  ۴۹۶1فیا او  ز  نال هاشم  ر دقا  با رو  کار دمد  دولت بار نیزولبرز  یار   

 متمرد  دقرا  همگام با زوبیاط فضا  نیانر  کشرنر در دوره    بدوبال شد و نپا زین نیانت

هرا   مطبنعااب زحززب و تشرنل  نابقه برشد در زین دورهب زدزمه یافت.  ۴۹1۱یاتم  تا نال 

برر فرزیاردها    مدو  در دزیل تا حدود   میاه رز برز  روو  گفتما   امعه مردو  و ترأثیر د    

 گیر  دزیل  و یار   فرزهم نایت.تصمیم

تاش با رز برز  گذزر نیانت یار   مبتا  بر  بیتر بدین ترتیب پیامدها  زین تتنالاب 

 ز  بعرد ها  دیرر  ارگ و   زوقالب( و زوزوز )در نال هها  زولی)در نال زلملل نا وکارها  بین

زی راد   دز در عرصه روزبط یار   یز و تاشدم نیاوهب میالمت( به نمت نیانت  همنار د 

هرا  واشر  ز   ارگ    به طنر کل ب حنزدث مهم  وظیر ویرزور   .(1۲ :۴۹1۱ دباد بزبرزهیم) کرد

ز تمراع  دزیلر ب تترریم زقتصراد  غرربب       -زلملل ب برینردها  نیان عرزقب فشارها  بین

ان  در دولت پرا م و  ها به عرصه نیورود تنانکرزانقنط قیمت و عرضه وفت به یارج و 

هرای  رز در  مهرنر  زنرالم  زیررز  پدیرد      دگرگنو  ششم  رئیا  مهنر هاشم  رفیا او ؛

و  دزشرته  « مهرنر  دوم »ثابره  مزیرن دورز  بره   هرا تصرنر  ز    دمرینرای   i. بریر  ه بنددورد

صردور زوقرالب    نیانرت  شرد  یرا کاارگذزشرتن    روگکم دزی ب ها  د  رز زیدئنلنژ مشخصه

 ؛دورز زیرن   زورد. در و ونع  زدغام م دد در وظام  هاو  زقتصاد  بیا  ومرنده  به یارجزنالم  

برار   ها  زلملل  پنل ز   مله مشخصهها  صادوق بینهدزیت زقتصاد لیبرزل  و پذیرش تنصیه

 .(۳0: ۴۹01 بکریل) زنت کشنر  انیزقتصاد نمدیریت 

دولررت هاشررم   یررار   روورر  زیررن گفتمررا  در عرصرره نیانررت ها وخیررتین پیامرردز  

زیررز  و زروپرا و ز  میرا  بردزشرتن نرن        تیرک دیپلماگفتگن  ب برگززر  دور  دید رفیا او 

در زدزمه و در دولت هفتمب رأ  دزدگاه میننون  بند.  تاریک د بتفاهماا من ند بند که وقطه 

اتیرک زیررز    دیپلم -زتتادیه زروپا مبا  بر تتریم نیان  ۴۳۳0حذ  بیاویه بییت و وهم دوریل 
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ب ۴۹0۶دوردها  زصل  گشایش دور تا ه گفتگنهرا برند. در زیرن رزنرتا در زوزیرل زنرفاد       ز  ره

زتتادیه زروپا با عدول ز  منزضرع گفتگنهرا  زوتقراد  برا زیررز  زعرالم کررد کره ز  زیرن پرا           

ها غیبت ز  تهرز ب نفرز  گفتگنها  نا وده رز در پیش ینزهد گرفت. بدین ترتیب پا ز  ماه

زتتادیه زروپا تصرمیم گرفرت    ۴۳۳1فنریه  ۲۹به تهرز  با گشتاد و در  ۴۳۳0روپای  در ونزمبر ز

 دهد. زیرز  رز به مالقاا و یرز  زرتقانط  تما  نیان   مهنر  زنالم  

که بره زعتقراد بیریار  ز  کارشاانرا      « ۴۹0۶دوم یردزد »پا ز  رویدزد در حن ه دزیل ب 

دیدب  امعه أثیرگذزر  مطبنعاا بر زفنار عمنم  به حیاب م زرتباطااب وقطه عطف ز  ماظر ت

هاب تیررزژ مطبنعراا زیررز  رز     دید منز ه شد و تعدد و تنثر رو وامه  زیرز  با ظهنر مطبنعات

مهمر  وظیرر    میرائل ب ۴۹0۶به طر  چشمگیر  زفززیش دزد. در مرحله بعدب پا ز  دوم یردزد 

هرا  مربرنط بره عملنررد     ه به کرن  دزوشرگاهب پروورده   ز ب پرووده حملها   و یرهپرووده قتل

مطبنعااب منضنع رزبطه با دمرینا و زوتخاباا ششمین دوره م لا شنرز  زنالم  بره عارنز    

 )دیردزر ب  یافرت هرا زوعنرا  مر    زیبار مهم منرد تن ه زفنار عمنم  بند و ز  طری  رو وامره 

لبراا دزوشر نی  و ترا حردود      ب با زفرززیش  رد  مطا  ۴۹0۶پا ز  دوم یردزد  .(۶0 :۴۹17

به  ایگاه فعالیت  مع  دزوش نیا  تن ه شد و زین روورد  رنماً هاب همرزه  مدیریت دزوشگاه

زما پیامدها  نیانت زوبیراط  در دولرت    ب(۴10 :۴۹1۳ پنرب ئتدزوم یافت ) ال ۴۹1۱تا نال 

عردم مردیریت    به دلیل فقدز  پرورش تدری   مدو  و ؛تقنیت نریع  امعه مدو  هفتم یعا 

نرات ب در ویمره   و وهادهرا  بانرابقه    شتاب نریع ویروها  ز تماع  و مقاومت ویروها بماانب

ما ر شد. در فضا  دوقطب ب بریر    ها  ز تماع تالطم و به زلتهاباا نیان  ۴۹07دوم دهه 

مطررح  در وهایت تقاضاهای  برز  عبرنر ز  یراتم  و قراون  زنانر      حامیا  دولت یاتم  ویز 

 .دودومن

مبا  برر عبرنر ز   مهرنر  زنرالم       تقاضاها  رزدینال شد مطرحعبنر ز  زصالحاا و  

زیرز  و یروج ز  حاکمیتب ز  یک طر  من ب تشتت گفتماو  در بین طرفدزرز  زصالحاا و 

-فضرا  نیانر    روگاه زمایت  بر  غلبه بهریزش طرفدزرز  د  در بین مردم شد و ز  طر  دیگر 

در   زوتنوازوگاشتن تقاضاها  طیف نات   امعه و وادیده بد. به طنر کل یزو امز تماع  کشنر 

زفنل  ابش زصالحاا رز به دوبال دزشت. زیرن زفرنل    بها  متنثر طرفدزر مدرویتهمدیریت طیف
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تقابرل  »و به تدریج رشرد  « زوقباض فضا  نیان  کشنر»ما ر به  ۴۹17دهه ها  زول ط  نال

تغییر رفتار  مهنر  زنالم  »دمرینا ز  رزهبرد  هادها  حاکمیت بری  و و عبنر« غرب با زیرز 

زیرز  ویز وزرد فضا   دید  شد کره د    مهنر  زنالم  چریه نیانت یار    .شد« زیرز 

 ناارین  دوم تشری  ینزهیم کرد.قالب رز در 

 

 و ابهام راهبردی غرب در مواجهه با ایران واگرایی فزایندهسناریوی  .9
 زیرز  بره نرمت  پریش رفرت کره     ب ناارین  همگرزی  زوطباق ب نیانت یار   در قال زگرچه

زلقرزیر  زیررز  در  هرا     تئرنر  زم  زولنیت صدور زوقالب در نیانت یار    ا  یند رز به

زین عامل ماوع  در  هت تنقف روینردها  یصماوه  ها  غرب ویبت بره زیررز    دزدب زنالم 

غربر  برر مترنر عرزاب حنمرت و        برا کشرنرها    زیررز  تعاملپا ز  زوقالب زنالم  وشد. 

ها  مهم تننعه نیان  و تنانلنژیرک ویربت بره نرایر     مصلتت در عین دنتیاب  به شایص

در  کشنرها  ماطقه غرب دنیاب واینددگاه زین کشرنر رز بره زلگرن  منفر  حاکمیرت زنرالم       

گرهام فرنلر رز  ها  دمرینای  وظیر زین روود حیانیت زنترزتژییتنایت. بدل م  غرب دنیا

برزوگیخت تا زین زفرزد در رزبطه با پیامدها  چاین روود  علیه ماافع دمرینا در ماطقره هشردزر   

ز   زویه تتنالا یار   زین برهه ز  تاریخ نیانت یرار   پرا ز  زوقرالبب     بباابرزین .دهاد

ت بره  را    برز  زنتفاده ز  قردرا نرخ  ها در دمرینا بند که همزما  با رو  کار دمد  وئنکا 

هر زلگرن    میا  بردزشتنز  هر روش  برز  ز   گیر دمادگ  بهرهتر بندود و قدرا ورم حریص

 .رز دزشتادحننمت  میتقل ز  دمرینا در غرب دنیا 

تتنالا عرصه نیانت یار   در کاار زلتهاباا دزیل ب  میاه گذزر ز  ناارین  زول رز در 

 چرزکه بفرزهم نایت« وزگرزی  فززیاده»ناارین  دقا  یاتم  به نمت زوزیر دوره دوم دولت 

در زین برهه ز  یک طر  شاهد برو  گییت  در رزهبرد وهادهرا  دمرینرا ماوارد و زرا زمرنر     

زلتهاباا نیانر  در   بیار ه و و زرا دفاع دمرینا برز  مقابله با زیرز  هیتیم و ز  طر  دیگر

در عرصره یرار  ب   پدیردزر نرایت.    زیرز   میاه برو  زیتالفاا  د  در نط  حاکمیرت رز 

و زرا زمنر یار ه دمرینا همچاا  به دوبال رزهبرد تغییر رفتار زیرز  بندب در حال  کره و زرا  

 ها  وظرام  و تهرا م بره کشرنرها  غیرر     دفاع دمرینا به صنرا  د  به دوبال پیشبرد پروژه
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ی  در مییر تردزوم زوبیراط   در عرصه نیانت دزیل  ویز برزیرز  بند.  ویژه بههمین با دمرینا 

. دزشرتاد  برمنیان  کشنر و بری  ویز در  هت مقابله با زلتهاباا نیان  و قبض نیان  گام 

در رزبطره برا    به دلیل و ند زیتالفاا رزهبرد  در نیانت دزیل  و یرار   زیررز  و دمرینرا   

تنز  عارنز   م  لبروزبط زین دو کشنر و ویز غلبه تدری   وزگرزی  و تقابل بر همگرزی  و تعام

 رز برز  زین دوره زوتخاب ومند.« وزگرزی  فززیاده»

د که نیانت دزیل  و وشنزلتهاباا نیان  در  امعه تابع  ز  واهمگنو  ز تماع  تلق  م 

برا   .(۲0۲ :۴۹1۱ ب زدهبقیر و) دار دهثبات  یا رزدینالییم ننق مر  یار   رز به نن  ونع  ب 

مبار  برر عبرنر ز  حننمرت و گرذزر ز  حاکمیرتب        تقاضراها باا رزدینرال  و  مطال شد مطرح

یابرد و بره زیرن ترتیرب نیانرت      ز تماع  گیترش مر   -ها  زمایت  ز  فضا  نیان بردزشت

د. در چاین شرزیط  که دولت در عرین ز  دنرت   شنها  زوبیاط  غالب م زوقباض  بر نیانت

بال تردزوم تعامرل برا غررب برندب      ها ز  فضا  نیان  کشنرب همچاا  به دودزد  کاترل بردزشت

معطرن  بره تغییرر     و پردزیته ومرند  تقاضراها    ها برز  نایتهبه  عم غرب  رو شیپفرصت 

چره فضرا    . در زیرن نراارین هر  رفرت یامنش  پیش  به نمت در  امعه مدو  رفتار حاکمیت

 نریر  شندب نیانت تعامل  غرب برا زیررز  بره نرمت و نرن  تقابرل      تر م نیان  کشنر بیته

کاد تا دو ا که با تدزوم زین وضعیت و تشدید تقابرلب وضرعیت زیرن نراارین واپایردزر و بره       م 

هرا   ها  پیش ز  دورهزین وضعیت معمنالً در نالچن  . ومایدم وضعیت ناارین  ننم ویل 

یا عبنر ز  زیرن   شماره یکدید و با گشت به ناارین  م زوتخاباا ریانت  مهنر  به و ند 

  دت  بیرتگ  دزردب غررب   زوقالب  به وتی ه زوتخاباا ریانت  مهنر وزگرزی  رحلهم مرحله به

 گیرد.زبهام رزهبرد  نیانت زوتظار در پیش م  درشد  با گرفتار

کرد  زیرن کشرنر برا مارافع یرند در      تنزو  در نا گاروازیرز  به  ریشه زصل  تقابل غرب با

غرب ز  فرزیارد تقنیرت  امعره مردو  ویرز      هد   ترینمهم چرزکه بگردد برمماطقه یاورمیاوه 

تغییر رفتار زیرز  زنت. بر همین زنا ب زگر زیرز  رفتار یند رز ماواد حنام یندکامه عربر  برا   

ب یرا منضرنعات    «فضا  نیان  یا زوقباض زوبیاط»ومندب در زین صنرا ماافع دمرینا تاظیم م 

. دار به شمار دیدر روزبط زیرز  و غرب  به عانز  متغیر  زثرگذزر ادتنزویتوم  وظیر حقنق بشرب

 نیاوه با کشرنرها   زیرز  به زو ام زقدزماا همنار  انهیزرغم به طنر که وشا  دزده شدب هما 
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زلملل  مبادرا ومندب وزکراش کرامالً متفراوت  در برزبرر زیررز  شرنل       با یگرز  بین ویزماطقه و 

رز زرزئره  « مترنر شررزرا  »ب تئرنر   17۴۹برزبر با  میتا   ۲77۲گرفت.  نرج بنش در ژزونیه 

.  مهنر  زنالم  زیرز  برند  با کشنرهای  هماواد  اوبههمهد. زین تئنر  معطن  به مقابله کر

گیر   دید  در نیانت یار   زیرز  فررزهم شرد.   ز  زین مقطع  ماو  به بعدب  میاه برز   هت

 ببه زین ترتیرب  .(۴7۶: ۴۹1۳ )ترزب ب دوامی« دمیزوزکاش ماا عه»گیر   دید رز باید مبتا  بر  هت

بره   ۲77۲ز  نال  بروود  رز که دقا  یاتم  در نیانت یار   زیرز  منرد زنتفاده قرزر دزده بند

-۲77۱هرا    مهنر  زنالم  زیرز  ط  نال و نیانت یار   یند رز ز  دنت دزد ی کارزبعد 

ر ضرورا زدزمه فردیادها  گذشرته  ز  یک نن ب ب. در زین دورز گرفتدر شرزیط زبهام قرزر  ۲77۲

روودها   دیرد در نیانرت یرار   زیررز  بره عارنز  زقردزم        شد و ز  طر  دیگر ویز تأکید م 

هرا مبرادرا بره    . ز   ماو  که دمرینای شدگرفته م ها  غرب به کار وزکاش  در برزبر متدودیت

ط  زی راد شرد کره دورا      زلملل ومندود و ز  طر  دیگرب شررزی متدودنا   زیرز  در نیانت بین

دمرینا به و رند دمرد.    - میاه برز  زفززیش تضادها  زیرز  برز زرزئه کردود« متنر شرزرا»تئنر  

ها  دمرینا برز  متدودنا   زیررز   طبعاً در زین شرزیط کشنرها  زروپای  ویز یند رز با نیانت

هرا  یرار   بره    قردرا ز  یک نن  بدر چاین وضعیت  .(۴7۶: ۴۹1۳ )ترزب ب کردودهماهاگ م 

در دزیرل کشرنر رز    زلتهاباا نیان زلملل  زیرز  بردمده و نیانت تشنی  دوبال متدودنا   بین

و ز  نن  دیگر به دلیل زمنا  نیر فضرا  نیانر  کشرنر بره نرمت زلتهراب و        گرفتاد شیپدر 

 د.شدزد  به نیانت زوقباض فضا  نیان  کشنر ثبات ب دولت واگزیر ز  تنب 

هرا  ز تمراع ب فضرا  ترافا نیانر  و ز تمراع  رز ز        ه وهادها  مدو  و  ابشفشار ب

شرا  رز ز   هرا  حقرنق  و صراف    که نرع  دزرورد ینزنرته   گیرد م  امعه  مختلف ها بخش

هرا   کارد ز  ینزنرته  رز وزدزر مر   هرا د  . زین متردودیت م ار  قاونو  و مشروع مطرح کااد

. ز  پذیر وییتزرود. چاین زمر  برز  همه زفرزد تتملشا  دنت بردحقنق ب ز تماع  و صاف 

ها هایشا  زقدزم به تشنیل م امعب حلقهها  نرینرده برز  رنید  به ینزنتهم منعه زین روب

هرا   کااد. در زین زوضاعب مطالباا یاص و متدود وهادها و  ابشها   یر میا  م و  ابش

زوردب بره نرمت شرعارها و مطالبراا      ویافتره  و ظهرنر  صاف  که به صنرا قاونو  م رال بررو   

ها  صاف  شنود و در زین حال تاها به ینزنتهها  برزودز  کشیده م نایتار  و بایاد   ابش
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وظرام  تنزوارد پیراده  ها   یر میا  به دناو  م شند. بدیه  زنت ت معاا و م منعهبیاده وم 

. روود شیپز   وظام نیان  حاکم ها  یار   شنود و در مییر میایاتنر  برزودعنزمل قدرا

هرا در قالرب   ها  مدو  و عدم م ال بررز  بررو  وارضرایت    به عبارا دیگرب نرکنب زعترزض

دهد ها  نایتارشنااوه رز زفززیش م طلباوه درو  وظامب زحتمال برو  وادرزم ها  زصالح ابش

 .(۴۳۶ :۴۹11 )حاضر  و مهدو ب

ب دولتمرردز  زیراالا   ض هر چه بیشتر فضا  نیانر  و زوقبا در کشاکش زفنل  امعه مدو  

متتده دمرینا ز  یک نن بین رزهبرد تغییر رفتار و رزهبرد تغییر وظام  مهرنر  زنرالم  زیررز     

رزهبررد فشرار حقرنق بشرر  و تقنیرت       عالوه بر تهدیدزا وظرام ب شنود و دچار زیتال  م 

ه ها  بدهاد. ز   مله روشقرزر م در دنتنر کار یند  هم  امعه مدو  و ویروها  رزدینال رز

هرا  ییابراو  و ویرز    هرا  دمرن ش شرنرش   برگرززر  کارگراه   بشده در زیرن مرحلره  کار گرفته

 ها  زرتباطاا زمن ز  طری  فضا  م ا   زنت.روش

 برز  ومنوه و باا به گززرش وینینرک تایمزب عمادزلدین براق ب ز  وارزضریا  نیانر  زیررز ب     

کره تننرط    بندورد  زش به کارگاه  دعرنا شرده  ونزدهن گما  که زعضا  یابا زی دزردزعالم م 

تعدزد  ب بنده زنتمتتنز  زین کارگاه میائل مربنط به حقنق بشر نا ما  ملل برگززر شده و 

کااردگا   فرنتد. به گفته باق ب شررکت ز  زعضا  یاونزده یند رز برز  شرکت در د  به دب  م 

شرنود کره متترنز  د ب دوره فشررده مررور ت ربیراا       ن ه م پا ز  حضنر در زین کارگاه مت

ها  عمنم  منف  زنت. تعدزد  ز  زعضا  گروه زوتپنر ) ابش  نزوا  صررب کره در   شنرش

زورد.  نروگنو  دولت زنلنبندز  میلنننیچ وقش مهم  زیفا کرد( در زیرن وشیرت حاضرر برنده    

ویز برز  حاضرز  بره ومرایش   « شترویروی  با قدرا بی» ناعتهنههای  ز  م منعه میتاد بخش

هرا  زقتردزرگرز در   ها  مقاومت مدو  رز در نروگنو  دولرت دید. زین میتاد وقش  ابشدرم 

)ورنع    Hushmailکاد. همچاین در زین کارگاه چگرنوگ  زنرتفاده ز    نرزنر  ها  بررن  م 

شند ترا  دمن ش دزده م زفززر زمن زطالعاا د زد زیاتروت( )ورم Martusشده( و زیمیل رمزگذزر 

و زما ب زطالعراا مربرنط بره وقرض حقرنق بشرر رز مبادلره کاارد.          ماثربتنزواد به شنل  هاد 

 :۴۹۳7 )زیرزد ب  شرند زفززر ویز برز  زنتفاده در زیرز  به حاضرز  دزده مر  های  ز  زین ورمویخه

 تعمی  تقابل زین کشنر با زیرز  زنت. اوگریوماها چاین رفتارهای  ز  نن  دمرینای  .(۴۱۴
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 علیه ایران« براندازی سخت»و راهبرد  «واگرایی انقالبی»سناریوی  .9
 دقایرا   هرا  دولرت  در دوره در نیانت یرار    پرهیزتاش نیاوه و با و ند رزهبرد همنار 

یررز   دمرینا ز  روینررد یصرماوه یرند در برزبرر ز     ویژه بههاشم  و یاتم ب کشنرها  غرب  

قررزر دزده شرد و   « مترنر شررزرا  »ونانتاد. پا ز  حادثه ترورییت  یا ده نرپتامبرب زیررز  در   

زلمللر  تننرط رژیرم صهینوییرت  تشردید      ها  زمایت مل  و بیندوباره تهدید زیرز  در عرصه

ورژزد کره   گردید. همین زمر  یم کهاه روح زیرزویا  رز زحیا ومند و به زین ترتیب متمند زحمد 

ها  پیرو   زوقالب گرزی  زوقالب  وخیتین نالد  شعارها  مقابله با غرب و زحیاگر زصنلماا

زیرزویا  در رویاروی  با وفن  یرار    یرم ماوردگار     یاطره تلخزنالم  بندب به قدرا رنید. 

گرر تفنرر وخبگرا  در طرنل     عمی  و دشنار  رز بر روح زیرزویا  بر ا  گذزشرته کره هردزیت   

  (Ehteshami, 2002: 285). بنده زنت ها  متماد دهه

وژزد رنیدب زو بر واکاردمد  نیانت یار   مبتار   قدرا به دکتر زحمد  ۴۹1۱وقت  در نال 

  زدوشرایه بر همنار  و تعامل با غرب تأکید ومند. دولتمردز   دیرد برر نیانرت یرار       

بره  ب (Haji-Yousefi, 2010: 6) هرا براور دزشرتاد   مبتا  بر تقابل با غرب و تعامل با دیگر دولت

تها م   -طنر  که تقییم  ها  به دزرزلمیتنبرین و دزرزلمیتضعفین و زتخا  زنترزتژ  تقابل 

رزهاما   ترینمهمتنز  به عانز  فعال در مقابل دوم  رز م  -در مقابل زول  و زنترزتژ  تعامل 

دزد    برا قررزر  و .(۴۴5 :۴۹1۳ یننرف ب حرا   ) دزویرت  ورژزد زحمرد   دقا  نیانت یار  

ینزورد   متنرب برا واعادالوره  گرزی  عدزلتها  قبل ز  یند در  ایگاه دگر گفتما  زصنلدولت

 زلملل  گیترش دزد.زلمللب زین گفتما  رز به عرصه بینماانباا قدرا وظام بین

ما رر بره چرریش     ۴۹1۱وژزد در زوتخاباا ریانت  مهرنر  نرال   زحمد  دقا  پیرو  

کررد   ز طلب  که به دوبال حاشیهز  گردید. بر یال  گفتما  زصالحع هیتهگفتماو  در منضن

د  رز وقطره   چرزکره نرا   د  بردمرد.   گرزی  درصدد بر یتهز  بندب گفتما  زصنلهیته میئله

ز  در منضرنع هیرته   تقابل با دزرورده گفتما    ریگیپکرد. ضعف  در گفتما  رقیب قلمدزد م 

ز  رز رب برر نرر منضرنع هیرته    غر وژزد تقابل زیررز  و  زحمد   دقاگرز  تننط دولت زصنل

ز  میا  زیرز  و غرب ما ر به زعمال فشرارها   تشدید ومند. زفززیش تاش بر نر منضنع هیته

 .(۴7۱: ۴۹۳۹ و عطای ب  رو دبادیف  دهقاو) نیان  و زقتصاد  ز  نن  غرب بر زیرز  شد
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ار   دولت وهمب تنصیف و تعیرین وضرع و   ها و زهدز  نیانت یبروامه ترینمهمین  ز  

وژزد بیشترین زوررژ  و ویررو  دیپلماتیرک    زحمد  دقا ه و وظام نلطه  هاو  بند. وظم واعادالو

ز  کره مترنر   نایت؛ به گنوه  زلمللنیبیند رز صر  تنصیف و تعلیل زین وزقعیت وامطلنب 

عمنم  نا ما  ملرل   زصل  و منضنع کاونو  نخارزو  و  در شصت و ینمین ز ال  م مع

زلملل واعادالوه و ماانرباا مبتار  برر    ب تشری  وضعیت وامطلنب وظام بین۴۹15 نرماهیشهردر 

زیرز  برا   ز ها  فلیطینب عرزق و پرووده هیته ورب ت او  و تبعیض بند. و  با زشاره به ومنوه

دشنارتر و ظلم  ز  زین دیا زین وظام عادالوه زنت؟ دیا تبعیض ز  زین که  زنتفهام زونار  پرنید

زلملل  کره  ها  بینتر و ند دزرد؟ همچاین و  بارها زعالم دزشته که نایتارها و نا ما وزض 

زلمللر   و مشرروعیت برین   ی کرارز زودب دیگر یاص تن یع قدرا پا ز   اگ  هاو  دوم بنده

 .(15 :۴۹1۶ودزرود )دهقاو ب 

دولت یرا حننمرت   »هنیت  بخشقنزمو  دهادهمتنر که تننینگرزی  عدزلتگفتما  زصنل

ها  مل  گنواگنو  رز برز  د  در عرصه برز   مهنر  زنالم  زیرز  بندب وقش« عدل زنالم 

 هرای  چرن   تنز  بره وقرش  در زین رزنتا م تعریف و تعیین کرد.   زلمللنیبنیانت یار   و 

ب «و صررهینویزم ضررد زمپریررالیزم»و « عامررل ضررد نررلطه»ب «زینررتظلررمو  گیررترعرردزلتدولررت »

ب «حرام  میتضرعفا   »ب «مردزفع زنرالم و تشریع   »ب «بخشناگر زوقالب و رهای »ب «زیزنتنبارنت»

ب «دولرت میرتقل فعرال   »ب «شننو شالنده وظرطلب دیت ددولت »ب «در  ها  زنالم بخشزلهام»

رنرد  . با زین و رندب بره وظرر مر     زشاره ومند «متتد وفادزر»و « بخش د زدها  حام   ابش»

در نیانرت یرار    مهرنر     « عامل ضد زنرتنبار و نرلطه  »گرزی  وقش مل  گفتما  زصنل

 .(00 :۴۹1۶دهقاو ب ) بخشدزنالم  زیرز  رز زولنیت و زر تیت م 

ها گنیا  ونع  با گشت به گذشته زوقالب  در نیانت یار    مهنر  زنالم  زین وقش

ها  دوره  اگ تتمیل  بند. ز  طرفر   ر نالزلملل ظالماوه دنیانت مبار ه با وظام بین وزیرز  

 ورژزد متشرنل ز  تیمر  برند کره نرایه هردزیت مقتدرزوره غیرر         دولت زحمرد   بدر دزیل کشنر

 شد. پلنرزلییت  و  بر نر زین تیم زحیا  م 

های  رو به  لن برردزرد؛  ز  گامها  دولت وهم هرچاد تنزویت در عرصه زورژ  هیتهنیانت

عامل نرا وده و شراایت واماانرب ز  تترنالا  هراو ب تشرتت و وارضرایت         زما به دلیل فقدز  ت
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هرا  دولرت دمرینرا در  مرا   ررج برنش رز مفروضره نیانرت         زلملل  ز  نیانتبا یگرز  بین

هرا تنزویرتاد برا روینررد      با رو  کار دمد  زوباماب دمرینای  برغم زینبه . قرزر دزدیار   یند 

رز  بنش رز ترمیم کرده و با یگرزو  ماواد چرین و رونریه   ها  نیانت یار   دو دید؛ شنا 

 مقابله با زیرز ب با یند همرزه نا ود. در مدزرمتتدزو  ماواد فرزویه و دلما  رز  ویز و

گیرر  ز  قردرا هنشرماد بره دوبرال رزهبردهرا        هرا برا بهرره   در چاین شرزیط  دمرینای  

رزهبرد تغییر رفتار کاار گذزشته شد و تغییر  برز زیرز  بردمدود. در وزقع در زین دو برزودز   وظام

 .شرد متیرنب   دمرینرا ز  رژیم  مهنر  زنالم  زیرز  ز  عااصر زصل  زنرترزتژ  یاورمیاوره  

رز در پیش گرفت و هفتراد و پراج میلیرن  دالر بررز  بروامره      « تغییر رژیم زیرز »بنش نیانت 

 . (Lippman, 2011: 37) زیتصاص دزدترویج دمنکرزن  در زیرز  

شمیر (   ۴۹1۱) ۲775ها  مربنط به عملیاا وظام  دمرینا علیه زیرز  ز  نال زولین بتث

هرا  دیگرر در وهادهرا     هرا رز نریمنر هررش در وینیرنرکر و م منعره     شروع شد. زین بتث

های  کره و زرا دفراع دمرینرا در دورز  رزمیرفلد و     کار دمرینای  مطرح کردود. گزیاهمتافظه

د  هماواد پل ولفنویتز و ریچارد پرل در زین و زرتخاوه قردرا دزشرتادب مطررح     ماو  که زفرز

کردودب گزیاه عملیاا وظام  علیه زیرز  برز  واتنزومادنا   نرایتار دفراع  زنرترزتژیک زیرن     

ها  دیگر مطرح شرد. در همرین  مرا  برند کره      کشنر و واکاردمد  زیرز  در عرزق و در حن ه

چره  ودترر   زین بتث رز مطرح کرد که باید هر «ترلطفاً نریع»ا عانز  ز  بماینل لدین در مقاله

 شرند در زرتباط با زیرز  زقدزم  دغا  کرد و هر گنوه تأییر ما ر به زفرززیش قردرا زیررز  مر     

 .(۴07 :۴۹1۶ )متق ب

ز  در میرا  زعضرا  وهادهرا  وظرام  زیراالا متترده و در  امعره        به تدریج باور فززیارده 

ز  با زیرز  یعار  برزوردز     ل گرفت که به هد  وهای  بنش در رویاروی  هیتهزلملل  شنبین

شد. پاتریک کالونن ب کارشاا  میائل زیرز  و معاو  مدیر تتقیقراا  حاکمیت زیرز  ما ر م 

نیه وزشاگتن در بیا  ماط  رزهبرد برزودز   وظام نیان  زیرز  در زین دوره به کمیته روزبط ام

ز  تا  ماو  که  مهنر  زنالم  پایدزر زنتب زیرز  بروامه تیلیتاا هیرته یار   زعالم ومند 

رو وامره   بدر همرین رزبطره  . (HERSH, 2006: 1) مخفیاوه به پیش ینزهرد بررد   هرچادیند رز 

( به وقل ز  مقاماا دفاع  دمرینرا ونشرت کره    ۲770ونزمبر  ۳) ۴۹1۶ماه وزشاگتن پیت در دبا 
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ماده شده تا در صنرا ویا  به نرعت به ز رز گذزشته شند. زیرن  طرح حمله به زیرز  تنمیل و د

زمرا بره    بزورد رو وامه زفزود ویروها  زرتش و تفاگدزرز  دریای  در  ریا  زین طرح قرزر گرفتره 

گفته مقاماا وظام  دمریناب در صنرت  که برنش تصرمیم بره حملره بره زیررز  بگیرردب زرترش         

 گیترده بزود.تنزود دنت به حمله هنزی  و دریای  م 

 ۲77۳شرد  زوتخابراا ریانرت  مهرنر  دمرینرا در نرال       در زین دوره با وزدیک زگرچه 

 زین مباحرث همچاا  ب یا حمله وظام  به زیرز  کانته شدقدر  ز  تهدیدزا پیرزمن  تغییر رژیم 

کارث پرنالکب متقر  زرشرد و      بدر متافل تتلیل نیان  زین کشنر در  ریا  بند. برز  ومنوه

ز  نابا  وزبیته به بروکیاگزب در وشیت  که به میزبراو   تقیقاا مرکز نیانت یاورمیاوهمدیر ت

در رزبطه با زمنرا  تعردیل     نازلبرگززر شدب به  ۲77۶شنرز  روزبط یار   دمرینا در ونزمبر 

هرا در زوتخابراا ریانرت    ها  دمرینا در قبرال زیررز  برا پیررو   زحتمرال  دمرنکرزا      نیانت

ینزهرا   هرا هماوارد  مهرنر    ز  ز  دمرنکرزا د. و  ضمن زعالم زیانه عده مهنر  پانخ دز

ل تغییرر رژیرم   بره دوبرا   ویرز  هرا م وظام  به زیرز  هیتادب زظهار دزشت که دمنکرزان طرفدزر ه

 .(۴۲ :۲77۶در زین رزه با دولت بنش همرزه  کااد )پنالکب  هیتاد و ممنن زنت

و  ر  زنرالم  زیررز  بره تقابرل برا غررب      مهرن با وزردشد  نیانت یار     ببه زین ترتیب

به طنر   بدشحاکم  کشنر ز  در دزیلزفززیش ح م تهدید زیرز  به تها م وظام ب وضعیت ویژه

گذزر  بر مباا  تهدیدزا در زولنیت قرزر گرفت و بره  که در زین وضعیتب وظر طرفدزرز  نیانت

 ب. در زیرن دوره رفرت  شیپباض  زین ترتیب فضا  نیان  کشنر ویز به نمت و نن  نیانت زوق

وظرطلباوره بره دوبرال تغییرر وظرم       گیر  نیانت یرار   ت دیرد  زیرز  که ز  یک طر  با نمت

گیرر  تقاضراها    در شرزیط فضا  نیان  دزیلر  زمنرا  شرنل    بزلملل  بند و ز  طر  دیگربین

ما رر بره     دید کمتر شده بندب به کشنر  وافذ و وفن واپذیر تبردیل شرد. م مرنع زیرن شررزیط     

 تقنیت بیش ز  پیش منزضع طرفدزرز  رزدینال  اگ علیه زیرز  در میا  دولتمردز  دمرینا شد.

 

 ایرانسناریوی اصلی در چرخه سیاست خارجی  سهارزیابی  .ج
تنز  روود نیانت یار    مهنر  زنالم  زیرز  رز در چارد دهره گذشرته بره     م  در م منع

وزگرزی  »و « وزگرزی  فززیاده»ب «همگرزی  زوطباق »یب مرزحل ز  وشا  دزد که به ترتمثابه چریه
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در  بشنود. بری  تعارضاا نیان  دزیل  در وضعیت همگرزی  زوطباق در د  ط  م « زوقالب 

شد  ویروها  نیان  رزدینرال در دزیرل و   من ب فعال بکاار ویروها  یار   زلقاگر وزگرزی 

شنود. زیرن ویروهرا      ز ماع نیان  در کشنر م ز  دنت رفتن تعادل نیان  در شرزیط فقدز

ینرود و بردیارد زیرن   وزگرز با ماشأ متیط بیروو  با ویروها  همین  وزگرز در دزیل پینود م 

شد  فضا  پینود نبب زی اد تقاضاها   دید یارج ز  تنز  نییتم نیان  و در وتی ه یارج

تنزود در زتخا  منزضرع همگرن  در   م شند. چاین پینودهای  نیان  کشنر ز  حالت تعادل م 

هرا  زنرالم  و   ها  حقرنق بشرر  گفتمرا    ز  و تعارض دیدگاهرزبطه با پرووده زورژ  هیته

لیبرزلییت  ومایا  شند و در نطت  باالتر با حمایرت میرتمر بریر  وهادهرا  زیراالا متترده       

نیانر  در میرا     به مثابه زلگرن  حاکمیرت   برزهبرد شنیت  مهنر  زنالم  زیرز  به دمرینا

 ویز پینود یابد. بها  زنالم ملت

تقاضراها     شرد رزدینرالیزه بره  ز  بین رفتن تعادل نیان  در کشنرب یند به یندب ما رر  

قراونو  و بعضراً بره صرنرا      هرا  غیرر  شند و زین تقاضاها در قالببخش  ز   امعه مدو  م 

ان  شده و در وتی ه د  کشنر شنود. زین روود ما ر به قبض فضا  نیدمیز مطرح م یشنوت

کاد. به دوبال زین شرزیطب روود تعامالا نا وده بین زیرز  ویل م « وزگرزی  فززیاده»به وضعیت 

کاد. تا  رای  کره در شررزیط    نمت و نن  تعامالا زوتقاد  و نپا تقابل نیر م  بهو غرب 

شرند. در زیرن   زر مر  ومرند « وزگرزیر  زوقالبر   »تدزوم تقابل و زوقباض فضا  نیان ب وضعیت 

ب هرر دو  زنرت وضعیت که عمدتاً با تشدید فشارها  زقتصاد  و تهدید تقابرل نرخت همررزه    

شرد   دمیز برز  یرارج حل  میالمت فرزوز ب به دوبال دنتیاب  به رزه ها طر  به رغم زیتال 

عیت ب ز  بترز  در چارین وضر   رفتبرو ها  ها  فززیاده متقابل زنت. ین  ز  رزهفضا ز  تاش

  دزی  در فردیاد زوتخاباا ریانت  مهنر  زنت.رو  کار دمد  دولت  با شعار  دید تاش

بره   بپا ز  یا دهمین دوره زوتخاباا ریانت  مهنر  و رو  کرار دمرد  دولرت  دیرد     

حین روحاو ب چریه نیانت یار   کشنر تنمیل شرد و برار دیگرر     دکتر ریانت  مهنر 

با غرب گردید. زین رویدزد بزرق در حال  رخ دزد کره  « طباق همگرزی  زو»کشنر وزرد وضعیت 

ها  طرفدزر همگرزی  برا غررب و طرفردزر وزگرزیر  برا      قبل ز  د  تعارض شدید  بین گفتما 

 شنل گرفته بند. در دزیل کشنر غرب
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 برآورد سیاست خارجی دولت یازدهم .د
زین منضنع میائل مختلرف  ز  باعث شد زفززیش تاش میا  زیرز  و غرب بر نر منضنع هیته

هرا   ینرد  تترریم پینورد  بویرژه  بره نیانت دزیل  و یار   کشنر رز تتت تأثیر قرزر دهد. 

ز ب د  رز بره ینر  ز  متنرهرا  زصرل      زلملل  و مشرنالا زقتصراد  برا منضرنع هیرته     بین

 ها  زوتخابات  وامزدها  ریانت  مهنر  بدل ومند. در زین بینب نعید  لیل  و حیرن رقابت

ز ب در پرر  روحرراو  برره عاررنز  حررامال  دو گفتمررا  زصررل  رقیررب بررر نررر منضررنع هیررته  

ز  در دولرت  ومند  گفتما  یرند بندورد. نرعید  لیلر  کره میرئنل پروورده هیرته        یکهژمنو

ز  وژزد بندب به عانز  حامل گفتما  میلطب در پ  تدزوم گفتما  حاکم بر منضنع هیرته زحمد 

نرا   دزل مرکرز    شته بندب تالش دزشت با بر یتهز مهنر  گذ پا به میدز  زوتخاباا ریانت

معرف  کررد  د ب  « کارنا ش» میاه به حاشیه رزود  گفتما  رقیب رز ز  طری   وزگرزی  زوقالب 

ب در پر   ومرند معرف  م فرزهم دورد. در مقابل حین روحاو  که یند رز حامل گفتما  زعتدزل 

ز  یرند  باد  گفتمرا  هیرته  عا  تعادل و تنز  ب به صنراد  بند تا بر پایه دزل مرکز  د ب ی

پردزیته و د  رز به مازلت هژمنویک برناود. ز  زین روب و  تالش کرد و تنزویت برا برقررزر    

بره  « تیلیم با وده»به عانز  دزل مرکز  گفتما  نتیزش و « وزگرزی  زوقالب »تعادل و تنز   بین 

ز  رز به عارنز  دزل مرکرز  گفتمرا  هیرته    « مل نا ودهتعا»عانز  دزل مرکز  گفتما  نا شب 

 .(۴75 :۴۹۳۹ و عطای ب  رو دبادیف  دهقاو) زعتدزل تعیین و هژمن  نا د

شرند کره نیانرت    مطررح مر    میئلهبا غربب زین « تعامل نا وده»پا ز  پیرو   گفتما  

ا  دزرد برار  یار   کشنر در دولت یا دهم چه مییر  رز ط  ینزهد کرد. در یک ناارین زمن

دیگر نیانت یار   کشنر در چریه پیشین یرند تردزوم یابرد کره زیرن وضرعیت در وتی ره        

دیرد. در  ویروها  وزگرزیاوه با ماشأ یرار   بره و رند مر      ثبات  نیان  در دزیل و زفززیشب 

ناارین  دیگرب زمنا  حفظ تعادل نیان  در زین مرحله و پیشبرد تعامالا نا وده بین غررب  

 کاد.یندومای  م  و زیرز 

زلملل  نییتم نیان   مهنر  زنرالم  زیررز ب   در بررن  متیط دزیل  و متیط وظام بین

هرا   برین  اراح   هرا شند. بری  زیرتال  دیده م   کرشده  های  به وفع هر دو ناارینپیشرز 

تنزورد در  شرند کره مر    نیان  در دزیل کشنر به عردم ز مراع نیانر  در دزیرل ما رر مر       
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 بباشرد. بررز  ومنوره    تأثیرگذزرها  نیان  غرب و دنتگاه نیانت یار   کشنر گیر نمت

شرند.  ز  ومایرا  مر   نیان  در زرتباط با منضنع پروورده زوررژ  هیرته    ها بار ترین زیتال 

در مقابرل زیرن    تتمرل دولرت  و ویز کاهش دنتاوه  شدهفیتعرها  وقدها  یارج ز  چارچنب

ثبرات  نیانر  و   هرا  زی راد بر    زفززید و  میاره م  هاتال وقدها ویز بر شدا و حدا زین زی

هرا   دورد. در زیرن میرا  وبایرد ز  ترأثیر تترریم     ها  رزدینال رز فررزهم مر   گیر  حرکتشنل

دمررد  فشررار زقتصرراد  بررر مررردم غافررل بررند. فشررار زقتصرراد  در کاررار   زلمللرر  در وزردبررین

ین وهادها  وظرارت ب من رب پرایین دمرد      های  ماواد فیاد زقتصاد  و کارزی  پایپذیر دنیب

شند. عرالوه برر   پذیر  در فضا  ز تماع  و نیان  کشنر م دنتاوه تتمل عمنم  و تتریک

هرا  ز تمراع  ویرز  امعره رز میرتعد پرذیرش طررح        ها  هنیت  در بری  الیهزینب دگرگنو 

 میاره رز بررز     وماید. م مرنع زیرن شررزیط   وزقع  به  ا  تقاضاها  وزقع  م  تقاضاها  غیر

 د.کاثبات  نیان  و تدزوم چریه باطل نیانت یار   فرزهم م ب 

ویز من رب تغییرر وضرعیت و     در عرصه نیانت یار   هاز  وگاه  دیگرب بری  پیشرز 

شنود. ظهنر دشرما  مشرترک بررز     زی اد ثباا نیان  در دزیل و تنز   نیان  در یارج م 

تنزود تنفیر  م  -ها  ترورییت زلملل  در قالب زیدئنلنژ  مهنر  زنالم  زیرز  و وظام بین

 عنزمل تتنیم تعامالا بین زیرز  و غرب قلمدزد شند. ترینمهمز   مله 

کره نراارینها     ۴۹0۶-1۱هرا   طنر کل ب با تن ه به ت ربه دوره زصالحاا ط  نالبه  

و « ثبراا نیانر   »متغیرر  دب دو شر هرا ت ربره   همگرزی  زوطباق  و وزگرزی  فززیاده در زین نال

 دهم ز  زهمیررت زنانرر  در دیاررده نیانررت یررار   دولررت یررا« ماهیررت رزبطرره بررا دمرینررا»

مارد  زیرن دولرت در    تنز  به دیاده نیانت یار   دولت یا دهم ببه زین ترتیب ود.برینردزر

کشنر و ویز به رزبطه با دمرینرا ترنأم برا حفرظ زنرتقالل در مترنر عرزاب        کاترل ثباا نیان  

 مت و مصلتت بیتگ  دزرد.حن

 

 ثبات سیاسی متغیر .9
ز تماع  و  -ق باالب برز  زی اد ثباا نیان اها  ز تماع  با وفدر حن ه دزیل ب ویا  به زر ش

ها  دولت یا دهم ز  زهمیت زنان  بریرنردزر ینزهرد برند. در حرن ه     تیهیل پیشبرد نیانت



 999 ــــــــــــــــــــ ...جمهوری اسالمی ایران دری خارج استیس چرخهتغییر یا تداوم 

ز  گیر  وظم ماطقهتأثیرگذزر  بر شنلتنز   به صنرا قابل تن ه بگر چه زیرز   یار   ویز

زلملل  رز دزردب حفظ ثباا نیان  یا به هم ینرد  تعادل نیان  تا زودز ه  یاد  بیرتگ   و بین

نرعت زوبیراط فضرا  نیانر  و     بها  دولت در چاد نال دیاده دزرد. در زین میا به نیانت

ار فرزوزو  در تردزوم یرا   ها  قدرا ز  زهمیت بییمیزز  نرعت مشارکت نیان  در چارچنب

 تغییر وضعیت ثباا نیان  دزرد.

ز  وظر هاوتیاگتن ب  امعه در شرزیط  در وضعیت عاد  قرزر دزرد کره همراهاگ  ال م برین    

نایتار نیان  و مشارکت نیان  و ند دزشته باشدب به وتن  که وهادهرا  نیانر  من رندب    

برر زنرا  زیرن     .(۲۹7 :۴۹۳۴ اه بپار ) متاانب با نط  تقاضا  مشارکت نیان  مردم باشراد 

ثباا نیان  به ویبت وهادماد  به مشارکت نیانر  بیرتگ  دزرد. و رند زشرتیاق بره       وظریهب

برز  مشرارکت نیانر  مرردم بره      شدهاهیوهادمشارکت نیان  در  امعه و فقدز  نایتارها  

ت نیانر   زگر نط  وهادماد  نیان  بیشتر ز  نط  مشارک ثبات  نیان  ما ر ینزهد شد.ب 

که در زیرن حالرت وظرام نیانر       باشدب زمنا  مشارکت نیان  برز  همگا  فرزهم ینزهد دمد

زگر نط  مشرارکت نیانر  براالتر ز  نرط  وهادمارد        بپایدزر و باثباا ینزهد بند. در مقابل

و وهادها  نیان  من ند وتنزواد زمنا  مشارکت ویروهرا  ینزهرا  مشرارکت رز فررزهم      باشد

وظریره   زگرچره  .(۴۲7-۴۴0 :۴۹1۶ هراوتیاگتن ب ) ثباا ینزهرد برند  عه واپایدزر و ب دورودب  ام

قابل زنتفاده زنت که دولرت   و  ب زین ونته ز  وظریهزنت« تننعه متنز  »هاوتیاگتن  مبتا  بر 

نرا   مشرارکت نیانر     نیان  در  امعهب ویا ماد وهادیاهثباا پایدزر  و یا دهم برز  تدزوم 

 زنت.با شیب  مالیم 

هرا   تنز  به ترکیب  متعادل ز  وظریهرندب برز  تدزوم ثباا نیان  در  امعه م به وظر م 

زفززر ثبراا نیانر    هاوتیاگتن  و  اوین  رنید. وهادگرزی  در وظریه هاوتیاگتن  به مثابه نخت

شرد.  بازفززر تعادل ز تماع  قابل  مرع مر   زنت که با مفهنم وظام زر ش   اوین  به مثابه ورم

هرای  برا وفراق براال      زر ش)ها  نیان  قرن   وهادها  نیان  برز  زنتتنام یند به زر ش

وظام یا وهادها  نیان  ها  نیان  ویز برز  تتق  یندب به یردهز تماع ( ویا  دزرود و زر ش

ویا  دزرود. وضعیت عاد   امعهب وضعیت  زنت که به طنر کل  بین وظام زر شر  و وهادهرا یرا    

و در عرین حرال برین هرر دنرته ز        ها  ز تماع ب هماهاگ  باالی  و ند دزشته باشرد نایتار
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وظرام یرا   هرا  نیانر  و یررده   و وهادها یا نرایتار مربرنط )ماوارد زر ش    ها  ز تماع زر ش

هرا   زگرر زر ش  .(۲۴0 :۴۹۳۴ پاراه ب )  ( همراهاگ  ال م و رند دزشرته باشرد    وهادها  نیان

یا یار   بدو  زیانه تغییر مشرابه  در نرایتارها  ز تمراع     ز تماع  ز  طری  ماابع دزیل  

( ز  طری  ماابع دزیلر  و یرا یرار       زی اد شندب تغییر یاباد یا نایتارها  ز تماع  )متیط

ها  ز تماع  زی اد شند تغییر یابادب دوگاه تعادل من ند در بدو  زیانه تغییر مشابه  در زر ش

بر همین زنا ب دولت یرا دهم بررز  حفرظ ثبراا      .(۲۴1 :۴۹۳۴ پااه ب) رود امعه ز  بین م 

هرا   زر ش»و « وهادهرا  نیانر   »ب «مشرارکت نیانر   »نیانر  وراگزیر ز  تاظریم متغیرهرا      

هرا   زنت. ز  میا  زین متغیرهاب کاترل ماابع دزیل  و یار   تغییر زر ش« ز تماع  و نیان 

 ز تماع  ز  زهمیت وزفر  در تدزوم ثباا نیان  دزرد.

 

 متغیر ماهیت رابطه با آمریکا .9
ها  میتقل و منف  در ماطقه غرب دنریا رز  ب دمرینا و ند دولتشدکه پیشتر زشاره  طنرهما 

برورد.  دمرینا و  مهنر  زنالم  زیرز  در تااقض زیدئنلنژین  شدید  به نرر مر    .تابد ومبر

ز  زوقرالب زنرالم ب زیرن    مقاماا  مهنر  زنالم  به وزنطه نیانت دمرینرا در زیررز  پریش    

قراون    ۴5۲دزواد. بر زنرا  زصرل   گر م  ن و نلطهکشنر رز ومنوه و زلگن  زصل  وظام نلطه

 رنی  و  نیانت یار    مهنر  زنالم  زیررز  برر زنرا  وفر  هرر گنوره نرلطه       »زنان ب 

پذیر ب حفظ زنتقالل و تمامیت زرض  کشنرب دفراع ز  حقرنق همره میرلماوا  و وردزد       نلطه

ز   ملره  «. با دول غیرر مترارب زنرتنزر زنرت     دمیزگر و روزبط صل ها  نلطههد به قدراتع

تنز  به ونع وگاه دو کشنر بره پدیرده رژیرم    مشنالا بییار  د  در روزبط زیرز  و دمرینا م 

زظهرار دزشرت    ۲7۴5ونزمبر  ۴۲ ا  کر  و یر زمنر یار ه دمرینا در صهینوییت  زشاره ومند. 

ورنزی   زین هرم  ۴یا  زنرزئیل و زمایت زنرزئیل هرگز تغییر وخنزهد کرد.ؤنا ز  رحمایت دمری که

گیرد که زنرزئیل و زیده زنرزئیل بره شردا   عمی  با زنرزئیل و زیده زنرزئیل در حال  صنرا م 

                                                                                                                                        
۴. http://www.presstv.ir/Detail/2015/11/12/437298/Kerry-UN-Israel-Zionism- 

http://www.presstv.ir/Detail/2015/11/12/437298/Kerry-UN-Israel-Zionism-
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هرا   زین منضنع ین  ز  نرچشرمه شااند. دزر به رنمیت م زیرز  رز به عانز  دشما  زولنیت

 ا متتده دمرینا با زیرز  زنت.دزئم  دشما  زیاال

حقنق بشر در نط  بایادین برا تلقر  کشرنرها  غربر  و دمرینرا در       میئلهعالوه بر زینب 

ها   ززیر   تااقض قرزر دزرد. کاارگذزشتن بییار  ز  حدود و قنزعد شریعت زنالم  در بتث

 بشند. در مقابرل  و کیفر  و حقنق  زیرز ب معادل کاارگذزشتن دیین و شریعت زنالم پادزشته م

 بره کاد فرهاگ و نبک  ودگ  یند رز به دیگر کشنرها دمرینا با تأکید بر حقنق بشر نع  م 

تنزواد با زشنال مختلف  برو  کااردب زمرا   زیرز  صادر کاد. در وزقعب د زد  و دمنکرزن  م  ویژه

ا تتقر  بخشرد.   کاد ونع د زد  و دمنکرزن  کامالً دمرینای  رز در غررب دنری  دمرینا نع  م 

 زینانتیدمرباییت به زی اد حننمت  در زیرز  ما ر شند که تتق  دمنکرزن  ز  زین دیدگاه م 

وباشد یا حدزقل تضاد  بین ماافع مل  و ماافع دمرینا زی اد وناد و نا ش ماانب پدیرد دورد  

ت وادرنت  در شاای تضاد بین زیرز  و دمرینا تا حدود  ویز ریشه .(11 :۴۹10غرزیاق  ود ب )

که لیادز میلر طر    طنرهما ز  زیرز  دزرد که حت   امعه علم  دمرینا رز ویز در بر گرفته زنت. 

در زیاالا متتده دمریناب شامل یک دنته  ۴در رزبطه با زیرز  فززیادهب زدبیاا کردهز  زشاره مقاله

کره بره صرنرا    ز  زوبرنه ز  کیراو  زنرت    و ویز دنته متخصصینمعدود مفیرز  دزوشگاه  و 

رزهبرد  رفترار  پرده ز  روزبط  تنزوادم  ومایاد و به ودراژوروالییت  میائل  ار  رز دوبال م 

 (Miller, 2009: 207). دزروددمرینا بر

ها  تخاصم دمرینرا و زیررز ب در صرنرا حفرظ ماهیرت      با تن ه به زین مشنالا و  میاه

تب ز  یک طر  زمنا  مردیریت ثبراا   روزبط زیرز  و دمرینا بر متنر عزاب حنمت و مصلت

 ماافع مل  کشرنر زعرم ز  مراد  و غیرر     بدید و ز  نن  دیگرنیان  در دزیل کشنر فرزهم م 

حفظ ماهیت زنالم  در برقرزر  رزبطه برا دمرینراب    د.شنماد  در بیتر تعامل با غرب حفظ م 

ا دزرورده بردو  زی راد    گرزیاوه بره تهدیردزا و دمرادگ  ب   ز  یک نن میتلزم دزشتن وگاه  وزقع

زیررز  در   مل  ماافع شبردیپ بز  و  هاو  علیه زیرز  زنت و ز  طر  دیگرها  ماطقهحیانیت

نرت.  زروپاب چرینب رونریه و دمرینا  زلملل  ز  قبیل زتتادیه ها  بین با یگرز  مطرح بینشنا 

نزضرع  زین هد   ز برا مردیریت شردا و حردا م    تن ه به زین ونته بییار زنان  زنت که 

                                                                                                                                        
۴. growing literature on Iran 
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زلمللر  بره دنرت وخنزهرد     ز  و بین مهنر  زنالم  زیرز  در قبال منضنعاا مختلف ماطقه

 دمد.

با روینرد  ماافع مل  گر پیشبردوگاه  به عملنرد دولت یا دهم در چاد نال گذشتهب وشا 

در چارچنب زصنل عزاب حنمت و مصرلتت   گرزی گرزی  و وزقعتلفیق  و هنشمادزوه درما 

ز  با گروه کشرنرها  پراج بره    گرزیاوه مذزکرزا هیتهدر روینرد درما  ویژه بهوود زین رزنت. 

 گرزیاوه در عرزق و ننریه کامالً مشهند بنده زنت.ز  یک طر  و روینرد وزقع بعالوه یک

حفظ ثباا نیان  کشنر و پرهیز ز  زی راد شریب تارد مشرارکت نیانر  بردو  تردزرک         

ها  د زدزودیش  برز  تنلید ماابع قابرل زتنرا   مایت ز  کرن و ح کاردمدوهادها  نیان  مدو  

کره در کارار    دزویتتنز  در  هت مدیریت ثباا نیان  در کشنر برز  نیانت زنالم  رز م 

تنزورد کشرنر رز در وضرعیت    گرزیاوه نیانت یرار   مر   گرزیاوه و وزقعروینرد تلفیق  درما 

 ه دزرد.به مثابه وضعیت مطلنب وگ« همگرزی  زوطباق »

 

 گیرینتیجه
 وگرار  در  هرت نرایتن دیارده    وگر  و دیارده ها  دیادهناارینونیی  به مثابه ین  ز  روش

زطالعراا و زحتمراالا دتر  و ز  میرا       دهر  نرا ما  مطلنب زنرت. در زیرن روش ز  طریر     

ترنالا  بر روودها و ت تأثیرگذزرها  عدم قطعیت ترینمهمبر دیادهب  تأثیرگذزرمتغیرها  فرزوز  

تررین  ها با یندیگرب متتملگیرود و نپا با تقاطع زین عدم قطعیتدت  منرد شاانای  قرزر م 

 شنود.ناارینها برز  دیاده معین م 

بر نیانت یرار    مهرنر  زنرالم  زیررز  در چارد دهره        تأثیرگذزربررن  متغیرها   

دو عردم  « اض فضرا  نیانر   زوبیاط یا زوقبر »و « تعامل یا تقابل با غرب»دهد گذشته وشا  م 

اد. زگر زین دو متنر عدم قطعیرت رز برا   هیتبر روود نیانت یار   کشنر  تأثیرگذزرقطعیت 

ناارین  متتمل بررز  دیارده قابرل تصرنر زنرت. در       نهوضعیت یا  نهیندیگر تقاطع دهیمب 

ناارین  زولب ز  یک طر  شاهد زوبیاط فضا  نیان  و زفززیش مشارکت نیانر  در دزیرل   

ز  بین زیرز  و غرب در  ریا  زنت. زین ناارین به دلیل یتیم و ز  طر  دیگر تعامل نا ودهه

شرند. در  وامیرده مر   « همگرزیر  زوطبراق   »تعامالا بین زیرز  و غرب و تأکیرد برر زشرترزکاا    
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گیرد و تعامالا برین  ناارین  دوم فضا  نیان  در دزیل کشنر در وضعیت زوقباض  قرزر م 

شد  تمایززا بین زیررز   پرروگکااد. زین ناارین به دلیل به نمت کاهش ویل م زیرز  و غرب 

وام گرفته زنرت. در  « وزگرزی  فززیاده»گیر  بری  تترکاا رزدینال در  امعه و غرب و شنل

ناارین  ننم ز  یک طر  همچاا  فضا  زوقباض  بر  امعه نیان  حاکم زنرت و ز  طرر    

تقابل تغییر شنل دزده زنت. زین وضعیت تقابل  تا حرد  پریش    دیگر تعامل با غرب به کل  به

 وام وهاد.« وزگرزی  زوقالب »تنز  به د  رود که م م 

زیرم کره طر  د     ز  در نیانت یار   کشنر برنده در طنل چاد دهه گذشته شاهد چریه

در عرالم   بره ترتیرب  « وزگرزی  زوقالبر  » و «وزگرزی  فززیاده»ب «همگرزی  زوطباق »ها  ناارین 

و پا ز  یا دهمین دوره زوتخاباا ریانت  مهنر  و زوتخاب  زودوزقعیت ز تماع  ت ربه شده

در دوره متمرند  « وزگرزیر  زوقالبر   »حین روحاو  به عانز  رئیا  مهنر  دیردب وضرعیت   

نیانرت یرار  ب    بردورددر شده زنت. « همگرزی  زوطباق »وژزد وزرد مرحله وضعیت زحمد 

مییر حرکت در چریه نیانت یار   چاد دهره گذشرته یرا حفرظ کشرنر در      زین دولت دو 

 بیاد.رز در پیش رو  یند م « همگرزی  زوطباق »وضعیت 

که کرارگززر   در میا  زنتز  متتمل نایتن دیادهنخن ز  در زین مرحله  بدیگر به عبارا

اوارد هراوتیاگتن  و   پردز زو  م. دولت یا دهم بر زنا  وظریاا وظریهباشدم د  دولت یا دهم 

ز   «هرا  نیانر   زر ش»و « مشارکت نیانر  »ب «وهادماد  نیان » اوین  با تاظیم نه متغیر 

شند و در عرصه نیانرت  یک طر  ماوع ز  دنت دزد  تعادل و ثباا نیان  دزیل  کشنر م 

 ر عرزاب حنمرت و مصرلتت و برا روینررد     یار   با حفظ ماهیت روزبط با دمرینا در مترن 

ماافع مل  کشنر رز در وضرعیت مطلرنب همگرزیر  زوطبراق       بگرزی وزقع -ی گرزرما دتلفیق  

 کاد.حفظ م 

گیرر   شاان  و بهرره دولت یا دهم ز  طری  دنیبزین فرضیه به تأیید رنید که  بوهایتدر 

تنزورد ز  طریر  مردیریت ثبراا     ب م ۴۹1۱ تا ۴۹0۶ها  ز  ت ربیاا دولت زصالحاا در نال

مماوعت ز  تغییر ماهیت تعامرل برا غررب و حفرظ زنرتقالل کشرنرب وضرعیت        نیان  کشنر و 

وماید و مراوع ز  تردزوم چریره باطرل در نیانرت یرار         همگرزی  زوطباق  با غرب رز حفظ 

 .کشنر شند
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ب «ا و زهردز  دیپلمان  عمنم  و نیانت یرار  ؛ پینورده  » (۴۹1۶زلدین و  عفر ب هفتخنزو  )دشااب حیام

 ۴0۳-۲ب صص5ب شماره دانش سیاسی

نایتارشاان  و هد  شاان  دیپلمان  عمنم  دمرینا علیه  مهنر  زنرالم  زیررز    »( ۴۹۳7) فازدزیزد ب 

 ۴۲0-۴0۱صص  ب۴شماره  بمطالعات جهانب «در  ما   رج دبلین بنش

روزبط یار   زیاالا متترده؛   گززرش شنرز » (۴۹0۶فتب زننن و منرف ب ریچارد )؛ کرزیگاین ب برژیاین ب

صرص   ب۴۴5-۴۴۶شرماره  ب اقتصـادی  -اطالعـات سیاسـی  ب «ضرورا با وگر  در نیانت دمرینا در قبال زیرز 

۴5۴-۴۱۶ 

 نمت ب تهرز :، فرایند و پیامدهاوقوع های انقالب:یهنظر (۴۹۳۴) ینمتمدحی پااه ب

دوره  بفصلنامه ژئوپلیتیکب «۴۹۶0 -11 رز یر زوامتنز   در نیانت یار    ی  دزتاش» (۴۹1۳ترزب ب طاهره )

 ۴7۲-۴۲7صص  ب۹شماره ب ۶

هرا  دزوشر نی  در دوره   فهم  ابش دزوش نی  در زیرز ب با تأکید بر فعالیرت » (۴۹1۳پنرب حمیدرضا ) الئ 

 ۴0۳-۲۴۱صص  ب۹شماره ب بررسی مسائل اجتماعی ایرانب «(۴۹1۱ - ۴۹1۱زصالحاا )

 )ع( دزوشگاه زمام صادق :ب تهرز پژوهیهای آیندهو روش اصول ی،مبان (۴۹۳۴حا یاو ب زبرزهیم )

ها  مخمل  با تن ه به شش  مهرنر   ز  زوقالبتتلیل مقاییه» (۴۹10 ب زبرزهیم و حیدر ب مهد  )حا یاو

 ۶0-۳۱صص ب 0شماره ب ۱دوره ب دانش سیاسیب «شنرو  ناب 

ب تاریخی یشناسجامعهمجله  ب«خمل  در زیررز  زوقالب م شب » (۴۹11متمد و مهدو ب  عفر )حاضر ب عل 

 ۴50-۲7۶صص  ب۲شماره 

ب «یرار    مهرنر  زنرالم  زیررز      گرذزر  یانرت نتأثیر  امعره مردو  برر    »( ۴۹01) متمدرضا دهشیر ب

 ۴۲-۲0صص  ب۴۱5-۴۱۶ب شماره اقتصادی -اطالعات سیاسی

نر در نیانرت یرار   دولرت    متر گرزیر  عردزلت  گفتمرا  زصرنل  » (۴۹1۶)  الل یدنب یرو دباد ف  دهقاو

 ۶0-۳1صص  ب۴شماره ب نال ننمب مجله دانش سیاسیب «وژزدزحمد 

 ب تهرز : نمتسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران (۴۹1۳)  الل یدنب یرو دباد ف  دهقاو

فصلنامه مطالعات ب «ز  دولت یا دهمگفتما  هیته» (۴۹۳۹) و عطای ب مهد   الل یدنب یرو دباد ف  دهقاو

 11-۴۲7ب صص ۶۹شماره ب نال هفدهمب هبردیرا
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هرا: روینررد   نرا   تیترهرا  صرفته زول رو وامره    ها  بر یتهمطبنعاا زیرز : شینه» (۴۹17دیدزر ب زکرم )

 ۶۶-0۹ صصب ۱5شماره ب مجله رسانه ب»۴۹01ها  مل  و میائل نیان  نال ها به پروودهرو وامه

ب ریزی سناریوی راهبردسازی در دوران عدم قطعیـت مای برنامهراهن (۲77۶)رزلیتن ب بیل و ویلین ب زیا  

 مننیه دمن ش  و تتقیقات  صاایع دفاع . -پژوه  علنم و فااور مرکز دیاده ند مازو ب تهرز :تر مه میع

ب فصرلاامه  «ز  برا روینررد ناارینونییر    گرذزر  ماطقره  وگار  رزهبرد  و نیانتدیاده» (۴۹۳7 زل ب وادر )

 ۹۹_5۱ب صص ۴۹۳7نال چهاردهمب شماره چهارمب  برد مطالعاا رزهب

 پژوهر  یارده دمرکرز   بریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیتهنر دورنگری، برنامه (۴۹11تزب پیتر )شنزر

 علنم و فااور  دفاع .

االا متترد دمرینرا ز    نیانت یار   زیرز  در قبرال زیر  » (۴۹10و ماصنر  مقدمب  هاوشیر ) فرهاد عطای ب

 ۴۲۳-۴5۶صص  ب1شماره ب دانش سیاسی ب«ش ۴۹50 - ۴۹۹۲  هانالپیننتگ   یمز رو وا در  ماظر وظریه

نیانت یار   دولت دوم  نرج وزکر بنش در قبال زیرز : نیانت نرد وفرن    » (۴۹11غرزیاق  ود ب دزود )

 1۹-۴۴0. صص ۱۹ب شماره فصلنامه مطالعات راهبردیب «(۲77۱ -1)

ها  مختلف یار  : بررن  بییت نال نیانت یرار    مهرنر    وظرزا و دیدگاه» (۴۹01ه )کریلب روات

 ۳5-۴7۴صص ب ۴۹۱شماره ب هارویدادها و تحلیلب تر مه مرضیه ناقیا ب «زنالم  زیرز 

ب زمانـه ب «گرزی  زمرینا علیره زیررز   بررن  زلگن و فرزیاد تقابل؛ تعارض دو زیدئنلنژ » (۴۹15متق ب زبرزهیم )

 ۱۱-5۹صص ب ۱۱ب شماره نال پا م

ب نرال ورن دهمب   سیاسـت خـارجی  ب «تأثیر ویروها  ز تماع  بر نیانت یار  » (۴۹1۱) زحمد وقیب  زدهب

 ۲۶0-۲۳7صص ب ۲شماره 

ب نرال زولب  روابـ  خـارجی  ب « ایگاه مفهرنم  دیپلمانر  عمرنم    » (۴۹11و زحد ب زفیاوه ) واصر هادیا ب

 15- ۴۴1صص ب ۹شماره 

 مه متیرن ثالثر ب تهررز :     ب ترنیسامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگو( ۴۹1۶) هاوتیاگتن ب نامنئل
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