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سیاستگذاري انسجام درونی حوزة راهبردي جمهوري اسالمی ایران
ذاري راهبردي، دانشگاه تهرانعلوم سیاسی و پسادکتراي سیاستگاستاد -نژادیعباس مصلّدکتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ28/2/1395: تاریخ پذیرش20/10/1394: تاریخ دریافت
چکیده

پردازان را زم براي انسجام درونی کارگزاران و نظریههاي اللزوم دستیابی به توافق درباره موضوعات راهبردي، زمینه
کـنش براسـاس حـوزه    «و » یـادگیري نهـادي  «، »گیـري سرعت تصـمیم «موضوعاتی همانند . سازدناپذیر میاجتناب

خروج از «تحقق چنین فرآیندهایی براي . گرددمحور اصلی انسجام درونی موضوعات راهبردي تلقی می» صالحیت
تـوان  را مـی حاضرهدف اصلی مقاله. یابدمعنا می5+1اي ایران و کشورهاي گروه یپلماسی هستهدر روند د» بحران

مفـروض مقالـه بـر ایـن امـر      . دانست» سیاستگذاري انسجام درونی«پاسخ به موضوعات راهبردي پیچیده از طریق 
نظـیم برنامـۀ جـامع اقـدام     اي و تدارد که سیاستگذاري انسجام درونی محور اصلی موفقیت دیپلماسی هسـته تأکید

ادامـه  2015ها و ایجاد رابطۀ متقابل تـا آگوسـت   اي براي کاهش تحریمدیپلماسی هسته. شودمشترك محسوب می
هایی از انسجام درونی حوزة راهبـردي  وجود آورده که مبتنی بر جلوهاین امر، زمینۀ توافق راهبردي را به. یافته است

هـاي  سیاسـتگذاري انسـجام درونـی حـوزه    «: ایی پرسش اصلی مقالـه آن اسـت کـه   هبا توجه به چنین نشانه. است
فرضـیه  » اي داراي چه ویژگی و فرآینـدي بـوده اسـت؟   بر موضوع دیپلماسی و توافق هستهتأکیدراهبردي ایران با 

کارهاي سیاستگذاري انسجام درونی حوزه راهبردي ایران معطوف به سـازو «: مقاله نیز معطوف به فرآیندي است که
» .هدایت، هنجارهاي غیررسمی و الگوهایی با کنش توافقی خواهد بود

. اسـت » ايبر فرآیند دیپلماسی هسـته تأکیدسیاستگذاري انسجام درونی حوزه راهبردي ایران با «متغیر وابسته مقاله 
ی و سیاست هـدایت  کنش توافقی، هنجارهاي غیررسم«تحقق این اهداف از طریق سازوکارهاي متغیرهاي مستقل یعنی 

اي حکمرانـی شـبکه  «رهیافت و چـارچوب نظـري مقالـه مبتنـی بـر      . شودحاصل می» هاي اجتماعیکارگزاران و گروه
اي مبتنی بر توافق کارگزاران و نهادهـا در حـوزة راهبـردي در فرآینـد رقابـت و کـنش       حکمرانی شبکه.است» اتزیونی

.شده استاستفاده » تحقیق عملیاتی«و » خطیریزيبرنامه«از روش حاضرمقاله. متقابل است

.اي، برنامۀ جامع اقدام مشتركسیاستگذاري انسجام درونی، حوزة راهبردي، دیپلماسی هسته:کلیديهايهواژ

 E-mail: mossalanejad@ut.ac.ir
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مقدمه -1
چنین . گیردهاي متفاوتی بهره میسیاستگذاري انسجام درونی در کشورهاي مختلف از مدل

سیاستگذاري «در کشوري که . دارد» هاي حکمرانیشیوه«ی با فرآیندي ارتباط بسیار نزدیک
هاي راهبردي از طریق حاصل شود، طبیعی است که فرآیندهاي انسجام درونی حوزه» توافقی

بخشی از کهدر حالی. همراه است» هاي سیاستیتوافق مبتنی بر مشورت گسترده درباره گزینه«
مراتبی و فرآیندهاي سلسله«ي در ایران بر اساس هاي راهبردسازوکارهاي انسجام درونی حوزه

. شودحاصل می» الگوهاي دستوري
و همچنین » الگوهاي انسجام درونی«در ایران، روندهاي سیاستگذاري راهبردي معطوف به 

در این فرآیند، نهادهایی همانند شوراي عالی امنیت ملی، . بوده است» هاي اقدام جمعیبرنامه«
ها، مطبوعات و ساختار اجرایی مشارکت می، مراکز دانشگاهی، رسانهمجلس شوراي اسال

ریزي گیري راهبردي و برنامههر یک از نهادهاي یادشده نقش مؤثري در تصمیم. اندداشته
هایی از رقابت، الگوهاي کنش هر یک از بازیگران عموماً مبتنی بر نشانه. نمایندامنیتی اتخاذ می

.باشدکننده میخنثیهمکاري و انجام اقدامات 
هاي سیاسی نهادینه هاي ساختاري در نظامسیاستگذاري انسجام درونی تابعی از ضرورت

دلیل است که هرگونه سیاستگذاري، از جمله سیاستگذاري انسجام درونی همینبه. شده است
نقطه آغازین . سازي استسازي و مدلگیري، تصمیمهاي راهبردي نیازمند تصمیمدر حوزه

1960هاي دهه سیاستگذاري امنیتی درباره موضوعات ژئوپلیتیکی و راهبردي مربوط به سال
گیري تهدیدات امنیتی در سطوح گسترده و در این دوران تاریخی زمینه براي شکل. باشدمی

). Mossalanejad, 2012: 47(وجود آمدفراگیر به
الزم براي ایجاد انسجام درونی براي هاي پردازان تالش نمودند تا زمینهبسیاري از نظریه

سازي مدل«هاي الزم براي موضوعات راهبردي را تئوریزه نموده و به این ترتیب زمینه
فصل موضوعات راهبردي با اختالف نظر کارگزاران واز آنجایی که حل. وجود آیدهب» راهبردي

باشد، بنابراین در همراه میپردازانهاي بوروکراتیک و نظریهاجرایی، نهادهاي سیاسی، سازمان
پژوهش حاضر تالش شده است تا مدل سیاستگذاري انسجام درونی براي گذار از 
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. هاي امنیتی شدن ایران مورد بررسی قرار گیردمحدودیت
با توافقنامه 2015آغاز گردیده و در آگوست » ايدیپلماسی هسته«فرآیندي که در قالب 

براي تبیین . وارد مرحله اجرایی شده است» ام مشتركبرنامه جامع اقد«وین موسوم به 
تحقق چنین . استفاده شود» هامدل تحلیل سیستم«هاي انسجام درونی الزم است تا از نشانه

شناخت منطقه «، »گیري راهبرديعناصر سازنده هدف«توان در قالب شناخت اهدافی را می
نقش هدف در «و همچنین » شناخت هدف در پایداري چرخه کنش راهبردي«، »راهبردي

. دانست» اجراي ماموریت ساختارها
» چرخه نیات راهبردي کشورهاي رقیب«طبیعی است که چنین فرآیندي بر اساس شناخت 

پیگیري و اجراي چنین . شودحاصل می» عواقب ناشی از تداوم تضاد در محیط راهبردي«و 
زوکارهاي متقاعدسازي بازیگران در سا«، »دولت و سیاست«اهدافی نیازمند آن است که رابطه 

سازوکارهاي نیل به «و » اي در سیاست جهانیمعادله قدرت حکمرانی شبکه«، »کنش سیاسی
هاي خودي در پروسه سیاستگذاري از طریق متقاعدسازي بازیگران رقیب و گروه» توافق

.راهبردي دانست
آرمانی و اعتقادي،تحقق چنین هدفی در کشورهایی همانند ایران که داراي ساختار

در چنین . هاي راهبردي خواهد بودمراتبی است، نیازمند انسجام درونی در حوزهسلسله
توان دلیل است که میهمینبه. هایی از همکاري و رقابت نهادي وجود داردکشورهایی، نشانه

از گیري علت بهره. براي تبیین این موضوع بهره گرفت» ايحکمرانی شبکه«از رهیافت 
هاي راهبردي آن است که در درون اي در روند انسجام درونی حوزهرهیافت حکمرانی شبکه

گیري سازوکارهاي وجود دارد که مانع از شکل» خالء نهادي«هایی از هاي قدرت، نشانهشبکه
. شوددستوري فراگیر می

ي در در چنین شرایطی، متقاعدسازي بازیگران و کارگزاران نهادي موضوعات راهبرد
ها در اي تنها طریق تدوین سیاستحکمرانی شبکه. گیرداي انجام میفضاي حکمرانی شبکه

در فضاي . شودساختاري محسوب میی و رقابت نهادهاي درونالمللبینفضاي آنارشی 
مراتبی مورد هاي بوروکراتیک و الگوهاي سلسلهاي، بخشی از وظایف سازمانحکمرانی شبکه
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.دهدمی» ساالري نرمدیوان«هایی از اي خود را به جلوهنظر ماکس وبر، ج
هایی از خودآگاهی است که مرکزیت قدرت و نظام سیاسی تحقق این امر نیازمند نشانه

روش دیگري در سیاستگذاري . کندایفا می» راهنما و هدایتگر«عنوانبهنقش ساختاري خود را 
گیري معطوف به توافق و هاي الزم براي تصمیمتواند زمینهانسجام راهبردي وجود دارد که می

هر . شودحاصل می1»سازوکارهاي توفان مغزي«چنین الگویی در قالب . وجود آورداجماع را به
هاي پژوهش در ارتباط با موضوعات راهبردي کاربرد خاص خود را در روند یک از روش

.باشدگیري دارا میتصمیم
گیري در موضوعات راهبردي ت به پیامدهاي تصمیماز آنجایی که شناخت دقیقی نسب

گیري و سیاستگذاري راهبردي بر اساس مدل توفان دلیل امکان تصمیمهمینبهوجود ندارد، 
اي گیري از مدل حکمرانی شبکهدر چنین شرایطی بهره. شودي منجر نمیمؤثرمغزي به نتیجه 
گیري و سیاستگذاري تحقق تصمیمهاي بیشتري را برايریزي خطی، مطلوبیتو روش برنامه

عنوانبهتوان اي را میمدل حکمرانی شبکه. سازدراهبردي با هدف انسجام درونی را فراهم می
بخشی از سازوکارهاي سیاستگذاري راهبردي پیچیده براي مقابله با تهدیدات در حال ظهور و 

.در حال گسترش دانست

روش تحقیق-2
منزلۀ یکی از توان بههاي راهبردي را میي انسجام درونی در حوزهتبیین فرآیندهاي سیاستگذار

در چنین فرآیندي . سازي دانستهاي دولت در روند قدرت سازي و امنیتترین کارویژهاصلی
توان موضوعاتی همانند مذاکره، مصالحه، همکاري، مشارکت، تبادل اطالعات و رقابت را می

سازي شوري که از قابلیت بیشتري در روند قدرتهر ک. تابعی از معادلۀ قدرت دانست
گونۀ مؤثرتري قادر خواهد بود تا بر روندهاي محیط برخوردار است، طبیعی است که به

). Bennis, 2008: 85(گذار باشدتأثیرپیرامونی خود 
اگرچه تحلیل موضوعات مربوط به سیاستگذاري انسجام درونی در حوزة راهبردي ایران را 

1. Brain storming
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هاي توصیفی و تحلیلی انجام داد، اما در این پژوهش از سازوکارهایی راساس روشتوان بمی
تري از سیاستگذاري انسجام درونی در هاي الزم براي درك دقیقشود که زمینهاستفاده می

شناسی تحقق این امر از طریق روش. اي ایران را پاسخگو باشدارتباط با دیپلماسی هسته
شناسی تحلیل محتوا و گیري از روشبهره. گیردانجام می» هادادهتحلیل«و » تحلیل محتوا«

هاي قدرت و چگونگی بایست نشانهمفهوم آن است که میها در انجام پژوهش بهتحلیل داده
.هاي راهبردي مورد سنجش قرار گیردکاربرد قدرت در روند سیاستگذاري حوزه

به ادبیات انسجام درونی، انسجام براي تحقق این هدف الزم است تا درك دقیقی نسبت
ساختاري، کنترل فرآیندها در نگرش سیستمیک، موضوعات راهبردي، نهادهاي راهبردي و 

هاي ها بخشی از واقعیتهر یک از این حوزه. اي ایران انجام پذیردفرآیندهاي دیپلماسی هسته
جام این پژوهش ان. شودگیري و سیاستگذاري محسوب میساختاري ایران در روند تصمیم

. شودسازي، روندهاي کاربرد و اعمال قدرت حاصل میبراساس ماتریس بین فرآیندهاي قدرت
بخشی، کنترل، هایی از قدرت براي الهامزیرا هرگونه سیاستگذاري انسجام درونی نیازمند نشانه

:Bruce et al, 2011(هدایت و سازماندهی بازیگران در راستاي اهداف مشخص خواهد بود

25 .(
شناسی ساختاري در تبیین موضوعات سیاستگذاري راهبردي بخش گیري روشبهره
هاي مربوط به توسعه، انسجام ساختاري و کنش پژوهش. شودناپذیر پژوهش تلقی میاجتناب

توان بر این دلیل است که میهمینبه. راهبردي عموماً ماهیت پویا و دگرگون شونده دارند
گیري از سازوکارهایی که منجر به تقویت قابلیت راهبردي که بهرهداشتتأکیدموضوع 

نقطۀ قوت براي تثبیت سازوکارهاي نهادگرا عنوانبهکشورها از طریق انسجام درونی گردد 
به هر میزان که روندهاي نوسازي، توسعه، تفکیک ساختاري و کنش نهادي . شودتلقی می

هاي انسجام درونی بیشتري در حوزة نشانهارتقاء بیشتري پیدا کند، طبیعی است که 
.آیدوجود میگیري راهبردي بهتصمیم

کند که ساختار از قدرت، استحکام و هاي سیاستگذاري انسجام درونی ایجاب میضرورت
داشت که تأکیدتوان بر این موضوع عبارت دیگر میبه. قابلیت راهبردي بیشتري برخوردار شود
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. هاي سیاسی استگرا در نظامهاي انسجامل تقویت مؤلفهاستحکام ساخت درونی عام
اي برخوردارند، نیازمند آفرینی در محیط منطقههایی که از انگیزة الزم براي نقشنظام
یابی ساختاري از طریق تقسیم کار راهبردي، توزیع منابع و نقشهاي درونسازي قابلیتبهینه
توان به این عبارت دیگر میبه. باشندسیاسی میمثابه پشتیبان نظامهاي اجتماعی بهگروه
سازي بدون توجه به نقش حمایتی و راهبردي نیروهاي اجتماعی بندي رسید که قدرتجمع
). Daft, 1986: 78(ساز انسجام درونی محسوب شودتواند زمینهنمی

نقش سیاستگذاري انسجام درونی در حل و فصل موضوعات راهبردي-3
ویـژه نقـش   هاي تاکتیکی، عملیاتی و دیپلماتیـک خـود بـه   کند تا قابلیتش میهر کشوري تال

هرگونـه  . هاي استحکام ساخت درونی ایجـاد نمایـد  حوزه راهبردي را بدون توجه به ضرورت
. آوردوجـود مـی  هـاي مخـاطرة راهبـردي را بـه    ابهام در مورد موضوعات امنیـت ملـی، زمینـه   

نـد در حـوزة موضـوعاتی ازجملـه تهدیـدات ناشـی از       تواهاي راهبردي هر کشوري میچالش
در کشـورهاي  اگرچه ارتش و حـوزه راهبـردي  . فرسایش قدرت و افول مشروعیت تلقی شود

دلیـل فقـدان   ترکیه، پاکستان و مصر از قابلیت باالیی در روند اثربخشی راهبردي دارند، امـا بـه  
:Hymans, 2012(شـوند رو مـی ساختاري، عموماً با مشکالت اجتماعی روبهاستحکام درون

71 .(
هـاي راهبـردي تـابعی از    تبیین فرآیندهاي مربوط به سیاسـتگذاري انسـجام درونـی حـوزه    

سـازي  اي ایران، قدرتهاي هستهسه موضوع فعالیت. باشدهاي تاریخی میموضوعات و دوران
بــاط بــا تــوان در ارتاي را مــیصــنعتی و تکنولوژیــک در حــوزة دفــاعی و موضــوعات منطقــه

تواند بخشـی  هر یک از این موضوعات می. موضوعاتی دانست که در حوزة راهبردي قرار دارد
سیاسـتگذاري انسـجام   . المللی شوداي و بیناز معادلۀ قدرت و امنیت بازیگران در محیط منطقه

سـازي،  یابی بازیگران از طریـق قـدرت  گردد که زمینه براي نقشدرونی در شرایطی حاصل می
). Edigheji, 2005: 25(یت سازمانی و انسجام اجتماعی حاصل شودمدیر

اي یافتـه تالش سـازمان عنوانبهتوان را می» برنامه جامع اقدام مشترك«نامه پذیرش موافقت
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هـاي  شده مبتنی بر ضـرورت اي و توافق انجامدهد موضوع دیپلماسی هستهدانست که نشان می
و شـوراي نگهبـان در   1394مهرماه 21سالمی در تاریخ مجلس شوراي ا. ساختاري بوده است

اي ویـن در مـورد رونـدهاي    ساعت توافق هسـته 24یعنی در کمتر از 1394مهرماه 22تاریخ 
پایان دادن به تحریم اقتصادي از طریق انجام اقدامات متوازن و متقابـل نظـر مسـاعد و موافـق     

. خود را ابراز داشتند
تـوان مربـوط بـه    هـاي آغـازین انقـالب اسـالمی را مـی     از سـال هاي راهبردي ایران حوزه

هر . آورده استوجودبهفرآیندهایی دانست که تهدیدات امنیت ملی را براي جمهوري اسالمی 
تــوان در عرصــه یــک از موضــوعاتی کــه ارتبــاط مســتقیم بــا حــوزه امنیــت ملــی دارد را مــی

هـاي  هاي سیاسی سالمانند بی ثباتیموضوعاتی . سیاستگذاري راهبردي مورد سنجش قرار داد
هاي اجتماعی براي مقابله بـا تهدیـدات   جنگ تحمیلی و بسیج گروهآغازین جمهوري اسالمی،

، حل و فصل موضوع سلمان رشـدي  598در روند دفاع مقدس، سازوکارهاي پذیرش قطعنامه 
ام آژانـس  ي شـوراي حکـ  هـا راهکار عادي سازي با جهان غرب، گـذار از محـدودیت  عنوانبه

و 1929و 1747،1803،1835، 1737، 1696ي هـا ی انرژي اتمـی، گـذار از قطعنامـه   المللبین
توان در زمره سازوکارها و فرایندهایی دانست کـه سیاسـتگذاري   را می2231تصویب قطعنامه 

.ناپذیر ساخته استانسجام درونی در حوزه راهبردي را اجتناب
آفرینـی حـوزه   ایـران نیـز بـدون توجـه بـه نقـش      .ا.اسی جاستحکام ساخت درونی نظام سی

تـوان  میلیونی در دوران دفاع مقدس را مـی 20سازماندهی بسیج . باشدپذیر نمیراهبردي امکان
هاي حوزه راهبردي براي استحکام ساخت درونی نظـام سیاسـی   اولین گام در فرآیند توانمندي

هـاي  هـاي اجرایـی، وزارتخانـه   اتیک، سازماندر این دوران هر یک از نهادهاي بوروکر. دانست
دار سـازي عهـده  تخصصی و نهادهاي انقالبی نقش مشخصی در رونـد دفـاع مقـدس و امنیـت    

). Adib Moghaddam, 2012:45(بودند
یکی از موضـوعات اصـلی ارتقـاء    عنوانبهسیاستگذاري انسجام درونی در حوزه راهبردي 

هـر یـک از کشـورها داراي رویکـرد     . شودحسوب میمفاهیم و ادبیات سیاستگذاري عمومی م
دلیـل اسـت   همینبه. خاصی در ارتباط با سازوکارهاي انسجام درونی در حوزه راهبردي دارند
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رونـدهاي معطـوف بـه    . که اولویت آنان با یکدیگر در حل و فصل منازعه متفاوت خواهد بود
اجتماعی و عرصه حوزه عمومی، سیاستگذاري انسجام درونی در حوزه راهبردي تالش دارد تا 

آن اسـت کـه سیاسـتگذاري انسـجام     معنـاي بـه این رویکرد . راهبردي را با یکدیگر پیوند دهد
ي الزم براي همبستگی دولت، کارگزاران اجرایی و حوزه عمـومی  هادرونی تالش دارد تا زمینه

. یعنی نظام اجتماعی را فراهم سازد
سیاستگذاري عمومی در حـوزه موضـوعات راهبـردي    روندهاي سیاسی و فرآیند مربوط به

گیـري سیاسـی و امنیتـی    ي تصـمیم هـا توان در طیف گسـترده و مختلفـی از حـوزه   میایران را
هر یک از بازیگران تالش دارند تا شکل خاصـی از معادلـه قـدرت را در حـوزه     . مشاهده کرد

ز پیـروزي انقـالب اسـالمی،   در ایران سالهاي بعـد ا . سیاسی و ساختاري خود سازماندهی کنند
هاي مختلفی از کنش سیاسی بازیگران حوزه اجتماعی، عرصه عمـومی  شاهد شکل گیري نشانه

تـوان براسـاس   همـواره ایـن ذهنیـت وجـود داشـته اسـت کـه مـی        . ایمو ساختار سیاسی بوده
هـاي الزم بـراي همبسـتگی جامعـه و نظـام سیاسـی در مـورد        سازوکارهاي مشـارکت، زمینـه  

). Ezadi, 2011: 175(وجود آوردهمات راهبردي را بتصمی
دهد که موضوع استحکام ساخت درونی نظام در هر کشوري تابعی چنین فرایندي نشان می
. باشـد ها و نهادهـاي اجتمـاعی مـی   تکمیلی حوزه راهبردي با گروهاز چگونگی ایفاي نقش هم

کشوري همانند ایران ارتباط مسـتقیم  فرایند بازسازي ساختار دفاعی و نقش حوزه راهبردي در 
کشورهایی همانند ترکیه، پاکستان و مصـر در  . کندبا میزان توسعۀ اقتصادي و راهبردي پیدا می

ي براي ساختار دفاعی در نظام سیاسی و اجتماعی ایجاد کننـد کـه   مؤثراند نقش شرایط توانسته
& Goldsmith(قرار دادندساخت درونی کشور را در شرایط استحکام و همبستگی کارکردي

Eggers, 2004: 41 .(

ايهاي سیاستگذاري راهبردي در روند انسجام درونی دیپلماسی هستهمدل-4
» کنترل مرکزي«هاي سیاستگذاري راهبردي عموما معطوف به سازوکارهایی است که زمینه مدل

اي کـه در ایـن پـژوهش    مدل حکمرانی شبکه. سازددر حوزه سازمانی و ساختاري را فراهم می
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هـاي  مورد استفاده قرار گرفته بیانگر آن است که چگونه در فرآیند سیاستگذاري راهبردي زمینه
اي که در مسـائل راهبـردي   در فضاي حکمرانی شبکه. آیدوجود میالزم براي انسجام درونی به

قابـل تـوجهی   از اهمیت» مصلحت عمومی«گیرد، موضوعاتی همانند ایران مورد توجه قرار می
دلیل است که حل و فصل اختالفات ایران و بازیگران اصلی سیاسـت  همینبه. برخوردار است

فرآیندي که مبتنی . گیردنامه برنامه جامع اقدام مشترك انجام میدر چارچوب موافقتالمللبین
. هایی از جمله مصلحت عمومی دولت و جامعه خواهد بودبر نشانه

باشد اما بازیگران مختلفی بـه  می» سازماندهی پیچیده و درهم تنیده«اي اگرچه هر دولت دار
در شـرایط بحـران   . نماینـد ایفاي نقش سیاسی در روند سیاسـتگذاري راهبـردي مبـادرت مـی    

اگـر سیاسـتگذاري   . گیرنـد قـرار مـی  » عدم کنترل«بسیاري از موضوعات راهبردي در وضعیت 
سـازمانی و بوروکراتیـک داشـته باشـد، در آن     انسجام درونی در موضوعات راهبردي ماهیـت 

دهـد کـه هـر    کنتـرل بوروکراتیـک نشـان مـی    . شـود شرایط زمینه براي کنترل اداري فراهم می
,Mossalanejad(گیردهاي سازمانی از الگوهاي کنش سیاسی بهره میبازیگري بر اساس نقش

2009: 74 .(

ايي دیپلماسی هستهاي در سیاستگذاري راهبردمدل حکمرانی شبکه-4-1
تـوان پـذیرش مسـئله فقـدان کنتـرل      تـرین موضـوع را مـی   اي، مهـم در مدل حکمرانی شـبکه 

در چنین شرایطی است که هرگونه سیاسـتگذاري  . بوروکراتیک در نظام مدیریت دولتی دانست
رونـدهاي سیاسـتگذاري راهبـردي فاقـد     . خواهـد بـود  1»هـدایت و کنتـرل  «راهبردي مبتنی بر 

هـاي الزم بـراي حکمرانـی از    توانند زمینـه چنین روندهایی می. باشندردهاي اجرایی میاستاندا
هـایی از جملـه هـدایت پیونـد     اي با نشانهحکمرانی شبکه. آوردوجودبهطریق متقاعدسازي را 

Birkinshaw(شودگیري سیاسی و امنیتی میخالء نهادي در روند تصمیمتأثیریافته و مانع از 

et al, 2002: 63 .(
گیري از قاعده عمومی بـراي اداره عمـومی کشـور بـر اسـاس      بهرهمعنايبهتدوین سیاست 

1. Command and Control
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هرگـاه کشـوري نقـش سیاسـی خـود را در      . هاي تاریخی خواهد بودالگوهاي سیاسی و سنت
گیري هایی از ابهام در تصمیمفضاي اجتماعی و راهبردي از دست بدهد، در آن شرایط با نشانه

گیـري از  توان بهرهگذاري انسجام درونی را میمحور اصلی سیاستکهدر حالیشود رو میروبه
مـدیریت  «، »تحلیل هزینـه و فایـده  «، »تحقیق عملیاتی«، »ریزي خطیبرنامه«هایی همانند روش
هـاي یـاد   هریـک از روش . شـود استفاده می» هاکنترل موردي و تصادفی پدیده«و » محورهدف

. دهدمیاستگذاري راهبردي را شکلشده بخشی از فضاي سی
توان هاي راهبردي را میاي در سیاستگذاري انسجام درونی حوزهمدل حکمرانی شبکه

هاي کنش ریزي و کنترل غیرمتمرکز دانست که مبتنی بر شاخصشیوه معتدل از برنامهمثابهبه
ست که موضوع توافق دلیل اهمینبه. سازمانی، بوروکراتیک و نهادي خواهد بوداجتماعی، 

. شودهاي سیاستگذاري باز و هماهنگ شده حاصل میدر قالب شیوه5+1هسته ایران و گروه 
دهد که بازیگران چه هر معیار نشان می. باشدشیوه هماهنگی سازمانی مبتنی بر معیارسازي می

الزم براي پایان هاي ایران در صدد بود تا زمینه. کننداهدافی را براي توافق سیاسی پیگیري می
دلیل از سازوکارهاي توافق عمومی در قالب هزینه و همینبه. دادن به تحریمها را فراهم سازد

.فایده بهره گرفته است

هاي حامی در روند سیاستگذاري راهبردي دیپلماسی مدل احساس رضایت گروه-4-2
ايهسته

گیري از سازوکارهایی دانست ان بهرهتودر ایجاد انسجام راهبردي را میمؤثرهاي یکی از راه
گیري هرگاه بازیگرانی که به تصمیم. شودمی» هاي حامیگروه«که منجر به احساس رضایت در 

مند شوند، طبیعی هاي حامی بهرهکنند، از گروهدر ارتباط با موضوعات راهبردي مبادرت می
تنظیم و تبیین » حت عمومیمصل«گیري خود را در قالب است که قادر خواهند بود تا تصمیم

زیربناي ایجاد تحرك عنوانبهتوان در چنین شرایطی است که مصلحت عمومی را می. نمایند
). Djavad, 2010: 72(هاي حامی دانستدر گروه

گیري مشاجرات سیاسی بین در برخی از مراحل سیاستگذاري راهبردي، زمینه براي شکل
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هاي رقیب این ویژگی را دارند که از قابلیت الزم براي وهگر. آیدوجود میهاي رقیب بهگروه
کند تا زمینه اثرگذاري در تصمیمات و سازي اهداف برخوردار بوده و هریک تالش میمتعادل

طبیعی است کشورهایی که داراي کارشناسان قوي، . وجود آوردسیاستگذاري راهبردي را به
راي متقاعدسازي شهروندان و نهادها خواهند باشند، قابلیت بیشتري بتکنیکی و هوشمند می

یکی از عوامل ایجاد عنوانبهتوان دستاوردهاي هر توافق و کنش راهبردي را می. داشت
هاي مختلفی تحلیل دستاوردهاي راهبردي عموماً براساس شاخص. انسجام درونی دانست

. شودمی
ی دانست که داراي اهداف توان بخشی از ضرورت راهبردي کشورهایانسجام درونی را می

معناي چگونگی تطبیق اهداف راهبردي انسجام درونی به. باشدامنیتی و ژئوپلیتیکی گسترده می
هاي هرگاه گروه. شودهاي اجتماعی تلقی میهاي سازمانی و نیازهاي ادراکی گروهبا ضرورت

اد انسجام درونی اجتماعی با اهداف راهبردي کشورها هماهنگی نشان دهند، زمینه براي ایج
باشند که پردازانی میریچارد لیتل و باري بوزان در زمرة آن گروه از نظریه. آیدوجود میبه

). Harrison & John, 1996: 17(اندموضوع مربوط به انسجام ساختاري را تبیین نموده
و هاي اجتماعی، سازمانی، ساختاري مدیریت قدرت در سیاستگذاري عمومی داراي نشانه

تواند بخشی از انسجام درونی حوزة راهبردي هاي یادشده میهر یک از مؤلفه. کارکردي است
در این فرآیند، موضوع مربوط به نقش . سازي را شکل دهدگیري و تصمیمدر روند تصمیم

ایران از این جهت اهمیت دارد که .ا.حوزه راهبردي در استحکام ساخت درونی نظام سیاسی ج
گونه حوزه راهبردي در روند تولید سیاست، قدرت و امنیت با حوزة اجتماعی دهد چنشان می

مفهوم آن است که امنیت و انسجام ساختار چنین رویکردي به. نمایندپیوند ارگانیک برقرار می
بر حسب موازین اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، بوروکراتیک و راهبردي هر کشوري تعریف و 

. شودتعیین می
توان هاي انسجام درونی در سیاستگذاري موضوعات راهبردي را میز روشیکی دیگر ا

در چنین فرآیندي مسئولیت فردي متوجه . دانست» مؤثرتنظیم دستور کار مترقی و «
گیري از در تصمیممؤثری دیگر، هر فرد عبارتبه. شودگیران و کارگزاران سیاسی نمیتصمیم
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هاي مشارکت راهبردي با سایر واهد بود تا زمینهگیرد که قادر خمیسازوکارهایی بهره
هاي متقاعدسازي شهروندان و گروه. آوردوجودبهگیري را هاي سیاسی و نهادهاي تصمیمگروه
گیري نهادي در کشورهایی که توسعه صنعتی و بوروکراتیک را پیدا گذار در روند تصمیمتأثیر
هاي خالء نهادي همانند ایران است که با نشانهتري در مقایسه با کشورهاییاند، کار سادهکرده

). Egel & Salehi-Isfahani, 2010: 76(باشدرو میبهرو

ايمدل متقاعدسازي نهادي در سیاستگذاري راهبردي دیپلماسی هسته-4-3
روند سیاستگذاري راهبردي ایران معطوف به کسب دستاوردهایی بر اساس مصالحه و 

دلیل است که برخی از کارگزاران سیاست خارجی همینبه. بوده استهمبستگی منافع متقابل
عنوانبهصرفاًتوان چنین مفاهیمی را می. گیرندبهره می» بازي برد ـ برد«از مفاهیمی همانند 

به هر میزان . هاي متقاعدکننده شهروندان در روند انسجام اجتماعی و ساختاري دانستنشانه
هاي زنیتر باشد، طبیعی است که زمینه براي چانهطوالنیروند سیاستگذاري راهبردي

هاي اجرایی بعد از طوالنی سازمانهاي شهروندي و گروه. تري وجود خواهد داشتسخت
شدن موضوع مذاکرات، در وضعیت انفعال ساختاري قرار گرفته و تصمیمات اتخاذ شده را 

).Fitzpatrick, 2012:156(پذیردتري میمؤثرگونهبه
شود، نکته دیگري که در روند سیاستگذاري راهبردي از طریق انسجام درونی حاصل می

الزم به . حل موضوعات و مسائل از طریق متقاعدسازي نهادي، سازمانی و اجتماعی خواهد بود
توضیح است که هرگونه اتخاذ تصمیم و سیاستگذاري در پاسخ به مشکالت و مسائل راهبردي 

هاي توان از روشآنجایی که بسیاري از موضوعات ماهیت موردي دارند نمیاز . گیردانجام می
رضایت عمومی در شرایطی . محور براي ایجاد رضایت عمومی بهره گرفتسیستمیک و سامانه

. هاي حامی نسبت به مطلوبیت تصمیم راهبردي به توافق نایل گردندشود که گروهحاصل می
هاي الزم براي تحرك افقی، ادر خواهد بود تا زمینهدر این شرایط است که نظام سیاسی ق

. وجود آوردهاي حامی بهرا براي متقاعدسازي گروهاي هعمودي و شبک
را » اجمـاع راهبـردي  «و » زنـی دیپلماتیـک  چانـه «، »جدال سیاسـی «به این ترتیب سه گزینه 
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ـ  توان در زمره موضوعاتی دانست که هنجارهاي رفتاري سـازمان می ا دوامـی را بـراي   یافتـه و ب
تـأمین اگر شهروندان و نهادها احساس نمایند که نیازهـاي آنـان   . کندهاي رقیب ایجاد میگروه

آید، طبیعی است که انگیزه محدودي براي میوجودبههاي جدیدي براي آنان نشده و یا نگرانی
د موضـوعات روانشناسـی اجتمـاعی و سیاسـی در ایجـا     . همکاري و مشارکت خواهند داشـت 

). Haass & Indyke, 2008: 11(ادراك اجتماعی اثربخش اهمیت قابل توجهی دارد
هاي راهبردي ایران بر دلیل است که روند سیاستگذاري انسجام درونی در حوزههمینبه

ارجاع به تاریخ و قضاوت «، »ارجاع به احساس«، »ارجاع به منطق«ي مؤلفهاساس چهار 
روند . شودحاصل می» هاي راهبرديبه ایدئولوژي و ارزشارجاع «و در نهایت » ايحرفه

اي و در گیري و سیاستگذاري راهبردي ایران در حل اختالفات مربوط به موضوع هستهتصمیم
تا 2013ماه از سپتامبر 23که » برنامه جامع اقدام مشترك«روند توافق حاصل شده در قالب 

اي و یاد شده در فرآیند کنش مرحلهمؤلفه4به طول انجامید، بر اساس پیوند 2015آگوست 
. گیري موردي حاصل گردیده استتصمیم

مدل مفهومی و الگوي تحلیلی پژوهش-5
هاي محیط راهبردي و هاي اصلی، شناخت واقعیتمدل مفهومی پژوهش براساس بیان پرسش

ایران را ايگیري تغییر در روندهاي سیاست هستهتبیین فرآیندهایی است که زمینۀ شکل
تواند براساس سازوکارهایی انجام هرگونه الگوي کنش سیاسی می. ناپذیر نموده استاجتناب

اي را هاي تغییر در محیط داخلی و پذیرش نتایج حاصل از دیپلماسی هستهپذیرد که زمینه
طی هاي ارتباگیري از تکنیکالزم به توضیح است که هرگونه تغییري نیازمند بهره. فراهم آورد

). Lee, 2000: 33(المللی استهاي ساختار داخلی و بینو کنش متقابل در فضاي محدودیت
توان واقعیتی عینی و تحلیلی هر بخش از فرایند مطالعاتی در انجام این پژوهش را می

هاي اثربخشی کنش دیپلماتیک براي نیل به توافق و کنترل ادبیات متعارض را دانست که زمینه
هاي ساختار داخلی، نقش نشانهعنوانبهتوان مدل مفهومی ذیل را می. ه استفراهم نمود
. المللی و الگوهاي کنش براي نیل به وضعیت تعادلی براي توافق راهبردي دانستساختار بین
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راهنماي انجام پژوهش براي تبیین فرآیند و عنوانبهتوان را می1شماره مدلطبیعی است که 
ري انسجام راهبردي در روند حل مشکالت ایران و سیاست جهانی از هاي سیاستگذانشانه

.اي دانستطریق دیپلماسی هسته

ايمدل مفهومی سیاستگذاري راهبردي انسجام درونی در فرآیند دیپلماسی هسته: 1شمارهمدل

بين

بين

نبي

۱۳۹۲

جناحي

نامه برنامه جامع 
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هاي پژوهشآزمون فرضیه و پاسخ به پرسش-6
اي و موضوعات گذار در فرآیند دیپلماسی هستهتأثیرشش متغیر آزمون فرضیه براساس سنجش 

هاي هاي حوزة راهبردي ایران که زمینهدر این مقاله، ضرورت. راهبردي ایران انجام گرفته است
وجود آورده براساس شش متغیر مورد سنجش محتوایی، اي را بهالزم براي دیپلماسی هسته

توان ها و فرآیندها را میهر یک از این مؤلفه. فته استتحلیلی و نظرسنجی کارشناسان قرار گر
.هاي سیاست راهبردي ایران در تعامل با محیط پیرامونی دانستبخشی از ضرورتعنوانبه

گرایی دهد که چندجانبهنتایج حاصل از نظرسنجی انجام شده نشان می: 1پاسخ به سؤال 
دهد که این امر نشان می. باشدمی1راهبردي در ضریب همبستگی پیرسون معادل با 

الملل در روند دیپلماسی گرایی راهبردي بین ایران و بازیگران مؤثر در سیاست بینچندجانبه
هاي الزم براي ارتقاي قدرت ملی ایران از طریق تواند زمینهمی5+1اي با کشورهاي گروه هسته

. وجود آوردسیاستگذاري انسجام درونی را به
هاي اصلی این پژوهش بوده آمیز یکی دیگر از پرسشهمزیستی مسالمت: 2پاسخ به سؤال 

آمیز در ضریب همبستگی دهد که همزیستی مسالمتشده نشان مینظرسنجی انجام. است
آمیز و فرایندهاي بنابراین بین همزیستی مسالمت. بوده است728/0پیرسون معادل 

شوند، رابطه معنادار اهبردي محسوب میسیاستگذاري انسجام درونی که تولیدکننده قدرت ر
.داري نیز در این ارتباط انجام گرفته استآزمون معنی. وجود دارد

ضریب . تعامل سازنده یکی دیگر از متغیرهاي مورد پرسش بوده است: 3پاسخ به سؤال 
دهد که این امر نشان می. بوده است908/0همبستگی تعامل سازنده در این نظرسنجی معادل 

امل سازنده یکی دیگر از الگوهاي کنش راهبردي ساختار دفاعی ایران در برخورد با تع
تعامل سازنده از طریق . ایران قرار دارند.ا.شود که در حوزة امنیتی جبازیگرانی محسوب می

اي حاصل گردیده و نقش مؤثري در سیاستگذاري انسجام درونی و در روند دیپلماسی هسته
.ردي ایران خواهد داشتهاي راهبتحقق ضرورت

طور به. شودایران محسوب می.ا.گرایی بخشی از راهبرد دفاعی جمقاومت: 4پاسخ به سؤال 
گرایی نیازمند تولید هنجارهاي توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد که مقاومتکلی می
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ق هنجارسازي به تواند از طریبه این ترتیب سیاستگذاري انسجام درونی می. باشدراهبردي می
گرایی ضریب همبستگی پیرسون در حوزه مقاومت. نتایج راهبردي مناسب و مطلوبی نایل گردد

دهد که سیاستگذاري انسجام درونی دیپلماسی این امر نشان می. باشدمی963/0و هنجارسازي 
.گرددهاي مناسب منجرتواند از طریق هنجارسازي و مقاومت به نتایج و مطلوبیتاي میهسته

هاي ایجاد راهبرد متوازن در منطقه زدایی یکی دیگر از ضرورتتنش: 5پاسخ به سؤال
مورد توجه 1380و نیمه اول دهه 1370هاي دهۀ چنین فرایندي در سال. شودمحسوب می

بوده 873/0زدایی ضریب همبستگی پیرسون در تنش. نهادهاي دفاعی ایران قرار داشته است
اي و دهد که بین سیاستگذاري انسجام درونی دیپلماسی هستهشان میاین امر ن. است
.زدایی رابطه مستقیم وجود داردتنش

. هاي راهبردي دانستزیربناي همکاريعنوانبهتوان اعتمادسازي را می: 6پاسخ به سؤال 
ي را هاي راهبردگیرند، زمینۀ الزم براي همکاريکشورهایی که در شرایط اعتمادسازي قرار می

تواند زمینۀ ائتالف ضدنظام سلطه را دهد که اعتمادسازي میاین امر نشان می. آورندوجود میبه
به هر میزان اعتمادسازي از گسترة بیشتري برخوردار باشد، . وجود آورددر منطقه به

در .آوردوجود میایران به.ا.اي و راهبرد دفاعی جهاي مؤثرتري را نیز در محیط منطقهمطلوبیت
شاید بتوان این موضوع را . بوده است993/0این پژوهش ضریب همبستگی پیرسون معادل 

مورد توجه قرار داد که هرگونه همکاري راهبردي براي مقابله با نظام سلطه نیازمند 
.الملل خواهد بوداي و سیاست بیناعتمادسازي در محیط منطقه

گیرينتیجه-7
هاي ترین ضرورتحوزة راهبردي معطوف به تبیین اصلیسیاستگذاري انسجام درونی در 

شده در این مقاله هاي انجامبررسی. سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران است
اي از تهدیدات امنیتی، راهبردي، دهد که جمهوري اسالمی ایران با طیف گستردهنشان می

هاي راهبردي جدیدي را این تهدیدات هزینهمقابله با هر یک از . رو استدفاعی و نظامی روبه
ترین نشانۀ اصلیعنوانبهتوان اي را میگیري از دیپلماسی هستهبهره. کندبراي کشور ایجاد می



64 1395دوم، تابستان فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره______________________

ساختاري هاي مربوط به همبستگی درونسیاست خارجی ایران دانست که توانست زیرساخت
. مع اقدام مشترك را فراهم آورداي و برنامۀ جاو انسجام درونی در روند دیپلماسی هسته

دهد که سیاستگذاري انسجام درونی پاسخی به تهدیدات نتایج حاصل از مقاله نشان می
اي، اي از تهدیدات محیط منطقهاز آنجایی که طیف گسترده. المللی استاي و بینمحیط منطقه

ین طبیعی است که از اند، بنابراقرار دادهتأثیرامنیت ملی جمهوري اسالمی ایران را تحت 
یابی ایران در هاي الزم براي کنترل تهدیدات و افزایش نقشسازوکارهایی استفاده شود تا زمینه

دلیل است که موضوع انسجام درونی حوزة راهبردي همینبه. وجود آیدالملل بهسیاست بین
تعامل سازنده، آمیز،زدایی، اعتمادسازي، همزیستی مسالمتایران با موضوعاتی همانند تنش

. گرایی راهبردي پیوند یافته استهنجارسازي و چندجانبه
هر یک از مفاهیم یادشده براساس فرموله کردن راهبرد سیاستگذاري انسجام درونی 

ها براي درك ضرورت. مورد سنجش قرار گرفته استSWOTچندجانبه و با استفاده از روش 
شش متغیر یادشده براساس سنجش تفکر و تحلیل و فرآیندهاي سیاستگذاري انسجام درونی، 

اند، مورد شناسایی و تحلیل کمی و کیفی نخبگانی که در نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفته
عوامل داخلی و عوامل خارجی در روند ها براساس سنجشتحلیل مؤلفه. اندقرار گرفته

شده در هاي انجامه پرسشدرنهایت نیز ب. سیاستگذاري انسجام درونی ایران انجام شده است
روش تحقیق، براساس نتایج حاصل از نظرسنجی و تحلیل محتواي فرآیند سیاستگذاري 

.انسجام درونی پاسخ داده شده است

SWOTفرموله کردن راهبرد سیاستگذاري انسجام درونی چندجانبه با استفاده از روش - 1- 7

مبتنی بر نظر خبرگان و )EFE(رجیو خا)IFE(باتوجه به جداول ارزیابی، عوامل داخلی
ضعف، فرصت و تهدید موجود در وضعیتنمرات درج شده در پرسشنامه مربوطه نقاط قوت، 

فعلی براي اعتال موقعیت جمهوري اسالمی ایران در منطقه آسیاي جنوب غربی به شرح زیر 
: اندتعیین شده
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استگذاري انسجام درونیگرایی در سیارزیابی نقاط قوت راهبرد چندجانبه-7-1-1
؛ياچندجانبه منطقهيها و سازوکارهاتجربه حضور در سازمان
؛منطقهياز کشورهایبرخیخارجاستیگذاري بر ستأثیردر ییتوانا
؛در منطقهرانیاکیو ژئواستراتژکیتیژئوپلتیموقع
؛در سطح منطقهیانقالب اسالمیبخشالهامییتوانا
یخارجاستیسحوزهخصص و کارآمد در متنسبتاًیانسانيروین.

گرایی در سیاستگذاري انسجام درونیارزیابی نقاط ضعف راهبرد چندجانبه-7-1-2
؛منطقهياز کشورهایزدایی با برخعدم تنش
؛ايمنطقهيها وسازوکارهااز سازمانیو مشارکت فعال در برختیعضوعدم
؛ايمنطقهيهااز سازمانیسازي برخمیتصمندیمشارکت فعال در فرآعدم
؛مشترك و اشاعه آنها در سطح منطقهيهنجارهادیدر تولضعف
؛رانیایاسالميمنطقه نسبت به جمهورياز کشورهاینگرش بعضرییدر تغضعف
؛یخارجاستیمسئوالن حوزه سنیاي بدرك مشترك نسبت به تحوالت منطقهفقدان
؛یخارجاستیی در دستگاه سگرایاز چندجانبهیکافتیتوجه و حماعدم
؛یخارجاستیهاي ساز حوزهیدر برخيراهبردتیریمدفقدان
یخارجاستیالزم در دستگاه سيوجود ساختارهاعدم.

گرایی در سیاستگذاري انسجام درونیهاي راهبرد چندجانبهارزیابی فرصت-7-1-3
در منطقه یاسالميداریب
؛ياچندجانبه منطقهيو ساز و کارهاهااز سازمانیدر برخرانیاتیعضو
؛بر جنبش عدم تعهدرانیااستیر
؛ياچندجانبه منطقهيها و سازو کارهاسازمانوجود
؛منطقهياز کشورهاياریبا بسرانیگسترده در روابط ايهاقراردادها و توافقوجود
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؛رانیدر ايامنطقهيهااز سازمانیبرخرخانهیدباستقرار
ايمنطقهيها و سازوکارهااز سازمانیذ در برخو نفوتیعضو.

گرایی در سیاستگذاري انسجام درونیارزیابی تهدیدات راهبرد چندجانبه-7-1-4
؛ياچندجانبه منطقهيعملکرد سازوکارهاگیري وبا شکلمقابله نظام سلطه
؛يافرا منطقهيهاقدرتيهامنطقه از سیاستياز کشورهایبعضتیو تبعیهمراه
؛در سطح منطقهرانیایاسالميشدن جمهوریتیامن
؛منطقهياز کشورهایبرخیاسیهاي سو رقابتاختالفات
؛منطقهياز کشورهایبرخیخارجاستیدر سیثباتیب
؛اي در منطقهفرامنطقهگرانیو نفوذ بازحضور
؛منطقهيمتفاوت و نامتجانس کشورهایاسیسيساختارها
منطقهياز کشورهایدر بعضیاسیاي سهو بحرانمنازعات.

دهد که روند سازماندهی سیاستگذاري انسجام درونی چگونه شکل نشان می2شماره مدل
هایی را مورد مالحظه قرار داد که هر یک توان نشانهاز سوي دیگر در این نمودار می. گیردمی

. گذارندجا میبهتأثیرر گذار در سیاستگذاري انسجام درونی نیز بر یکدیگتأثیراز عناصر 
در این رگرسیون نشان داده . همین دلیل است که از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده استبه

از . گذاردجا میزدایی بهي بر فرایند تنشتأثیرطور مثال روند هنجارسازي چه شود که بهمی
اي را گرایی منطقهجانبهزدایی بر چندتوان مقیاس اثرگذاري تنشسوي دیگر در این نمودار می

.نیز مورد توجه قرار داد
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روند سازماندهی سیاستگذاري انسجام درونی: 2شماره مدل

ايتعیین موقعیت و کنش راهبـردي در سیاسـتگذاري انسـجام درونـی دیپلماسـی هسـته      - 2- 7
)SPACE(

هـا و  فرصـت هاي مربوطـه معـدل   پس از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بر اساس پرسشنامه
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فراروي جمهوري اسالمی ایران، ضرورت توجـه بـه موضـوع    EF(1عوامل خارجی (تهدیدات 
گرایـی راهبـردي در فراینـد    چندجانبـه . گیـرد قرار مـی تأکیدسیاستگذاري انسجام درونی مورد 

در شرایطی قابل سنجش است که بتـوان ماتریسـی از پیونـد    صرفاًسیاستگذاري انسجام درونی 
بخشـی از فراینـد و   عنـوان بـه چنین ماتریسـی را بایـد   . ی و خارجی را ایجاد نمودعوامل داخل

. چگونگی تحقق اهداف راهبردي ایران دانست
گرایـی راهبـردي از طریـق    منظـور تحقـق چنـین هـدفی، ارزیـابی اثربخشـی چندجانبـه       به

معادل IF(2عوامل داخلی (هاي و معدل قوتها و ضعف8/2سیاستگذاري انسجام درونی معادل 
. منظور تعیین موقعیت و اقدام استراتژیک مورد بهره برداري قـرار گرفتـه اسـت   است که به2/2

Pدر ایـن منحنـی نقطـه    . مورد مالحظه قـرار داد 1شماره شکل توان در چنین فرایندي را می

ایـن امـر بـه مفهـوم آن اسـت کـه سیاسـتگذاري        . شودشرایط بهینه کنش محسوب میعنوانبه
ام درونی چندجانبه، گرایش بـه محافظـه کـاري تـدافعی در برابـر تهدیـدات را افـزایش        انسج

.دهدمی

1- Exteranl Factors
2- Internal Factors
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SWOTماتریس : 1شکل شماره 

نشـان WOدر ماتریس تعیین موقعیـت و اقـدام اسـتراتژیک در ناحیـه     Pنقطه واقع شدن 
تر است و تفوق با نقاط ناز حد متوسط پائی) عوامل داخلی(ها قوتها و ضعفدهد که معدلمی

ها و تهدیدهاي وضعیت موجود از حـد متوسـط بـاالتر    ضعف است در حالی که معدل فرصت
تـوان  بنابراین می. باشدهاي بیشتر و مؤثرتري از تهدیدها میدهنده وجود فرصتاست که نشان

ت، پـس  ناحیه مذکور واقع شـده اسـ  در) موقعیت(Pگیري کرد که چون نقطه این چنین نتیجه
موقعیـت در منطقـه آسـیاي جنـوب     يمنظور اعـتال براي طراحی و تعیین راهبردهاي مناسب به

بایسـت بـا رویکـرد رقـابتی و     هـا و تهدیـدها مـی   فرصـت هـا، ها، ضعفغربی، مبتنی بر قوت
هاي محـیط داخلـی از بـین    ها به عمل آید، ضعفکارانه حداکثر بهره برداري از فرصتمحافظه

بایسـت  بـدیهی اسـت از نقـاط قـوت نیـز مـی      . دهاي محیط خارجی خنثی شوندبروند و تهدی
.عمل آید و تا آنجا که ممکن است با نقاط قوت، نقاط ضعف را پوشش دادبرداري بهینه بهبهره

گرایـی راهبـردي در   یعنی چنـد جانبـه  Pشود نقطۀ همانطورکه در ماتریس باال مالحظه می

O

p

2
5/1
1

3/2

45/33

45/33

8/2

S

W

T

WO

کاريمنطقه محافظه
ائتالف، –استراتژي سازش (

)کاري و تعامل، و تنوعمحافظه

ST

منطقه رقابتی
هاي تغییر جهت یا مقابله استراتژي(

هاي توأم با محتاطانه رقابتی و حرکت
)خطرپذیري

WT

منطقه تدافعی
استراتژي 

نشینی، عقب
رهاسازي یا واگذاري

SO

تهاجمیمنطقه 
هاي رشد و توسعه واستراتژي

هاي سریع و گستردهحرکت

4
5/3

3

5/2
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گرایی که جه به ادبیات و نتایج تحقیق به خصوص چندجانبهبا تو. قرار گرفته استWOمنطقه 
کـه محـیط   WOهاي منطقه گذار تشخیص داده شد مبتنی بر ویژگیتأثیرهاي آماري در تحلیل
هـاي همکـاري   شـامل زمینـه  (و منـابع خـوب   ) ايهاي فرامنطقهمداخلۀ منفی قدرت(نامناسب 

گونـه تجـویز نمـود کـه     تـوان ایـن  مـی باشـد از جملۀ آنها می) اقتصادي، تجاري و گردشگري
گرایی سیاستگذاري انسجام درونی جمهوري اسالمی ایران در راستاي اهدافی همانند چندجانبه

عبارت دیگر جمهوري اسالمی ایـران  به. بایست از راهبردهاي ائتالف و تعامل استفاده نمایدمی
یق سیاستگذاري انسجام درونی هاي راهبردي خود را از طرتواند ضرورتدر شرایطی میصرفاً

. گرایی حرکت نمایدپیگیري نماید که در مسیر چند جانبه
هـاي بنیـادین سیاسـتگذاري انسـجام     توان در زمرة ضرورتگرایی راهبردي را میچندجانبه

الگوهاي انسجام درونی نیازمند شناخت بـازیگرانی اسـت کـه تعامـل بـا آنـان       .درونی دانست
روند تنظیم برنامۀ جامع اقدام . شودگرا محسوب مییپلماتیک و تعاملهاي دبخشی از ضرورت

مشترك و حل اختالفات ایران با کشورهاي شوراي امنیت سازمان ملل در شرایطی حاصل شـد  
ثانیـاً  . وجـود آمـد  گرایـی در حـوزة سیاسـت خـارجی ایـران بـه      هـاي چندجانبـه  که اوالً زمینه

. ه قرار گرفتاي مورد توجهاي حکمرانی شبکهضرورت
اي که از سوي اتزیونی تبیین گردیده به مفهـوم رونـدهاي تعامـل براسـاس     حکمرانی شبکه

مفهوم آن اسـت کـه هـر بـازیگر بـراي پیگیـري       عقالنیت راهبردي به. عقالنیت راهبردي است
هـاي  گیـرد کـه زمینـه   اهداف سیاست داخلی و سیاست خارجی خود از سازوکارهایی بهره می

اي هـاي داخلـی و منطقـه   در شـرایطی کـه بحـران   . سـازد را فراهم مـی » حل مسئله«الزم براي 
هاي سیاسـتگذاري  شود، ضرورتگیري تضادهاي امنیتی میکشورهاي خاورمیانه منجر به شکل

. اي براي حل اختالفات استفاده شودکند که از الگوي حکمرانی شبکهراهبردي ایجاب می
ــی شــبکه ــر نشــاالگــوي حکمران ــی هــایی از مصــالحهنهاي ب ــدگرای ــد . داردتأکی در فرآین

گیرنـد کـه   هـاي بـزرگ از سـازوکارهایی بهـره مـی     اي و قدرتگرایی، بازیگران منطقهمصالحه
دیپلماسـی سـازنده بخشـی از ابزارهـا و     . وجود آوردهاي الزم براي تداوم دیپلماسی را بهزمینه

. اي خواهد بـود قالب مدل حکمرانی شبکهفرآیندهاي سیاستگذاري راهبردي انسجام درونی در
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اي و گرایی نیازمند درك دقیق منافع ملی و حساسیت بازیگران اجتماعی، منطقههرگونه مصالحه
. المللی استبین

اي بـراي  مفهوم محور اصلی سیاست امنیتی ایران در روند دیپلماسی هستهگرایی بهمصالحه
در این مقاله تـالش شـد تـا    . شودایران محسوب میاي کاهش تهدیدات ناشی از فعالیت هسته

گیـري  بهره. گرایی و تحول در سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گیردهاي مصالحهنشانه
هاي توان در زمرة نشانهزدایی و اعتمادسازي را میاي، تنشهرگونه سازوکار همکاري منطقهاز

.اي دانستدي مربوط به دیپلماسی هستهاصلی انسجام درونی در روند سیاستگذاري راهبر

قدردانی- 8
نگارنده از معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران و معاون محترم پژوهشی دانشـکدة حقـوق و   

دلیـل مسـاعدت در رونـد تنظـیم رسـالۀ پژوهشـی پسـادکتراي        علوم سیاسی دانشگاه تهران بـه 
، اسـت حاصل گردیـده ا دکتريپسبراساس نتایج رساله حاضرسیاستگذاري راهبردي که مقاله

.کمال تشکر را دارد



72 1395دوم، تابستان فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره______________________

References
1. AdibMoghaddam, Arshin, (2012), “Islam utopia: A very Short history of Political

International Affairs at LSE”, April 11[in Persian].
2. Bennis, Phyllis, (2008) Iran in the Crosshairs: How to Prevent Washington Next War,

Washington Institute for Policy Studies.
3. Birkinshaw J, Nobel R, Ridderstråle J., (2002), “Knowledge as a contingency variable:

do the characteristics of knowledge predict organization structure”, Organ Sci;13(3).
4. Bruce D. Friedman and Karen Neuman Allen, (2011), “Systems Theory, in Theory &

Practice in Clinical Social Work”, Wayne State University, SAGE Publications, Inc.
5. Daft RL, Lengel RH., (1986), “Organizational information requirements”, media

richness and structural design. Manage Sci; 32.
6. Djavad Salehi-Isfahani, (2010), “Iranian Youth in Times of Economic Crisis”, Working

Paper No. 3, Dubai Initiative, September.
7. Edigheji, O., (2005), “A Democratic Developmental State in Africa?”, A concept paper.

Johannesburg: Centre for Policy Studies.
8. Egel, Daniel and Djavad Salehi-Isfahani, (2010), “Youth Transitions to Employment

and Marriage in Iran: Evidence from School to Wotrk transition Survey”, with Daniel
Egel, Middle East Development Journal, 2 (1).

9. Ezadi, Foaad, (2011), “US Public diplomacy toward Iran”, Tehran: Emam Sadegh
University Press[in Persian].

10. Fitzpatrick, Mark, (2012), Iran Talks: What Should Be On the Table? Washington:
Council on Foreign Relations, March.

11. Goldsmith, Stephen, & Eggers, William. D., (2004), Governing by network: the new
shape of the public sector. Washington, D.C.: BROOKINGS INSTITUTION PRESS.

12. Haass, Richard and Martin Indyke, (2008), “A Time for a Diplomatic Renewal: Toward
a New U.S Strategy in the Middle East”, Washington DC: Brookings Institution Press.

13. Harrison, J. S. and St. John, C. H. (1996), “Managing and partnering with external
stakeholders”, Academy of Management Executive, Vol. 10, No. 2.

14. Hufbauer, Gary Clyde & Others, (2013), “Economic Sanction Reconsidered”,
Translated by Nader Jafari, Tehran: I.R.Iran Keshtirani Publication[in Persian].

15. Hymans, Jacques, (2012), "Botching the Bomb", Foreign Affairs, Vol. 90, No. 3,
May/June.

16. Lee CC, Grover V., (2000), Exploring mediation between environmental and structural
attributes: the penetration of communication technologies in manufacturing
organizations. J Manage Inform Syst; 16 (3).

17. Mossalanejad, Abbas, (2009), “Obama’s Geopolitical Initiation Preventive Strategy”,
Goepolitics Quarterly, Vol. 5, No.3[in Persian].

18. Mossalanejad, Abbas, (2012), “Economic Policy-Making; Process, Method and
Models”, Tehran: Rokhdade Now Publication[in Persian].


