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است ،اما در ادبیات اقتصاد سیاسی بین الملل ،ثبات هژمونیک در اصلل نریهلا ار رلالییلتی
قلمداد شده است و عمده تیهن مدافعان آن نیز با جیهان رلالییم تعلق دارند.
اهده ثبات هژمونیک در ابتدا از سور اقتصاددان لیبیال «چارلز کینلدربیری - »1بلدون
با کاررییر اهن اصطالح -مطیح شد ( .)Berger, 1983: 626کیندلبیری معتقلد بلود
کا ثبات اقتصاد جهانی نیازمند وجود هک ثبات دهنده است کا البتا نباهد با بیش از هک
ثبات دهنده ریتیش هابد (  .)Keohane and Nye, 1977: 44بلا توجلا بلا اهن لا
تأکید بی مقولا ر اقتصاد باعث ش ل رییر اهن موضوع شده است ،از نقطا نری رابلیت
ریلپین ،هک قدرت هژمون باهد باشد تا ثبات اقتصادر و مبادلا آزاد کاال را تضمین کنلد.
از نری او قدرت هژمون منفعت کلیت سییتم را حفظ می کند در علین اهلن کلا منلاف
خود را نیز تأمین می کند .هدف نهاهی اهن هژمون ،حفظ ثبات در ریدش اقتصادر جهلان
و حفظ نرم بیار اهجاد فضار مناسب در جهت مبلادالت و بلده بیلتان هلار اقتصلادر
است .در چارچوب اهن منطق است کا هژمونی آمیه ا خوش خیم مطیح میشود و بیلان
میریدد کا بی اساس هک اجماع اهن هژمونی مشیوعیت هافتا است و هژمونی مبتنی بلی
اجماع است .حال اری اهن امپیاطورر بی مبنار دعوت 2در جهت حفظ ثبلات اقتصلادر
جها نی و تداوم فضار مطلوب بلیار فعالیلت هلار اقتصلادر بلا وجلود آملده اسلت،
ضیورت می هابد بیار تداوم سییتم حاکم اقتصادر ،دست با رفتار همگیاهی و تلوازن
اقتصادر با چین بزند.
در چارچوب نریها رابیت ریلپین ،در صورتی کا افزاهش توان چین در صدد بی هم
زدن نرم اقتصادر حاکم باشد ،آمیه ا باهیتی با روش همگیاهی و توازن با اهلن کشلور
بیخورد نماهد.
از نری ریلپین؛ علت اتخاذ روش همگیاهی اقتصادر آمیه ا با چین در اهن است کا
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رشد اقتصادر سیه چین ،اهن کشلور را در میلییر قلیار داده اسلت کلا هژملونی در
حیات خلوت آمیه ا را در آهنده نا چندان دور محتمل می سازد ( .)Ibid: 44

نظریه بازی دو سطحی (بازی مرکب از تعارض وهمکاری)
سیاست بین الملل را با بهتیهن نحو می توان در چارچوب نریر بلازر هلاهی در
کید کا متضمن تیکیب پیچیده سیاسی از ریاهشات با سمت حالت حاصل جم صلفی

1

و حالت حاصل جم غیی صفیند.2
وهژری هیج و میج رونا نرام بین الملل ،اهن نرام را واجد خصیصا اساسی هلک بلازر
چند نفیه با حاصل جم غیی صفی ،هعنی فقدان هلک میجل میکلزر کلا قلادر بلا تعیهل
اهداف مشتی و تنریم انتخاب هار بازه نان باشد ،نموده است ( قوام .)753 :1731
هی دولت بازه ن بیار خوهشتن ،لوازم بقاء ،مناف حیاتی شخصی و سیاسلت هلاهی
را کا موجب تقوهت رفاه خود آن دولت می شود ،تعیین می کند .راه محاسلبات منلاف
ملی اهجاب می کند کا دولت هار بازه ن -خواه دو و ها چنلدر از آن هلا -بلا اتخلاذ
دهدراه پیشبید مناف متقابل بیار هم ارر هم وعده شوند ،اما در هک نرام فاقد قلدرت
فالقا میکزر کا هیچ م انییمی بیار با اجیا رذاشتن قواللد وجلود نلدارد ،نملی تلوان
وعده هار دولت ها را واجد قدرت الزامی مطلق دانیت .احتلیام بلا وعلده و رعاهلت
قوالد ،با ارزهابی میتمی هی دولت بازه ن با اهن میألا بیتگی دارد کا سلاهی بلازهگیان
تا چا حد وعده هار خوهش را رعاهت می کنند.
تیدهدر نییت کا در دوران سالح هار هیتا ار ،تاکید بلی عنصلی نفل مشلتی و
هم ارر تلوهحی بیار پیهیز از جنگ عمومی شدهدا الزم و مطلوب است با امید آن لا
کفا اهن عناصی بی عناصی واریا ومتعارض ،سنگینی کند ،اما شاهد بیخی از تخفی
Zero Sum Game
Non Zero Sum Game

هار
1
2

تحلیل نظری الگوهای رفتاری آمریکا نسبت به چین

232

زهاده رور خطینا در عیصا منازعات بین الملل ،بعضی از تحلیل رلیان را بلا نادهلده
ریفتن اختالفات اساسی میان «باهد» و «هیت» سوق داده باشد.
سیاست بین الملل بیار اکثی بازهگیان ،هک بازر با حاصل جمل غیلی صلفی اسلت؛
زهیا دولت ها معموال ریاهش با آن دارند کا در محدوده عقالنیت عمل کنند .اما در هلی
دورانی مم ن است بیخی رقبار سیاسی– اهدلولوژه ی ،روهاروهی با ه دهگی را نمونلا
مشهود هک بازر با حاصل جم صفی بدانند ( دولیتی و فالتزریاف.)397 :1733،
بی شک بخش اعرم کیفیت با حاصل جم صفی بلودن بیخلی از روابلو دو جانبلا
میان دولت ها در قین حاضی ،تاب تلقیلات اهلدلولوژه ی رهبلیان اهلن کشلورها اسلت
(همان.)397 :
اری ریوهی کا واجد سمت رییر هار اهدلولوژهک است ومنازعا را نوعی بازر بلا
حاصل جم صفی می بیند ،کنتیل ح ومت را با دست ریید مم ن است اهن منازعا بلا
راستی با هک بازر با حاصل جم صفی تبدهل شود و در اهن فیآهند نیز ،همتاهان آن ها
در کشور دوم ،دهی ها زود همان شیوه را در پیش خواهند ریفت.
نریها بازر ها و بازر سازر در روابو بین الملل رابطا تنگاتنگی با تصمیم رییر و
چانا زنی دارد ،لذا حتما بیار مطالعلا رفتارهلار بلین المللل اسلتفاده از ت نیلک هلار
تصمیم رییر همچون ،انجام حیکتی بی رور صلفحا شلطیند دهپلماسلی ،1الف زنلی،2
توپ زدن ،3با کاررییر اهیم چانا زنی 4و تالش بیار حدس زدن اقدامات حیهل
ریی انداختن حیه

5

هلا

اقدامی مناسب و ضیورر است ).(shubik, 1970: 35

در هک بازر با حاصل جم صفی بین بازهگیان ال

و ب ،هی میزان امتیازر کا ال
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. Making Moves on The Diplomatic Chess Board.
. Bluffing.
3
. Upping The Ante.
4
. Using Bargaining Chips.
5
. Trying to Second- Guess or Outwit THE Opponent
2

با دست آورد «ب» با همان اندازه امتیاز از دست می دهد (مقتدر.)11 :1731 ،
بیار تحلیل رفتار آمیه ا در قبال چین در چارچوب نریها بازر ها ،باهیلتی رونلاهلار
متفاوت اهن رفتارها را از هم تف یک کید ،در چارچوب روابو سیاسی -استیاتژهک اهن
پتانییل وجود دارد کا رفتار دو کشور با سمت همگیاهی پیش رود ها اهن کا با منازعلا
بینجامد ،بیار مثال ،روابو آمیه ا و چین بی سلی میلالا تلاهوان هلک میلالا غیلی قابلل
رذشت است کا در چارچوب بازر حاصل جم صفی قابل تحلیل است ،ولی در ملورد
روابو اقتصادر دو کشور ،اغلب تحلیل ریان اقتصادر دنیلا ،بلازر حاصلل جمل غیلی
صفی 1را میجح و عقالنی تی می دانند .زهیا در صورت پیهیز از لطمات ناشی از رقابلت
افیاط آمیز ،هی دو کشور دست کم در کوتاه مدت می تواننلد بلا هلم سلود ببینلد ،و از
مزهت هار نیبی اقتصادر هم بیار تحول بیشتی اقتصادر کشورشان بهیه مند شوند ،با
عبارتی ادبی ،ستاره اقبال و سینوشت طیف هار دخیل در پدهده اقتصلادر بلا راحتلی ملی
تواند با هم طلوع کند ( .)Ibid, 1970: 35
مدل سازه انگاری 2بهترین گزاره مفهومی در سنجش رفتار آمریکا با چین دردوران جدید
امیوزه فیآهند انتقال قدرت در بیخی از جنبا هار هژمونی آمیه ا با بیخی کشورها
از جملا چین حتمی ناپذهی است و اهن اندهشا ذهن بییارر از تحلیلگلیان را بلا خلود
جلب نموده است.
اندهشا انتقال قدرت با اهن مفهوم است کا نرام بین الملل با صورت سلیلا میاتبی
است و تحت رهبیر هک کشور میلو (آمیه ا) قیار دارد .سیاست هار التالف در اهلن
نرام تثبیت شده و غییقابل انعطاف است ،با اهن معنی کا افلزاهش قلدرت داخللی هلک
ملت -راضی ها ناراضی از وض موجود -منب اصلی و بزررتیهن عامل نلاآرامی هلا در
. Reductionalism
. Structivism
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نرام بین الملل خواهد بود ،اندهشا انتقال قدرت اساساً رشد سیه و تغییی کیفی قلدرت
داخلی را مهمتیهن عوامل بیار قدرتمندتی شدن کشورها و در نتیجا با چلالش کشلیدن
نرم بین المللی می داند .اهن اندهشا کلا بیخاسلتا از دهلدراه اررانیلی اسلت تنهلا هلک
توضیح ساختارر پیشنهاد می کند و متغییهار مهمی مثل محیو تصمیم ریلیر ،ادرا هلا،
شخصیت و دهگی عوامل تأثییرذار در تصمیم رییر را نادهده می انگارد.
مدلی کا می تواند ما را در تحلیل اهن فیآهند کمک کند ،مدل سلازه انگلارر اسلت.
رهیافت سازه انگارر حاصل مناظیه چهلارم روابلو بلین المللل و در واقل سلنتزر از
م اتب مدرنییم و پیت مدرنییم است کا بی روابو ساختار -کاررزار تأکید می کنلد.
منرور از ساختار؛ نرام بین الملل و منرور از کاررزار هملان دوللت بلا مثابلا مهمتلیهن
واحد سیاسی می باشد .سازه انگارر بی مفاهیمی همچون هوهت ها ،هنجارها و مناف با
صورت توأمان تأکید می کند و معتقد است کا هوهت کاررزاران (دوللت هلا) بیاسلاس
نقشی است کا آن ها در هک رابطا ر بین األذهانی در سلاختار (نرلام بلین المللل) بلی
عهده می رییند( .قوام )131 :1731 ،بیطبق اهن مدل ،م انییم انتقال قدرت از آمیه لا
با چین بییار دهنامیک و پوها است و تصمیم رییر ،دولتمیدر و دهپلماسلی را در اهلن
زمینا مورد بحث قیار می دهد .مفهوم مبناهی مدل جدهد اهلن اسلت کلا فیآهنلد انتقلال
قدرت از پیش تعیین شده نییت ،بل ا اهن امی با وسیلا تیکیبی از مالحرات سیاسلی و
فیصت هار جنگی عینیت می هابد و روها می شود .تعامل محیو بین المللی ،سیاسلتهلار
داخلی و عوامل اجتماعی ،فیآهند انتقال قدرت و تصمیمات سیاسی را تش یل میدهند .هلک
تحلیل چند سطحی در سطوح بین المللی ،داخلی ،اجتماعی و فیدر کا شلیاهو داخللی
و بین المللی متحول را مورد توجا قیار می دهد ،الگور جام تیر را بلیار توضلیح و
پیش بینی تعامل قدرت هار بزرگ در نرام بین المللی عیضا می دارد( .قوام)131 :1731،
الگور جدهد نا تنها می تواند توضیح دهد کا چیا انتقال قدرت در طلول تلارهب بلا
جنگ ها صلح منجیشده ،بل ا می تواند پیش بینی کند کا چا اتفاقی درحال وقوع است

و بنابیاهن می تواند توصیا هار سیاسی متناسب را با منرور اجتناب از جنگ طی انتقال
قدرت آتی از آمیه ا با چین در بیخی جنبا ها ،ارالا نماهد .از طیهق اهن الگو می تلوان
درهافت کا تعامالت در همۀ سطوح چهاررانا بین آمیه ا و چین از  1991مثبلت بلوده
ها با سمت جهت رییر هار مثبت حیکت می کیده اسلت ،املا در هملا اهلن سلطوح
میاللی وجود دارد ،اهن مدل در پی کش

آن اسلت کلا دو کشلور بلا توسلعا بیشلتی

روابو ،اهجاد اعتماد متقابل و ممانعت از قیار ریفتن میالل مناقشا انگیز در دستور کلار
اصلی نیاز دارند .با عالوه اهن بحث مطیح شده است کا با سیاست رذارر آهنده نگیانا
و حماهت عمومی ،آمیه ا و چین می توانند روابو میان خود را با صورت صلح آمیز و
با آرامش در عصی جهانی شدن و عمیق شدن وابیتگی هار متقابل اداره نماهند.
بی طبق نریها سازه انگارر چنانچا ح ومت میدم و رهبیان در هی دو طیف قلدرت
میلو و چالشگی ارزهابی مثبتی از روابو دو جانبا داشتا باشلند و نرلام بلین الملللی را
دوستانا تلقی نماهند ،دو کشور از همزهیتی با ه لدهگی راضلی خواهنلد بلود و انتقلال
قدرت با صورت صلح آمیز انجام خواهد ریفت.
الگور جدهد می تواند با خوبی آن چا کا در جیهلان انتقلال قلدرت از آمیه لا بلا
چین و چالش هار بین آن ها اتفاق می افتد را پیش بینلی کنلد .بنلابیاهن توصلیا هلار
سیاسی بیار چین و آمیه ا ها هی قلدرت دهگلی و ریوهلی از قلدرت هلا ،در راسلتار
مدهیهت تعامل آنان با صورت ساختارر ،پیش از وقوع انتقال قدرت مهم است.
بنابیاهن در چارچوب مدل سلاختار -کلاررزار در فیآهنلد اتخلاذ الگوهلار رفتلارر
آمیه ا با چین متغییهاهی همچون محیو تصمیم ریلیر ،ادرا هلا ،شخصلیت و دهگلی
عوامل تأثییرذار در تصمیم رییر مورد کاربید علنی قلیار ملی ریینلد ،املا آن چلا کلا
آمیه ا می تواند انجام دهد اهن است کا از نزدهک باچین ارتباط داشلتا باشلد و انتقلال
قدرت صلح آمیز با چین را تیغیب نماهد .بهتیهن رزهنا بیار آمیه ا اهن نییت کا مان
ارتقاء چین شود بل ا باهد در آن اثی رذارد و تعدهل اهجاد نماهد.
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هیدو کشور باهد همزهیتی صلح آمیلز را هلاد بگیینلد و عالهلق حیلاتی دهگلیر را
محتیم شمارند .چین و آمیه ا هیچ هک خواهان ت یار خطاهار اسلتیاتژهک کشلورهار
قدرتمند اواخی قین نوزدهم و اواهل قین بییلتم نییلتند .بلا علالوه در ملورد میلألا ،
هیدور آمیه ا و چین نیاز با آن دارند کا حوزه هار دهگی عدم توافق مثل حقوق بشلی
و من ریتیش تیلیحات را مورد شناساهی قیار دهند .مهم است کا چلین ارزش هلار
محورر دموکیاسی وحقوق بشی آمیه ا را در کند(.جاموسی)57 :1731 ،
در آمیه ا اصول دموکیاتیک آن چنان ارزشمند اسلت کلا چلین در روابطلش بلا آن
کشور با سادری نمی تواند موضوع دموکیاسی و دملوکیاتیزه کلیدن را نادهلده انگلارد.
چین بیار تبدهل شدن با هک قدرت بزرگ قابل احتیام تی باهلد سلطح حقلوق بشلی را
ارتقاء بخشد ،از مطبوعات آزاد حماهت کند و ت ثی سیاسی را بپذهید ،البتلا اهلن هلدف
دراز مدت چین هم هیت.
از زمانی کا اهمانولل کانت بیار اولین بلار پیشلنهاد سلا رکنلی صللح در  1359را
مطیح کید ،میدم امیدوار بودند کا صلح پاهدار در جهان مبتنی بی سا اصل؛ ارزش هلار
دموکیاتیک پذهیفتا شده ،وابیتگی متقابل تجارر و قوانین بین الملللی ،قابلل دسلتیس
خواهد شد .با بیرسی روابو اقتصادر ،تجارر و اجتماعی ریتیده پی می بلیهم چیلزر
کا دو ملّت را با همدهگی پیوند دهد وجود نداشتا است .املیوزه دو کشلور ،بلازهگیان
اصلی در سازمان هار بین المللی هیتند و چین هیچند با کندر اما بلا سلمت جامعلا
لیبیال و دموکیاتیک تی حیکت می کنلد .بلا توجلا بلا موقعیلت جهلانی دو بلازهگی در
معادالت بین المللی ،امیدوارهم و دالهلی هم موجود است کا معتقد باشیم در آهنلده بلی
روابو دو قدرت اقیانوس آرام ،صلح ح م فیما شود(.نجفی سیار،پیشین)17 :
اری آمیه ا در روابو با چین ،چالش تارهخی اهن کشلور را بپلذهید و سیاسلتمدارر
مدبیانا و ابت ار عمل با خیج دهد ،می تواند در شیاهو میالمت آمیز در میالل منطقلاار و
جهانی با چین هم ارر داشتا باشد و درون اهن کشور انتقال قدرت صلح آمیز در آهنده

را مدهیهت نماهد.
مدل ارزیابی رفتار آمریکا با چین بر مبنای نظریه سازه انگاری

قلللللللللدرت

قدرت میلو

 -1رسیدن با موازنا

چالشگی

 -3نارضاهتی

روزنا جنگ

محیو تصمیم
نرام بین الملل

سیاست هار داخلی

روابو اجتماعی

رهبیان منفید

ارزهابی تصمیمات سیاسی

صلح

جنگ

نتیجه گیری
با طور کلی واکنش هار نریر اهاالت متحده در قبال چلین از دوران علادر سلازر
روابو بیخاستا از شیاهو و مقتضیات زمانی حاکم بی روابو دو کشور است کا در بطلن
اهن واکنش ها؛ رفتارهار تعامل سیاسی ،همگیاهی اقتصادر و احاطا اسلتیاتژهک نهفتلا
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است .اهن واکنش هار نریر را می توان در چارچوب الگوهار افزاهش قلدرت بلیار
حفظ تعادل و توازن ،نریها حفلظ تعاملل و تلوازن بلا ضلیورت تلیس ،نریهلا ثبلات
هژمونیک ،نریها بازر دو سطحی ( :بازر میکب از تعارض و هم ارر) در روابو بلین
الملل و مدل سازه انگارر ال یاندر ونت تحلیل کید.
در چارچوب تئورر نوواقعگیاهی کنت والتز ،توازن هک اللزام سییلتمی اسلت کلا
آمیه ا باهد آن را جهت دفاع از خود و نرم جهانی بلا عنلوان هلک کلاالر عملومی در
مقابل اقدامات چالشگیاهانا چین انجام دهد.
طبق نریها والت هی زمان :دولت ها با انباشلت قلدرت رقیلب غیلی متلوازن شلوند،
تالش خواهند کید کا قدرت خود را افزاهش دهند ها اهن کا با دهگیان متحد شلوند تلا
توزه قدرت بین المللی را متوازن کنند ،با همین رور است کا آمیه ا در جهت مبارزه
با چالش چین کا ناشی از قدرت نرامی اهن کشلور ،بلدنبال توسلعا و رشلد اقتصلادر
شتابانش حادث خواهد شد ،مجبور است با سیاست توازن قوا مت ی شود.
در چارچوب نریها رابیت ریلپین ،در صورتی کا افزاهش توان چین در صدد بی هم
زدن نرم اقتصادر حاکم باشد باهیتی آمیه ا با روش همگیاهی و توازن بلا اهلن کشلور
بیخورد نماهد .از نری ور علت اتخاذ روش همگیاهی اقتصادر آمیه ا با چلین در اهلن
است کا رشد اقتصادر سیه چین ،اهن کشلور را بلا هلک قلدرت هژملونی در حیلات
خلوت خودش تبدهل کیده است.
در چهارچوب نریها بازر ها در حوزه هار روابو سیاسی -استیاتژهک اهن پتانییل
وجود دارد کا رفتار دو کشور با سمت همگیاهی پیش رود ها اهن کا با منازعا بینجامد،
ولی در مورد روابو اقتصادر دو کشور ،اغلب تحلیل ریان اقتصادر دنیا ،بازر حاصلل
جم غیی صفی را میجح و عقالنی تی می دانند.
و باألخیه طبق نریها سازه انگارر؛ می توان درهافت کا تعلامالت در هملۀ سلطوح
چهاررانا بین آمیه ا و چین از  1991مثبت بوده ها با سمت جهت رییر هلار مثبلت

حیکت می کیده است ،اما در هما اهن سطوح میلاللی وجلود دارد ،اهلن ملدل در پلی
کش

آن است کا دو کشور با توسعا بیشتی روابو ،اهجاد اعتماد متقابلل و ممانعلت از

قیار ریفتن میالل مناقشا انگیز در دستور کار اصلی نیاز دارند .با عالوه بحث شده کلا
با سیاست رذارر آهنده نگیانا و حماهت عمومی ،آمیه ا و چین می توانند روابو خلود
را با صورت صلح آمیز و با آرامش در عصی جهانی شدن و عمیق شدن وابیتگی هلار
متقابل اداره نماهند.
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Abstract

The U. S. Theoretical Analyses of Behavioral Patterns towards China
Ebrahim Mottaghi1
Associate Professor of Tehran University

Abstract
Science the normalization of ties up to now, the United States
behavioral patterns about china has been a combination of
political interaction, economic convergence as the alternative
policy, and strategic in folding pattern as the prior policy. For a
visionary analysis of the United States behavior about china,
different types of these behaviors must be segregated. In the
frame of political-strategic ties, the potential exist for the
behaviors of the tow countries to converge or result in conflict.
For example, the united state-china ties regarding to the Taiwan
issue, is an irremissibly issue which can be analyzed in a zero
sum game frame, but about the economic ties between the tow
countries, must of the economic critics in the world, consider the
non-zero sum game more preferable and rational. Because both
countries can benefit from the relative economics advantages to
develop economically.
In this article, initially, I describe the three United States’
behavioral patterns regarding to china, and analyses and probe
this patterns in the frame of the national patterns of experts.
Key Words: Behavioral Patterns, Political Interaction,
Economic Convergence, Strategic Enfolding.
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Interpretative Construction of Security in terms of

Constructivism
Hassan Eivazzadeh Ardebili1
Lecturer of Islamic Azad University, Zanjan Branch
Constructivism is as a new and exquisite view in the contemporary
international relations. It seems to be as a mainstream alternative which can
enough to stop the rationalist ideas that they pay. In this respect, the aim is
security issue and its changes in the post Cold War. The author attempts to
evaluate the security issue in view of Constructivism which seem to indicate
between different identities and security in interaction with the rules and
norms intellectual and cultural world of contemporary international relations
will be developed.

Key Words: Constructivism, Security, International relations, Cold War,
Discourse
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Abstract

Micro Strategy of the U.S. in the Middle East: A Sense for
Interaction of Soft Power and Hard Power
Seyed Mohammad Tabatabaei1
Associate Professor of Allameh University
Yousef Sayfi
Student of Allameh University

Abstract
Soft Power theory is a definition of power which many governments have
used it consciously or unconsciously long time before its exposure in states
relations. However the importance of this theory is because of its new
definition by which we can study behaviors and the manner of governments
in the domain of international affairs.
This is to say that the contrast exists in this theory on power concept,
could be considered as a scale for the governments facing with interests and
aspirations that they have defined it before for themselves.
Now, if we consider the United States main strategy in the Middle East
with this view and the U.S. soft and hard power, we can find three special
periods since new century up to now. During these three periods, gradually
the importance of soft power has been increased against the hard power.
The reason for the hard power declines is because of the limitations that
U.S. has had in the Middle East from the beginning of his presence in this
region. Therefore, the U.S. is left with no choice but to use soft power as a
tool to overcome the hard power limitations.
Key Words: Soft Power, Hard Power, Micro Strategy of the U.S. ,
Middle East
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Identity Crisis and Its Solution from Discursive
Perspective
Hossein Seifzadeh1
Professor of Tehran University

Abstract
The “exteriority” of unidimensional devices to identify the self,
motivated this scholar to offer an intellectual construct to “simulate” the
“contextual-based” and plural identity of the self in the Caspian basin
countries. Built upon Saussaurian “syntagmatic axis,” he offers a
“correspondence discoursive” construct. Unlike to what Saussaure calls
“paradigmatic axis” of unidimensional definitions of either individual or
collective self, the “correspondence discursive construct” is contextualbound. Hence, it is perpetually de/re-conststructed by the antithetical forces
between (1) the ideational and situational contexts or (2) the individual or
collective self. Inspired by both Molawi and the Heidegerian presumptions
that the ideational self is unvoluntarily “thrown to” and “delivered over” to
the “corporal” or “situational,” he/she/or they remain persistently positioned
to be “thrown-away” of them. Nonetheless, the self is evolved within
corporal or situational. Due to this inherent contextuality, I named this
connstruct as “discursive identity.” It is to be noted that this intellectual
construct gives the priority to individual will to define the self or accept a
definition of the self. As such, discursive identity deconstructs both
primordial or institutional definitions of identity, as suggested by either
traditional or modern philosophers.
Key words: Caspian, Plural identity, Discursive identity, intellectual
construct, Identity, populisen
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Abstract

A Survey on Nuclear Cooperation between Iran and Russia during
Khatami and Ahmadinejad Periods
Davood Bavand1
Visiting Professor
Tahereh Mirzaee
Student of Islamic Azad University, Central Tehran Branch

Russian and Iranian foreign policy in history has been based on alerts and
news. If you look to the new era of relations between Iran and Russia, these
relationships are formed around a core fundamental as “nuclear
cooperation”. Nuclear cooperation between Iran and Russia began when
Tehran’s top priority was reconstruction and strengthening economic and
security with the purpose of compensation for damages caused by the 8
years war with Iraq. In January 1995 Moscow and Tehran have signed a
contract to complete the Bushehr nuclear power planet worth $800 million.
Since the Bushehr contract, Washington constantly wanted to stop this
100- megawatt light – water reactor and is concerned that this facility will
help Iran’s nuclear weapons.
The main question, in this research, is that what was the result of
cooperation between Iran and Russia on the Bushehr nuclear project during
President . Khatami and President .Ahmadinejad?
And to prove it, in this study, we hypothesized that cooperation between
Iran and Russia during Per. Khatami was based on political – economic
purposes and during Per. Ahmadinejad the military and security aspects
became the top priority than political – economic aspects.
Keywords: Iran, Russia, Nuclear power, Foreign policy, Nuclear
cooperation
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The Behavior Study of Foreign Policy of the Islamic Republic
of Iran toward crises inside Chechnya, Bosnia, Palestine in the
form of Ideology and National Interest
Ardeshir Sanaei1
Assisstant Professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

Abstract
Foreign policy intensifies a country ordination regarding to the international
political structure. Each country is required to design an active and
dynamic foreign policy aiming to operating within the international
context. The national benefit is taken in account as a framework that
based on that approaches and appliances of the foreign policy are
organized. In the other word, achievement of national interest play role as
an intensifier for state foreign policies.
Due to its particular identity in the foreign policy that emerges its
dimensions and decisions adapted with the Islamic regulations, Iran has a
type of performance different from the other countries. Within the present
study focus is on those decisions and the actions taken by the diplomacy
organism of Islamic Republic of Iran within the three critical districts of
Chechnya, Bosnia, and Palestine. Regarding the fact that system of
Iranian diplomacy and legislation is based on the Islamic ideology, a
comparative comparison study is conducted on these three districts.
Necessity of adaptation between the Iranian foreign diplomacy and these
criterions and also the national interest are discussed through the
research. The questions that this study attempts to response includes:
what kinds of actions have been operated by the Islamic Republic of Iran
confronting with events of these three districts? Moreover, do the
actionshave been adapted with the Islamic ideology or the national
interests, or constitution?
Keyword: Ideology, National Interest, Foreign Policy, Chechnya, Bosnia,
Palestine
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Abstract

Right Wing in France: From de Gaulle to Sarkozy
Hojjatollah Ayoobi1
Assisstant Professor, Tehran University

Abdtract
In this paper, the history and characteristics of the right-wing of France have
been studied with the emphasis on Gaullists. Despite his opposition with party
system, General de Gaulle contributed to the advancement of this system in
France through establishing the political party. After him, Jacques Chirac
undertook the General de Gaulle's heritage for achieving democracy by forming
the "Union of Democrats for the Republic". During Jacques Chirac Presidency,
this Party was on the wane. Finally, Nicolas Sarkozy won the internal party
campaign and took control over the presidency of this party by changing the
name of party to "Union for the Presidential Majority". In addition to the other
Parties like the Gaullists and Naglists, the French National Front is one the most
important political Parties in the right-wing. Some people consider this party which is far-right - amongst Neo-Nazists because of its severe and extreme
positions. This article deals with the most important Right-Wing Parties in
France.
Key Words: Political Parties, Right Wings, Right Hand, Glism, National
Front,
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Influences of Arabic Spring and Color revolutions in Central
Asia and the Caucasus
Habibollah Abolhassan Shirazi1
Associate Professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

Abstract
Arabic uprisings which began from Tunisia and developed to Egypt,
Morocco, Jordan, Libya, Syria, Yemen and Bahrain, there was some
questions to mind that the uprising could spread to other parts of the world?
Possibility of long-term instability into Eurasia in general and in the
Caucasus and Central Asia in particular have created serious concerns about
the occurrence of similar uprisings against the political regimes in the
region. Arabic uprisings leading to the establishment of authoritarian
regimes and prevent their societies form any development conditions. There
are some similarities between the communist societies of the Soviet Union
and the Arabic societies such as widespread corruption, lack of atmosphere
of competitive politics and the gap between rich and poor class. Appearance
of some colored revolutions in the CIS countries have also considered as an
unexpected event in the third millennium.
This paper attempts to answer these questions that why and how Arabic
Spring happened? How we can analysis influences of Arabic Spring in
Central Asia and the Caucasus? This paper also investigates the formation of
color revolutions in the Eurasia, causes and factors which influenced in
Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan developments.
Key Words: Arabic Spring, Color revolutions, Islamic awakening,
Middle East, Central Asia and the Caucasus
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