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چکیده
هدف اصلی این پژوهش برریی تغ ر در ی ایت تارجی کاب نآ یاددهم برآ
ریایت جمهروری دکترر حسرن روحرانی ،برایرا

رویکردهرای چهارگانرآ

هستی شناتتی و شناتت شنایی ت زیآ و تحل ل ی ایرت ترارجی شرامل
فردگرایی تب نری ،فردگرایری تفسر ری ،کرلگرایری تب نری و کرلگرایری
تفس ری ایت در واقع یرووال اصرلی ایرن پرژوهش ان ایرت کرآ چگونرآ
میتوان تغ ر در ی ایت تارجی کاب نآ یاددهم را برایرا

هریرک اد ایرن

ره افت ها ت زیآ و تحل ل کرد؟ در پایخ بآ این یووال ،فرض آ اصرلی ایرن
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مقالآ ان ایت ک آ برای ری دن بآ فهم کامل در شناتت تغ ر در ی ایرت
تارجی کاب نآ یاددهم ،بایستی بآ فور همزمان بآ هر چهار ره افت تحل لی
توجآ داشت کآ این مقالآ ناس این همدمانی را «یط تحل ل دم نآ» تواهد
گذاشت بنابراین این مقالرآ اد برریری یرطود چهارگانرآ تحل لری فروق در
ت زیآ و تحل ل ی ایت تارجی بآ این جمعبندی میرید کرآ بررای در
کامل ی ایت تارجی یرک کرنشگرر در نظراس بر نالملرل و تغ ررات ان
بایستی حتما اد این یط تحل رل برآ عنروان یرک یرط تحل رل ترک بری
ایتفاده شود یط تحل لی کآ همدمان شامل تمامی ابعاد مادی و معنرایی
در هر دو یط ترد و کالن میشود ایرن پرژوهش یرک پرژوهش تحل لری
تطب قی بآ شمار میاید

واژه های کلیدی :ی ایرت ترارجی ،کاب نرآ یراددهم ،روابرط بر ن الملرل،
فردگرایی ،کلگرایی
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مقدمه
به طورک یجزیه و یحمی سیاس

1

خارجه به نوان یکده از زیررشدشههدای ممدم

روابط بیناکام  2،طه سا های اخیر بهیار مور یوجه پژوهوگران بربه این رشدشه
پایان جنگ سر سخن گفشدهاندد ()Hudson and Vore, 1995د ر هادین زمینده یحمید
سیاس

خارجه ،بررسه ا ار و اجرای روابط میدان کدنشگدران مخشمدف بده ویدژ

وک ها ر نظا بین اکاممه اس د یلمااسه ،اطال ات ،مدذاکرات جداری ،یبدا الت
فرهنگه و از هاه مممیر بررسه فرایند یصایمگیری ،ناونههایه از موضو ات مور
بررسه ر یحمی سیاس
سیاس

خارجه اس د ر هاین زمینه از یددگا سدینگر ،یحمید

خارجه با یارکز بر سطوح یحمی فر ی و وکشه این سدطوح را کمیددهای

رک ماهی

سیاس

و روابط بیناکام مده اندد (خهدروی و میرمحاددی:1393 ،

)14-13د
به بیان ها سون ،ر لاکه که روابط بیناکام بر نقش محدو ی های ساخشاری
نظا بیناکام و شباه های ناشه از این محدو ی های سداخشاری یاکیدد مدهکندد
(نظریه کنش گر ا ) )1(،یجزیه و یحمی سیاس

خارجه بدر نقدش اجشندابناپدذیر

کارگزاری انهانه ر یحوالت بدیناکاممده و ایجدا یفداوتهدا و یادایزات (نظریده
کنش گر خاو) مشکه اس د به بیان وی مممیرین نقش یحمی سیاس

خدارجه ر

نظریه روابط بین اکام  ،شناسایه نقطه یالقه نظری میان وام ما ی و معنایه مدو ر
بر رفشار وکشه اس  ،نقطه یالقه که نه وک

بمکده یصدایمگیدران انهدانه ههدشند
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قرارگرفشه اس

به طوری که برخه از پژوهوگران از الیای ایدن زیررشدشه پدس از

)1. Foreign Policy Analysis (FPA
)2. International Relations (IR
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()Hudson, 2005: 45د
ر هاین زمینه بایهشه بیان کر که یحمی سیاس

خدارجه

خارجه ،سیاسد

را مشغیر وابهشهای فرض مه کند کده سداخشه شددن و یغییدر نن ناشده از مشغیرهدای
مهشق مشفاویه ر ابعا ما ی و معنایه و هاچنین ر سطوح مخشمف اسد
قاکب م  ،منجر به ایجدا گزیندههدای مخشمدف سیاسد
زیررششه ممم روابط بین اکام بر نن اس
مشاایزی اس

که سیاس

کده ر

خدارجه مدهشدو د ایدن

خارجه ،لوز سیاس گذاری

که با سایر لوز های سیاس گدذاری ادومه یفداوت بنیدا ین ار

چراکه هدر نن به جای یامین منافع خاو ،یامین منافع ممه و ارزشهدای بنیدا ین
اس

()Cohen, 1968: 530د
یکه از جنبه های ممم یجزیه و یحمی سیاس

خارجه به نوان یب زیررشدشه

برجهشه ر روابط بین اکام  ،مبحث «یغییر» اس د مبحثه که بررسه نن ر سیاسد
خارجه کنشگران مهیواند ر شناسایه و یببین رفشار نیند ننان نیز یا یرگذار باشددد
خو مبحث «یغییر» مهیواند از یدگا ها و سطوح مشفاویه مور بررسه و یجزیده و
یحمی قرارگیر د ر هاین راسشا هدر اصمه این مقاکه مطاکعه مور ی بحث «یغییدر»
خارجه ایران هارا با روی کارنمدن کابینه یاز هم به ریاس

ر سیاس
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کشر لهن رولانه از منظر رویکر های چمارگانه ههشهشناخشه و شناخ شناسه،
فر گرایه یبیینه ،فر گرایه یفهیری ،ک گرایه یبیینه و کد گرایده یفهدیری اسد د
فرضیه اصمه این مقاکه نن اس
سیاس

ر شدناخ

یغییدر ر

خارجه کابینه یاز هم بایهشه به طور هم زمان به هر چمار رهیاف

یحمیمده

یوجه اش

که برای رسیدن به فمم کام

که این مقاکه نا این همزمانه را «سطح یحمی زمینه» خواهد گذاشد د

ر هاین راسشا ر مبالث پیشرو ابشدا به بررسه انواع یغییر ر سیاس
منظر نظریهپر ازان و یحمید گدران مخشمدف روابدط بدیناکامد و سیاسد
خواهیم پر اخ

خدارجه از
خدارجه

و سلس با معرفه رویکر های چمارگانده فدوق ،ر مبحدث پایدانه

این مقاکه به مطاکعه مور ی یغییر ر کابینه یاز هم براساس چمارچوب نظدری ارائده
شد خواهیم پر اخ

و مقاکه را با نشیجه گیری به پایان خواهیم رسدانیدد ایدن مقاکده

یب مقاکه یحمیمه یطبیقه اس د
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جامدوری

 .١بررسی انواع تغییر در سیاست خارجی
ر این مبحث قب از نن که به بحث یغییر و انواع نن ر سیاس
الز اس

یا ابشدا خو مفمو سیاس

خارجه را مور بررسه قدرار هیمد ر هادین

زمینه و مروری بر ا بیات و ن ار موجو ر زمینه سیاس
یعاریفه اس
سیاس

خارجه بلدر ازیم،

خارجه ،نوان هند یکثر

که از این مفمو به ا نمد اس د ر هاین زمینه کریهدشوفر هید ،

خارجه را کنش هدفاند ر راسشای یوسعه منافع ممه مه اند (هی :1387 ،

) 24د ر کنار ایدن یعریدف کویدا  ،ایدن مقاکده سیاسد

خدارجه را «مجاو دهای از

اهدار 1،سشوراکعا ها 2،نیات 3و کنشهای گفشاری ،نوششاری و کدر اری مده اندد
که یوسط مقامات رساه و یا نما های لاکایشه ر رابطه با سدایر کدنشگدران و یدا
4

هدر به شیو مور نظر سیاس گذاران اس »د
به طورک

ر مطاکعه امور سیاس

بیناکام و پدیدد هدای سیاسد

ابعا پویا و مشغیر این پدید ها کمیر مدور یوجده قرارگرفشده اسد

خدارجه،

و یحمید گدران

معاوال به جای یارکز بر گرگونه و یغییر ر مهائ بیناکاممه ،بدر بدات و یدداو
امور ر این زمینه یارکز کر اند (گوسشاوسدون)219 :1393 ،د از نظدر گوسشاوسدون
نظریه پر ازی ر لوز یغییر سیاس

خارجه بایهشه به وقوع همزمان یغییر ر سده

موکفه :شرایط بنیا ین ساخشاری ،رهبری سیاسه و وجو بحران یوجه نااید (هادان:
)221د از نظر وی منابع یغییر را نیز مهیوان به و سشه وام

اخمه و بدیناکاممده

یقهیم کر که هرکدا از این وام خو به سه سشه وامد سیاسده ،اقشصدا ی و
فرهنگه رونه و بیرونه یقهیم مهشوند (هاان)232 :د
گوسشاوسون بر این باور اس

که ر شناسایه ام یغییر ر سیاس

خدارجه،

ممم یرین ام  ،ام شناخشه اس د ام شناخشه که یصدایمگیدری را بده شددت
یح یا یر قرارمه هدد به نظر وی پدس از یغییدر باورهدای افدرا کمیددی ،ننهدا بدا
1. Objectives
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شرایط محیطه خارج از لاکای

وک  ،طراله مه شو و هدر نن یا یرگذاری بر

2. Prescriptions
3. Incentives
4. Policy Makers
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فعاکی

ر ساخشارهای نما ی موجو منجر به یغییر سیاسد گدذاری مدهشدوندد ر

مطاکعه این فرایند ،یحمیمگر نباید صرفا به بررسه رویههای رسداه سیاسد گدذاری
اکشفا نااید بمکه بایهشه به فرایند «کش و قوس» سیاس

نیز یوجه ناایدد به این معنا

که بایهشه راهبر هایه را که کنوگران با اسشفا از ننها سایرین را زیر نفدوذ خدو
قرار ا و یربیب به پذیرش جمد گیدری سیاسده جدیدد مدهکنندد ،مدور یوجده
قرار هند (گوسشاوسون)233 :1393 ،د
هرمان نیز ر لوز یغییر سیاس
شناسایه کر اس
ر لوز سیاس

خدارجه چمدار سدطح مخشمدف از یغییدر را
1

که بارتاند از :یغییر یطبیقه ،که نوان هند یغییدرات انددک
خارجه اس

یغییر برنامه که بیانگر یغییر ر ابزارها و شیو هدای

سیاس گذاری اس  ،اما اهدار اصمه هاچنان بدون یغییر باقه مهماند یغییر هدر
که اشار به یغییر ر اهدار و نرمانها ار یغییر ر جمد گیدری بدیناکاممده کده
بیانگر یغییر بنیا ین ر جم گیری وک

به مهای بیناکاممده اسد د وی بدا

نهب

یوجه به سطوح مخشمدف یغییدر ،چمدار منبدع یغییدر ر سیاسد

خدارجه را شدام

رهبران ،یوان ساالری هدا ،یغییدر سداخشار اخمده و فودار خدارجه بیدان مدهکندد
()Herman, 1990: 5د
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

98

از نظر روزایه سطوح یغییر ر سیاس
ساخشار» اس

خارجه شام «پاالیش ،اصالح و یغییر

که به یرییب نوان هند یغییرات ناچیز ،یغییرات مشوسدط و یغییدرات

شدید ر امنه و اهدار سیاس
خو را از سیاس

خارجه اس

(1994: 236

)Rosati,د گمدمن یعریدف

خارجه اینگونه ارائه مه هد که یغییدر بدارت اسد

کنش شدید ر وضعی

از انجدا

از پیش موجو و یا یغییر کنش ر وضعیشه که قدبال کدنش

یگری ر نن انجا مهشد ()Goldman, 1988: 10د
بعد از ارائه ممم یرین نظرات ارائه شد ر باب یغییر سیاس

خارجه (سدطوح

مخشمف و منابع مشفاوت یغییر) ،ر مبحث بعد به بررسه و ارائه چمدارچوب نظدری
اصمه این پژوهش یعنه مد هدای چمارگانده ههدشهشناسده و شدناخ شناسده ر
یجزیه و یحمی چگونگه یغییر ر سیاس

خارجه پر اخشه خواهد شدد
1. Adjustment Change

 .2بررسی رویکردهای چهارگانه تجزیه و تحلیل تغییر در سیاست خارجی
چمارچوب نظری ر نظرگرفشه شد ر این پژوهش ،برای بررسه یغییرات سیاسد
خارجه کابینه یاز هم ،رویکر های چمارگانه ههشهشناخشه و شناخ شناسه کارکز
نیس ر یجزیه و یحمی سیاس
ر لوز یحمی سیاس

خارجه اس د ر هاین زمینه وی بیان مهکندد کده

خارجه ،ما بدا چمدار سدشه از رویکر هدا و یدا منظرهدای

مشفاوت به شرح زیر روبرو ههشیم ()Carlsnaes, 2002د
شدل شماره یک -رویدردهای رهارگانه هستیشناختی و شناختشناسی کارلو نیس در تجویه و تحلیل
سیاست خارجی

فر گرایانه

ک گرایانه
یبیینه

یجزیه یحمی
سیاس

ک گرایانه
یفهیری

خارجه

فر گرایانه
یفهیری

از رویکر های باال رویکر های فر گرایانده یبیینده و کد گرایانده یبیینده بده کحداظ
شناخ شناسه با یوجه به ههشهشناسه ما ی خو  ،ینهگرا و مبشنهبر مطاکعدات از
بیرون ،سوژ های مور مطاکعه و ارائه یبیینهای سیاس

خارجه ههشند و ر مقابد

رویکر های فر گرایانه یفهیری و ک گرایانه یفهدیری بدا یوجده بده ههدشهشناسده
معنایه خو  ،یفهدیرگرا و مبشنده بدر مطاکعده کدنش از رون بدو و خواهدان ارائده
یفهیرهای سیاس
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یبیینه

خارجه ههشند ()Holis and Smith, 1990: 72د ر ا امه بده یوضدیح

هریب از این رویکر ها به طور خالصه خواهیم پر اخ د
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رویکر فر زرایانه تبیینی :این رویکر با یاکید بر ابعدا مدا ی کدنش انهدانه،
کنش گران را به نوان بازیگرانه خر گرا فرض کر و بدا اکمدا از معرفد شناسده
ا باتگرا به نبا مطاکعه رفشار کنش گران از بیرون بو و نو ه رابطه مده را میدان
مشغیرهای ما ی بیرونه و یغییر ر رفشار سیاس

خارجه کنشگر فرض مدهناایددد

ر این رویکر برای یجزیه و یحمی یغییر ر سیاس

خارجه یب کنشگر بایهدشه

به منطق خر گرای کنشگر و محاسبه سو و زیدان وی براسداس مشغیرهدای مدا ی
یوجه کر د ر واقع یالش کنش گر قالنه برای کهب منافع ما ی ،یغییر ر سیاس
خارجه را به نبا

ار د

رویکر فر زرایانه تفسیری :این رویکر به ابعا معنایه کدنش انهدانه یوجده
ار و افرا را به ندوان کدنشگرانده یفهدیری کده ر جمدانه از معدانه بینداذهنه
قرار ارند ،ر نظر مهگیر د این رویکر با یوجه به ههشهشناسه معنایه خدو  ،بداور
به روش مطاکعه از رون پدید هدا و یدا سدوژ هدای مدور مطاکعده ار
)2002د ر این رویکر یغییر ر سیاس
یصایم گیرندگان اصمه سیاس

( Carlsnaes,

خارجه از یغییر ر بر اش هدا و ا راکدات

خارجه و سیاس گذاران این لوز نوات مهگیر د

ر واقع یغییر یب یغییر معنایه ر نظر گرفشه مهشو د روانوناسه سیاسه بدا یارکدز
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بر ویژگه های فر ی (بعد روانواخشه سیاس

خارجه) ،یکه از اندشهدایه اسد

که مهیواند ر این سطح از یحمی بهیار را گوا باشدد ر هاین زمینده مفمدو (کدد
امیایه) 1نیز بهیار مدور اسدشفا

ر ایدن سدطح از یحمید اسد د منظدور از کدد

امیایه ،شناسایه باورهای سیاسه بنیا ین رهبدر نخبگدان یصدایم گیرندد سیاسده
ربار جمان ،بر اش

از نقش ممده 2،ارزیدابه او از قددرت وکد

بدرای یغییدر ر

رویدا ها و هاچنین ابزارها و سبب مور القهاش برای پهگیری اهددار سیاسد
خارجه اس

()Johnson, 1977 Holsti, 1977د

رویکر ک زرایانه تبیینی :این رویکر سطح یحمی خو را نه بر کارگزار کده
بر ساخشار ما ی نظا بیناکام قرارمه هد و با اوکوید

ا ن بده نقدش سداخشارهای

ما ی ر یحوالت اجشاا ه و سیاسه ،بر این باور اس

اصدمه یغییدر ر

کده مد

1. Operational Code
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2. National Role Conception

سیاسد

خددارجه یددب وکد

و یددا کددنشگددر ناشدده از وامد (مقدددوری هددا و

محذوری های) محیطه اس د واکشز ناایند نظریه نوواقعگرایه روابط بدیناکامد را
مهیوان از لامیان این رویکر انه
رفشارهای نیند یب کنشگر ر سیاس

(1979

)Waltz,د از منظر این سدطح از یحمید ،

خارجه بهشگه به یحوالت ساخشاری نظدا

بین اکام و گرگونه جایگا وی ر ساخشار ار (خهدروی و میرمحاددی:1393 ،
)74د
رویکر ک زرایانه تفسیری :این رویکر که ناایند اصمه نن وند

از مکشدب

ساز انگاری ک گرا اس  ،با یاکید بر سطح یحمی ساخشار به جای کارگزار ،بر کس
هازا یبیینه خو به نقش ساخشارهای بیرما ی و معنایه (امور ارزشه و هنجداری)
)1999د از نگا این رویکر مهیدوان امدور معندایه نظدا بدیناکامد را (ارزشهدای
اومه ،هنجارها ،قوا د لقوق بین اکام و یا فرهنگ لاکم بر نظا بدیناکامد ) ،از
ممم یرین وام یغییر ر سیاس

خدارجه یدب وکد

انهد د ر ایدن سدطح از

یحمی نقش هنجارهای بیناکاممه بده ندوان انشظدارات مودشرک بدازیگران از رفشدار
مناسب که شام مجاو های از باورها ،اسشاندار ها ،کنوانهدیونهدای بدیناکاممده و
رویههای یصایم سازی اس  ،ر یکوین و یا یغییر کنش سیاس

خارجه بهیار ممم

قمادا مهشو ()Farrel, 2002د
بنابراین هریب از رویکر های فوق ر یحمی یغییر ر سیاسد
وک

خدارجه یدب

که موضوع اصمه این پدژوهش اسد  ،بدا ر نظدر گدرفشن سدطوح یحمید

()2

مشفاوت ،یفهیرهای گوناگونه را از این یغییر ارائه مه هندد ر مبحث بعدد ،مطاکعده
مور ی یغییر را ر سیاس

خارجه ایران هارا با روی کار نمدن کابینده یداز هم از

منظر رویکر های یحمیمه فوق مور بررسه قرارخواهیم ا د
 .٣بررسی تغییر در سیاست خارجی کابینه یازدهم براساس رویکردهای
چهارگانه
ر این مبحث ابشدا به شاخصهای یغییر ر سیاس

خارجه کابینه یاز هم و سدلس

به یفهیر این یغییرات از منظر رویکر هدای چمارگانده فدوق خدواهیم پر اخد د بده

رویدردهای رهارگانه تجویه و تحلیل سیاست خارجی :مورد دولت یازدهم  الهام رسولی ثانی آبادی

روابط بیناکام

ر یحای کنش و یا ایجا کنش کنشگران یاکید مدهکندد (

Wendt,
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طورک د بددرای بررسدده یغییددر ر سیاس د

خددارجه کابیندده یدداز هم بایهددشه بدده

شاخصهایه چون «انشخاب از میان گزینههای موجدو » ر قیداس بدا انشخدابهدای
کابینه قب از میان هاین گزینههای موجدو « ،رفشدار و یدا نادو سیاسد
براساس ایدن انشخداب و ر نماید

خدارجه»

«پیامدد و یدا نشیجده ایدن رفشدار» کده ر قاکدب

واکنشهای بیرونه و روندا به نظا سیاسه ما وار مهشو  ،یوجه کر د
شدل شماره دو -شاخصهای بررسی تغییر در سیاست خارجی کابینه یازدهم

رفشار و یا ناو
انشخاب

از

میان

گزینه های موجو
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انتخا

سیاس

خارجه ر

پیامد رفشار سیاس
خارجه ر قاکب

قاکب بروندا به

روندا به نظا

محیط بیرونه

سیاسه

از میان ززینههای موجو  :یکه از مممیرین شاخصهای یغییر ر سیاسد

خارجه کابینه یاز هم« ،انشخاب از میان گزینههای موجو » ر قیاس با انشخدابهدای
کابینه قب از میان هاین گزینههای موجو اس د به نوان مثا

ر سیاس

ههشهای،

اگر گزینه های انشخاب را به سه گزینه اصمه تسلیم (یعمیق کام بنهسازی اورانیو ،
یعطیمه مراکز ههشه ای و خایاه ا ن به یحقیقات مریبط با انش ههشهای) ،تحدیسد
(محدو سازی فعاکی های مربوط به ههشهای ،کداهش سدطح بندهسدازی اورانیدو ،
پذیرش بازرسههای بیناکاممه وددد) ،تلفیق (هاکاری با خارج ر زمینه ههشهای بده
نوان مثا بنهسازی یا  3رصد ر اخ و یمیه میمه سوخ

از خدارج) و گزینده

تفریق و یا تعارض و تقاب (بنهسازی نامحدو اورانیو  ،خروج از ان په یه و یدا
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یمدید به خروج ،د پذیرش نهبه و یا کام نظارتهای نژانس بیناکاممه اندرژی

ایاه و بها شبار خواندن قطعنامههای شورای امنی ) ،مهیوان اینگونه بیان کدر کده
کابینه یاز هم با یکیه بر گفشاان یعاممه به جای گفشاان یقابمه با نیای خارج ،گزینه
یحدید فعاکی های ههشهای را از میان گزینههای یگر انشخداب کدر اسد

(بدرای

مطاکعه بیوشر ربار انواع جم گیری ههشهای ایدران بدا نیدای بیدرون ،بنگریدد بده:
سیف زا و سعیدنبا ی)243-209 :1390 ،د به بارت یگر مه یدوان اینگونده بیدان
کر که ر زمینه ههشهای ،کابینه یاز هم از میدان گزیندههدای «یقابد باز ارندد » بده
نوان ا مرکزی گفشاان سشیزش و «یهمیم بازند » به ندوان ا مرکدزی گفشادان
سازش ،گزینه «یعام سازند » را انشخاب کر اس

( هقانه فیروزنبا ی و طدایه،

)105 :1393د
جم گیری وک

نهب

به یگر ا ضای نظا بیناکام جه وجو کر د ر هادین

زمینه کابینه یاز هم از میان گزینههای موجو ر یعامد بدا نیدای خدارج از جامده
بربگرایه (اروپداگرایه و امریکداگرایه) ،جمدان سدو گرایده(( )3شدام رابطده بدا
کوورهای جنوب و جمان سو ) ،شرقگرایه (شدام رابطده بدا کودورهای چدین و
ژاپن) و روسیهگرایه ،محور سیاس

خارجه خو را یعام و ایجا ایحا و ائدشالر

با گزینه او یعنه کوورهای اروپایه و امریکا قرار ا اس د این رلاکه اس

کده

ر کابینه قب (کابینههای نمم و هم) ،محور رابطه جمانسو گرایه و ایجا رابطده و
یعام با کوورهای امریکای الیین و افریقا بو (برای مطاکعه بیوشر ربار این اصد
از سیاس

خارجه کابینه نمم و هم بنگرید به صدبوری و صداکحیان-170 :1392 ،

)178د
رفتار و یا نمو سیاست خارجی :یکه یگر از شاخصهای یغییر ر سیاس
خارجه کابینه یاز هم ،رفشار و یا ناو بیرونه رفشار ایران ر قاکب بروندا بده نظدا
محیطه بیرون اس د ر هاین رابطه مه یوان بیان کر که لرک
(مبشنهبر پیشفرض بر ایران ،باخ
موضو ات مخشمف سیاس

از گفشادان یقدابمه

امریکا و بازی با لاص جاع جبدری صدفر ر

خارجه ،یثبی

قدرت هژمونیب منطقهای ایدران هادرا

رویدردهای رهارگانه تجویه و تحلیل سیاست خارجی :مورد دولت یازدهم  الهام رسولی ثانی آبادی

شدداخص یگددر یغییددر ر سیاس د

خددارجه کابیندده یدداز هم را مددهیددوان ر

با به چاکش کویدن قدرت جمدانه امریکدا ،یاکیدد بدر روابدط ایدران بدا کودورهای

امریکای الیین و افریقا ر یامین منافع ممه این کوور) ،بده گفشادان یعامد سدازند 103

(یالش برای یغییر یعارض منافع به یناظر منافع ،یاکید بدر وابهدشگه مشقابد مشقدارن
میان ایران و برب و بازی با لاص جاع جبری مضا ف و یا بیرصفرددد) ،یکده از
مممیرین ناو های یغییر رفشار سیاس

نیای بیرونده

خارجه کابینه یاز هم ر قبا

اس د ر هاین زمینه رئیسجامور رولدانه ر خصدوو یبیدین ا شددا گرایده ر
سیاس
سیاس

خارجه ،بیان مهکند که« :سیاس
ا شدا اس

وک

خدارجه،

ر زمینه مهای سیاس

یعنه نه یهمیم ،نه سازش ،نده انفعدا  ،نده یقابد » (رولدانه،

)1392/11/22د وی ر جایه یگر ر خصوو یعام سازند با جمان بیان مهکندد
که« :هیچ گا پیروزی ر سایه انزوا به س

ناهنید ،بمکه ر سایه یعام بده سد

مهنید ،اکبشه که یعام بایهشه سازند باشدددد » (رولانه)1392/9/12 ،د
خارجه کابینه یاز هم که ر قاکب بروندا وار نظا

از یگر ناو های سیاس

محیطه مهشو  ،یالش برای ایجدا ا شاا سدازی و ایجدا شدفافی

ر امدور مدور

مناقوه بین اکاممه (از جامه برنامه ههشهای) ،امنید ز ایده بده جدای امنیشده کدر ن
مهددای مطددرح شددد ر سیاسد

خددارجه ،یاکیددد بددر هازیهددشه مهدداکا نمیددز و

چندجانبهگرایه ر قاکب هاکاری با سازمانها و نما های بیناکاممه اس د
پیامد رفتار سیاست خارجی ر قالب روندا به نظام سیاسی :یکه یگدر از
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ناو های یغییر ر سیاسد

خدارجه ،بدازخور و یدا پیامدد رفشدار جدیدد سیاسد

خارجه ر قاکب روندا به نظا سیاسه اس د ر هاین رابطه مهیدوان بده ندوان
مثا

ر موضوع ههشهای ،پذیرفشن لق بندهسدازی اورانیدو بدرای ایدران از سدوی

برب ،مذاکر مهشقیم مقامات بمندپایه امریکدایه بدا مقامدات بمندپایده ایرانده بدرای
اوکینبار پس از انقالب ،کاهش یدریجه برخه از یحریمهدای اقشصدا ی ،نزا سدازی
یدریجه منابع ماکه و بموکه شد ایران اشار کدر د ر هادین زمینده رئدیسجامدور
رولانه ر مور پیامدهای سیاس

خدارجه جدیدد از سدوی نیدای بیدرون اشدار

مهکند که« :دددد ر این گا و ما هم لفظ لقوق ههشهای و هم رفدع یحدریمهدا را
اریم و هم یعام سازند با جمان که این هرسه برای ما لدایز اهاید

اسد ددد ر

چمارچوبه که یا یوب به نن رسیدیم  5+1پذرفشند که ایران ارای بنده سدازی ر
خاک خو باشد ،یعنه ننچه که یا یروز مهگفشندد بندهسدازی ر ایدران یمدیدد ر
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منطقه و جمان اس  ،امروز هاه قبو کر ند که بنهسازی ر ایران برای هدیچکدس

یمدید نیه  .ر هاان روز اجرای یوافدق هاده قطعنامدههدای میده ایدران یعنده 6
قطعنامه کغو خواهد شد و از روز یوافق هاکاریهای جدید هم ر بخش ههشهای و
هم یگر بخش ها با نیا صدفحه جدیدد خدو را یجربده خواهدد کدر د بندابراین ر
پاسدخ ا

چمارچوبه که ما پیشرو اریم ،مهبینیم که رویکر جدیدد ایدن وکد
اس » (رولانه)94/1/14 :د

شدل شماره سه -نوع تغییر در سیاست خارجی کابینه یازدهم براسار مدل هرمان (مطالعه موردی هستهای)

نوان هند یغییر ر جم گیری

یغییر برنامه که ر این نوع از یغییر

بیناکاممه کابینه یاز هم نهب

ابزارهای رسیدن به اهدار ههشهای
نهب

به

نیای بیرون اس د جایگزینه

به ور قب یغیر مه کندد ر این

سیاس

ور ابزار مذاکر و یعام با نیای بیرون

یعام به جای یقاب

مور یاکید قرارمهگیر د

بررسی تغییرات ر سیاست خارجی کابینه یاز هم براساس رویکسر فر زرایانسه
تبیینی :ر این مد یغییرات ر سیاسد

خدارجه ایدران یوسدط کابینده یداز هم را

بایهشه یب کنش هدفاند بازیگر قالنه ر جم

بیوینه کر ن مطموبید

انهد د

ر واقع ر این مد یاکید بر انهان اقشصا ی اس  ،انهانه که با ق ابدزاری خدو
به محاسبه سو و زیان مدهپدر از و از میدان گزیندههدای بددی  ،بمشدرین گزینده را
براساس منطق پیامد انشخاب مهکندد ر این یدگا بر انشخاب محدوری و قالنید

رویدردهای رهارگانه تجویه و تحلیل سیاست خارجی :مورد دولت یازدهم  الهام رسولی ثانی آبادی

یغییر جم گیری بیناکاممه که

محوری بهیار یاکید مه شو د به نوان مثا طبق این یدگا بر اششن و پایان ا ن به
یحریمهای ایران که یکه از اوکوی های سیاس

خارجه کابینه یاز هم اس  ،کدنش
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هدفاند یب بازیگر قالنه ر جم

افزایش منافع ما ی و سو های اقشصا ی ناشه

از نن و به نوان یب انشخاب ر میان سایر انشخابها یعبیر مهشو د ر هاین زمینده
کشر لهن رولانه رئیسجاموری صرالشا بیان مهکند کده« :یحدریمهدای ظاکاانده
بایهشه از میان برو یا سرمایه بیاید و موکالت محیطزیه  ،اششغا  ،صنع

و نب

خور ن مر ل شو  ،منابع نبه زیا شو و باندبهدا الیدا گر نددددد» (رولدانه،
)1394 /3/17د
به بارت یگر ،وک
بر روی مفمو وک

ایران به نوان یب بازیگر قالنه و محاسبهگر ،با یاکید

یوسعهگرا ( وکشه که با یعام با جمان و از میان بر اششه شددن

یحریمها بده جدذب سدرمایه و سدرمایهگدذاری بدیناکاممده و هاچندین یکنوکدوژی
بین اکاممه بلر از ) ،میان یوسعه و سیاسد
سیاس

خدارجه اریبداط برقرارمدهکندد و یدب

خارجه یوسعهگرا را نبا مهنااید (برای مطاکعه بیوشر ر این بار بنگریدد

به :رضایه و یرابه)161-131 :1392 ،د ر هاین زمینه رئدیس جامدور رولدانه بدا
یاکید بر این که این وک

به نبا بازکر ن رها به روی ایدران اسد  ،خاطرنودان

مهکند که بازکر ن ر نه برای وار ات بمکه برای صدا رات محصدوالت ایرانده بده
منطقه و جمان اس

(رولانه)1394/2/9 ،د
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طبق یدگا فر گرایانه یبیینه ر یجزیه و یحمید یغییدر ر سیاسد
کابینه یاز هم ،اینگونه بیان مهشو که وک
مه کند یا پدید امنیشه ز ایه را ر سیاس
کندد ر این راسشا امنیشه شدن فرایندی اس

خدارجه

ایران به نوان بازیگری قالنه سدعه
خارجه جدایگزین پدیدد امنیشده شددن
که یدب وکد

بدیشیدر از نن کده بده

نوان یب پدید جاعیشه ،سیاسه ،فرهنگه و اقشصا ی شناخشه شو  ،به نوان یدب
پدید امنیشه از سوی نیای خارج شناخشه شد و کنشگری یمدیدنمیز برای سایرین
بازناایه مه شو (برای مطاکعه بیوشر ربار امنیشه شدن و امنیشهز ایه مراجعه کنیدد
به)Pour Ahmadi and Mohseni, 2012: 143-145 :د ر هاین زمینه رئیسجامور رولدانه
صرالشا بیان مهکند که « :یکه از را های ایجا و اریقا قدرت ممه این اس

کده بدر

سر مهای سیاسه با نیا گف وگو کنیم و به یعام برسیم چدرا کده قددرت یعامد
یکه از مممیرین ناصر قدرت ممه اس ددد اگر امروز ما بدا  1+5مدذاکر مدهکندیم،
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مهخواهیم به نیا بگوییم که ایران نه کنشگری یمدیدگر بمکه کووری اه منطق و

اسشدال اس ددد» (رولانه)94/4/4 ،د
بررسی تغییرات ر سیاسست خسارجی کابینسه یساز هم براسساس رویکسر
فر زرایانه تفسیری :ر این سطح از یحمی بایهشه م

اصمه یغییرات ر سیاس

خارجه کابینه یاز هم را ر یغییر ا راکه و بر اششه یصایمگیدران اصدمه (شدخص
رئیسجامور ،وزیر امورخارجه و مواوران سیاسه کابینه) و یصاویری که این افدرا
به ور قب

از خو  ،سایر کنشگران و نظا بیناکام نهب

اگر ر رویکر قب بر انشخابهای قالنه ر کنش سیاس
ر این رویکر بر شیو یوجیه 1یصایمگیران اصمه سیاس

ارند ،جه وجو کر د
خارجه یاکید مدهشدد،
خارجه یاکید مهشدو د

ر هاین زمینه بایهشه بیان کر که شیو های یوجیه ،قوا دی ههشند که گفشاانها از
را ماکن مهسازند (برای مطاکعه بیوشر بنگرید بده :خهدروی و میرمحاددی:1393 ،
)214د
شدل شماره رهار -عوامل ادراکی و معنایی موثر در تغییر کنش سیاست خارجی کابینه یازدهم براسار
رویدرد فردگرایانه تفسیری

از

یغییر بر اش
نقش ممه ،هوی
مبشنهبر نقش

یغییر ر رک
منزک ایران

چگونگه ساخشه
شدن معنا و
بازناایه یگران

شیو چینش اخبار
و اطال ات یوسط
یصایم گیرندگان

زیان گریزی مطابق
با ا اراکات یصایم
گیرند
1. Mode of Reasoning
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هاان گونه که ر شک باال اشار شد اس  ،مطابق با رویکر فر گرایانده یفهدیری
مممیرین وام مو ر ر یغییر کنش سیاس
یغییر بر اش
اس

از نقش ممه ،هوی

خارجه کابینه یاز هم بارت اند از:

مبشنهبر نقش :ر هاین زمینه هاکهشه معشقد

که بر اش های نخبگان یصایم گیرند از نقش ممه کوورشان ر مواجمده بدا

نیای بیرون ،یا یر بهیار مماه بر انشخابهای سیاسد
)234د به طورک هوی

مبشنهبر نقش هویشه اس

خدارجه ار

( Holsti, 1970:

که نده برپایده خصوصدیات ذایده

کنش گر بمکه ر اریباط با یگر بازیگران شک مدهگیدر و سداخشه مدهشدو د ایدن
هوی

مربوط به رساک

و ماموریشه اس

یگر بازیگران نظا بیناکام قائ اس
واقع این هوی

که یب وک

بدرای خدو ر اریبداط بدا

و یعریف مهکندد (وند )133 :1386 ،د ر

که به کیهشه و چیهشه بازیگران اشار ار  ،پایه و اسداس مندافع و

سیاس

خارجه وک ها ر نظا بین اکام اس د با یوجه بده ایدن موکفده یغییدر ر

سیاس

خارجه کابینه یداز هم را مدهیدوان براسداس یغییدر ر یعریدف از هوید

مبشنه بر نقش ایران ر نظا بیناکام یعبیر ناو د ر این ور ایران برای خدو یدب
نقش وک

یعام گرا ،هاکاریجو ،موافق وضع و نظم موجدو و پایبندد بده قوا دد

بنیا ین نظا بیناکام قائ اس د
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یغییر ر رک از منزک

مطموب ایران ر نظا بیناکام  :منزک

شام اید هایه

ربار ریبه و جایگا یب کوور ر نظا سمهمه مرایبه سیاسه ،نظامه ،اجشادا ه و
اقشصا ی بیناکام اس د اید هایه ربار نقش خو و وضعی

مطمدوب و ایدن کده

جایگا شایهشه و مطموب بدرای یدب کودور ر نظدا بدیناکامد چگونده یعریدف
مهشو ؟ (نوری)16 :1392 ،د اینکده چدرا چندین یغییدری ر مفمدو و بر اشد
منزک

از

مشصور و مطموب برای یب کنشگر ایجا مهشو را مهیدوان بدا اسدشفا از

مفمو نزمون کارنمدی که ارای مبانه روانوناخشه اس  ،یبیین کر د ر این نزمدون
برون ا ها و سیاس ها ( ر قاکب شکه

و یا پیروزی) و واکنش بازیگران بیرونده

به این سیاس ها از وام اصمه مور بررسه محهوب مدهشدوندد ایدن نزمدون از

طریق فرایند «خو واکاوی» 1به ارزیابه هوی

و سشاور های خو مهپر از (

Cast

1. Self Verification

مشصدور شدد ر شدرایط کندونه

) and Burke, 2002د به این معنا که نیدا ایدن منزکد
بین اکاممه ،امه و قاب

سشیابه اس

بیناکام کنونه مطابق

ار یا خیر؟ نیا ر این منزک

منطق نشیجه ر ای

شد اس

اینگونه بیان کر که منزک

یا خیر؟ نیا با هنجارهدا و انگدار هدای نظدا
مشصور شد منطق یناسب و

یا خیر؟ بندابراین بدا یوجده بده ایدن موکفده مدهیدوان
مشصور و یعریف شد برای «خو » و هاچنین ابزارها و

اسشرایژیهایه که برای رسیدن به این منزک

مطموب یرسیم مدهشدو  ،ر سیاسد

خارجه کابینه یاز هم با یوجه به معیارهای نزمون کارنمددی و فرایندد خو واکداوی
که ر باال به نن اشار شد ،کامال مشفداوت از منزکد

مشصدور ر سیاسد

خدارجه

کابینه نمم و هم اس د
خارجه :به طورک

ر سیاس

خارجه کابینههای نمم و هدم « ،یگدری» ر قاکدب

ا ضای بربه نظا بین اکام به خصوو امریکا ر قاکب شدان کده ارای مداهیشه
سمطهجو و ضداسالمه اس

یعریف مهشد و ر هاین راسشا یامین امنید

هدویشه

1

ایران ر گرو مقابمه و مبارز با امریکا و برب یعریف مهشد (بنگریدد بده :هقدانه
فیروزنبا ی)96 :1391 ،د اما ر سیاس

خارجه کابینده یداز هم ،هوید

بدرب بده

نوان یگری نظا ایران به گونهای بازناایه و یعریف مهشو کده مدهیدوان بدا نن
یعام و نه یقاب و یا مااشات کر د ر واقع یامین امنی

هویشه ایدران ر یعامد و

وسشه با برب و یقاب با نن لفظ مهشو د ر هاین زمینه رئیسجامدور رولدانه
ر یکه از سخنرانههای خو بیان مهکند که« :مدا مده خدواهیم روابدط خدو را بدا
کوورهایه که رابطه سر اریم بمشر کنیم و لشه با کوورهایه که الیانا ارای ینش
ههشیم ،بدنبا رسیدن به پایان ینش و خصوم

مهباشیم چراکه این هاکاری را به

نفع هاگان مه انیم» (رولانه)94/1/14 ،د
زیان گریزی مطابق با ا راکات یصایم گیرند سیاس

خارجه :مطابق با نظریده

چومانداز که یکه از مممیرین نظریههای روانشناخشه ر یصدایمگیدری اسد  ،نن
چه که ر فرایند یصایم گیری بهیار ممم اس  ،اجشناب از زیدان اسد  ،بده بدارت
1. Ontological Security
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چگونگه ساخشه شددن معندا و بازنادایه یگدری ر یصدایمگیدری سیاسد
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(بدرای

یگر اجشناب از زیان مممیر از یضاین و کهب سدشاور های جدیدد اسد
مطاکعه بیوشر ربار این نظریه بنگرید به)Levi, 1994: 174 :د
شیو چینش اخبار و اطال ات :طبدق ایدن یددگا نخبگدان سیاسد
براساس بر اش های خدو از واقعید
خارجه نهب

خدارجه

بیرونده ،ر انشخداب یدب گزینده سیاسد

به سایر گزینههای بدی  ،اخبار و اطال ات مربدوط بده نن یصدایم و

پیامدها را به گونهای چینش مهناایند که به جای یاکید بر ن ار منفه ،ن دار مثبد
گزینه به ناایش رنید و چومانداز مطموبه از نن رضده شدو (بنگریدد بده:

نن
Levi,

)2000: 195-197د
بررسی تغییرات ر سیاسست خسارجی کابینسه یساز هم براسساس رویکسر
ک زرایانه تبیینی :هاان گونه که ر مبحث قب بیان شد ،ر این رویکر م
یغییرات ر سیاس

اصدمه

خارجه کابینه یاز هم را بایهشه ر وامد مدا ی سدطح نظدا

بیناکام جه وجو کر د ر واقع ر این رویکر فرض بر نن اس

کده فودارهای

ساخشاری ،یوزیع قدرت و یعام میان بازیگران نظا بیناکام  ،اکگوهدای وسدشه و
شانه مممیرین وام شدک

هندد بده یغییدرات سیاسد

خدارجه کابینده کشدر

رولانه اس د ر واقع این سطح از یحمی  ،سیاسد گدذاری خدارجه وکد هدا را
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معمو مشغیرهای ما ی ساخشاری معرفه مهکند ()Neack, 2008 :11د
شدل شماره پنج -عوامل مادی ساختاری و ایجاد تغییر در سیاست خارجی کابینه یازدهم
• یحریم های ا اا شد ر زمینه های اقشصا ی ،لقوق بوری ،ههشه ای
• قطعنامههای صا ر شد میه ایران یوسط شورای لکا و شورای امنی

سازمان مم

فوارهای ساخشاری

• یمدیدات نظامه یوسط رهبران وک های بربه به خصوو امریکا میه ایران
• ر نظر گرفشن نظا بیناکام به نوان یب سیهشم یبقطبه به رهبری امریکا (هژمون نظا بیناکام ) و
ضرورت ایخاذ سیاس نباکهروی و وسشه به جای ایجا شانه با ابرقدرت نظا (ایخاذ سیاس
ر یعامالت با نیای بیرون و به خصوو یعامالت با هژمون

بر  -بر )

• ر نظر گرفشن برب (امریکا و اروپا) به نوان مراکز قدرت و روت ر جمان و ضرورت ایخاذ سیاس
یعام با برب به جای جمان سو گرایه ر جم یامین بمشر منافع ممه
• یوجه به اکگوهای وسشه و شانه ر سطح منطقه و ک نظا بیناکام و ضروت ایخاذ سیاس

یوزیع قدرت ر
نظا بین اکام

مشناسب با

این اکگوهاددد (یاکید بر گهشرش مناسبات وسشه با کوورهای منطقه بخصوو کوورهای ربه)
• یاکید بر گهشرش یعامالت و ایجا اکگوهای وسشه با ک ا ضای نظا بیناکام به خصوو ا ضای بربه

اکگوهای وسشه و

نظا بیناکام ( ر ور قب اکگوهای وسشه بیوشر با کوورهای جنوب و بیربربه نظا بیناکام  ،ر قاکب
جمان سو گرایه بو اس )

شانه

بررسی تغییرات ر سیاست خارجی کابینه یاز هم براساس رویکر کس زرایانسه
تفسیری :ر این سطح از یحمی  ،م

اصمه یغییدرات سیاسد

خدارجه ر کابینده

یاز هم را بایهشه ر ساخشارهای معنایه و انگار ای جامعه بیناکاممه ،بدهخصدوو
هنجارهای بیناکاممه جه وجو کنیمد ر این یدگا به یجویزی بدو ن هنجارهدای
بیناکاممه و اکزا کنشگران به این هنجارها از طریق فرایند جامعهپذیری سیاسه بده
شدت یاکید مه شو د به بارت یگر ،وکشه که بخواهد وکشه قا د مندد و بمنجدار
باشد ،بایهشه کنش های سیاس

خارجه خو را مطابق با اکزامات و ضدرورتهدای

موجو ر هنجارهای بین اکاممه ناایدد ر هاین رابطه هنجارها فمم جاعه از رفشار
مناسب بازیگران و یا انشظارات جاعده ربدار رفشدار شایهدشه یدب هوید

خداو

ر هاین زمینه بایهشه بیان کر کده ر رصده بدیناکاممده مدا بدا و سدشه از
هنجارها روبرو ههشیم :سشه او هنجارهای اومه که ایجا کنند انشظارات ارزشه
یکهان از یاامه وک ها (به نوان مثا هنجار د مداخمه ر امدور اخمده سدایر
کوورها ،قوا د لقوق بیناکام ) ههشند و سشه و  ،هنجارهای خاو کده مربدوط
به وک های خاو و یا زمینههای خاو مهشو (خهدروی و میرمحاددی:1393 ،
)144د با یوجه به این و سشه از هنجار مهیوان اینگونه بیان کر که کابینه یداز هم
به ریاس جاموری کشر رولانه ر سیاس
الو بر ر ای
به ر ای
وک

خارجه خدو سدعه کدر اسد

هنجارهای سشه او که یاامه کوورهای ضو سازمان مم بایهشه

نن بلر ازند ،به هنجارهای خاو به طور مثدا

ربدار سیاسد

ههدشهای

ایران مربوط مه شو  ،پایبنددی نودان هدد و یدا مدثال از طریدق مدذاکرات و

یلمااسه سازند با جمان ،زمینه ا ادا و ر اید
ر ای

یدا

این و سشه از هنجارها مهیواند هوی

ایدن هنجارهدا را ایجدا ناایددد
وک ها و منزک

ننما را بده ندوان

ا ضدای موددروع جامعدده بددیناکاممدده و بدده نددوان وکشدده بددا خصددم هددایه ویددژ
(مهئوکی پذیر و مشادن) یقوی
یاننواکد)227 :1390 ،د

ناایدد ( ر مدور هنجارهدا بنگریدد بده :پدرایس و
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یعریف مهشوند ()Legro, 1997: 33د
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شدل شماره شش -کلگرایی تفسیری (با تاکید بر نقش تجویوی هنجارهای بینالمللی) و تغییر در سیاست
خارجی کابینه یازدهم

ر ای

هنجارهای یجویزی خاو،

مثا

ر زمینه ههشهای :یصایم به

ر ای

پذیرش پرویک اکحاقه ،ایجا
یغییر ر سیاس

خارجه

شفای

هنجارهای

یجویری و منع کنند

ر فعاکی های ههشهای،

ا مثا

پذیرش بازرسه مدیرت شد از

ر زمینه

ههشهای قوا د موجو

مراکز ههشهای ،یحدید فعاکی های

ر ان په یه

ههشهای ،هاکاری کام با نما های
بیناکاممه

شک باال به خوبه نوان مه هد که چگونه پذیرش هنجارهای خاو ر یب لوز
موضو ه خاو ،مثال لوز ههشهای یوسط کابینه یداز هم منجدر بده یکدوین یدب
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سیاس

خارجه خاو و مشفاوت ر این زمینه نهب

به ور قب شدد اسد د ر

اینجا بایهشه اشار کر که منبع یوکید ایدن هنجارهدای خداو ر مهدئمه ههدشهای،
یوافقایه اس

که ر جریان مذاکرات وک

ایران با نیای بیدرون ایجدا مدهشدو د

بنابراین با بررسه یدگا های چمارگانه فوق و نقوده کده هریدب از یددگا هدا بده
وام مو ر و خاو ر و سطح معنایه و یا ما ی ( رونه و یا بیرونه) ،ر ایجدا
یغییر ر سیاس

خارجه وک

ایران هارا با روی کار نمدن کابینده یداز هم قائد

ههشند ،مهیوان به نشیجه پیشرو س

یاف د

نتیجهگیری
ر این مقاکه فرض بر نن اس

که برای کابینه یاز هم سیاس

خارجه ضان نن کده

ابزاری برای برنور شدن منافع و سشیابه به اهدار ممه اس  ،ابزاری هوید سداز
نیز به شاار مه رو د به بارت یگر ،گفشاان سیاس

خارجه کابینه یاز هم رصد

اس

یا با انشخاب گزینههای مشفاوت از کابینده قبد از خدو  ،بده ویدژ ر موضدوع

ههشهای ،هوی

نظا ایران را نیز یب هوید

مهداکا جدو و منطبدق بدا مدوازین و

لقوق بیناکام معرفه ناایدد
با این پیش فرض ،سئوا اصمه این مقاکه این بو که چگونه مهیدوان براسداس
رویکر های چمارگانه ههشهشناسده و شدناخ شناسده یجزیده و یحمید سیاسد
خدارجه کابینده

خارجه که چمارچوب نظری این پژوهش بدو  ،یغییدر ر سیاسد

یاز هم را مور بررسه قرار ا د ر هاین زمینه ر این مقاکه ابشدا ر مبحدث او بده
بررسه انواع یغییر ر سیاس

خارجه از یددگا نظریدهپدر ازان مخشمدف سیاسد

خددارجه و روابددط بددیناکام د پددر اخشیم و سددلس ر مبالددث بعدددی بدده معرفدده
یغییر ر سیاس

خارجه کابینه یاز هم اششه باشند ،پر اخشه شدد

ر این مقاکه با یاکید بر یجزیه و یحمی سیاسد

خدارجه بده ندوان یکده از

زیررششههای ممم روابط بیناکام  ،بیان کر یم که یحمی سیاس

خدارجه ،سیاسد

خارجه را مشغیر وابهشهای فدرض مدهکندد کده سداخشه شددن و یغییدر نن ناشده از
مشغیرهای مهشق مشفاویه ر ابعا ما ی و معندایه و هاچندین ر سدطوح مخشمدف
اس

که ر قاکب م  ،منجر به ایجا گزینههای مخشمف سیاس

خارجه مهشدو د

کده سیاسد

خدارجه ،لدوز

این زیررشدشه ممدم روابدط بدین اکامد بدر نن اسد
سیاس گذاری مشاایزی اس

که با سایر لوز های سیاس گذاری ادومه یفداوت

بنیا ین ار چراکه هدر نن به جدای یدامین مندافع خداو ،یدامین مندافع ممده و
ارزش های بنیا ین اس د بیان کر یم که یکه از مبالث ممم سیاس

خارجه ،بحث

یغییر ر این لدوز اسد د بدا ایدن مفروضده هدا سدعه کدر یم بدا ر نظدر گدرفشن
رویکر های چمارگانه ههشهشناسه و شناخ شناسه یجزیده و یحمید

ر سیاسد

خارجه به نوان چمارچوب نظدری ایدن پدژوهش ،بده بررسده یغییدر ر سیاسد
خارجه کابینه یاز هم بلر ازیمد
بعد از معرفه هریدب از ایدن رهیافد هدای چمارگانده و نگداهه کده هریدب
مهیوانند ر لوز بررسه یغییر ر سیاس
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رویکر های چمارگانه و نگاهه که هرکدا از این رویکر هدا مدهیوانندد بده مبحدث

خارجه کابینه یاز هم اششه باشند ،ایدن

مقاکه به این جاعبندی مهرسد که برای رک کام سیاس
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ر نظا بیناکام و یغییرات نن بایهشه هم زمدان بده هدر چمدار بعدد یوجده اشد
(رهیاف

یرکیبه) که این مقاکه به این همزمانه نا سدطح یحمید زمینده 1را خواهدد

گذاش د سطح یحمیمه که هم زمان شام یادامه ابعدا مدا ی و معندایه ر هدر و
سطح خر و کالن مه شو د ر واقع یوجه به این سطح از یحمی مهیواندد شدناخ
یبیینه و یفماه را ر رک سیاس
قرار هدد ر هاین زمینه شناخ

خارجه و یغییرات موجدو ر نن ر کندار هدم
یفماه مهیواند ر رک ابعا نی مندی و معندایه

مو ر و یکوین هند به یغییر ر کنش سیاسد

خدارجه کادب ناایدد و شدناخ

یبیینه نیز ر رک ابعا ساخشارگرایانه و ما یگرایانه به نوان م اصدمه ر یغییدر
کنش سیاس

خارجه باشد ()Carlsnaes, 2002د

شدل شماره هفت -در نظر گرفتن همزمان سطوح رهارگانه در تجویه و تحلیل تغییر در سیاست خارجی در
رهیافت ترکیبی

یوجه به وام
معنایه رونه
شناخ
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یفماه

یوجه به وام

سطح یحمی

یوجه به وام

ما ی رونه

زمینه یا

ما ی بیرونه

شناخ

یبیینه

یرکیبه

شناخ

یبیینه

یوجه به وام
معنایه بیرونه
شناخ

یفماه

1. Context Level of Analysis

بنابراین با یوجه به شک باال و یاکید بدر سدطح یحمید زمینده یدا یرکیبده ،بایهدشه
که یجزیه و یحمی گران سیاسد

خدارجه و سیاسد گدذاران

اینگونه نشیجه گرف

برای رک کام یغییر و بررسه نن ر لوز سیاسد

خدارجه کابینده یداز هم بده

ریاس

جاموری کشر لهن رولانه ،بایهشه به طور همزمان به وام معندایه ر

و سطح فر ی و ساخشاری و هاچنین وام ما ی ر و سطح فر ی و سداخشاری
یوجه کنند ینما ر این صورت اس
یاف

که مهیوان به فماه کام

ر این لوز سد

و الو بر یبیین به پیشبینه یحوالت نیندد نیدز ر لدوز سیاسد

کابینه یاز هم و واکنشهای این کابینه ر قبا

خدارجه

رون ا های بیرونه پر اخ د
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یادداشتها
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1د ر هاین زمینه ون مشفکر ساز انگار سیهشاه روابط بیناکام به صرال بیان مهکندد
که نظریههای سیاس بیناکام از نظریه هایه که به نبدا یبیدین رفشدار وکد هدا
ههشند یا هاان نظریههای سیاس خارجه ،کامال مشاایزند ()Wendt, 1999: 11د
2د سطح یحمی  ،سطح و منظری اس که پژوهوگر از نن سطح و منظر به واقعیات بیرونه
نگا مهکندد سطح یحمی به ما مهگوید مواهد خو را از کجا بایهشه نباز کنیم و
با چه روشه مطاکعه کنیمد بنابراین سطح یحمی همزمان یب موضوع ههشهشناخشه
و روششناخشه اس (خهروی و میرمحادی)51 :1393 ،د
3د جمان سو گرایه نو ه نظا گفشاانه و معنایه ر سیاس خدارجه اسد کده مداهیشه
ضداسشعااری ،ضداملریاکیهشه و ضدهژمونیب ار د این ساخشار انگار ای مخداکف
وضع موجو ر سطح بیناکاممه اس و به نبا اصالح و یغییر این نظم ر جم
رسیدن به وضع مطموب برای یامین مندافع کودورهای جمدان سدو و یدا ر لدا
یوسعه جنوب اس ( هقانه فیروزنبا ی و نوری )114-112 :1391د
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