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Abstract  
The purpose of the present study is to review the application of the metaphor of bilevel game for the 

analysis of the Islamic Republic of Iran’s foreign policy. The metaphor of bilevel game is an attempt to 

remove artificial boundaries between national and international policy. The research relies on the 

hypothesis that with respect to the emphasis of this metaphor on simultaneous attention to different levels of 

national, regional, and international policy, there is more possibility to explain the effect of different 

variables on the Islamic Republic’s foreign policy. Research findings revealed that using some theories 

based on general equilibrium, that try to explore all the effective factors leading to a phenomenon, we can 

provide a better understanding of Iran’s foreign policy. However, it should be noted that this theory, like 

any other theories, is suitable to explain just some aspects of Iran’s foreign policy and does not have the 

potential and capability to analyze all its aspects.  
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 چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی کاربست استعاره بازی دوسطحی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است. استعاره 

لملل است. پژوهش بر این ا تالشی برای از میان برداشتن مرزهای تصنعی بین سیاست داخلی و سیاست بین بازی دوسطحی
امکان ، المللی ای و بین منطقه، فرضیه استوار است که با توجه به تاکید این استعاره بر توجه همزمان به سطوح مختلف داخلی

های پژوهش نشان داد  بیشتری برای تبیین تاثیرگذاری متغیرهای مختلف بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی فراهم است. یافته
تواند درک  می، که تالش دارد همه عوامل موثر در وقوع یک رخداد را بررسی نماید، از نظریات مبتنی بر تعادل عمومی که استفاده

برای تبیین برخی ، بهتری از سیاست خارجی ایران فراهم آورد. البته باید توجه داشت که این نظریه نیز همانند نظریات دیگر
 و قابلیت و توان تحلیل کلیه ابعاد سیاست خارجی ایران را ندارد. های سیاست خارجی ایران مناسب است جنبه
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 مقدمه. 0

الملل  توجه به سیاست خارجی ایران و تحلیل آن از اقبال مناسبی در بین پژوهشگران رشته روابط بین
در طول سالیان گذشته آثار پژوهشی زیادی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است.  برخوردار بوده و

الملل برای تحلیل سیاست  ها در این زمینه معطوف به کاربست یک نظریه روابط بین بخشی از کوشش
 ها بوده و بخشی دیگر نیز بالعکس برای خارجی جمهوری اسالمی ایران و آزمودن قدرت تبیین این نظریه

اند.  ای را به عنوان چارچوب نظری خود انتخاب و بکار بسته نظریه، تبیین و تحلیل سیاست خارجی ایران
ها  عمده این تالش، ها بر نظریات جریان غالب نکته مهم این است که با توجه به ابتنای بیشتر این تالش

د دخیل در تعیین و اجرای سیاست رویکردی تک عّلیتی را دنبال کرده و از توجه به عوامل و متغیرهای متعد
هایی برای رفع این نقیصه و توجه به سطوح  تالش، های اخیر اند. البته در سال پوشی نموده خارجی چشم

 کند. گرایی استفاده می گوناگون تحلیل آغاز شده است که عمدتًا از رویکرد سازنده
سیاست خارجی و   رشته گیری زیر هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی مختصر روند شکل

زعم نویسندگان با  بازی دوسطحی را که به  استعاره، های صورت گرفته برای تکامل بخشیدن به آن تالش
چارچوب مناسبی را برای تجزیه و تحلیل سیاست خارجی ، توجه همزمان به سطوح داخلی و خارجی

کاربست این استعاره برای تحلیل سیاست اینکه آیا امکان  مبنی بر، تبیین و بررسی نماید، آورد فراهم می
 خارجی جمهوری اسالمی ایران وجود دارد؟ 

که بر پیامدهای پژوهش معطوف  روشدر این روش پژوهش ترکیبی از دو روش کیفی و کّمی است. 
و از تمام رویکردهای موجود برای  بودهتمرکز اصلی روی سؤال تحقیق ، ها جای تاکید بر روش به، است

کند و  حمایت می شناختی گرایی روش کارگیری هدفمند کثرتبشود. این دیدگاه از  فهم مسئله استفاده می
به استفاده ، مقابلشده یا یک رویکرد واحد در شناخت واقعیت نیست. در  متعهد به یک چارچوب تجویز

به نقل ، )کرسول های تحقیق پایبند است ها و تکنیک ق روشی و کیفی و تلفیهای کّم  فرض آزادانه از پیش
پژوهش حاضر با بررسی فعالیت زیررشته مطالعه سیاست خارجی و روند  (.106: ص1201، از: حسنی

را مورد بررسی قرار  1بازی دوسطحی رابرت پوتنام  استعاره، های نظری صورت گرفته برای تکامل آن تالش
در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران پرداخته و با اضافه نمودن دهد. سپس به کاربست آن  می
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 کند. آن را تکمیل می، عنصر اقتصاد سیاسی جهانی

 گیری و تکامل مطالعه سیاست خارجی  سیر شکل. 2

جنگ   گیری این رشته را اوایل قرن بیستم و خاتمه الملل تاریخ شکل محققان روابط بین  اگرچه عمده
پس از جنگ ، اما تحلیل سیاست خارجی به عنوان یک رشته متمایز تئوریک، کنند اعالم میجهانی اول 

الملل تمایزی جدی بین روابط  نظریات کالسیک روابط بین، جهانی دوم به وجود آمد. تا پیش از آن
(. به طور کلی دو گرایش عمده را 103ص :1210، الملل و سیاست خارجی قائل نبودند )مشیرزاده بین
سیاست خارجی شناسایی نمود که عبارتند از: تحلیل سیاست خارجی و   توان در مراحل آغازین مطالعه می

ها به عنوان  دولت»و « 1افراد به عنوان بازیگران»الملل. تمرکز این دو گرایش به ترتیب بر  سیاست بین
جی توجه خود را معطوف به تحلیل سیاست خار، به بیان دیگر (.Walker & et al., 2011بود )« 0بازیگران

الملل بر ساختار  سیاست بین، های درونی کشورها ساخته بود و در مقابل های مستقل و پویش رفتار دولت
 دانست. کننده رفتار کشورها می الملل تمرکز داشت و الزامات ساختاری را تعیین کالن نظام بین

الملل تصویر ناقصی از  ی و سیاست بینبا توجه به اینکه جدایی میان تجزیه و تحلیل سیاست خارج
هایی برای ایجاد پیوند بین  تالش، 1111  و اوایل دهه 1101  از اواخر دهه، داد الملل به دست می روابط بین

صدد برآمد این جدایی را از میان ببرد و  انگاری در رویکرد سازه، این دو گرایش صورت پذیرفت. از جمله
انگاران با تمرکز بر  الملل مورد توجه قرار دهد. سازه کنار ساختار نظام بین کارگزاری سیاست خارجی را در

گیری منافع و در نتیجه  ها را عامل اصلی شکل آن، ها ها و هویت عوامل غیرمادی از جمله هنجارها و انگاره
ها  ولتکند و د هر هویت منافع خاصی را ایجاب می، انگار زعم محققین سازه دانند. به عامل رفتار می

 (. 102: ص1213، کنند )صالحیان و سیمبر در جهت دستیابی به آن منافع تالش می، متناسب با آن منافع
بخش بسیاری از  صورت گرفت که الهام 1ها در این زمینه از سوی جیمز روزنا ترین تالش یکی از مهم

فردی در رفتار سیاست خارجی تاکید های  سو بر نشانه نظریه از یک محققین ایرانی بوده است. روزنا در پیش
دهد. وی همچنین  های بوروکراتیک اصالت می کند و از سوی دیگر به ساختار سیاسی و نیز مجموعه می
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کننده در رفتار سیاسی و سیاست خارجی  های تعیین الملل را نیز به عنوان یکی از شاخص ساختار نظام بین
 (.1211، یچ مورد توجه قرار داده است )متقی و پوستین

هایی برای اصالح این نظریه صورت گرفت که به نام  گرایی نیز تالش حتی در درون رویکرد غالب واقع
در مخالفت با  1،السیک شهرت یافته و در واکنش به افراط ساختارگرایانی چون والتسکگرایی نو واقع

ها  های آن زیادی به اولویت  تا اندازهها  گرایان نوکالسیک معتقدند رفتار دولت گرایی ظهور یافت. واقع تقلیل
برخالف ، (. اغلب نوکالسیکها66: ص1212، بستگی دارد )المن، که برخاسته از شرایط داخلی است

های ذهنی و ساختار  بلکه بر آن هستند که برداشت، نه تنها به عوامل سطح نظام توجه دارند، گرایان نوواقع
ه نوعی بر لزوم نگاه به سطوح مختلف تحلیل تاکید دارند ها نیز حائز اهمیت است و ب داخلی دولت

این نظریه تالش دارد هر دو دسته متغیرهای سیستمی و سطح ، (. به بیان دیگر131: ص1211، )مشیرزاده
، واحد را ترکیب نماید تا سیاست خارجی کشورهای مشخص و معین را تحلیل کند )دهقانی فیروزآبادی

 (.333: ص1211

بروز مسائلی چون احیای اقتصادی ژاپن و اروپای غربی پس از جنگ جهانی ، ها تالشدر کنار این 
روند استعمارزدایی پس از جنگ ، ها کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا و کسری در موازنه پرداخت، دوم

یش افزا، جهانی دوم و افزایش فشارها برای تغییر مناسبات حاکم بر روابط بین شمال ثروتمند و جنوب فقیر
شوک نفتی و رکود همراه ، گرایی افزایش حمایت، افزایش جریانات مالی، وابستگی متقابل اقتصادهای ملی

( از جمله مسائلی بود که توجه گروه دیگری از اندیشمندان را به خود جلب Cohen, 2009: p.29با تورم )
تبیین ، های خود ی در تحلیلنمود و این دسته از محققین تالش نمودند با وارد ساختن موضوعات اقتصاد

رابرت پوتنام بود که ، تری از سیاست خارجی کشورها به دست دهند. از جمله این اندیشمندان جامع
بین اقتصادهای عمده آن زمان و تالش رهبران این کشورها برای دستیابی به  1130اجالس سران بن در سال 

وسعه استعاره خود با عنوان استعاره بازی دوسطحی توافقی که رضایت همه را جلب نماید، مشوق وی برای ت
 شد. 

پای  هم، الملل و زیررشته سیاست خارجی پردازی در رشته روابط بین نظریه، با توجه به نکات پیش گفته
تحوالت عملی در این عرصه تکامل یافته است و به مرور از تاکید بر نظریات تک عّلیتی کاسته شده و نقش 
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 یگر مورد توجه قرار گرفته است.متغیرها و عوامل د

های موثر در  نوآوری پژوهش حاضر در قیاس با سایر آثار موجود این است که تالش دارد همه مولفه
تعیین و اجرای سیاست خارجی را در دو سطح داخلی و خارجی بررسی نماید. مکانیسم تصویب که از 

پیوند بین این دو سطح را برقرار ، رفی شده استالمللی مع سوی پوتنام برای اتصال بین سطوح داخلی و بین
 سازد. می

 . استعاره بازی دوسطحی6

دیپلماسی و »المللی با عنوان  معتبر سازمان بین  در مجله 1100ای که در سال  رابرت پوتنام در مقاله
رویکرد خود در مورد تلفیق دو سطح   به ارائه، منتشر کرد« 1های دوسطحی سیاست داخلی: منطق بازی

 الملل پرداخت.  المللی و تاثیر آن بر سیاست خارجی و سیاست بین داخلی و بین

توانند توصیف  المللی به تنهایی نمی های مبتنی بر سطح داخلی یا سطح بین پوتنام معتقد است تحلیل
داند. در مقابل، نظریات مبتنی  می 0ادل جزئیگونه نظریات را مبتنی بر تع دقیقی از وضعیت ارائه دهند. وی این

دهند. وی پرسش از اینکه  المللی را توضیح می به طور همزمان تعامل عوامل داخلی و بین 1بر تعادل عمومی،
. (Putnam, 1988: p.430)داند  فایده می الملل است یا بالعکس را بی روابط بین  کننده آیا سیاست داخلی تعیین

المللی را برای فهم  های داخلی و بین نیز به همین سان معتقد است مسأله این نیست که آیا باید تبیین 1موراوچیک
 .(Evans, 1993: p.397)  منازعات و توافقات در بین کشورها ترکیب نمود، بلکه مهم چگونگی ترکیب این دو است

، و سطح تعریف نمود. در سطح ملیتوان در د المللی را می بسیاری از مذاکرات بین، طبق این استعاره
کنند و از سوی  منافع مورد نظر خود را تعقیب می، های داخلی از طریق اعمال فشار به دولت سو گروه از یک

به دنبال کسب و حفظ قدرت هستند. در سطح ، ها سیاستمداران از طریق ایجاد ائتالف بین این گروه، دیگر
گویی به فشارهای داخلی و به  داکثرسازی توان خود برای پاسخهای ملی به دنبال ح دولت، المللی بین
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ها همزمان یک  رهبران دولت، حداقل رساندن تبعات ناخوشایند تحوالت خارجی هستند. به بیان دیگر
پاسخ به طبیعت  -و یک بازی داخلی -ها و فشارهای نظام جهانی گویی به ضرورت پاسخ -المللی بازی بین

را با تدوین و ساخت هر حرکت در  -فرهنگی و استراتژیک ملی، اقتصادی، حکومت و الزامات سیاسی
در مذاکرات موسوم ، (. به عنوان مثال1133: ص1201، رسانند )پوراحمدی سیاست خارجی به انجام می

طرف مقابل خود جهت کسب نتیجه  کنندگان ایرانی و آمریکایی عالوه بر تالش برای اقناع مذاکره، به برجام
های داخلی خود نیز بودند و همزمان از فشارهای داخلی  ملزم به جلب نظر و اعتماد مردم و گروه، مطلوب

 کردند. برای اعمال فشار به طرف مقابل برای کسب نتایج بیشتر استفاده می
 توان روند را به دو مرحله تقسیم نمود: از نظر تحلیلی می

شود که  المللی که منجر به یک توافق مقدماتی می کنندگان در میز مذاکرات بین بین مذاکره زنی چانه. 1
 توان آن را سطح یک نامید. می

 شود. خصوص تصویب این توافق که سطح دو نامیده می های جداگانه در داخل هر گروه در بحث. 3

 تصویب نامید.  مذاکره و مرحله  توان مرحله به طور خالصه این دو مرحله را می
نیاز به اینکه هر توافقی در سطح یک نهایتًا باید در سطح دوم به تصویب برسد، پیوند نظری مهمی بین دو 

دهندگان  المللی از سوی رأی سازد. به عبارت دیگر، تصویب توافق به دست آمده در میز بین سطح برقرار می
ارجی است. از طریق پروسه تصویب است که داخلی طرفین، سازوکار اتصال و پیوند دو سطح داخلی و خ

 کند.  پذیرند، در سطح داخلی قابلیت اجرا پیدا می المللی می تعهداتی که طرفین در میز بین
تنها محدودیت رسمی در روند تصویب این است که از آنجا که قرار است توافق یکسانی مورد تصویب 

تواند بدون مذاکره مجدد در همان سطح اصالح  توافق بدست آمده در سطح یک نمی، دو طرف قرار گیرد
مگر اینکه این تغییرات به تایید همه ، شود. هرگونه تغییر در توافق سطح یک به منزله رد توافق خواهد بود

  (.Putnam, 1988: p.436باشد ) های توافق رسیده  طرف

 Win-setمفهوم . 6-0

یکی از مفاهیم اساسی در استعاره بازی دوسطحی است. پوتنام از این واژه برای اشاره  win-setمفهوم 
دهندگان سطح دو را کسب خواهد  ای از تمام توافقات احتمالی سطح یک که رضایت رأی مجموعه»به 

یا به صورت مخفف « توافقات احتمالی قابل تصویب»کند که به طور اختصار آن را  استفاده می، «نمود
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ها به دو دلیل کاماًل متفاوت برای فهم توافقات سطح یک خیلی مهم «تاقت»این   نامند. اندازه می« تاقت»
حصول توافق در سطح یک را ، تر های بزرگ« تاقت»، به شرط ثابت ماندن سایر شرایط، است. اول اینکه

از ، مپوشانی داشته باشندهای دو طرف ه«تاقت»پذیر است که  سازد. توافق تنها زمانی امکان تر می محتمل
ها «تاقت»هرچه ، احتمال همپوشانی بیشتر است. بالعکس، تر باشند ها بزرگ«تاقت»رو هرچه  این

 شود. ریسک شکست مذاکرات بیشتر می، تر باشند کوچک

یب توافق صورت گرفته در سطح یک لزوم تمایز بین نقض ارادی و ، پوتنام با توجه به احتمال عدم تصو
کند. نقض ارادی به دبه کردن یک بازیگر عقالنی خودخواه در غیاب تعهدات  ادی را مطرح میار نقض غیر

 به ناتوانی یک کارگزار در به تصویب رساندن توافقات، در مقابل، ارادی آور اشاره دارد. نقض غیر الزام
تالش نمایند طرفین مذاکرات باید ، رو صورت گرفته در سطح یک در داخل کشورش اشاره دارد. از این
تر احتمال نقض  های کوچک«تاقت»، تعهداتی را متقبل شوند که از اجرای آن مطمئن باشند. در اینجا

 دهد.  ارادی را افزایش می غیر

های سطح دو هر یک از طرفین بر توزیع دستاوردهای مشترک از «تاقت»نسبی   اندازه، دوم اینکه
های  طرف، تر باشد کننده بزرگ های یک مذاکره«تاقت»دامنه گذارد. هرچه  المللی تاثیر می زنی بین چانه

های داخلی «تاقت»، های بیشتری را از وی مطالبه کنند. بالعکس توانند به او فشار آورده و سازش مقابل می
موارد بکار   ای که در این زنی برای کسب امتیازات بیشتر باشد. استراتژی تواند یک ابزار چانه کوچک می

توانم تایید مرکز را بگیرم  اما هرگز نمی، گونه است: دوست دارم پیشنهاد شما را بپذیرم ینا، رود می
(Putnam, 1988: p.437-440.) 

توان در تصویر ذیل مشاهده نمود که بیانگر یک بازی  ها را به طور خالصه می«تاقت«  تاثیرات اندازه
هستند،  Yو  Xبیانگر حداکثر دستاوردها به ترتیب برای    و    است.  Yو  Xجمع صفر ساده بین  حاصل

توانند تصویب شوند. در این مرحله هر توافقی  نشانگر حداقل نتایجی هستند که می    و   در حالی که 
به هر دلیلی به سمت  Yطرف « تاقت»تواند توسط دو طرف به تصویب برسد. اگر  می    و   بین   در دامنه

    و    نتایج بین ، د )مثاًل به دلیل لزوم اکثریت باالتری برای تصویب توافق(کاهش یاب     نقطه
بخواهد  Yکاهش خواهد یافت. اگر  Yتوافقات ممکن بالطبع به نفع   پذیر نخواهد بود و دامنه دیگر امکان

، کاهش دهد )به عنوان مثال لزوم تصویب توافق با اجماع(    خود را هرچه بیشتر و تا« تاقت»  اندازه
ها دیگر همپوشانی نخواهد  های آن«تاقت»چرا که ، بینند بست می کنندگان به یکباره خود را در بن مذاکره
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 (. Putnam, 1988: p.441داشت )

 
 گذارند که عبارتند از: تاثیر می« تاقت«  سه دسته عوامل بر اندازه

 های سطح دو ئتالفترجیحات و ا 

 نهادهای سطح دو 

 کننده سطح یک های مذاکره استراتژی. 

 بستگی دارد  2های ممکن در سطح  ترجیحات و ائتالف، به توزیع قدرت« تاقت»  اندازه. 6-0-0

، های ممکن در سطح دو است. به بیان دیگر ترجیحات و ائتالف، تابعی از توزیع قدرت« تاقت»  اندازه
  ها بر اندازه احزاب و تعامالت بین آن، های اجتماعی داخلی داخلی نظیر توازن قدرت بین گروههای  پویش

سطحِی  دو  هر نظریه، گذارد. بنابراین احتمال حصول توافق در سطح یک تاثیر می، و در نتیجه« تاقت»
ای در مورد قدرت و  یعنی مبتنی بر نظریه، باشد  المللی باید ریشه در سیاست داخلی داشته بین  مذاکره

 ترجیحات بازیگران عمده در سطح دو باشد.

 بستگی دارد 2به نهادهای سیاسی سطح « تاقت»  اندازه. 6-0-2

گذارند. به  تاثیر می« تاقت»  نهادهای سیاسی سطح دو و همچنین روند تصویب به روشنی بر اندازه
نسبت به زمانی که اکثریت ، سوم آراء باشدزمانی که برای تصویب نیازمند دو « تاقت»عنوان مثال اندازه 

تر خواهد بود. حاکم بودن دیسیپلین قوی در حزب حاکم نیز در اندازه  قطعًا کوچک، کند ساده کفایت می
هرچه استقالل ، کنندگان اصلی نیز عامل مهمی است نقش مهمی دارد. میزان استقالل عمل مذاکره« تاقت»

المللی بیشتر خواهد  احتمال رسیدن به توافق بین، نیز بیشتر و در نتیجه آنان« تاقت»، عمل آنان بیشتر باشد
تجزیه و تحلیل دو سطحی اشاره دارد که هرچه دولتی در زمینه استقالل از فشارهای ، بود. در عین حال

 تر خواهد بود.  المللی او ضعیف زنی بین موضع چانه، تر باشد داخلی قوی

 کنندگان سطح یک بستگی دارد های مذاکره ژیبه استرات تاقت  اندازه. 6-0-6

طرف مقابل خود دارد. اما در « تاقت»کننده سطح یک نفعی آشکار در بیشینه ساختن  هر مذاکره
تواند به یک توافق  تر می راحت، او بزرگ باشد« تاقت»ها مرکب است. اگر  انگیزه، خود او« تاقت»خصوص 
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، شود. در مقابل کنندگان تضعیف می ال سایر مذاکرهاما در عین حال موضع او در قب، دست یابد
دستی برای  های شهروندان در پیش های مقدماتی در داخل با هدف منعطف ساختن دیدگاه مشورت

کننده را برای نمایش یک چهره غیر منعطف در خارج تضعیف  تواند توانایی یک مذاکره می، تصویب توافق
 (.Putnam, 1988: p.442-452کند )

 بازی دوسطحی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران  کاربرد استعاره. 6-2

رغم آنکه داعیه پیوند بین  توان گفت این است که وی علی آنچه که به عنوان نقص استعاره پوتنام می
ه اما عمده تمرکز وی بر سطح داخل است و جز اشاراتی گذرا ب، المللی را دارد سطح داخلی و سطح بین
در کاربست این استعاره برای ، الملل ندارد. لذا اشاره چندانی به سطح بین 1،افزا موضوعاتی چون پیوند هم

به نظام اقتصاد سیاسی جهانی نیز به عنوان یک ، تحلیل سیاست خارجی ایران عالوه بر توجه به سطح داخل
 شود.  تحلیل سیاست خارجی پرداخته می عنصر موثر در

به ویژه مذاکرات اقتصادی سودمند ، المللی وسطحی عمدتًا برای تحلیل مذاکرات بیناستعاره بازی د
طبق مدل این ، توان از این استعاره برای تحلیل سیاست خارجی استفاده نمود. لذا است. در عین حال می

موثر در  شود و سپس موضوع نهادهای های داخلی پرداخته می ابتدا به مسأله توازن قدرت بین گروه، استعاره
تصویب توافق سطح یک بررسی شده و در پایان نیز به نقش ساختار نظام اقتصاد سیاسی جهانی پرداخته 

 شود. می

 های موجود بین آنان توازن قدرت نیروهای سیاسی و ائتالف. 6-2-0

المللی خود  کنندگان ارشد هر کشور عالوه بر تالش برای اقناع همتایان بین گفته شد که رهبران و مذاکره
های داخلی خود را نیز  باید تالش نمایند رضایت و اعتماد گروه، به اینکه توافق پیشنهادی مطلوب است

شوند.  جلب نمایند و در غیر این صورت با مسأله شکست توافق در داخل و نقض غیرارادی توافق روبرو می
های سیاسی رقیب را نشان  ن گروهاین موضوع اهمیت توجه به افکار عمومی داخلی و همچنین توازن بی

و  ربط بی خارجی سیاست یگیر تصمیم و تدوین در ملی فرو بازیگران که بدان معناست امر دهد. این می
 یها گیرد. گروه صورت نمی مناظره و بحث و مجادله بدون ملی منافع یبند فصل و تعریف و نبوده تأثیر بی

                                                           
1. Synergistic Linkage 
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 یافراد و نهادها چه اینکه و خود یاعضا به منابع تخصیص چگونگی سر بر اجتماعی -سیاسی مختلف
 رقابت، رو این از کنند. می رقابت هم با، خارجی دارند سیاست در یگیر تصمیم مشروعیت و توانایی

 توسعه یا آمیز خصومت یا جویانه یهمکار خارجی از سیاست حاصل منافع سر بر ملی فرو یها گروه
، همچنین گذارد. می تأثیر خارجی سیاست یاجرا و یگیر تصمیم بر فرآیند کشورها از بعضی با روابط

 یگیر تصمیم فرآیند بر نیز سیاسی مختلف یهاجناح و ها گروه یا انگاره و ایدئولوژیک یها اختالف
(. با این توضیح در ادامه توازن 300: ص1211، است )دهقانی فیروزآبادی تأثیرگذار خارجی سیاست

 شود. ایران بررسی میهای سیاسی در  قوای گروه
های  ها تالش و رقابت گروه نتیجه دهه، های سیاسی در ایران پس از انقالب توازن قدرت نیروها و گروه

بلوک »است و ریشه در گذشته دارد. پس از پیروزی انقالب  مختلف برای کسب قدرت و اداره جامعه بوده 
که بویژه متکی به ، های بنیادگرا و روحانیون قدرت ابتدا توسط احزاب لیبرال طبقه متوسط جدید و گروه

(. اما دیری نپایید که بروز 33-22: ص1210، )بشیریه« اشغال شد، ها و طبقات بازاری بودند حمایت توده
ها بر سر شکل حکومت و ماهیت سیاست داخلی و خارجی باعث شد ائتالفی که  اختالف بین این گروه

ها و احزاب لیبرال از بلوک قدرت اخراج شوند. پیامد این امر  شد و گروهها شکل گرفته بود از هم بپا بین آن
ای در مقیاسی گسترده زدند و در نتیجه الگوی  گرا بود که دست به بسیج توده های اسالم تحکیم قدرت گروه

  (.Saikal, 2016: p.21) های اولیه انقالب مستولی شد ای در سال مشارکت توده
ای از اختالفات بین این  انقالبی نیز اختالفاتی بروز نمود. البته بخش عمده بین نیروهای، در ادامه

نیروها عمدتًا ناشی از مسائل اقتصادی بود که به اختالف بین جناح اصناف و بازار و جناح راست حزب 
که مدافع عدم دخالت دولت در بازار بودند از یک سو و جناح چپ حزب جمهوری و ، جمهوری اسالمی

انجامید که این اختالفات نهایتًا به عرصه سیاسی ، که مدافع دخالت دولت در بازار بودند، ان دولتطرفدار
 :1210، نیز کشیده شد و باعث انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز گردید )جدی

 (. 312ص
در یک روند تدریجی انتقال قدرت به طیف راست ، پس از درگذشت امام خمینی و تغییر قانون اساسی

کلیه ابزارهای مهم و اساسی قدرت سیاسی در ایران را به ، ای ای آرام و مرحله انجام گرفت. این گروه به گونه
گیری نظام سیاسی ایران به وجود آورد. در دوران بعد از فوت  دست آوردند. این امر نتایج مهمی برای جهت

ای به عنوان ولی فقیه و همچنین آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس  الله خامنه نقش آیت، امام خمینی
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گرایان افزایش یافت و آنها  قدرت سیاسی اصول، جمهور جدید ارتقاء یافت. در اثر اصالحات قانون اساسی
 (.06: ص1206، توانستند فضای سیاسی جامعه را کنترل نمایند )احتشامی

تحمیلی و آغاز روند بازسازی که منجر به ایجاد نوعی روند نوسازی در کشور  پس از خاتمه جنگ
های مختلف جامعه به ویژه طبقه  های سیاسی و مدنی مورد توجه بخش ها و آزادی تدریج خواسته به ، گردید

متمایل به گذار از  1231توان گفت نظام سیاسی ایران در دهه  به طوری که می، متوسط قرار گرفت
 راسی صوری به شبه دموکراسی شد. دموک

تر  ها مشخص طلب در داخل و بین این گروه گرا و اصالح های موسوم به اصول به مرور مرزبندی بین گروه
 خارجی سیاست و موضوعات مسائل از تا کند می تالش سیاسی یها جناح و احزاب از این یک شد. هر

، در سوی مقابل (.300: ص1211)دهقانی فیروزآبادی، ببرد  سود خود داخلی منافع تثبیت و تقویت یبرا
ها اتکاء دارند و در  گیری نیز هر کدام بر بخشی از این گروه نهادها و ساختارهای رسمی و غیررسمی تصمیم

زنند. در  مواقع لزوم دست به بسیج سیاسی برای ادامه حضور در قدرت پیشبرد سیاست مدنظر خود می
زنی در میز مذاکره  کنند از بازی قدرت داخلی برای چانه کنندگان تالش می رهمذاک، المللی نیز سطح بین

کننده ارشد آمریکایی در مذاکرات توافق  مذاکره 1وندی شرمن، المللی استفاده کنند. به عنوان مثال بین
خود بکار را به نفع سناتور  03ما سخنرانی نتانیاهو در کنگره و نامه »نویسد:  ای منتهی به برجام می هسته
 یتوانند توافق تهران را برا یها نم م و آنیدار یادیکردند که ما مطالبات ز یان ادعا میرانیکه ا یم. زمانیگرفت

ستند و ما یتنها ن یاسیسك سیبا ر ییارویم که در رویکرد یم یادآوریما به آنها ، جلب کنند یا ن معاملهیچن
ما هم در کشورمان دچار ، دیکنگره نگاه کن ینامه و سخنرانن یم: به ایگفت یم. میط را دارین شرایهم هم

 (.1213، )شرمن« میهست یمشکالت و موانع

 گیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نهادهای رسمی تصمیم .6-2-2

گذاری سیاست خارجی در جمهوری اسالمی ایران بر عهده رهبران و  گیری و سیاست تصمیم
های  (. دیدگاه302: ص1211، در سطح ملی است )دهقانی فیروزآبادیگیرندگان رسمی دولت  تصمیم

نهادهای زیر در فرایند ، بر اساس قانون اساسی، متفاوتی در این زمینه وجود دارد. در مجموع و به طور کلی
                                                           

1. Wendy Sherman 
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قوه مجریه شامل رئیس ، گذاری خارجی حضور دارند: نهاد رهبری گیری و سیاست و ساختار تصمیم
قوه مقننه شامل مجلس شورای ، ربط های ذی وزارت امورخارجه و سایر وزارتخانه، رانهیأت وزی، جمهور

نیروهای مسلح به ، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسالمی و شورای نگهبان
نقش برخی ، قوه قضائیه. البته طبیعی است که در موضوعات متفاوت، ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 شود.  تر می تر و نقش برخی دیگر کم رنگ دها پررنگنها

 نهاد رهبری .6-2-2-0

، گیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران رهبری به عنوان باالترین مقام کشور در ساختار تصمیم
بیشترین اختیارات و وظایف را در حوزه سیاست خارجی داراست. عمده این وظایف و اختیارات در اصل 

های رهبری مستقیم یا غیرمستقیم به  اساسی بیان شده است. بسیاری از اختیارات و مسئولیتقانون  111
: 1212، شود )دهقانی فیروزآبادی و عطایی گیری در این حوزه مربوط می سیاست خارجی و تصمیم

 (.02ص
یقی نظام سیاسی در ایران تلفیقی از دو منبع مشروعیت الهی و مردمی است. چنین تلف، به طور کلی

ترین شاخص آن تلفیق حاکمیت الهی و  ساالری دینی ایجاد کرده که مهم نوعی نظام سیاسی موسوم به مردم
گیری در  فرایند تصمیم، (. در چنین ساختاری01: ص1212، مردمی است )دهقانی فیروزآبادی و عطایی

دینی نیز تاثیر -ملی از منابع هویتی و ارزشی، گر عاقل سیاست خارجی عالوه بر ابتنا بر الگوی کنش
تا حد زیادی از نظریات ، گیری سیاست خارجی هستند ترین عامل شکل پذیرد و این منابع که مهم می

های سیاست خارجی تا  حکمت و مصلحت به عنوان پایه، گیرند. سه اصل محوری عّزت رهبری نشأت می
 (. 3: ص1210، اثوند و نصیریسازند )شمسینی غی حد زیادی تعامل ایران با دنیای خارج را مشخص می

که بخشی از آن ریشه در مشروعیت الهی و بخشی ریشه در مشروعیت ، در چنین ساختار دو پایه
های منبعث  دهد در مواقعی که سیاست اما شواهد نشان می، طبعًا اولویت با بخش اول است، مردمی دارد

یابند تا با  طلبان فرصت می گرایان و اصالح لعم، شوند از منابع ایدئولوژیک با ایستایی و سکون مواجه می
توان در انتخاب  مسیر حرکت را تا حدودی اصالح نمایند. نمونه این فرصت حضور را می، حضور در قدرت

آقایان خاتمی و روحانی به عنوان رئیس جمهور دید که تغییراتی را در سیاست خارجی کشور با هدف ترمیم 
  (.Saikal, 2016: p .22) وجهه بیرونی نظام ایجاد کردند
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 رئیس جمهور .6-2-2-2

نیمه ریاستی است که عناصری از هر دو نظام را در خود دارد. -نظامی نیمه پارلمانی، نظام سیاسی ایران
به ، سازی سیاست خارجی است های این نظام متکثر شدن نهادهای موثر در تدوین و تصمیم از ویژگی

هم ، های مختلف بر عهده دارد های کلی نظام را در بخش تعیین سیاست نحوی که عالوه بر مقام رهبری که
 سازی سیاست خارجی نقش دارند. رئیس جمهور و هم مجلس در تدوین و تصمیم

ای رئیس جمهور نقش مهمی در تعیین و اجرای سیاست خارجی دارد. در  های فردی و حرفه توانایی
های شخصی  هم متأثر از ویژگی، سازی سیاست خارجی متاثیرگذاری رئیس جمهور در فرایند تصمی، واقع

حسن روحانی در دوران ، وی و هم متأثر از جایگاه و نقش منصب ریاست جمهوری است. به عنوان مثال
تاکید روحانی »ای عنوان کرد.  هسته  تبلیغات انتخاباتی یکی از شعارهای اصلی خود را حل و فصل پرونده

رعایت خطوط قرمز ، ها رفع تحریم، تعامل با جهان، یوژها و زندگی مردمبر چرخش همزمان چرخ سانتریف
هماهنگی و انطباق بیشتری نسبت به سایر ، ای ای و نرمش قهرمانانه در موضوع هسته در موضوع هسته

، (. لذا113: ص1212، )دهقانی فیروزآبادی و عطایی« ها با خواست و ذهنیت اکثریت مردم داشت گفتمان
المللی بودند. ترکیبی از  های بین هایی مواجه شد که خواهان افزایش تعامالت و همکاری گروهبا اقبال 

هایی از منتقدان تندروتر وضع موجود که با هدف جلوگیری از  طلب و حتی بخش اصالح، رو نیروهای میانه
با استقبال ، گیرند یو عمدتًا در طبقه متوسط مدرن قرار م، کاران در انتخابات شرکت کردند پیروزی محافظه

شدند  1213ساز پیروزی وی در انتخابات سال  های انتخاباتی آقای روحانی زمینه از شعارها و برنامه
 (. 161: ص1210، )دالوری

 مجلس شورای اسالمی .6-2-2-6

باشد که  قوه مقننه می، گیری در حوزه سیاست خارجی یکی از نهادهای مهم دخیل در روند تصمیم
از ، آفرینی در این عرصه برخوردار است. به طور کلی ای برای نقش قانون اساسی از اختیارات ویژهمطابق 

ترکیب و ، آنجا که مجالس قانونگذاری نقش زیادی در تصویب توافقات صورت گرفته در سطح یک دارند
اثیر زیادی دارد. المللی ت های میز مذاکره بین زنی موازنه قوای نیروهای سیاسی موجود در مجلس در چانه

کننده ارشد را کوچک یا  مذاکره« تاقت»تواند  های مهم مجلس می اعالم مواضع نمایندگان یا فراکسیون
در زمان مذاکرات ، بالعکس بزرگ نموده و دستیابی به توافق را دشوار یا تسهیل نماید. به عنوان مثال
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های نمایندگان پیش از آغاز هر  الم دیدگاهاع، ای شد که منجر به توافق هسته 1213ای پس از سال  هسته
داد.  کنندگان ایرانی را کاهش می مذاکره« تاقت»، دور از مذاکرات در خصوص الزامات یک توافق مطلوب

زنی و  توانست به عنوان ابزاری برای چانه این مسأله می، بر اساس منطق بازی دوسطحی، در عین حال
تصویب توافق سطح یک لزومًا به معنی ، طور که گفته شد همان، هکسب امتیازات بیشتر عمل نماید. البت

 تصویب آن در مجلس نیست و به صورت کلی به هر نوع روند تصویب در داخل اشاره دارد. 

 شورای عالی امنیت ملی .6-2-2-0

دهنده جایگاه و نقش راهبردی آن در سیاست خارجی ایران است. این  ترکیب اعضای این شورا نشان
دو ، مسئول امور برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گانه اعضاء عبارتند از: روسای قوای سه

حسب مورد وزیر مربوط و ، کشور و اطالعات، وزرای امورخارجه، نماینده به انتخاب مقام رهبری
ه که مصوبات شورا پس از ترین مقام ارتش و سپاه. با توجه به ترکیب این شورا و در نظر گرفتن این نکت عالی

توان شورای عالی امنیت ملی را به نوعی نماینده کل حاکمیت  می، کند تایید رهبری قابلیت اجرا پیدا می
 قلمداد نمود.

و  هایی چون عراق و افغانستان های اخیر، به ویژه در زمینه بحران عملکرد شورای عالی امنیت ملی در سال
گذاری  گیری و سیاست دهد این شورا به صورت کانون تصمیم یران نشان میای ا همچنین مسأله برنامه هسته

گیری و اجرای  تصمیم، گذاری خارجی جمهوری اسالمی درآمده است. به طوری که سه کارکرد سیاست
با توجه ، (. در سالیان اخیر303: ص1213، کند )دهقانی فیروزآبادی سیاست خارجی را همزمان ایفا می

های غربی برای امنیتی ساختن موضوعات  دن موضوعات سیاسی و امنیتی و تالش قدرتبه درهم تنیده ش
نقش شورای عالی امنیت ملی به عنوان ، سیاست خارجی با هدف ترسیم تصویری تهدیدآمیز از ایران

محملی برای ایجاد هماهنگی ساختاری و کارکردی بین وزارت امور خارجه و نهادهای دفاعی و امنیتی با 
های مختلف در جهت تحقق اهداف  افزایی بخش های موجود برای هم گیری از تمامی ظرفیت هرههدف ب

المللی افزایش یافته است که به  ای و بین های منطقه سیاست خارجی و امنیتی در فرایند مدیریت بحران
اره کرد مقابله با داعش و بحران سوریه اش، ای توان به موضوعاتی چون پرونده هسته عنوان مثال می

 (.313: ص1213، )دهشیری
پیچیده و متکثر است که پس از ، توان گفت ساختار سیاسی ایران ساختاری تو در تو می، در مجموع
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و منابع اقتدار سیاسی و اقتصادی به صورت پراکنده در اختیار نهادها و  انقالب اسالمی شکل گرفته
، کنند )حسینی گاهی اهداف متضادی را دنبال میاست و این نهادها  نیروهای مختلف سیاسی قرار گرفته 

گیری سیاست خارجی مشخص  اگرچه بر اساس قانون اساسی ساختار تصمیم، (. در واقع333: ص1213
گیری فراگیر در سیاست خارجی که در آن چارچوب و  گیری یک ساختار تصمیم اما عدم شکل، شده است

واقعیتی غیرقابل انکار است. عالوه بر ، و معین باشد جایگاه و نقش هر کدام از نهادها و افراد مشخص
گیری رسمی و ظهور بازیگران فراساختاری که بدون  گیری ساختارهای موازی با ساختار تصمیم شکل

در درون ساختار ، کنند گذاری مداخله می گیری و سیاست هماهنگی با ساختار رسمی در فرایند تصمیم
کنند و این امر به ایجاد مراکز  اند که به صورت خودمختار عمل می افتهرسمی نیز ساختارهای فرعی تکوین ی

 (. 21: ص1201، گیری موازی و متعارض انجامیده است )دهقانی فیروزآبادی تصمیم
گیری سیاست خارجی باعث افزایش  نهادینه نبودن و عدم تثبیت ساختار و روند تصمیم، از سوی دیگر
(. 202: ص1203، در تعیین سیاست خارجی شده است )پورسعید، هابه جای نهاد، نقش و تاثیر افراد

اما نکته این ، های سیاست خارجی شد سازی در تصمیم، به ویژه رهبران، توان منکر نقش افراد البته نمی
باید تعادل و توازن بین متغیرهای وابسته به نقش ، گذاری خارجی گیری و سیاست است که در فرایند تصمیم

شاهد تغییر ، با تغییر افراد، حفظ شود. در نتیجه، طرف و متغیر فردی از سوی دیگر از یک و بوروکراسی
(. باید توجه داشت 22: ص1201، های مختلف هستیم )دهقانی فیروزآبادی ها در قالب گفتمان سیاست

یب می که تعدد مراکز تصمیم سطح تواند روند تصویب توافق  گیری و به طور کلی پیچیده شدن روند تصو
یک را مختل ساخته و باعث نقض غیرارادی توافق و در نتیجه شکست توافق شود. البته طبق منطق بازی 

المللی برای کسب امتیازات بیشتر  زنی در میز مذاکرات بین تواند یک عامل چانه دوسطحی این موضوع می
تواند عاملی  المللی می نباشد و همین خود باعث جذابیت این استعاره است که یک محدودیت داخلی یا بی

 زنی در میز مقابل باشد. برای چانه

 نظام اقتصاد سیاسی جهانی .6-2-6

ویژگی و ، ها و مختصات این نظام است. به طور کلی المللی از طریق ویژگی تاثیرگذاری سطح بین
تصاد چنان شدن اق یجهانباشد.  الملل در قرن بیست و یکم جهانی شدن اقتصاد می مشخصه بارز نظام بین

دهنده  ها را شکل  ورانه و نحوه استفاده از آنآ  و فن ین تحوالت اقتصادیتعامل ب برخیت است که یحائز اهم
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ت یشدن موقع ینکه جهانیم است اکه مسلّ  یزیچ. (023ص: 1202، )کاستلز دانند  یمعاصر م یایبه دن
، القلم  عی)سر ت کرده استیتثب یجهان دیط تولرا به عنوان ساختار مسلّ  یدار نظام سرمایه یو عمل ینظر

، و این ساختار مسّلط با تکیه بر قدرت تکنولوژی و اسلحه مدرن و تمّسک به زور و جنگ (30ص: 1200
، نیروهای رقیب را سرکوب و کل جهان و کشورها و مناطق آن را به یکدیگر متصل و وابسته کرد )برزگر

ك بخش از یدر  یمات و اقدامات اقتصادیبردارد که تصمن مفهوم را در یشدن ا یجهان(. 30: ص1213
ل شدن یشدن اقتصاد بر تبد یگر در بردارد. جهانید یاشخاص و اقتصادها یرا برا یج مهمینتا، جهان
ن است که توان یت فوق ایجه وضعیکند. نت ید میگرا شده تاک ك واحد همیبه  یژه اقتصاد جهانیوه ب، جهان

، ی)اخوان زنجان شود  ین آن میگزیجا یرود و نظام اقتصاد جهان  ین میاز ب یمل یدن به اقتصادهاینظم بخش
 .(33ص: 1201

طبق آمار سال سلطه دالر آمریکا بر اقتصاد جهانی است. ، های این اقتصاد جهانی یکی دیگر از ویژگی
را دالر آمریکا تشکیل  درصد( 33)حدود نزدیک به دو سوم مجموع ذخیره ارزی کشورهای جهان  3111

را  درصد 00کننده  رقم خیره، دهد. از مجموع معامالت بر روی ارزهای خارجی )فارکس( در سطح دنیا می
( و 3110از کل تجارت در جهان به دالر ) درصد 03حدود دالر به خود اختصاص داده است. همچنین 

که  باعث شده است، د. این شرایطگیر درصد معامالت نفتی و مشتقات آن به دالر صورت می 06
از این ابزارها برای اعمال فشار به کشورهایی که ، کشورهایی که کنترل این روند را در اختیار دارند

 (. 3110، استفاده نمایند )شهید ثالث، کنند های مدنظر آنان را اجرا نمی سیاست
ی سیاس، این وضعیت مسّلط باعث شده است نظام سلطه جهانی در سالیان اخیر از ابزارهای اقتصادی

های خود استفاده نماید. دیپلماسی  و نظامی خود برای وادار ساختن جمهوری اسالمی ایران به تغییر سیاست
ای از  اجبار از ترکیب دو مفهوم دیپلماسی و اجبار تشکیل شده و راهبردی است که دیپلماسی را به همراه درجه

بکارگیری  ناراذگ تسیاست. اس نی بحرازن دیپلماسی اجبار شکلی از چانه عدر واقگیرد.  اجبار بکار می
 هستند ناز بحرا ترف نمیز برای بروآ تمسالم لح ش برای یافتن راهدر تال، های سلبی و ایجابی محرکه

ای علیه ایران وضع  که به بهانه برنامه هسته  های اقتصادی (. تحریم130: ص1216، )ذوالفقاری و جعفری
هدف آن اعمال فشار به ایران برای دست کشیدن از برنامه نوعی از دیپلماسی اجبار است که ، شد

ها و به طور همزمان توسعه  اما جمهوری اسالمی ایران با ایستادگی در برابر این تحریم، اش بود ای هسته
 ای خود به این سیاست پاسخ داد.  برنامه هسته

https://www.theatlas.com/charts/SJSW-UR2-
https://www.theatlas.com/charts/SJSW-UR2-
https://www.theatlas.com/charts/SJSW-UR2-
https://www.reuters.com/article/us-global-forex-iran-sanctions-factbox/factbox-iran-sanctions-risk-highlights-dollars-hegemony-in-world-markets-idUSKCN1II25V
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 مدت کوتاه سیاسی یها گزینه وها  انتخاب تواند نمی تنهایی به البته عامل نظام اقتصاد سیاسی جهانی
این عامل از طریق تاثیر متقابل موازنه قدرت  یچون تأثیرگذار دهد. توضیح را ایران خارجی سیاست در

، در نتیجه شود. سطح یکپارچگی دولت و... محدود می، میزان انسجام اجتماعی، های سیاسی داخلی گروه
، ایران اسالمی یجمهور دولت ساختار مانند انجیمی یمتغیرها طریق سیستمیک از الزامات و اجبارها
دهد )دهقانی  می شکل آن خارجی سیاست به آن گیرندگان تصمیم ادراکات و ها و برداشت جامعه ماهیت

 (. 303: ص1211، فیروزآبادی

 گیری نتیجه. 0

هدف پژوهش حاضر کاربست استعاره بازی دوسطحی و تالش برای معرفی یک چارچوب نظری بدیل 
هایی چون  مولفه، برای بررسی دوسطحی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بود. در سطح داخلی

های نظام  ویژگی، های منفعتی نقش گروه، های سیاسی موازنه قدرت بین گروه، نقش طبقات اجتماعی
در آن مورد نفوذ  سازی سیاست خارجی و نهادها و افراد موثر و ذی سیاسی و نهایتًا روند و فرایند تصمیم

های نظام اقتصاد سیاسی جهانی و نیروهای مسّلط در آن  ویژگی، المللی نیز گیرد. در سطح بین توجه قرار می
رهبران و ، شود. بدین ترتیب بین این دو سطح پیوند برقرار می، شود. از طریق مکانیسم تصویب بررسی می

با هدف جلب ، نگاهی به داخل، ک توافقبه هنگام مذاکره برای ی، کنندگان اصلی در هر طرف مذاکره
با هدف جلب ، های قدرت خود و نگاهی نیز به طرف مقابل های داخلی و تحکیم زمینه رضایت گروه

کنند تعهدی را بپذیرند که قادر به اجرای  ها و اهداف وی برای رسیدن به توافق دارند. آنان تالش می خواسته
تواند برخی وجوه  منطقی است که می، توافق روبرو خواهند شد. اینوگرنه با شکست ، آن در داخل هستند

ای موسوم به برجام اتفاق  از جمله آنچه که در مذاکرات هسته، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
 افتاد را تا حد زیادی توضیح دهد.
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