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واقعگرايينوكالسيكوسياستخارجيجمهوري

اسالميايران


سيدجالل دهقاني فيروزآبادي
چكيده :ایه مقبلٍ درصذد کبرثست وظزیٍ ياقعگزایی وًکالسیک ثزای تحلیل سیبست خبرجی جمًُری
اسالمی ایزان استَ .ذف ،ثزرسی ي وشبن دادن امکبن ثٍ کبرگیزی ياقعگزایی وًکالسیک ثٍعىًان
چبرچًة مفًُمی ثزای تجییه سیبست خبرجی ایزان میثبشذ .اس ایهري ،سئًال اصلی آن است کٍ آیب
امکبن کبرثست وظزیٍ ياقعگزایی وً کالسیک ثٍ عىًان چبرچًة وظزی ثزای تحلیل سیبست خبرجی
جمًُری اسالمی ایزان يجًد دارد؟ ثٍ سخه دیگز ،آیب وظزیٍ ياقعگزایی وًکالسیک اس قذرت تجییه
اوگیشٌَب ،اَذاف ،تصمیمَب ي رفتبرَبی سیبست خبرجی جمًُری اسالمی ایزان ثزخًردار است؟ پبسخ
آن است کٍ در مقبیسٍ ثب ياقعگزایی کالسیک ي وًياقعگزایی ،ياقعگزایی وًکالسیک را میتًان ثٍ
عىًان چبرچًة وظزی مىبستتز ثزای تحلیل سیبست خبرجی ایزان ثٍ کبر ثست؛ چًن ثٍطًر وسجی اس
قذرت تجییه اوگیشٌَب ،اَذاف ،فزآیىذ تصمیمگیزی ي رفتبرَبی سیبست خبرجی جمًُری اسالمی ایزان
ثزخًردار است .ایه وظزیٍ ثب تلفیق دي سطح داخلی ي سیستمیک امکبن ثیشتزی ثزای تجییه تأثیزگذاری
متغیزَبی مختلف ثز سیبست خبرجی ایزان فزاَم میومبیذ کٍ در ایه مقبلٍ ثٍ تفصیل ثیبن میگزدد .ثب
يجًد ایه ،ثبیذ تًجٍ داشت کٍ ایه وظزیٍ ویش مبوىذ سبیز وظزیٍَبی مًجًد قبثلیت ي تًان کبفی ثزای
تحلیل کلیٍ اثعبد ي کلیت سیبست خبرجی جمًُری اسالمی ایزان را وذارد.
واژگان کليدي :ياقعگزایی ،سیبست خبرجی ،تصمیمگیزی ،آوبرشی ،جمًُری اسالمی ایزان.
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مقدمٍ
ًظشیِ ّبی هختلفی ثشای تحلیل ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى ثِ وبس
ثؼتِ ؿذُ اػت .ایي فؼبلیت فىشی هؼلَل دٍ ػبهل ٍ تالؽ ًظشی اػتً .خؼت ،ایي
وبسثؼت ،حبكل تالؽ ثؼوی اص تحلیلگشاى ثشای آصهَى ًظشیِّبی سٍاثي ثیيالولل ثش
پبیِ هٌبلؼِ هَسدی ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى ثَدُ اػتّ .ذف ایي دػتِ
اص آثبس ،ثیؾ اص تحلیل ػیبػت خبسخی ایشاى ،آصهَدى لذست تجییي ًظشیِّبی سٍاثي
ثیيالولل ٍ ػیبػت خبسخی اػت .گشٍُ دٍم ،ثش ػىغ ،ثِ هٌظَس تحلیل ٍ تجییي
ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاىً ،ظشیِّبی گًَبگًَی سا ثِ ػٌَاى چبسچَة
ًظشی ٍ هفَْهی خَد ثِ وبس ثؼتِ اًذ.
ثیتشدیذ ،چبسچَة ًظشی غبلت دس تحلیل ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی
ایشاى ،پبساداین ٍالغگشایی ثَدُ اػت .ثٍِیظُ ،ثؼیبسی اص تحلیلّب ٍ هٌبلؼبت ػیبػت
خبسخی ایشاى ثش هجٌبی دٍ ًظشیِ ٍالغگشایی ٍ ًٍَالغگشایی ػبهبى ٍ ػبصهبى یبفتِ اػت.
اهب ایي دٍ ًظشیِ ثِ ٍاػٌِ هبّیت تملیلگشای خَد دس تحلیل ػیبػت خبسخی وـَسّب،
اصخولِ خوَْسی اػالهی ایشاى ،دچبس وبػتی ٍ ًبسػبییاًذٍ .الغگشایی اص آى خْت وِ
تٌْب هٌبثغ ػیبػت خبسخی سا ثِ هتغیشّبی ػٌح ٍاحذ فشٍ هیوبّذ ٍ ثِ اخجبسّب ٍ
الضاهبت ًظبم ثیيالولل چٌذاى اّویت ًویدّذ؛ ًٍَالغگشایی اص آى سٍ وِ كشفبً ثشاػبع
هٌٌك خجشگشای خَد ّوِ چیض سا ثِ ػبختبس ًظبم ثیيالولل تملیل هیدّذ ٍ اسصؽ ػلّی
ثشای ٍیظگیّب ٍ خلَكیبت هلی وـَسّب لبئل ًویؿَد .اص ایيسٍٍ ،الغگشایی ًَوالػیه
دس چبسچَة پبساداین ٍالغگشایی اسائِ ؿذُ اػت تب ایي ًمیلِّب ٍ ًبسػبییّبی ٍالغگشایی
ٍ ًَ ٍالغگشایی سا هشتفغ ػبصد.
ایي همبلِ دسكذد وبسثؼت ًظشیِ ٍالغگشایی ًَ والػیه ثشای تحلیل ػیبػت
خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى اػتّ .ذف ،ثشسػی ٍ ًـبى دادى اهىبى ثِ وبسگیشی
ٍالغگشایی ًَوال ػیه ثِ ػٌَاى چبسچَة هفَْهی ثشای تجییي ػیبػت خبسخی ایشاى
هیثبؿذ .اص ایيسٍ ،ػئَال اكلی آى اػت وِ آیب اهىبى وبسثؼت ًظشیِ ٍالغگشایی
ًَوالػیه ثِ ػٌَاى چبسچَة ًظشی ثشای تحلیل ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی
ایشاى ٍخَد داسد؟ ثِ ػخي دیگش آیب ًظشیِ ٍالغگشایی ًَوالػیه اص لذست تجییي
اًگیضُّب ،اّذاف ،تلوین ّب ٍ سفتبسّبی ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى ثشخَسداس
اػت؟ پبػخ هَلت آى اػت وِ ٍالغگشایی ًَوالػیه سا هیتَاى ثِ ػٌَاى چبسچَة
ًظشی ثشای تحلیل ػیبػت خبسخی ایشاى ثِ وبس ثؼت .چَى ،دس همبیؼِ ثب ٍالغگشایی
والػیه ٍ ًَ ٍالغگشایی ،اص لذست تجییي اًگیضُّب ،اّذاف ،فشایٌذ تلوینگیشی ٍ
سفتبسّبی ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى ثشخَسداس اػت .ثب ٍخَد ایي ،ثبیذ
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تَخِ داؿت وِ ایي ًظشیِ ًیض هبًٌذ ػبیش ًظشیِّبی هَخَد لبثلیت ٍ تَاى وبفی ثشای
تحلیل ولیِ اثؼبد ٍ ولیت ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى سا ًذاسد.
هذػبی همبلِ دس دٍ ثخؾ ولی ثِ ثحث ٍ ثشسػی گزاؿتِ هیؿَد .دس ثخؾ
ًخؼت ،اكَل ،هفشٍهِّب ٍ هفبّین ولی ًظشیِ ٍالغگشایی ًَوالػیه ثِ ًَس خالكِ
تَهیح دادُ هیؿَد .دس دٍهیي لؼوت ،چگًَگی وبسثؼت ًظشیِ ٍالغگشایی ًَوالػیه
ثشای تحلیل ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى سا ٍا هیوبٍین .ثِگًَِای وِ اثؼبد
چْبسگبًِ الگَ ٍ فشایٌذ تلوین گیشی ،هٌبفغ ٍ اّذاف هلی ،هٌبثغ ٍ ػَاهل تؼییيوٌٌذُ ٍ
سفتبس ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى دس چبسچَة ٍالغ گشایی ًَ والػیه
تجییي هیگشدد .الجتِ ّذف ،تجییي هلذالی ػولىشد ػیبػت خبسخی ایشاى دس ایي چْبس
حَصُ ًیؼت ،ثلىِ هٌظَس اسائِ چبسچَة هفَْهی ًـأتگشفتِ اص ٍالغگشایی ًَوالػیه
ثشای تحلیل ایي اثؼبد هختلف اػتّ .وچٌیيّ ،ذف ایي همبلِ ،اسائِ یه ًظشیِ تحلیل
ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى دس وٌبس ػبیش ًظشیِّب ًیؼت.
 .1ياقعگرايي وً کالسيک
ٍالغگشایی ًَوالػیه تلفیمی اص ٍالغگشایی والػیه ٍ ًٍَالغگشایی اػت .ایي
ًظشیِ دس ٍاوٌؾ ثِ هذ تملیلگشایی ثیؾ اص اًذاصُ ًَ ٍالغگشایی اسائِ ؿذ .چَى ًَ
ٍالغگشایی یه ًظشیِ ػیبػت ثیيالولل اػت وِ تٌْب ثِ تجییي ًتبیح ثیيالوللی ًبؿی اص
وٌؾ ٍ ٍاوٌؾ وـَسّب هیپشداصد .وـَسّب ثِهثبثِ خؼجِّبی ػیبّی ّؼتٌذ وِ ػَاهل
داخلی اػن اص فشدی ٍ اختوبػی ًمؾ ٍ تبثیشی دس سفتبس ٍ ػیبػت خبسخی آىّب ایفب
ًویوٌذٍ ًَ .الغ گشایی ثِ تجییي ٍ تحلیل سفتبس وـَسّبی هٌفشد ًپشداختِ ٍ آى سا ثِ
ًظشیِ ػیبػت خبسخی ٍا هیگزاسد ) .(Waltz, 1979, 1992اص ایيسٍٍ ،الغگشایی
ًَوالػیه هفشٍهِّبی ًَ ٍالغگشایی سا سد ًویوٌذ ثلىِ دسكذد اكالح آًْبػت تب سفتبس
ٍ ػیبػت خبسخی وـَسّبی هٌفشد ٍ هـخق سا تجییي ًوبیذ .ثِ گًَِای وِ ثب تأویذ ثش
تؼبهل ًظبم ثیيالولل ٍ پَیؾّبی وـَسّب تالؽ هیوٌذ تب ساّجشدّبی والى وـَسّبی
هٌفشد دس لجبل الگَّبی تىشاسؿًَذُ ًتبیح ثیيالوللی سا تَهیح دّذ.
ٍالغگشایی ًَ والػیه ػٌبكش ٍ هفشٍهِّبیی اص ٍالغگشایی والػیه ٍ
ًٍَالغگشایی سا دسّن هیآهیضد .ثِ گًَِای وِ ّش دٍ دػتِ اص هتغیشّبی ػیؼتویه ٍ
ػٌح ٍاحذ سا تشویت هیوٌذ تب ػیبػت خبسخی وـَسّبی هـخق ٍ هؼیي سا تحلیل
ًوبیذ .اص یه ػَّ ،وچَى ًَ ٍالغگشایی ،تأثیش ٍ اّویت آًبسؿی ثش سفتبس وـَسّب سا
هیپزیشد ٍ ثب ایي هفشٍم آغبص هیوٌذ وِ ًظبم ثیيالولل آًبسؿیه گضیٌِّب ٍ
اًتخبةّبی ػیبػت خبسخی آىّب سا هحذٍد ٍ همیذ هیػبصد .یؼٌی اٍلَیت ٍ تمذم ػلّی
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دس ػَاهل تؼییيوٌٌذُ ػیبػت خبسخی ،ثب هتغیشّبی هؼتمل ػیؼتویه اػت.
ثِگًَِ ای وِ اّذاف ،آهبل ٍ هفبد ػیبػت خبسخی وـَسّب ثیؾ ٍ پیؾ اص ّش چیض اص
لذست هبدی ًؼجی آىّب ًـأت هیگیشد .اهب ،اص ػَی دیگش ،هبًٌذ ٍالغگشایی والػیه،
تأثیش ٍیظگیّبی وـَسّب ٍ هتغیشّبی ػٌح ٍاحذ ،الجتِ فشاتش اص رات ًبلق ٍ هؼیَة
اًؼبى ،ثش سفتبس آىّب سا هَسد تَخِ ٍ تحلیل لشاس هیدّذ .پغ تأثیش همذٍسات ٍ اهىبًبت
لذست ثش ػیبػت خبسخی پیچیذُ ٍ غیشهؼتمین اػت .صیشا ،فـبسّب ٍ هحذٍدیتّبی
ػیؼتویه اص ًشیك هتغیشّبی ػٌح ٍاحذ هیبًدی هبًٌذ ادساوبت ٍ ثشداؿتّبی
تلوینگیشًذگبى ٍ ػبختبس دٍلت ثش ػیبػت خبسخی تبثیش هیگزاسد .اص ایيسٍ ،فْن ساثٌِ
ثیي تَصیغ لذست ًؼجی ٍ ػیبػت خبسخی هؼتلضم ثشسػی ّش دٍ ثبفت ٍ ثؼتش داخلی ٍ
ثیي الوللی اػت وِ ػیبػت خبسخی دس چبسچَة آى تذٍیي ٍ اخشا هیؿَد .لزا ثبیذ
ثشسػی وشد چگًَِ تَصیغ لذست دس ًظبم ثیيالولل ثِ ّوشاُ اًگیضُّب ٍ ثشداؿتّبی
داخلی وـَسّب اص ایي ًظبم ثِ ػیبػت خبسخی آىّب ؿىل هیدّذ ( Rose , 1998 :
.) 144-145
 .1-1تلفيق سطًح فردي ،ملي ي بيه المللي

ثٌبثشایيٍ ،الغگشایی ًَ والػیه ثِ ثشسػی ًمؾ وبًًَی ٍ هحَسی دٍلت
پشداختِ ٍ تالؽ هی وٌذ تب تَهیح دّذ چگًَِ ٍ تحت چِ ؿشایٌی خلَكیبت داخلی
وـَسّب ثیي ثشآٍسدّبی تلوینگیشًذگبى آىّب اص تْذیذّب ٍ فشكتّبی ثیيالوللی ٍ
ػیبػت خبسخی آىّب لشاس گشفتِ ٍ ثِ آى ؿىل هیدّذ .پغ ّذف اكالح ًظشیِ
ًٍَالغگشایی اص ًشیك افضٍدى هتغیشّبی هیبًدی داخلی ثیي اًگیضُّب ٍ هحشنّبی
ػیؼتویه ٍ تلوینّبی ػیبػت خبسخی اػت .چَى ،ػبختبس ًظبم ثیيالولل ثِ هؼٌبی
چگًَگی تَصیغ لذست ٍ ػٌح تْذیذّبی خبسخی ثِ تٌْبیی ًویتَاًذ ػیبػت خبسخی ٍ
سفتبس آى سا تجییي وٌذ .ثلىِ تشویجی اص هحذٍدیتّب ٍ فشكتّبی ثیيالوللی ،ػٌح ٍ
هیضاى تْذیذّبی خبسخی ٍ فشكتّب ٍ هحذٍدیتّبی داخلی سفتبس ػیبػت خبسخی سا
تجییي هیوٌذ .ثِ گًَِ ای وِ تلمی ٍ تؼشیف اص تثجیت ٍ تغییش تَصیغ لذست ٍ تْذیذّب ٍ
ؿشایي خبسخی ًمؾ تؼییيوٌٌذُای دس تؼییي ٍاوٌؾ وـَسّب ثِ آىّب داسد
(.)Taliaferro, et al., 2009:1-2
ٍالغگشایی ًَ والػیه ًیض هبًٌذ ًَ ٍالغگشایی پیگیشی لذست تَػي وـَسّب
سا ًبؿی اص اًگیضُ ٍ احؼبع ًیبص آًبى ثشای تأهیي اهٌیت دس ًظبم ثیيالولل آًبسؿیه ٍ
خَد یبس هیداًذ .اص ایيسٍ ،لذست ثِ هثبثِ اثضاسی ثشای تأهیي اهٌیت ثَدُ ٍ دس ٍالغ خَد
ّذف ًیؼتًٍَ .الغگشایی تٌْب یه هتغیش هؼتمل یؼٌی لٌجیت ٍ یه هتغیش ٍاثؼتِ
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یؼٌی ًتبیح ثیيالوللی سا هَسد تَخِ ٍ تحلیل لشاس هیدّذ؛ اهب ٍالغگشایی ًَوالػیه،
هتغیشّبی هؼتمل دس دٍ ػٌح ٍاحذ ٍ ػیؼتویه سا ثشای تجییي ًتبیح ثیيالوللی ٍ
ػیبػت خبسخی وـَسّبی هٌفشد ثِ وبس هیگیشدٍ ًَ .الغگشایی ثش تأثیش ولی ٍ ػبم
هحذٍدیتّب ٍ اًگیضُ ّبی ػیؼتویه ثش سفتبس ّوِ وـَسّب ٍ سفتبس ًظبم ثیيالولل ثِ
ػٌَاى ول ٍاحذ تأویذ هیوٌذ .یه ًظشیِ ػیؼتویه هتللت هحنّ ،وبىگًَِ وِ
ٍالتض هیگَیذ هیتَاًذ ثِ هب ثگَیذ وِ ًظبمّبی ثب ػبختبس هتفبٍت چِ الضاهبت ٍ اهىبًبتی
سا ایدبد هیوٌٌذ ،اهب ًوی تَاًذ ػیٌبً ثِ هب ثگَیذ ٍاحذّبی یه ػیؼتن چگًَِ ٍ ثِ چِ
هیضاى هؤثشی ثِ ایي فـبسّب ،اهىبًبت ٍ فشكتّب ٍاوٌؾ ًـبى خَاٌّذ داد ( Waltz,
 .)1979: 73دس حبلی وِ ٍالغگشایبى ًَ والػیه تأویذ هیوٌٌذ وِ چگًَِ ایي
هحذٍدیتّب ٍ اًگیضُّبی ػبم ثب ؿشایي هٌحلش ثِ فشد وـَسّبی هٌفشد تشویت هیؿَد
تب آًبى سا ثِ اتخبر ػیبػت خبسخی خبف ٍ هؼیٌی ّذایت وٌذ.
ثش ایي اػبع ،دس حبلی وِ ٍالغگشایی ًَ والػیه ثش هفشٍهِّبی ًَ ٍالغگشایی
دس هَسد آًبسؿی اػتَاس اػت اهب كشاحتبً ایي ادػب ٍ اػتذالل سا سد هیوٌذ وِ ثِ خض
هتغیشّبی ػیؼتویه ًجبیذ ثشای تحلیل ػیبػت ثیيالولل ٍ ػیبػت خبسخی هتغیشّبی
ػٌَح دیگش سا ثِ وبس ثؼت .چَى ثِ ًظش ٍالغگشایبى ًَوالػیه ،تحلیل ػیبػت خبسخی
ثبیذ دس ثشگیشًذُ ػَاهل ػیؼتویه ،داخلی ٍ فشدی ثبؿذ ٍ تأثیش ّش یه اص ایي ػَاهل
ثش اثؼبد هختلف ػیبػت خبسخی سا تجییي ًوبیذ ) .(Taliaferro, 2000/01: 4ثِ ػجبست
دیگشّ ،وبىگًَِ وِ سص هیگَیذٍ" :الغگشایی ًَوالػیه آؿىبسا ّش دٍ دػتِ اص
هتغیشّبی داخلی ٍ خبسخی سا ؿبهل هیؿَد ...لبئلیي ثِ آى اػتذالل هیوٌٌذ وِ داهٌِ
ٍ ّذف ػیبػت خبسخی یه وـَس ثیؾ ٍ پیؾ اص ّوِ اص خبیگبُ آى دس ًظبم ثیيالولل
ٍ ثًَِس دلیكتش همذٍسات ٍ تَاًبییّبی لذست هبدی ًؼجی آى ًبؿی هیؿَد{ .اهب}تبثیش
یه چٌیي تَاًبیی ّبی لذست ثش ػیبػت خبسخی غیشهؼتمین ٍ پیچیذُ اػت؛ چَى
فـبسّبی ػیؼتویه ثبیذ اص ًشیك هتغیشّبی هیبًدی دس ػٌح ٍاحذ تشخوِ ٍ تجذیل
ؿَد" ).) Rose, 1998 : 146
 .1-2وقش مياوجي ديلت ي جامعٍ در سياست خارجي

ٍالغگشایی ًَوالػیه ثِ ػٌَاى یه ًظشیِ ػیبػت خبسخی تأثیشگزاسی لذست
ًؼجی دٍلت دس ًظبم ثیيالولل (ثِ ػٌَاى هتغیش هؼتمل) اص ًشیك ػبختبس دٍلت ٍ
ادساوبت ،ثشداؿتّب ٍ ثشآٍسدّبی تلوینگیشًذگبى اص لذست ًؼجی وـَس (ثِ ػٌَاى
هتغیش هیبًدی) ثش ػیبػت خبسخی ٍ سفتبس ٍ ساّجشد وـَسّب دس ًظبم ثیيالولل (ثِ ػٌَاى
هتغیش ٍاثؼتِ) سا تحلیل هیوٌذ .ثٍِیظُ ایي ًظشیِ دسكذد اػت تب تَهیح دّذ ،چگًَِ،
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چشا ٍ تحت چِ ؿشایٌی ٍیظگیّبی داخلی وـَسّب تَاًبیی ٍ لبثلیت اػتخشاج ٍ ثؼیح
هٌبثغ ًْبدّبی ػیبػی ـ ًظبهیً ،فَر ٍ تأثیش ثبصیگشاى اختوبػی داخلی ٍ گشٍُّبی
ری ًفغ ،ػٌح ٍ هیضاى خَدهختبسی دٍلت اص خبهؼِ ٍ ػٌح ٍ اًؼدبم ًخجگی یب
اختوبػی ،ثیي ثشآٍسد تلوینگیشًذگبى ػیبػت خبسخی اص تْذیذّب ٍ فشكتّبی
ثیيالوللی ٍ ػیبػتّبیی وِ آىّب تؼشیف ٍ تؼمیت هیوٌٌذ هذاخلِ ٍ هیبًدیگشی
هیوٌذ.
اص ایيسٍ ،یه ووشثٌذ اًتمبلی هیبى اًگیضُّب ٍ هحشنّب ٍ هحذٍدیتّبی
ػیؼتویه ٍ ػیبػت خبسخی وـَسّب لشاس هیگیشد .ثًَِسیوِ هتغیشّبی ػیؼتویه،
آًبسؿی ثیيالوللی ،تَصیغ لذست ًؼجی ٍ ػذم اًویٌبى ٍ لٌؼیت ًبؿی اص آى ،هحشنّب
ٍ الضاهبتی سا ثشای وـَسّب ایدبد هیوٌذ تب ثشای تبهیي اهٌیت تالؽ ًوبیٌذٍ .لی آًبسؿی
یه ؿشایي ٍ ٍهؼیت آػبىگیش اػت تب یه هتغیش ػلّی هتللت ٍ هؼتمل .آًبسؿی ثِ
وـَسّب هحذٍدُ ٍ آصادی ػول لبثل هالحظِای هیدّذ تب ساّجشد والى اهٌیتی خَد سا
تؼشیف وٌٌذ؛ تَصیغ لذست كشفبً ػلل ٍ ػَاهل تؼییيوٌٌذُ ساّجشد والى سا فشاّن
هیػبصد .اهب هحبػجِ ٍ ادساوبت تلوینگیشًذگبى پبػخ ٍ ٍاوٌؾ الصم ثِ تحَالت
هحیٌی ٍ لذست سا تؼییي هیًوبیذ .افضٍى ثش ایي ،تلوینگیشًذگبى ػیبػت خبسخی
ّوَاسُ دسگیش یه ثبصی دٍ ػٌحی ّؼتٌذ .اص یه ػَ ثبیذ ثِ هحیي خبسخی ٍاوٌؾ
ًـبى دٌّذٍ ،لی اص دیگش ػَ ثبیذ ثِ اػتخشاج ٍ ثؼیح هٌبثغ دس داخل وـَس هجبدست
ٍسصًذ (.(Taliaferro, et al., 2009: 5-6
ثٌبثشایيٍ ،یظگیّب ٍ خلَكیبت وـَسّب ٍ تلوینگیشًذگبى آىّب ٍ دیذگبُ
وـَسّب ثِ چگًَگی اػتفبدُ اص لذست ،هیبًدی هحذٍدیتّب ٍ لیذٍثٌذّبی ػبختبسی ٍ
سفتبس ػیبػت خبسخی لشاس هیگیشد .لزا ،دس تحلیل ػیبػت خبسخی ٍیظگیّب ٍ
خلَكیبت داخلی وـَسّب هبًٌذ تَاًبیی ػیبػتگزاساى دس اػتخشاج هٌبثغ ثشای تؼمیت
ٍ تأهیي اّذاف ػیبػت خبسخی ثبیذ هَسد ثشسػی لشاس گیشد ( .(Elman, 2007 : 16صیشا،
ّوبىًَس وِ ؿَلش اػتذالل هی وٌذ "وـَسّب تب اًذاصُای دس اثش ػبختبسّب ٍ ؿشایي
ػیبػی خبف داخلیؿبى ،تغییش ٍ تحَالت هحیي خبسخی سا اسصیبثی وشدُ ٍ خَد سا ثب
آى اًٌجبق هیدٌّذ .ثًَِس خبف ،فشآیٌذّبی ػیبػی پیچیذُ داخلی ثِ كَست
ووشثٌذّبی اًتمبلی ػول هیوٌٌذ وِ دادُّبی ػیبػی سا دس ٍاوٌؾ ثِ هتغیشّب ٍ
ًیشٍّبی خبسخی (ػوَهبً تغییشات دس لذست ًؼجی) وبًبلیضُ ،هیبًدیگشی ٍ خْتدّی
هیوٌٌذ .اص ایيسٍ ،وـَسّب اغلت ثِگًَِ هتفبٍتی ثِ فـبسّب ٍ فشكتّبی ػیؼتویه
1. Transmission Belt
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هـبثِ ٍاوٌؾ ًـبى هیدٌّذ .ایي ٍاوٌؾّب ًیض هوىي اػت ووتش ثِ ٍػیلِ ػَاهل ٍ
هتغیشّبی ػیؼتویه ثشاًگیختِ ؿَد تب هتغیشّبی داخلی" .ثِگًَِای وِ وـَسّب دس
ٍاوٌؾ ثِ تْذیذات خبسخی هوىي اػت دس اثش ؿشایي خبف داخلی هبًٌذ تـتت
ًخجگبى ٍ گشٍُّبی اختوبػی پشاوٌذُ ًتَاًٌذ ثِ هَاصًِػبصی دسٍىگشا ٍ ثشٍىگشای هؤثش
ٍ وبسآهذ دػت ثضًٌذ.
ثٌبثشایيٍ ،الغگشایی ًَوالػیه ثِ تجییي ًمؾ هیبًدی ٍ هذاخلِگش دٍلت دس
ػیبػت خبسخی هیپشداصد .ثِگًَِای وِ ساُّب ٍ ػبصٍوبسّبی هختلفی سا تَهیح هیدّذ
وِ اص ًشیك آى دٍلت ثِ هؼٌبی یه دػتگبُ هشوضی یب ًْبدّبی حىَهتی ،ثِ اسصیبثی
تْذیذّب ٍ فشكتّبی ًبؿی اص ًظبم ثیيالولل آًبسؿیه پشداختِ ٍ ػیبػت خبسخی
خبف سا دس لجبل آى تذٍیي ٍ اخشا هیوٌذ .الجتِ ثبیذ تَخِ داؿت وِ تلمی ٍ تؼشیف
ٍالغگشایی ًَ والػیه اص دٍلت ثب هفَْم آى دس ًظشیِّبی لیجشال ٍ ػبصُاًگبسی هتفبٍت
اػت .صیشا ،هْنتشیي ٍیظگی هبَّی دٍلت حك اًحلبسی ثِوبسگیشی صٍس دس یه ػشصهیي
ٍ للوشٍ خبف اػت.
ّوچٌیي ،هفَْهی اص ثبال ثِ پبییي اص دٍلت اسائِ هیؿَد؛ ثذیي هؼٌب وِ دس
ًْبیت ،ػَاهل ػیؼتویه هحشن ٍ اًگیضُ سفتبس ػیبػت خبسخی اػت .ثذیيهٌظَس
دٍلت ّب دس یه لَُ هدشیِ ٍ هدشیبى اهٌیتی هلی هتـىل اص سئیغ حىَهتٍ ،صسا ٍ
همبهبت سػوی تؼیّي هییبثٌذ وِ ٍظیفِ ػیبػتگزاسی اهٌیتی ٍ ػیبػت خبسخی سا ثش
ػْذُ داسًذ .ایي هدشیبى دس حذ فبكل ٍ هیبى ًظبم ثیيالولل ٍ دٍلت لشاس هیگیشًذ .اص
ایيسٍ ،ثشخالف لیجشالیؼن ٍ هبسوؼیؼن ،دٍلت كشفبً ثِ كَست هشوض خوغآٍسی تمبهبّب ٍ
هٌبلجبت گشٍُّبی ری ًفغ اختوبػی هختلف یب ًجمبت اختوبػی تلمی ٍ تؼشیف ًویؿَد،
ثلىِ تلوینگیشًذگبى هٌبفغ هلی سا تؼشیف وشدُ ٍ ػیبػت خبسخی سا ثشاػبع
ثشآٍسدؿبى اص لذست ًؼجی ٍ هٌبفغ ػبیش وـَسّب هذیشیت ٍ ّذایت هیوٌٌذ؛ اهب ،ثب ٍخَد
ایي ،سّجشاى ّوَاسُ دس هؼشم هحذٍدیتّبی داخلی لشاس داسًذ )Taliaferro, et al.,
.)2009: 25-26
ثِ ًَسولیٍ ،الغ گشایی ًَوالػیه ،ساثٌِ ثیي دٍلت ٍ ػیبػت خبسخی سا ثش
پبیِ ػِ دػتِ اص هتغیشّب تدضیِ ٍ تحلیل هیوٌذ .اسصیبثی ٍ ثشآٍسد تْذیذّب ٍ فشكتّبی
ًبؿی اص ًظبم ثیيالولل آًبسؿیه .دس ایي هحَس ،اٍالً ،چگًَگی ثشآٍسد ٍ اسصیبثی تْذیذّب
ٍ فشكتّب اص ػَی وـَسّب یب ثِ ػجبست دلیكتش تلوینگیشًذگبى ٍ ًْبدّبی اكلی وِ اص
ًشف آىّب الذام هیوٌٌذ ثشسػی هیؿَد؛ ثبًیبً ،ثبصیگشاى تؼییيوٌٌذُ ٍ اكلی دس دسٍى
دٍلت وِ تْذیذّب ٍ فشكتّبی ثیيالوللی سا اسصیبثی ٍ ثشآٍسد هیوٌٌذ ؿٌبػبیی
هیگشدًذ؛ ثبلثبً ،چگًَگی حلٍفلل اختالفبت دسٍى وـَسّب دس هَسد هبّیت تْذیذّبی
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ثیيالوللی ٍ ساُحلّبی هٌبػت ٍ همتوی ثشای همبثلِ ثب آىّب تَهیح دادُ هیؿَد.
اًٌجبق ساّجشدی وِ ثشهجٌبی پٌح هَهَع ولیذی تؼییي هیگشدد :تلوینگیشًذُ اكلی
ویؼت ٍ چگًَِ ثِ تْذیذّبی ثیيالوللی پبػخ هیدّذ؛ یب ثبصیگشاى داخلی تب چِ اًذاصُ
هیتَاًٌذ ثب دٍلت چبًِصًی وشدُ ٍ ثش ػیبػت خبسخی دس ػشكِّب ٍ كحٌِّبی هختلف
دٍلت تأثیش ثگزاسًذ؛ ایي وِ ثبصیگشاى داخلی هحتَا ٍ هفبد ػیبػت خبسخی سا تؼییي
هیوٌٌذ یب كشفبً ػجه ٍ ؿیَُ آى سا تؼییي هیًوبیٌذ؛ ایي وِ وذام یه اص ثبصیگشاى
داخلی ثیـتشیي تأثیش سا ثش ػیبػت خبسخی داسًذ ٍ تحت چِ ؿشایٌی؛ ػشاًدبم سّجشاى
ٍ تلوینگیشًذگبى ثشای پبػخگَیی ثِ تْذیذات ٍ فشكتّبی ثیيالوللی ثِ چِ
چبًِصًیّبیی ثب ثبصیگشاى داخلی ًیبص داسًذ .اػتخشاج ٍ ثؼیح هٌبثغ داخلی ٍ اخشای
ػیبػتّب وِ ثشاػبع ػِ هَهَع تَهیح دادُ هیؿَد :دٍلتّب چگًَِ هٌبثغ الصم ثشای
تؼمیت ٍ تأهیي گضیٌِّب ٍ ػیبػتّبی اتخبرؿذُ خَد سا ثؼیح هیوٌٌذ؛ ثبصیگشاى
داخلی تب چِ اًذاصُ لذست داسًذ تب ػذ ساُ دٍلت ثشای ثؼیح هٌبثغ دس ؿشایي ٍ
ػشكِّبی هختلف ؿًَذ؛ ػبهل تؼییيوٌٌذُ ثبصیگش هَفك دس چبًِصًی گشٍُّبی اختوبػی
ثب دٍلت وذام اػت (.)Taliaferro, et al., 2009: 31
 .2کاربست ياقعگرايي وً کالسيک براي تحليل سياست خارجي ايران
اص آًچِ گزؿت آؿىبس گشدیذ وِ ٍالغ گشایی ًَوالػیه ،یه ًظشیِ ػیبػت
خبسخی اػت .اص ایيسٍ ،اهىبى وبسثؼت ایي ًظشیِ ثشای تحلیل اثؼبد چْبسگبًِ الگَ ٍ
فشآیٌذ تلوینگیشی ،هٌبفغ ٍ اّذاف هلی ،هٌبثغ ٍ ػَاهل تؼییيوٌٌذُ ٍ سفتبس ػیبػت
خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى ٍخَد داسد.
 .2-1الگً ي فرآيىد تصميمگيري

الگَی تلوینگیشی دس ٍالغگشایی ًَ والػیه ،ثِ ػٌَاى یه ًظشیِ ٍالغگشا ،دس
چبسچَة ػبم هذل وٌـگش ػبلل ٍ هٌٌك ًتیدِ لشاس هیگیشد .اهب ثب ایي حبل ،ػمالًیت
دس ایي ًظشیِ ثِ آى هؼٌبػت وِ وـَسّب دس پیگیشی لذست ًؼجی یب اهٌیت خَد
ػیبػتّبی ّذفوٌذی سا اتخبر ٍ اخشا هیوٌٌذ .اص ایيسٍ ،اص هٌظش ٍالغگشایبى ًَوالػیه
ایي هفشٍم ثب آًچِ وِ غبلجبً هفشٍم ػمالًیت ٍالغگشایبًِ خَاًذُ هیؿَد یىؼبى ًیؼت.
چَى ایي هفشٍم ثذاى هؼٌب ًیؼت وِ وـَسّب یب سّجشاى آىّب ثش ًجك اكَل هَهَػِ
ًظشیِ هٌفؼت ؿخلی هَسد اًتظبس یب حتی ػمالًیت هحذٍد ػول هیوٌٌذ .چَى وـَسّب
دس هحیٌی راتبً ًبهؼلَم ٍ ًبهٌوئٌی صًذگی هیوٌٌذ وِ لبثل پیؾثیٌی ًیؼت .وـَسّب،
اصخولِ خوَْسی اػالهی ایشاى ،تالؽ هیوٌٌذ ثِ تغییش ٍ تحَالت تَصیغ لذست
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ثیيالوللی ٍاوٌؾ ًـبى دٌّذ؛ ٍلی ایي اهش ثِ هؼٌبی ثْیٌِػبصی یب ثیـیٌِػبصی سفتبس ٍ
هٌلَثیت ًیؼت ( .)Taliaferro, 2000/01 :4اهب ،ثب ایي حبل ،ایي هفشٍم ثیؾ اص آى وِ
ًبلن ػمالًیت اثضاسی حبون ثش دٍلت ٍ تلوینگیشًذگبى آى ثبؿذ ،حبوی اص ػذم اهىبى
ػولی وبهل آى دس ػیبػت خبسخی اػت .چَى هیبًدیگشی ادساوبت تلوینگیشًذگبى ٍ
هتغیشّبی داخلی ،سفتبس ػمالًی دس ػیبػت خبسخی سا هحذٍد ٍ همیذ هیػبصد.
ایي الگَی وٌؾگش ٍ هٌٌك الذام ،هتووي ٍ هؼتلضم فشآیٌذ تلوینگیشی
خبكی دس ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى اػتٍ .ظیفِ ٍ هؼئَلیت
ػیبػتگزاسی ٍ تلوینگیشی ػیبػت خبسخی ثشػْذُ سّجشاى ٍ تلوینگیشًذگبى
سػوی دٍلت دس ػٌح هلی اػت .ثبتَخِ ثِ دػتشػی ایي تلوین گیشًذگبى ثِ اًالػبت
دػت اٍل اهٌیتی ٍ ػیبػی ،آًبى لبدسًذ تب هحذٍدیتّبی ػیؼتویه سا دسن ٍ هٌبفغ
هلی سا اػتٌجبى ٍ اػتخشاج ًوبیٌذ .سّجشاى خوَْسی اػالهی هٌبفغ هلی سا تؼشیف وشدُ
ٍ ػیبػت خبسخی سا ثش هجٌبی ثشآٍسدؿبى اص لذست ًؼجی ٍ هٌبفغ هلی ػبیش وـَسّب
تذٍیي ٍ اخشا هیوٌٌذ .اهب تلوینگیشًذگبى ػیبػت خبسخی ّوَاسُ ثب هحذٍدیتّب ٍ
لیذٍثٌذّبی داخلی هَاخٌْذ.
خوَْسی اػالهی ایشاى هبًٌذ ػبیش وـَسّب ،لضٍهبً ٍ ّوَاسُ ثِ كَست وٌؾگش
یهپبسچِ ػول ًویوٌذ .چَى ًجك ٍالغگشایی ًَوالػیه ،اگشچِ دٍلت اص خبهؼِ
تفىیه ٍ هتوبیض هیؿَد ٍلی ایي دٍ وبهالً اص یىذیگش هؼتمل ًیؼتٌذ .ایي اهش ثذاى
هؼٌبػت وِ ثبصیگشاى فشٍ هلی دس تذٍیي ٍ تلوینگیشی ػیبػت خبسخی ثیسثي ٍ
ثیتأثیش ًجَدُ ٍ تؼشیف ٍ فللثٌذی هٌبفغ هلی ثذٍى هدبدلِ ٍ ثحث ٍ هٌبظشُ كَست
ًویگیشد .ثِگًَِ ای وِ ثشآٍسد ٍ اسصیبثی تْذیذ ،اًٌجبق ساّجشدی ٍ اخشای ػیبػت
خبسخی هتووي چبًِصًی ٍ ثذُ ٍ ثؼتبى ثیي دٍلت ثب ػبیش ثبصیگشاى دس دسٍى خبهؼِ
اػت .اخوبع ًخجگبى یب اختالف آًبى دس هَسد هبّیت ٍ دسخِ تْذیذّبی ثیيالوللی،
ؿىبفّبی داخلی دس دػتگبُ سّجشی ،اًؼدبم اختوبػی ٍ آػیتپزیشی ًظبم دس ثشاثش
تْذیذّبی داخلی ثش تَاًبیی دٍلت دس پبػخگَیی ٍ ٍاوٌؾ ثِ فـبسّب ٍ اخجبسّبی
ػیؼتویه تأثیش هیگزاسد.
هحذٍدیتّبی آصادی ػول تلوینگیشًذگبى دس حَصُّب ٍ ؿشایي هختلف ثش
چگًَگی تلوینگیشی دس ػیبػت خبسخی تأثیش هیگزاسد .ثِگًَِای وِ تلوینّب ٍ
وٌؾ ّبی ػیبػت خبسخی حبكل ّوبٌّگی یب وـوىؾ خبهؼِ ٍ دٍلت اػت.
دٍلتّبیی وِ اص آصادی ػول ووتشی ثشخَسداسًذ غبلجبً ثشای ثؼیح وٌـگشاى ػیبػی ٍ
اختوبػی خْت تلَیت ٍ اخشای ػیبػت خبسخی ثبیذ ثِ ائتالفػبصی دػت ثضًٌذ .الجتِ،
هیضاى آصادی ػول ٍ خَد هختبسی دٍلت اص خبهؼِ ٍ ًمؾ وٌـگشاى فشٍ هلی دس ػیبػت

  222فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و پنجم ،شماره  ،2تابستان 0931

خبسخی دس ًَل صهبى هتفبٍت اػت .ایي تٌَع ٍ تفبٍت ًیض ثش تلوینگیشی ػیبػت
خبسخی دس لجبل فـبسّب ٍ اخجبسّبی ثیيالوللی تأثیشگزاس اػت.
گشٍُّبی هختلف ػیبػی -اختوبػی ثش ػش چگًَگی تخلیق هٌبثغ ثِ اػوبی
خَد ٍ ایي وِ چِ ًْبدّب ٍ افشادی تَاًبیی ٍ هـشٍػیت تلوینگیشی دس ػیبػت خبسخی
داسًذ ثب ّن سلبثت هیوٌٌذ .اص ایيسٍ ،سلبثت گشٍُّبی فشٍ هلی ثش ػش هٌبفغ حبكل اص
ػیبػت خبسخی ّوىبسیخَیبًِ یب خلَهتآهیض یب تَػؼِ سٍاثي ثب ثؼوی اص وـَسّب ثش
فشآیٌذ تلوینگیشی ٍ اخشای ػیبػت خبسخی تأثیش هیگزاسدّ .وچٌیي ،اختالفّبی
ایذئَلَطیه ٍ اًگبسُای گشٍُّب ٍ خٌبحّبی هختلف ػیبػی ًیض ثش فشآیٌذ تلوینگیشی
ػیبػت خبسخی تأثیشگزاس اػت (.)Buchta, 2000
 .2-2مىافع ي اَداف ملي

ثشهجٌبی ٍالغگشایی ًَوالػیه ،هبًٌذ ًٍَالغگشایی ،هْنتشیي هٌفؼت ٍ ّذف دس
ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى تأهیي ٍ توویي ثمب ٍ اهٌیت دس ًظبم ثیيالولل
آًبسؿیه ٍ خَدیبس اػت .ثمب ٍ اهٌیت هلی خوَْسی اػالهی ایشاى ًیض ثش حؼت آصادی
ػول یب اػتمالل ػیبػی ٍ گؼتشؽ ًفَر آى تؼشیف هیگشدد .اص ایيسٍّ ،ذف تأهیي ثمب ٍ
اهٌیت دس ًظبم ثیيالولل غیشهتوشوض ایدبة هیوٌذ تب خوَْسی اػالهی ایشاى ًیض یه
ػیبػت خبسخی هٌفؼت هحَس ثش پبیِ پیگیشی هٌبفغ هلی خَد تذٍیي ٍ اخشا ًوبیذ.
آًبسؿی ،خَد یبسی ٍ ػذم اًویٌبى ،خوَْسی اػالهی ایشاى سا ثش آى هیداسد تب دسكذد
وؼت لذست ثشای تأهیي اهٌیت خَد ثش آیذ .ثب ایي حبل ،اگشچِ اهٌیت اٍلَیت اٍل
ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى اػت ٍلی تٌْب ّذف آى ثِ ؿوبس ًویسٍد .ثِ
ػجبست دیگش ،اهٌیت ٍ ثمب لذس هتیمي هٌبفغ هلی خوَْسی اػالهی ایشاى اػت وِ دس
ػیبػت خبسخی تؼمیت هیؿَد ًِ حذ ًْبیی آى .لزا ،خوَْسی اػالهی ایشاى دس كَست
اهىبى ٍ تَاًبیی الصم ،تالؽ هیوٌذ اص لذستؾ ثشای ؿىلدّی ثِ ًظن هٌٌمِای ٍ
خْبًی هٌلَة اػتفبدُ ًوبیذ .یؼٌی خوَْسی اػالهی ایشاى ػالٍُ ثش هٌبفغ اهٌیتی داسای
هٌبفغ هؼٌَف ثِ ًظن هٌٌمِای ٍ خْبًی ًیض هیثبؿذّ .وچٌیي هٌبفغ ٍ اّذاف
غیشاهٌیتی هبًٌذ تَػؼِ ٍ سفبُ التلبدی ًیض دس ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى
پیگیشی هیؿَد .اگشچِ ایي هٌبفغ ٍ اّذاف هـشٍى ٍ هَوَل ثِ تأهیي ٍ توویي ثمب ٍ
اهٌیت اػت.
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فشاتش اص ایي ،دس چبسچَة ًظشیِ "هَاصًِ هٌبفغ"
 ، )1993,1994, 1996 , 1998وـَسّب هوىي اػت ثبتَخِ ثِ اًگیضُ تشع ٍ حشف ٍ
هیضاًی اص ایي دٍ ،اّذاف ػیبػت خبسخی خَد سا تؼشیف ٍ تؼمیت ًوبیٌذ .ثِ ًَسی وِ
وـَسّب ،اص خولِ خوَْسی اػالهی ایشاى  ،ثِ كَست ػمالًی ػیبػت خبسخی خَد سا ثش
هجٌبی آهیضُای اص لذست ٍ هٌبفغ تذٍیي ٍ اخشا هیوٌٌذ .اص ایيسٍ ،خوَْسی اػالهی
ایشاى هوىي اػت ،دس لبلت ػیبػت خبسخی حفظ ٍهغ ٍ ًظن هَخَدّ ،ذف ثیـیٌِ
ػبصی اهٌیت سا پی گیشی وٌذ ،یب دس چبسچَة ػیبػت خبسخی تدذیذًظش ًلت ّذفؾ
ثیـیٌِػبصی لذست ثبؿذ .دس ًتیدِ ،خوَْسی اػالهی هوىي اػت ًِ تٌْب ثشای
هَاصًِػبصی دس همبثل اص دػت دادى لذست ٍ تحول هشس ،ثلىِ ّوچٌیي ثشای وؼت ػَد
ٍ هٌفؼت ثِ اتحبد ٍ ائتالفػبصی دػت ثضًذ.
ثٌبثشایي ،اص هٌظش ٍالغگشایی ًَوالػیهّ ،وبًٌذ ًَ ٍالغگشایی ،فَسیتشیي
اّذاف ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى ثیـیٌِػبصی آصادی ػول ٍ ًفَر دس ًظبم
ثیيالولل خَد یبس اػت .اهب ،ثشخالف ًَ ٍالغگشایی ،دس كَست تؼبسم ٍ تضاحن
اػتماللًلجی ٍ ثؼي ًفَر ،اٍلَیت ثب گؼتشؽ ًفَر هلی اػت .صیشا ،ثِ ًظش ٍالغگشایبى
ًَوالػیه ( )Schewller, 1996وـَسّبّ ،وَاسُ ٍ دس ّوِ حبل ثش پبیِ ثذتشیي ػٌبسیَ ٍ
حبلت تلوینگیشی ًویوٌٌذ وِ هؼتلضم اٍلَیت ثخـیذى ثِ اػتمالل ثش ًفَر ثبؿذ.
ثلىِ ثِ خبی تلوین گیشی ثش پبیِ اهىبى تْذیذّبی اهٌیتی ثش هجٌبی احتوبل آىّب
ثشای اهٌیت هلی خَد ثِ اتخبر تلوین هیپشداصًذ .احتوبل تْذیذّبی اهٌیتی ًیض دس
ؿشایي هختلف ٍ ثؼتِ ثِ ػَاهل گًَبگَى  ،هتفبٍت هیثبؿذ.
اص ایيسٍ ،دس هَاسد ٍ ؿشایٌی وِ احتوبل تْذیذ ًؼجت ثِ اهٌیت هلی ون اػت،
تلوینگیشی ػمالًی ایدبة هیوٌذ وِ خوَْسی اػالهی ایشاى ًفَر سا ثش اػتمالل
اٍلَیت ثخـذ .ثشای ًوًَِ ،خوَْسی اػالهی ایشاى ،هوىي اػت ثشای گؼتشؽ ًفَر خَد
اص ًشیك تأثیشگزاسی ثش ػیبػتّبی اهٌیتی وـَسّبی ػوَ  NPTدس دٍ كَست اص
اػتمالل ػول خَد هجٌیثش اداهِ فؼبلیت ّؼتِای خَد تدذیذًظش وٌذ :اٍل ،تْذیذ
اهٌیتی ػوذُ ثبلفؼل ػلیِ اهٌیت هلی آى ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ؛ دٍم ،دػتبٍسدّبی
گؼتشؽ ًفَر ًبؿی اص ٍاگزاسی خضیی اص اػتمالل ٍ آصادی ػول ،لبثلهالحظِ ٍ حبئض
ؿَلش ( Schweller,

1.Balance of Interests
2. Worst- Case Scenario
3. Possibility
4. Probability
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اّویت ثبؿذ .ثش ایي اػبع ،هْنتشیي ّذف ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى
ثیـیٌِػبصی ًفَر خَاّذ ثَد.
 .2-3مىابع ي عًامل تعييهکىىدٌ

دس چبسچَة ٍالغگشایی ًَوالػیه ،ثشای تجییي هٌبثغ ٍ ػَاهل تؼییيوٌٌذُ
ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى ثبیذ دٍ دػتِ اص هتغیشّبی هؼتمل ٍ هیبًدی سا
هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس داد .هٌجغ اكلی (ثِ ػٌَاى هتغیش هؼتمل) ػیبػت خبسخی
خوَْسی اػالهی ایشاى ًظبم ثیيالولل آًبسؿیه ٍ ٍیظگیّبی همَم آى اػت .یؼٌی
هَلؼیت ًؼجی لذست ایشاى ،تَصیغ ًؼجی همذٍسات ٍ تَاًبییّبی ثیي وـَسّب ٍ سًٍذّبی
لذست دس ًظبم ثیيالولل ػَاهل تؼییيوٌٌذُ ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ّؼتٌذ.
آًبسؿی ثِ هؼٌبی فمذاى التذاس ٍ حىَهت هشوضی دس ًظبم ثیيالولل ٍ ػبیش هتغیشّبی
ػیؼتویه اًگیضُ ٍ هحشن اكلی ثشای تأهیي اهٌیت دس ػیبػت خبسخی ایشاى سا ایدبد
هیوٌذ (دّمبًی فیشٍصآثبدی .) - : 11 ،تَصیغ لذست دس ًظبم ثیيالولل وِ
ثشحؼت تؼذاد لٌتّبی لذست یب لٌجیت تؼشیف هیؿَد ػبهل تؼییيوٌٌذُ ػیبػت
خبسخی خوَْسی اػالهی هیثبؿذ .اص ایيسٍ ،دس ؿىلدّی ثِ ػیبػت خبسخی خوَْسی
اػالهی ایشاى اٍلَیت ٍ تمذم ػلّی ثب هتغیشّبی هؼتمل ػیؼتویه ثِ ٍیظُ تَصیغ لذست
ًؼجی دس ًظبم ثیيالولل آًبسؿیه اػت وِ ثبیذ هَسد تَخِ لشاس داد.
ثب ایي حبل ،ثشاػبع ٍالغگشایی ًَوالػیه ،تَصیغ ٍ خشیبىّبی لذست ًؼجی
ػلل ٍ اًگیضُّبی ولی ثشای ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى سا فشاّن هیػبصد،
ٍلی سفتبس هـخق ٍ هؼیي آى سا ایدبة ًویوٌذ .آًبسؿی ٍ تَصیغ ًؼجی لذست دس ػٌح
ًظبم ثیي الولل هحذٍدُ ٍ ػلل ٍ ػَاهل الصم ثشای تؼشیف ٍ تؼییي ساّجشدّبی والى
ػیبػت خبسخی ایشاى سا فشاّن هیػبصد .ثِگًَِای وِ ًظبم ثیيالولل ٍ ػبختبس آًبسؿیه
آى ثبػث خبهؼِپزیشی خوَْسی اػالهی ایشاى هیؿَد تب ثًَِس همتوی ٍ هٌبػت ثِ
هحذٍدیتّب ٍ الضاهبت آى ٍاوٌؾ ًـبى دّذ .اهب ایي ػبهل ثِ تٌْبیی ًویتَاًذ اًتخبةّب
ٍ گضیٌِّبی ػیبػی وَتبُ هذت دس ػیبػت خبسخی ایشاى سا تَهیح دّذ .چَى
تأثیشگزاسی ػَاهل ػیؼتویه ٍ هَلؼیت ًؼجی لذست ایشاى ثًَِس غیشهؼتمین ٍ ثب
ٍاػٌِ ثش ػیبػت خبسخی آى تأثیش هیگزاسد .ثِ ًَسی وِ اخجبسّب ٍ الضاهبت ػیؼتویه
اص ًشیك هتغیشّبی هیبًدی هبًٌذ ػبختبس دٍلت خوَْسی اػالهی ایشاى ،هبّیت خبهؼِ ٍ
ثشداؿتّب ٍ ادساوبت تلوینگیشًذگبى آى ثِ ػیبػت خبسخی آى ؿىل هیدّذ.
ثشآٍسدّبی ًخجگبى ٍ ادساوبت ٍ ثشداؿتّبی آًبى اص لذست ًؼجی ٍ هحذٍدیتّبی
داخلی ثِ ػٌَاى هتغیشّبی هیبًدی ثیي فـبسّب ٍ الضاهبت ثیيالوللی ٍ ػیبػت خبسخی
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ایشاى لشاس هیگیشد .لذست ًؼجی ػلل ٍ ػَاهلی سا تـىیل هیدّذ وِ تؼییي هیوٌذ
خوَْسی اػالهی یب وؼبًی وِ اص ًشف آى تلوین هیگیشًذ چگًَِ هٌبفغ هلی سا تؼشیف
وشدُ ٍ اّذاف خبكی سا تؼمیت ًوبیٌذ .اهب ًظبم ثیيالولل چگًَگی ٍاوٌؾ خوَْسی
اػالهی ایشاى تحت ؿشایي لذست ًؼجی سا دیىتِ ًویوٌذ (حبخی یَػفی- 56: 1 ،
 .)5ثب ایي ٍخَد ثبیذ تَخِ داؿت وِ هتغیشّب ٍ ػَاهل داخلی ػلت سفتبس ػیبػت
خبسخی ٍ تؼشیف وٌٌذُ هٌبفغ هلی خوَْسی اػالهی ایشاى ًیؼتٌذ ثلىِ ؿیَُ ٍ ػجه
آى سا تؼییي هیًوبیٌذ.
ثٌبثشایي ،دس تحلیل ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى ،هتغیشّبی هیبًدی
سا ًیض ثبیذ هَسد ثشسػی لشاس داد .ایي اهش ثِ هؼٌبی تجییي ًمؾ هیبًدی دٍلت ،خبهؼِ ٍ
ادساوبت ٍ ثشداؿتّبی تلوینگیشًذگبى دس ؿىلدّی ثِ ػیبػت خبسخی خوَْسی
اػالهی اػت .ػَاهل ٍ ػٌبكشی هبًٌذ هبّیت ٍ ػبختبس ًظبم خوَْسی اػالهی ،تَاًبیی ٍ
لبثلیت اػتخشاج ٍ ثؼیح هٌبثغ تَػي ًْبدّبی ػیبػی ـ ًظبهیً ،فَر ٍ تأثیش وٌؾگشاى
هذًی داخلی ٍ گشٍُّبی ریًفغ ،ػٌح ٍ هیضاى اػتمالل دٍلت اص خبهؼِ ٍ ،ػٌح
اًؼدبم ًخجگبى دٍلتی ٍ غیش دٍلتی اص خولِ هْنتشیي هتغیشّبی هیبًدی دس ػیبػت
خبسخی خوَْسی اػالهی ّؼتٌذ.
ثشداؿتّب ٍ ادساوبت سّجشاى ٍ تلوینگیشًذگبى خوَْسی اػالهی ثِ دٍ ًشیك
ثش ػیبػت خبسخی آى تأثیش هیگزاسد .اٍل ،تَصیغ ًؼجی همذٍسات ٍ ػبختبس لذست اص
ًشیك ثشداؿتّبی سّجشاى ثش سفتبس خوَْسی اػالهی تأثیش هیگزاسد .تلوینگیشًذگبى
اكلی ػیبػت خبسخی ّوَاسُ ثشآٍسدّب ٍ اسخحیتّبی ػیبػتی سا دس ٍاوٌؾ ثِ
اًالػبت هشثَى ثِ همذٍسات ٍ تَاًبیی ّبی ًؼجی سٍصآهذ ًویوٌٌذ .آًبى اغلت ثشاػبع
لیبعّ بی تبسیخی ٍ ػبیش ػَاهل ؿٌبختی اًالػبت ٍاسدُ سا پشداصؽ وشدُ ٍ گضیٌِّبی
ػیبػتی سا ثشهیگضیٌٌذً .ظبمّبی ثبٍس ،تلبٍیش اص دؿوٌبى ،ػوتگیشیّبی ؿٌبختی،
پشّیض اص خؼبست ٍ هیضاى خٌشپزیشی ًمؾ تؼییيوٌٌذُای دس خوغآٍسی اًالػبت ٍ
تلوینگیشی ػیبػت خبسخی ایفب هیوٌذ.
دٍم ،ثشداؿتّبی سّجشاى ٍ تلوینگیشًذگبى خوَْسی اػالهی ایشاى ًمؾ
هْوی دس چگًَگی ٍاوٌؾ آى ثِ ػبختبس ظشیف لذست ایفب هیوٌذ (ػدبدپَس: 11 ،
 .)61-6ثشداؿتّبی سّجشاى اص تَاًبییّب ٍ همذٍسات هبدی ًیض ثش ػیبػت خبسخی
ایشاى تأثیش هیگزاسد .ثِ ٍیظُ ثشداؿت ٍ ثشآٍسد سّجشاى اص هَاصًِ دفبع ـ تْبخن ٍ هَاصًِ
هٌبفغ ،ػیبػت خبسخی سا تحتتأثیش لشاس هیدّذ .ثشای ًوًَِ ،ثشداؿت خوَْسی اػالهی
1. Societal
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ایشاى پغ اص پبیبى خٌگ ػشد ٍ فشٍپبؿی ًظبم دٍلٌجی هجٌی ثش ؿىلگیشی ًظبم
چٌذلٌجی حَل چیي ،سٍػیِ ٍ آهشیىب ،ثبػث گشایؾ آى ثِ ػَی سٍػیِ ٍ چیي ثشای
هَاصًِػبصی ؿذ .دس حبلی وِ تَصیغ ٍالؼی لذست ثیؾ اص آى وِ چٌذ لٌجی ثبؿذ
یهلٌجی ثَدّ .وچٌیي ،تلمی ٍ ثشداؿت دٍلت ًْن ٍ دّن اص هَلؼیت ًؼجی لذست ایشاى
ٍ هبّیت ًظبم ثیيالولل ثبػث اتخبر ػیبػت خبسخی تْبخوی هجٌی ثش ًمؾآفشیٌی
خْبًی ٍ همبثلِ ثب آهشیىب ؿذُ اػت ). (Haji-Yousefi, 2010
ػیبػت داخلی هتغیش ٍاػٌِ ای ٍ هیبًدی دیگشی اػت وِ ػیبػت خبسخی
خوَْسی اػالهی سا ثِ چٌذ ًشیك تحتتأثیش لشاس هیدّذ .آصادی ػول دٍلت دس ثشاثش
خبهؼِ هذًی ،ائتالفػبصی ،ػیبػت ػبصهبًی ٍ دیَاىػبالسی ٍ ساثٌِ ثخؾ ًظبهی ٍ
غیشًظبهی هیتَاًذ تَاًبیی سّجشاى هلی دس ثؼیح هٌبفغ هلی سا هحذٍد ػبصد .ػیبػت
داخلی ثِ ٍیظُ ًمؾ هؤثشی دس ػیبػتّب ٍ اّذاف ثشًبهِسیضیؿذُ هیبى ٍ ثلٌذهذت
داسد .چَى لذست دٍلت ثِ هؼٌبی حىَهت هشوضی ثشاثش ثب لذست ٍ هٌبثغ خبهؼِ هذًی
ًیؼت .لزا ،لذست ػیبػی هلی خوَْسی اػالهی ایشاى ػجبست اػت اص تَاًبیی سّجشاى آى
دس ثؼیح هٌبثغ هبدی ٍ اًؼبًی ثشای حوبیت اص اّذاف ػیبػت خبسخی دٍلت .اص ایيسٍ،
حىَهتی وِ لبدس ثِ ثؼیح وبهل ٍ الصم هٌبثغ هلی ثشای پـتیجبًی اص ػیبػت خبسخی
خَد ًجبؿذ ًویتَاًذ ثًَِس همتوی ٍ هٌبػت ثِ اخجبسّب ٍ الضاهبت ًظبم ثیيالولل پبػخ
دّذ .ثش ایي اػبع ،دؿوٌی هـتشن ؿَسٍی ٍ خوَْسی اػالهی ثب آهشیىب دس دٍساى
خٌگ ػشد ثبػث اتحبد ٍ ائتالف ایشاى ٍ ؿَسٍی ثش هذ آهشیىب ًـذ ( ;Deepa, (1998
 .Hunter, 1995پغ پبیگبُ لذست اختوبػی دٍلت ثش سفتبس ػیبػت خبسخی آى تأثیش
هیگزاسد .تشویت ایذئَلَطی اػالم ،هلتگشایی اػالهی ٍ تَاى ًْبدّب ٍ دیَاىػبالسیّبی
دٍلتی ًیض ًمؾ اػبػی دس تَاًبیی ثؼیح هٌبثغ هلی ثشای تؼمیت ٍ تأهیي اّذاف ػیبػت
خبسخی داسد.
سلبثتّبی حضثی ٍ خٌبحی ًیض ثِ ؿذت ػیبػت خبسخی سا تحتتأثیش لشاس
هیدّذ .ثِ ًَسی وِ ّش یه اص احضاة ٍ خٌبحّبی ػیبػی تالؽ هیوٌذ تب اص هؼبئل ٍ
هَهَػبت ػیبػت خبسخی ثشای تمَیت ٍ تثجیت هٌبفغ داخلی خَد ػَد ثجشد
( .(Buchta, 2000اختالف ثیي ًخجگبى ،تلوینگیشًذگبى ٍ دیَاىػبالسیّبی هختلف دس
فشآیٌذ ػیبػتگزاسی ٍ تلوینگیشی ػیبػت خبسخی ًیض ثش چگًَگی پبػخ ایشاى ثِ
فشكتّب ٍ چبلؾّبی ثیيالوللی تأثیش هیگزاسد .ثؼوی اص وٌؾگشاى داخلی وِ اص لذست
ٍتَ ثش خَسداسًذ ًیض ًمؾ هؤثشی دس ػیبػت خبسخی وـَس ایفب هیًوبیٌذ .وٌؾگشاى
ٍتَ وٌٌذُ ،ثبصیگشاًی ّؼتٌذ وِ اص لذست ٍ ًفَر هؼتمین ٍ غیشهؼتمین وبفی ثشای
تؼییي لَُ هدشیِ اص ًشیك كٌذٍقّبی سأی یب سأی ػذم اػتوبد دس هدلغ ٍ خلَگیشی

واقعگرايي نوكالسيك و سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران  223

اص تحمك اّذاف ثشًبهِسیضی ؿذُ آى ٍ تؼشیف هٌبفغ هلی ثشخَسداسًذ .تأثیشگزاسی ایي
وٌـگشاى ثِ ٍیظُ دس صهبى تضلضل لذست لَُ هدشیِ ٍ فمذاى آصادی ػول هدشیبى افضایؾ
هییبثذ.
 .2-4رفتار سياست خارجي

دس چبسچَة ٍالغگشایی ًَوالػیه ،ثشخالف ًَ ٍالغگشایی تذافؼی ٍ تْبخوی،
خوَْسی اػالهی ایشاى دس هَاخِْ ثب الضاهبت ٍ اخجبسّبی ػیؼتویهّ ،وَاسُ الگَی
سفتبسی هـبثِ ػبیش وـَسّب هجٌی ثش هَاصًِػبصی یب ثیـیٌِػبصی لذست ٍ اهٌیت سا
؛ ثشصگش.) 6 - 1 : 11 ،
اتخبر ًویوٌذ (دّمبًی فیشٍصآثبدی- 2 : 11 ،
چَى ثبتَخِ ثِ ًمؾ هیبًدی دٍلت ،ثشداؿتّب ٍ ادساوبت تلوینگیشًذگبى اكلی ٍ
خبهؼِ دس ؿىلدّی ثِ ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى اص یهػَ ٍ
تلوینگیشی ثش پبیِ آهیضُ ای اص لذست ٍ هٌبفغ هلی اص ػَی دیگش ،سفتبس ػیبػت خبسخی
دس ؿشایي هختلف داخلی ٍ ثیيالوللی هتفبٍت خَاّذ ثَد .اص ایيسٍ ،الگَی سفتبسی
ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى ،ثؼتِ ثِ ػبختبس ٍ لذست دٍلت ،ؿشایي ػیبػت
داخلی ٍ ثیيالوللی ثیي هَاصًِ لَا ،هَاصًِ هٌبفغ ٍ گؼتشؽ ًفَر هٌٌمِای دس ًَػبى
هیثبؿذ.
ثش ایي اػبع ،ثؼیبسی اص سفتبسّبی ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى
هجٌی ثش هَاصًِػبصی دسٍىگشا ٍ ثشٍىگشا خْت همبثلِ ثب تْذیذّبی خبسخی ٍ تأهیي ٍ
توویي اهٌیت ثَدُ اػت .ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ثشای ًضدیىی ثب چیي ٍ
ػپتبهجش سا هیتَاى دس لبلت
سٍػیِ دس دٍسُ پغ اص فشٍ پبؿی ؿَسٍی ٍ پغ اص
هَاصًِػبصی ثشٍىگشا تحلیل وشد (Chubin, 1998: 248؛ حبخی یَػفی.)56 : 1 ،
تالؽ خوَْسی اػالهی ثشای افضایؾ ٍ استمبی ًمؾ هٌٌمِای خَد دس اثش تحَالت ػشاق،
افغبًؼتبى ٍ لجٌبى ًیض ًوًَِای اص ػیبػت گؼتشؽ ًفَر هٌٌمِای اػت .ایي تحَالت
فشكتّبیی ّؼتٌذ وِ دس اثش تغییش دس تَصیغ ًؼجی لذست دس ػٌح هٌٌمِ خبٍسهیبًِ
ثشای خوَْسی اػالهی ایشاى فشاّن ؿذُ اػت .ثب ٍخَد ایي ،دس ثؼوی اص هَاسد ًیض
خوَْسی اػالهی ایشاى دس اثش تأثیشگزاسی تَأهبى ایذئَلَطی ،ادساوبت تلوینگیشًذگبى ٍ
ؿشایي داخلی ،سفتبس هَاصًِػبص هَسد اًتظبس اص خَد ثشٍص ًذادُ اػت .ػذم ائتالف ٍ اتحبد
ایشاى ثب ؿَسٍی ثشای همبثلِ ثب آهشیىب دس دٍساى دفبع همذع ًوًَِ ثبسص ایي سفتبس اػت.
ّوچٌیي هوىي اػت دس اثش اختالفًظش ًخجگبى ،تلوینگیشًذگبى ،گشٍُّبی اختوبػی ٍ
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خٌبحّبی ػیبػی ًیض خوَْسی اػالهی سفتبسی "ووتش اص هَاصًِ" داؿتِ ثبؿذ .سفتبس
ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى دس دٍساى دٍلت هَلت ٍ اثتذای دفبع همذع سا
هیتَاى ًوًَِای اص ایي سفتبس دس لجبل سطین ثؼث ػشاق للوذاد وشد.
افضٍى ثش ایي ،ثشخی اص سفتبسّبی ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى سا
ًیض دس لبلت الگَی هَاصًِ هٌبفغ هیتَاى تحلیل وشد .ثؼوی اص اًگیضُّبی سفتبسی
ػیبػت خبسخی ایشاى ثیؾ اص ثیـیٌِػبصی اهٌیت ٍ لذست ،تالؽ ثشای ثیـیٌِػبصی
ًفَر ٍ هٌفؼت ثَدُ اػت .ثِگًَِای وِ خوَْسی اػالهی ایشاى ثش هجٌبی ثشآٍسد ٍ اسصیبثی
هیضاى احتوبل ثذتشیي ػٌبسیَ دس ػولیؿذى تْذیذ ٍ همبیؼِ دػتبٍسدّبی وَتبُهذت ثب
هٌبفغ دساصهذت ًظبهی ٍ التلبدی دػت ثِ تلوینگیشی ٍ الذام هیصًذ .ػیبػت
خوَْسی اػالهی ایشاى ثشای تَػؼِ ٍ تمَیت ػبصهبى ّوىبسی التلبدی اوَ ،ػوَیت دس
ػبصهبى اٍپه ٍ هدوغ وـَسّبی كبدسوٌٌذُ گبص سا هیتَاى هلبدیك الگَی سفتبسی
هجتٌی ثش هَاصًِ هٌبفغ تلمی وشد .چَى اًگیضُ سفتبسی ایشاى ثیؾ اص تالؽ ثشای
خلَگیشی اص دػت دادى لذست ٍ اهٌیت ،وؼت ػَد ٍ هٌفؼت ثیـتش ثَدُ اػت (دّمبًی
فیشٍصآثبدی 1- 1 : 11 ،؛ )Rubinstein, 1995
وتيجٍگيري
ٍالغگشایی ًَوالػیه دس همبیؼِ ثب ٍالغگشایی والػیه ٍ ًٍَالغگشایی اص
هضیتّبی ًؼجی ثِ ػٌَاى چبسچَة ًظشی ثشای تحلیل ػیبػت خبسخی خوَْسی
اػالهی ایشاى ثشخَسداس اػت .اٍالً ،ثب تلفیك دٍ ػٌح داخلی ٍ ػیؼتویه ،اهىبى
ثیـتشی ثشای تجییي تأثیشگزاسی تَأهبى هتغیشّبی فشدیً ،مـی ،دیَاىػبالساًِ،
ػبصهبًی ،حىَهتی  ،اختوبػی ٍ خبسخی ثش ػیبػت خبسخی ایشاى فشاّن هیػبصد .ثبًیبً،
تٌ َع ٍ تفبٍت سفتبس ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى دس ًَل صهبى یب حَصُّبی
هَهَػی هـبثِ دس چبسچَة ٍالغگشایی ًَوالػیه اهىبىپزیش هیگشدد .ثبلثبً،
تأ ثیشگزاسی هتمبثل ػیبػت داخلی ٍ ػیبػت خبسخی ًیض ثشهجٌبی اكَل ٍ هفشٍهِّبی
ٍالغگشایی ًَوالػیه هوىي ٍ هیؼش هیؿَد .ساثؼبً ،سفتبسّبی هـبثِ ٍ یىؼبى خوَْسی
اػالهی ایشاى دس ًظبمّبی ثیيالولل هتفبٍت دٍلٌجی ٍ یهلٌجی اص یه ػَ ٍ سفتبسّبی
هتفبٍت آى دس ًظبم ثیيالولل یب ػبختبس ٍاحذ ،هثالً تهلٌجی ،سا ًیض هیتَاى دس لبلت
ٍالغگشایی ًَوالػیه تحلیل ٍ تجییي وشد .خبهؼبً ،اهىبى تجییي ٍ تَهیح تأثیشگزاسی
تَأهبى ٍ ّوضهبى هتغیشّب ٍ ػَاهل غیشهبدی ٍ اًگبسُای هبًٌذ هلتگشایی ،ایذئَلَطی،
1. Under balance
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گفتوبى ٍ َّیت ٍ ػٌبكش هبدی لذست ًظبهی ٍ التلبدی ثش ػیبػت خبسخی خوَْسی
اػالهی ًیض دس چبسچَة ٍالغگشایی ًَ والػیه ٍخَد داسد.
ثب ایي حبلٍ ،الغگشایی ًَوالػیه ًیض اص هحذٍدیتّبی ًظشی ٍ ػولی خبف
خَد دس تحلیل ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى سًح هیثشد .اٍل ،آًچِ وِ
خوَْسی اػالهی ایشاى ثبیذ اص ًظبم ثیيالولل ٍ اخجبسّب ٍ الضاهبت آى ثیبهَصد سا ثب آًچِ
ػوالً اص آى هیآهَصد خلي هیوٌذ .دٍم ،ثشای تَهیح ٍ تحلیل ٍاوٌؾّبی خوَْسی
اػالهی ایشاى ثِ الضاهبت ٍ اخجبسّبی ًظبم ثیيالولل ثیؾ اص اًذاصُ ثش آػیتؿٌبػی
ػَاهل داخلی ٍ فشدی تأویذ ٍ توشوض هیوٌذ .ػَم ،اٍلَیت ٍ اّویت ػلّی هتغیشّبی
داخلی ٍ ثیيالوللی دس ؿىلدّی ثِ ػیبػت خبسخی خوَْسی اػالهی ایشاى ثِ خَثی اص
ّن تفىیه ٍ تجییي ًـذُ اػت .ثِ گًَِای وِ ثؼوی اص هَالغ ثش اّویت ٍ اٍلَیت ػلّی
هتغیشّبی ػٌح ٍاحذ ٍ داخلی تأویذ هیؿَد؛ ٍلی دس هَالغ ٍ ؿشایي دیگشً ،مؾ ػلّی
هتغیشّبی ػیؼتویه ثشخؼتِ هیگشدد؛ صهبًی دیگش اّویت ٍ اٍلَیت ادساوبت ٍ
ثشداؿتّبی سّجشاى ٍ تلوینگیشًذگبى اكلی دس ػیبػت خبسخی اص هتغیشّبی هبدی ٍ
لذست ًؼجی ثیـتش اػت؛ صهبى دیگش ،هتغیشّبی هبدی ثِ تٌْبیی لبدس ثِ تجییي سفتبس
ػیبػت خبسخی ایشاى ثَدُ ٍ وفبیت هیوٌٌذ .چْبسمٍ ،الغگشایی ًَوالػیه ثِ ًَػی دس
پزیشؽ هفشٍم وٌؾگش ػبلل ثِ ػٌَاى یه هفشٍم ٍالغگشایی دس تحلیل ػیبػت
خبسخی وـَسّب ،اص خولِ ایشاى ،دچبس ؿه ٍ تشدیذ اػت .پٌدن ،ثِسغن تالؽ ثشای
اختٌبة اص تملیلگشاییٍ ،لی دس ًْبیتٍ ،الغگشایی ًَوالػیه ثشای تحلیل ػیبػت
خبسخی گشیضی اص آى ًذاسد .چَى ػَاهل ػٌح ٍاحذ ٍ داخلی دس ایي ًظشیِ وبسوشد ٍ
خبكیت ػلی داسًذ .ؿـن ،هبًٌذ دیگش اًَاع ٍالغگشایی ،ثیؾ اص اًذاصُ ثش هبّیت هبدی
لذست تأویذ ٍ توشوض وشدُ ٍ ًمؾ ػٌبكش غیشهبدی لذست سا دػت ون هیگیشد.
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