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 چکیده

های قدرت خویش برای اعمال اراده  چشمه بهینه از سر ۀقدرت ملی، قابلیت یک کشور برای استفاد

جهانی حاصل  ۀنفوذ هر کشور در عرص ۀافزایش قدرت رقابت و حوز و تحصیل منافع ملی است.

های قدرت از  رویکرد هوشمندانه به سرچشمه شود میاهده قدرت ملی است. مش های مؤلفه یارتقا

جایگاه  یو ارتقانفوذ  ۀای به تولید قدرت ملی، وزن ژئوپلیتیکی، گسترش حوز جمله فناوری هسته

بندی  رده های ژئوپلیتیکی و سیاسی ایران شود. جهانی ایران بینجامد و سبب جهشی در حل چالش

تر  تعامالت ملی را شفاف و شناخت آنها را تسهیلهای مختلف یک کشور،  قدرت ملی دولت

و مردم را در راه تحقق اهداف ملی و صیانت از منافع ملی یاری خواهد رساند. پژوهش سازد  می

گیری  قدرت ملی و تصمیم ۀهای محاسب ینی و استفاده از روشیتب-حاضر با نگرشی تحلیلی

ای در  ه آیا دستیابی به فناوری هستهاست ک پرسشاین  گویی بهجبرانی در پی پاسخ ۀچندشاخص

این  مؤیدنتایج  است؟ده شمنجر سیاسی قدرت ملی ایران  ۀمؤلفادوار مورد پژوهش به بهبود 

 رهیافت مدبرانه است.

 

 کلیدی های هواژ
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 مقدمه
با توجه به موقعیت حساس استراتژیک و ژئوپلیتیک خود ناگزیر است  جمهوري اسالمی ایران

به تقویت  ،(و اقتصاديهاي مختلف قدرت سخت )توان نظامی  ضمن توجه و تقویت جنبه
امروزه قدرت علمی و فناوري  .(333 :3130، و همکاران فرد )پیشگاهیابعاد قدرت نرم خود نیز بپردازد 

گسترده افکنده است. علم و فناوري  ةسایسیاسی  ةمؤلفز جمله قدرت ملی ا هاي مؤلفهبر تمام 
 .هاي مختلف است هاي پیشرفت و ابزار جدي رقابت در عرصه بنیان ترین مهماي از  هسته

 متأثراي از دیگر علوم را  هاي گسترده تکاپو در آن، حوزه ، میدانی است کهاي فناوري هسته
مرزهاي  ةتوسع موجبیک پارادایم،  عنوان بهاي،  د. دسترسی به فناوري هستهزسا می

جنوب غرب آسیا و  ةمنطقهاي ژئوپلیتیکی و سیاسی ایران در  ژئوپلیتیکی ایران شده و چالش
هاي اخیر تابعی از کاهش یا افزایش قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی  را که در دهه فارس خلیج

بخش بودن،  . نظر به حیثیت(3 :3131پور و همکاران،  )احمدي کند متحول می ،ایران بوده است
قرار گرفتن در هر سه اولویت  همچنیناي و  فناوري هسته نیآفری ساز بودن و ثروت توانمند

 ،(33-13 :3133کشور،  علمی جامع ةنقشسند )کشور  3404جامع علمی و افق  ةنقش سند الف، ب و ج
امنیت  ،مل امنیت انرژيسیاسی، شا ةمؤلفپژوهشگر در نظر دارد با استفاده از هفت متغیر 

 ،اي استقالل در فناوري هسته ،تهدید امنیت کشور ،اي دولت تعهدات هسته ،محیطی زیست
به  ،اي شدن هسته ةجایگاه کشور نسبت به آستان ،اي هسته ةمحدودیت در تحقیق و توسع

اي در قدرت ملی جمهوري اسالمی ایران در  آثار سیاسی حاصل از فناوري هستهسنجش 
=  1G  =02-1990، 7G =27-1908 ،9G  =88-1922 ،8G  =17-1980 ،0G)هاي زمانی مختلف  بازه

جمهوري اسالمی به ترسیم تصویري نزدیک به واقعیت از قدرت ملی  ، وبپردازد (18-1919
 ةمؤلفتقویت  سبباي  پرسش این است که آیا دستیابی به فناوري هسته ایران مبادرت ورزد.

که دستیابی به فناوري و  آید نظر می بهشود؟  ي اسالمی ایران میسیاسی قدرت ملی جمهور
ژئوپلیتیکی  و منزلتوزن  ،قدرت ملی يارتقا سببشاخص توسعه،  عنوان بهاي  صنعت هسته
سازي و سنجش آثار سیاسی حاصل از فناوري  . نوآوري پژوهش حاضر، کمیشدایران خواهد 

 گانه است. پنجهاي زمانی  در بازهاي در قدرت ملی جمهوري اسالمی ایران،  هسته
 

 مفهوم قدرت
 ۀست از استطاعت، توانایی یا قابلیتی که به دارندا نویسد: قدرت عبارت دیوید جابلنسکی می

 :Jablonsky 1997)بخشد  بازیگران را در جهت اهدافش میبر رفتار سایر  تأثیرگذاري ۀآن، قو

 ؛متکی است 1ملیقدرت عناصر  یکرد سنتی بررو ،الملل در تحلیل قدرت در روابط بین. (34-54

                                                           
1. Elements of National power   
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میزان  رفاه مادي، سرزمین، عواملی همچون جمعیت، برحسبکه میزان قدرت کشورها را 
رویکرد  دوم قرن بیستم، ةاز نیم تدریج بهاما  کنند. نیروي نظامی و قدرت دریایی محاسبه می

نوعی  عنوان بهاي  قدرت رابطه رویکرد .رو کرد هرهیافت قبلی را با چالش روب 1اي رابطهقدرت 
در رفتار  موجب تغییر «الف» شود که در رابطه با قدرت، رفتار بازیگر از علیت توضیح داده می

 عنوان بهبه قدرت  ،منابع مادي عنوان بهتغییر رویکرد از مفهوم قدرت  شود. می «ب»بازیگر 
 عنوان بهف ناي قدرت هاي قدرت شد. از دیدگاه جوز موجب تحول در تحلیل ،نوعی رابطه

تر  تر و ملموس چون قدرت را واقعی؛ جذابیت بیشتري براي آنها دارد ،برخورداري از منابع
 .(130: 3133 )وحیدي، دهد نشان می

 

 مفهوم قدرت ملی
کند و  قدرت ملی به معناي ژئوپلیتیکی آن، یک ویژگی جمعی براي آحاد یک ملت را بیان می

یابد.  فردي در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی مییک ویژگی  عنوان بههمزمان 
 ةنتیجشود، قدرت عمومی و کلی آنها   نظاره به قدرت در چارچوب یک جامعه که هنگامی

 دهندتشکیل هایی که ملتی را  هاي آن جامعه است. با این تعریف، مجموعه انسان یند تواناییابر
قواي یند ابرشوند که از  درتی میداراي ق ،و در قامت یک کشور تشکل سیاسی یابند

 قدرت ملی آن کشور یا ملت یاد کرد. عنوان بهتوان از آن  آید که می می دست بهآنها  ۀشد بیترک
هاي قدرت آن کشور  و جمع جبري ابعاد مثبت و منفی اجزا و پایه آمیختنچنین قدرتی حاصل 

و  نیا )حافظ گردد میکشورهاي دیگر قابل فهم و درک  و در قیاس باست پس پویا ،است

 .(47: 3133،همکاران

 
 قدرت ملی های سرچشمهمبانی و 

پردازند. اجزاي  هاي متنوعی است که به تولید قدرت ملی می قدرت ملی داراي سرچشمه
هاي مختلفی قرار دارند. دانش ژئوپلیتیک  قدرت ملی کشورها در قلمرو ۀدهند تشکیلمحوري 

اي از  به تمام این اجزا توجه دارد. پاره ،پردازد ورها میکه به مطالعه و سنجش قدرت ملی کش
قدرت ملی به  هاي مؤلفهند. مؤثرثانوي مطرح و  طور بهعناصر قدرت نقشی محوري، و بعضی 

 ةامکان دارد جنب موردنظر هاي مؤلفهپس متغیرهاي هریک از  ،شکل کمی و کیفی وجود دارند
 (.11: 3334تیلور،  ؛70:3174 روشندل،) کمی یا کیفی پیدا کنند

 
 محاسبه و سنجش قدرت ملی

اي که با آن بتوان بین وضع یک کشور در  سیاسی قدرت ملی و طراحی معادله ةمؤلفسنجش 

                                                           
1. Relational Power   
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در  آموز است. و عبرت تیبااهمبسیار دشوار اما  ،عمل آورد بهمتفاوت مقایسه  ۀچند دور
مالک سنجش  عنوان بهخص روي یک شا تأکیدتوان با  سیاسی قدرت ملی، می ةمؤلفارزیابی 

رویکرد به ایراد  ترین مهم گویند. شاخصه  که به آن رویکرد تک ،به ارزیابی آن پرداخت
چند  کارگیري به، دیگر  روشسیاسی قدرت ملی است.  ةمؤلف، نگرش محدود به شاخصه تک

 توسطهاي ترکیبی  چندشاخصه است. طراحی شیوه ۀشاخص، ترکیب آنها و طراحی یک شیو
فنون  .(3: 3131،و همکاران فرد )پیشگاهیاست  مفهومی وهاي ریاضی  مدل شامل شمنداناندی

انتخاب بهترین گزینه یا  منظور بههاست که  گیري تصمیم ةترین شاخ چندشاخصه، معروف
ها  هاي مربوط به گزینه داده معموالًها  در این شیوه روند. کار می ههاي موجود ب بندي گزینه رتبه

 1شاخصه گیري چند شود. فنون تصمیم ادهاي مختلف در یک ماتریس نمایش داده میاز منظر نم
یعنی  ؛ها مجاز است بین نماد ةمبادل ،هاي جبرانی شیوهدر  .3غیرجبرانیو  2ند: جبرانیا دو دسته

تواند مرتفع  هاي دیگر می دگرگونی و نقصان در یک نماد را تغییري مخالف در نماد یا نماد
جبرانی با استفاده از  ةگیري چندشاخص تصمیم ۀپژوهش از شیو . این(13: 3133ي، )پورطاهر دساز

براي  شده لیتعدو از تکنیک آنتروپی  4وزنی ۀروابط ریاضی حاکم بر روش مجموع ساد
 دهی به نمادها بهره برده است. وزن

 
 ها با استفاده از روش آنتروپی تعیین وزن

ها  ها براساس نمادهاي پیشنهادي، بحث وزن ي گزینهبند گیري و اولویت هاي تصمیم در شیوه
یکسان در  طور بهها  نماد تأثیرها مشخص است ) طبیعی، وزن نماد طور بهبسیار مهم است. اگر 

کنیم، در غیر این  ها را در ارزیابی منظور می همین وزن ،باشد( مؤثرها  میزان برتري گزینه
ها  دهی براي تعیین وزن هریک از نماد هاي وزن صورت باید به کمک خبرگان یا از طریق شیوه

قطع  طور به، جادشدهیاگیري  هاي ماتریس تصمیم (. نماد1: 3134، و طبابائیان قاضی نورياقدام کرد )
ها بر قدرت  هریک از نماد تأثیریکسانی ندارند. براي مشخص شدن میزان  تأثیردر قدرت ملی 

 .هستیمآنها   تعیین وزن مندنیاز ،ملی
دهی به  براساس اطالعات ملموس، در این پژوهش براي وزن شده لیتعدآنتروپی  ۀیوش
هاي مربوط را ارزیابی  ها، وزن ها انتخاب شد. این شیوه براساس میزان تفرق مقادیر نماد نماد
و برعکس پراکندگی کمتر، وزن کمتر را تر یشبکند. به این مفهوم که پراکندگی بیشتر، وزن  می

ها وجود داشت،  اي از اهمیت نماد د. آنتروپی استعداد آن را دارد تا اگر ارزیابی اولیهکن ایجاد می

                                                           
1. Multiple Attribute Decision Making 

2. Compensatory 

3. Non compensatory 

4. Simple Additive Weight  
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مشخص . 3آن را لحاظ، و اوزان حاصل از الگو را تعدیل کند. پس این شیوه سه مرحله دارد: 
ها از نظر  تعیین اهمیت نماد .1 ؛ها با استفاده از تکنیک آنتروپی کردن میزان اهمیت نماد

 .(11: 3131 ،و همکاران فرد )پیشگاهی تعدیل اوزان حاصل از دو روش قبل. 1؛ رندگانگی تصمیم

 
 های کیفی به کمی بدیل شاخصت

شاخص کمی ؛ دشو میدو نوع شاخص وصف  ةوسیل به هر گزینه ،چندشاخصه گیري در تصمیم
اتی هاي اطالع هاي کمی به بانک در این پژوهش براي استخراج مقادیر نمادکیفی. شاخص و 

و در جدول  استخراجها رجوع شد و ارقام مربوط  هاي اینترنتی و کتاب نهادهاي ملی، پایگاه
هریک از متغیرهاي کمی و کیفی با رعایت  ۀدربار. براي احصاي نظر خبرگان شدمربوط درج 

، دانشجویان تاداناسهفتاد پرسشنامه در بین  مجموعدر و با توزیع  3اصول مطالعات دوسوکور
ن و خبرگان مرتبط با هر موضوع، از ان و متخصصااي دکتري، کارشناسی ارشد، مهندسه دوره

هاي مربوط به  آنها تقاضا شد به هر پرسش، پاسخی عددي بین یک تا نه بدهند. در پایان، پاسخ
همراه  بهو نتایج د ش وتحلیل تجزیهودوم  بیست ةنسخ(SPSS)  اس-اس-پی-اس افزار نرمکمک 

میزان روایی و  ،ضمندر درج شد.  شده ینیب شیپ  ربوط استخراج و در جدولخطاي استاندارد م
 شد. دییتأضریب آلفاي کرونباخ سنجش و  ةمحاسبها با  پایایی پرسشنامه

 
 تبدیل مقادیر به امتیاز 

سیاسی قدرت ملی،  ةمؤلفو در عین حال دشوارترین مراحل سنجش نمادهاي  نیمؤثرتراز 
هاست، تا  امتیازدهی به نماد ۀتر استانداردسازي شیو بارت دقیقع بهسازي و  همسان ةمرحل

براي تبدیل مقادیر متغیرها به  رو ازاین. دشونمادها تسهیل  ةمقایسترکیب کردن، سنجش و 
 :(14 :3131 ،نیا )حافظ هاي زیر بهره برد از روش توان یم ضرورتامتیاز بنا به 

نی سهم آن گزینه از مجموع اینه بر مبروش سهم درصد: در این روش، امتیاز هر گز. 3
 ؛ وروش قراردادي. 1 ؛سازي )شاخص موریس( شاخصروش . 1 ؛است موردنظرمقدار متغیر 

 . (103: 3131نیا،  )حافظروش امتیاز خود متغیرها  .4
 

 های سیاسی شاخص
با دگرگونی گفتمان ژئواستراتژیک به  مثبت(: ۀ)شاخص کمی با جنب امنیت انرژی. 1

مراودات  ةآخر قرن بیستم میالدي و فزونی نقش اقتصاد در پهن ةاز ده ویژه بهنومیک ژئواکو

                                                           
د، از نمنحرف شدن آزمایش شو موجبد نتوان رسند، عواملی که می به انجام می  در مورد انسان مطالعات دوسوکور معموالً .3

 .دگیر مانند. این شیوه براي دستیابی به استاندارد باالتر علمی انجام می کننده و مسئول آزمایش مخفی می دید شرکت
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هاي مختلف انرژي بر سیاستگذاري،  جنبه راتیتأث ةالمللی، ژئوپلیتیک انرژي که به مطالع بین
 طور نیهمپردازد، و  ها می ها و دولت و مناسبات گوناگون ملت يتوانمندافزایش  گیري، تصمیم

زاده و هوشی  )ولی جهانی برخوردار شده استة عرصاي در  از موقعیت برجسته ،امنیت آن

هاي گذشته در بستر  ابعاد تمایز زندگی نوین انسان با قرن ترین مهماز  .(303:  3131سادات،
سطح رفاه در  يارتقاآن  ةهاي بشري، گسترش سریع صنعت و فناوري و در نتیج دستاورد

 تناسب بهو در حال توسعه  افتهی توسعههاي  شد که کشور سببزندگی مردم است. این پدیده 
انرژي  ویژه بههاي انرژي  هاي آتی، نیاز بیشتري به حامل خود براي اجراي برنامه ۀویژشرایط 

هاي  سازي عرضه و تقاضاي حامل هاي مختلفی در متعادل الکتریکی داشته باشند. عوامل و نهاد
تواند براي جامعه  ها می متقابل این قسمت تأثیراتجهی به تو ند و بیمؤثرانرژي در سطح ملی 

گذاري  صنعتی، افزایش خطر سرمایه مؤسساتمحدود  ازکارافتادگیبار آورد.  بهتاوان سنگینی 
صنعت، ایجاد نقصان در عملکرد وسایل برقی خانگی و تجاري، اخالل در امور  ۀدر حوز

و  )اسالمی اندارگلیانرژي است  ةامنیت در عرض مخرب عدم آثاراي از  اجتماعی تنها شمه ۀروزمر

 .(344:  3131 ،همکاران
هاي انرژي فسیلی استفاده  هاي تولید برق کشور بیشتر از حامل با توجه به اینکه نیروگاه

خسارات وارده را  بالفاصلهباید تالش کرد تا در صورت وقوع هر نوع اخالل، بتوان  ،کنند می
یکی از این  .دکر تأمینهاي مورد استفاده در تولید برق را  جبران و نیاز مصرفی حامل

هاي انرژي از جمله انرژي  سازي تولید انرژي برق از طریق سایر حامل راهکارها، متنوع
توان میزان ذخایر طبیعی انرژي  بر امنیت انرژي می مؤثراز متغیرهاي کمی بسیار  اي است. هسته

 ةانرژي، هزین ةامنیت عرض ةهزین هاي کمتر را نام برد. نی و هزینهپایداري و ایم طور همینو 
تولید برق با توجه به احتمال اختالالت عرضه در طول  منظور بهفرصتی است که یک کشور 

هاي اختالالت  . ذخیره و موجودي انرژي در یک کشور هزینهبپردازدمدت زمان مشخص باید 
هم از نظر راهبردي و هم از  ،اي هضرورت استفاده از انرژي هست دهد. عرضه را کاهش می

 و 341:  3131و همکاران،  یاندارگل ی)اسالم استتوسعه  ةاقتصادي در بسیاري از کشورها در مرحل ةجنب

محاسبات تکمیلی سازمان انرژي  در این پژوهش براساس مطالعات دانشگاه استنفورد و .(343
 1یعنی رشد زیر  ،د اقتصادي حداقلاي در شرایط رش اتمی ایران، نیاز کشور به انرژي هسته

(. این موضوع به دو دلیل 3134 ،تبیینراهبردي  ۀاندیشکد آبنیکی) استدرصد، شش هزار مگاوات 
اي بوده  هسته انرژيتولید  ةوسیل بهمحور محاسبات این پژوهش در سنجش میزان امنیت انرژي 

پذیري  ذخیره .1 ؛ی انرژيهاي سنت اضافه شدن یک حامل انرژي غیرفسیلی به حامل .3: است
سازي سوخت چندین سال  هاي فسیلی )امکان ذخیره اي نسبت به سوخت بیشتر سوخت هسته

 هاي آب وجود دارد(. اي در استخر یک نیروگاه هسته
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وهوایی، از  آبتغییرات  ة: مسئلمثبت( ۀ)شاخص کمی با جنب محیطی زیستامنیت  .7
محیطی جدي است  زیست، و از تهدیدات زیست  هاي حقوق جهانی محیط ترین چالش برجسته

محیطی را با چالش  عدالت زیست و امنیت، صلح جهانی که ؛روست هکه نسل کنونی با آن روب
و  تقويرو ساخته است. این به تمام معنا، یک تهدید است که توجه به آن الزامی است ) هروب

سیاسی یا نظامی محصور نیست و  امروزه مفهوم امنیت تنها به قلمرو (.333-311: 3133، طیبی
محیطی، از  زیست مسائلها از  ملی کشور متقابل امنیت تأثیر. بررسی داردمفهومی گسترده 

است، چون برخی بوده  نظران صاحبهاي اخیر مورد توجه  هایی است که در سال جمله قلمرو
گذارند که  اثر میها و نواحی مورد وقوع  بر امنیت ملی کشور يا گونه بهمحیطی  حوادث زیست

 .(311: 3130 ،و همکاران )لطفیآورند  همراه می بهپیامدي بسیار فراتر از منازعات و مباحث سیاسی را 
به مرکز  ها ها از مرز نفوذ ریزگرد ةهاي اخیر ایران، گسترش دامن  آثار حوادثی مانند خشکسالی

ند که پژوهشگر را به ا هاي ملموسی هاي قطبی، نمونه کشور، سونامی ژاپن و ذوب شدن یخ
و  بوده استمورد توجه  پژوهشدر این رو  ازاین ؛کند اهمیت و عمق اثر این حوزه هدایت می

است. محاسبات نشان  گرفتهمورد سنجش قرار  ،اي در این خصوص اوري هستهنقش مثبت فن
بخش کربن در  اکسید کاهش انتشار ديسبب اي در ایران،  درصد برق هسته 30-10 تولید داد

هاي  در بین آالینده .(313: 3131)عبدلی و دریابیگی زند،  شود درصد می 1/3 -1/33 مقدارانرژي به 
 ،بیشترین حجم را داراست (CO2)کربن  داکسی گاز دي ،هاي تولید برق حاصل از نیروگاه

انی هاي جه پوشی شد و به تبعیت از نهاد اهمیت آنها چشم رغم بهها  از سایر آالیندهرو  ازاین
کربن به کاهش  داکسی زیرا کاهش دي ،اثر این سنجش، حجم این آالینده قرار داده شد ةنقط

مبتنی بر بازار براي  ۀتجارت انتشار کربن یک شیو خواهد شد. منجرزاد هاي هم سایر آالینده
هاست. در  هاي اقتصادي براي کاهش انتشار آالینده مهار آلودگی از طریق پیشنهاد مشوق

، خرید وفروش شده نیمعانتشار براي رسیدن به حد انتشار  ةبن، حق یا سهمیتجارت کر
 .(37: 3131،)نودل شود می

هاي زمانی مختلف، و با لحاظ کردن میانگین  اي در بازه به میزان تولید برق هسته نظر
فسیلی ایران به ازاي هر  هاي کربن در بخش نیروگاه اکسید شاخص تولید و انتشار گاز دي

، 4G زمانی ۀهاي زمانی مورد مطالعه، چنانچه میزان برق تولیدي در باز وات ساعت در بازه کیلو
با توجه به انتشار  ،(131 :3131ایران،  يانرژ ةترازنامگیگاوات ساعت باشد ) 3/3،311،137معادل 

وات ساعت برق تولیدي، میانگین تولید   کربن به ازاي هر کیلو اکسید گرم گاز دي 14/133
 741/113/141/313معادل  4G ۀکربن از بخش نیروگاهی ایران در باز اکسید گاز دي ةنساال

اي در این  گیگاوات ساعت برق هسته 1/1710، که با درنظر گرفتن تولید دش کیلوگرم محاسبه 
کربن در این بازه جلوگیري شده است.  اکسید دي ۀکیلوگرم آالیند 033/113/137مقطع، از تولید 
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، 1Gزمانی  ۀدر باز؛ همچنین درصد است113/0سهم درصد برابر با  ةطریق معادلاین حجم از 
 درصد محاسبه شد. 131/3کربن معادل  اکسید دي ۀعدم تولید آالیند

موضوع  و اهمیت یبخش به حیثیت نظر مثبت(: ۀها )شاخص کمی با جنب تعهد دولت .9
در لحاظ کردن عنصر تعهد  ،اي تعهدات هسته ویژه بهجهانی،  ةها در عرص تعهدپذیري دولت

اي  هاي هسته ها و پروتکل ضروري است. عضویت در هر کدام از کنوانسیوناین پژوهش 
به ازاي عضویت در هریک از این  رو ازین ؛تواند براي امنیت کشور امتیاز داشته باشد می

ز: قانون پیمان ا اند عبارتها  ها و پروتکل کنوانسیون درنظر گرفته شد. ها یک نمره کنوانسیون
، اي انسیون اعالم فوري حوادث هستهکنو ،اي هاي هسته  المللی منع گسترش سالح بین

اي یا فوریت  هسته ةثحادهنگام وقوع  بهرسانی  کنوانسیون کمک ،اي کنوانسیون ایمنی هسته
 و اي نی در قبال خسارات هستهمسئولیت مد در خصوصکنوانسیون وین ، رادیولوژیک
 المللی انرژي اتمی. قی آژانس بینپروتکل الحا

اگر ارتقاي کمی  مثبت(: ۀای )شاخص کیفی با جنب شاخص استقالل در فناوری هسته. 8
اي تعریف کنیم، انجام پژوهش در  هسته -اتمی ةتوسعاي را به  هسته-هاي اتمی و کیفی فعالیت

ها و  ف در دانشگاههاي علمی و فنی مختل اي، وجود گروه هسته-هاي گوناگون علوم اتمی حوزه
-اتمی هاي مختلف علوم ها، پذیرش و تربیت دانشجویان و کارشناسان در حوزه پژوهشگاه

هاي پیشرفته بودن  اي از جمله نشانه هسته-اتمی، همچنین ایجاد تأسیسات و تجهیزات اي هسته
ت کلیدي، افتراق بین فناوري و صنع ةنکت .است  اي هسته-اتمی یک کشور در علوم و فنون

و با  ،شده آغازافزاري است که از اشراف بر علوم محض  است. قلمرو فناوري، بیشتر نرم
سازي و مرتبط ساختن آنها با یکدیگر، به تولید ابزار یا ماده در مقیاس آزمایشگاهی یا  کاربردي

است و به نمایش عینی  يافزار سختصنعت،  ۀحوز که یدرحال ،دشو میمنتهی  یصنعت مهین
تواند داراي فناوري باشد، لیکن به  اوري و تولید محصول توجه دارد. یک کشور میعلوم و فن

ها و  در ویژگی ،بر تبدیل فناوري به صنعت رگذاریتأثصنعت آن نپردازد، چون علل 
هاي صنعتی، اقتصادي، اجتماعی و حتی فرهنگی نهفته است. از سوي دیگر، داشتن  زیرساخت

 وري نیست. صنعت مونتاژ، مثال روشن چنین مفهومی استافن ي دارا بودنایک صنعت به معن
که هم فناوري و هم صنعت  استاي توسعه یافته  هسته-اتمی  ةزمانی یک کشور در زمین.

اي را دارا باشد. همچنین بین دو مفهوم تولید و استفاده از علم افتراق هست. چون قلمرو  هسته
استفاده از علم، فناوري و صنعت متفاوت است. با قلمرو  ،تولید علم، فناوري یا ایجاد صنعت

که یک کشور در تولید علم، فناوري و د شو میاي زمانی فراهم  هسته-اتمی یافتگی توسعه
کشورهاي  که واضح است از آنها باشد. کننده استفادهتنها  نکهیاصنعت گام نهاده باشد، نه 

اند، بسیار  اي پیشرفت کرده اري هستهافز افزاري و نرم اي که در ابعاد سخت هسته ةافتی توسعه
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افزاري  افزاري و سخت اندک هستند. جمهوري اسالمی ایران با تدابیر گسترده در هر دو بعد نرم
 .(117: 3137 آبادي،  )غریبو در این زمینه دستاوردهاي ارزشمندي حاصل کرده است ده کرترقی 
اي  آمیز هسته ه سمت فناوري صلحشد ایران بسبب رسد یکی دیگر از عواملی که  نظر می به

که قابل اعمال بر  است نظام فکري و عقیدتی ،ایدئولوژي ایدئولوژي است. ،سوق داده شود
تقویت  موجبتواند  ؛ از جمله میداردایدئولوژي کارکردهایی  هاي خارجی است. واقعیت

، عاملی نژادي و قومی هاي فرهنگی، ایدئولوژي در صورت وجود اختالف شود. یمل ةروحی
معیارها و ضوابط مشخص و معینی  قدرت، ۀدهند تشکیلایدئولوژي عنصر  .بخش است وحدت

ها و منافع ملی خویش  ن چارچوب هدفآدهد تا براساس  در اختیار سیاستگذاران قرار میرا 
در  يمؤثرتواند نقش  نمی ییتنها بهبرخورداري یک دولت از ایدئولوژي خاص،  ند.نرا ترسیم ک

ملی و  ةروحی باال بردنگیري از این عنصر در   بهره ۀبلکه نحو ،قدرت داشته باشدافزایش 
انقالب اسالمی ایران مبتنی بر  (.71: 3131 قوام،تجهیز منابع و امکانات حائز اهمیت است )

و  را براساس اصول پذیري گونه سلطه و مبناي دینی دارد و هر استایدئولوژي اسالم انقالبی 
و اصل نه شرقی و نه غربی را محور  ؛دکن میی هنفی سبیل، ن ۀمبانی فقهی اسالم، مثل قاعد

تابد که این  مریکا و غرب را برنمیآجویانه  و نظام سلطه ؛سیاست خارجی خود قرار داده است
استراتژیک  ةصهیونیستی و غرب در منطق  مریکا، رژیم آشده است تمامی منافع  سببامر 

طبیعی است که غرب به  صف،با این و .، به خطر افتدفارس خلیج خصوص به، خاورمیانه
اي، جمهوري اسالمی ایران را از بدو پیروزي انقالب  سازي زنجیره مریکا، با بحرانآمحوریت 

به چالش کشاند؛ چنانکه فشارهاي سیاسی اخیر غرب و  3117ماه  شکوهمند خود در بهمن
 .(77: 3131 )مطلبی،هاي مستمر بوده است  همین چالش ة، اداماي مسائل هسته ةمریکا، به بهانآ

 ،سازي دارد آید این مفهوم قابلیت کمی نظر می بهسازي مفهوم استقالل،  کل بودن کمیمش رغم به
نظر به اهمیت استقالل در  رو ازاین ،داردنیاز سازي به تعریف پژوهشی مستقل  اما این کمی
به سنجش آن اکتفا  فقط ،خبرگان تحت عنوان شاخصی کیفینظر  دریافتاي، با  فناوري هسته

 .دش
پس از  منفی(: ۀجنبپذیرش محدودیت در تحقیق و توسعه )شاخص کیفی با  .0

اي در ایران، غرب به رهبري آمریکا و همدستی  هسته-برچیدن صنعت اتمی ۀپروژ شکست
شکلی محدود سازند که قدرت را به  ةکه حداقل این سرچشم اند اي تالش کرده متحدان منطقه

و در شاخصی  ردداالعاده  فوقاهمیت  رو ازاین ؛دشو اي ایران یاد می هسته ةتوسعبه سد  ،از آن
ست ا ن ایها  این نوع شاخص ةکلیدي براي محاسب ة. نکتگرفتمنفی و کیفی مورد سنجش قرار 

یري از اشتباه براي جلوگ ،اند مثبت درنظر گرفته شده صورت به پرسشنامهکه چون نمرات در 
 .دشوبه یک بدل  ،نه گرفت ۀاي که نمر باید نمرات را وارونه ثبت کرد، یعنی گزینه هدر محاسب
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 ةتجرب مثبت(: ۀ)شاخص کیفی با جنب ای شدن هسته ۀجایگاه ایران نسبت به آستان. 7
ایران در دو جنگ جهانی، جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق، تحرکات نظامی آمریکا و اسرائیل 

اي براي  هاي منطقه امنیتی ایران افزوده است. همچنین رقابت یبر نگران کشورهاي همسایه، در
کسب دانش  اي شدن متمایل کرد. اي، ایران را به مسیر هسته یافتن جایگاه و نفوذ برتر منطقه

اي  هاي آن، نقش مهمی را در توازن قدرت منطقه بینی دیگر موفقیت اي و پیش آمیز هسته صلح
. بنابراین وقتی قرار گرفتن در مسیر (107 :3131، و کشاورز مقدم )آدمید ایران ایفا خواهد کرد به سو
توان از سنجش چنین شاخصی  کند، چگونه می ایجاد می یبازدارندگاي شدن براي ایران  هسته
 این نماد در قالب یک شاخص کیفی مثبت مورد سنجش قرار گرفت.رو  ازاین ؛پوشی کرد چشم
اي از  آور بودن پاره با توجه به الزام منفی(: ۀجنبد امنیت )شاخص کمی با تهدی .2

قرار گرفتن در ذیل فصل هفتم منشور ملل  ویژه بهمصوبات شوراي امنیت سازمان ملل متحد 
متحد و معرفی کشوري به اخالل در امنیت جهانی و با توجه به این نکته که این مصوبات 

ضمن توجه  باشد،ها  داخلی کشور رهاي قدرتمند در امو کشور ةخلگاهی براي مدا تواند تکیه می
از مصوبات این شورا از محور عدالت فاصله دارد، لیکن  چشمگیريبه این واقعیت که بخش 

 .آنها را در محاسبات لحاظ کرد بایدناچار  بهافزایش خطر مداخالت خارجی  لیدل به
 

 مراحل انجام پژوهش
 ةمؤلفهاي  شاخص هاي زمانی و سطرها ها یا بازه هگزین ،اه ستون ،ول طراحیجدا نخست
ها درج  مقادیر احصاشده از منابع مختلف اطالعاتی در ذیل گزینه سپس تشکیل داد.را سیاسی 

 ایجاد شد. 1×7 ةگیري سیاسی با مرتب جدول یا ماتریس تصمیم لهیوس نیبدو د ش 
 ژوهش(پ ۀسیاسی )یافت ۀهای حوز . درج مقادیر شاخص1جدول 

 سال

34-31 

 سال

31-31 

 سال

34-77 

 سال

71-13 

 سال

17-11 

 موردبررسی ادوار

 ها شاخص

 امنیت انرژي - - - 01/0% 143/0%

 محیطی زیستامنیت  - - - 113/0% 131/3%

 اي دولت تعهدات هسته 1 1 1 1 1

 اي الل در فناوري هستهاستق 3/0±14/3 1/0±31/4 1/0±33/1 1/0±7/7 1/0±7/7

 محدودیت در تحقیق و توسعه 1/0±01/3 4/0±31/1 1/0±11/1 4/0±13/1 1/0±33/1

 اي هسته ةنزدیکی به آستان 1/0±11/3 1/0±13/7 1/0±33/1 3/0±34/3 3/0±11/4

 تهدید امنیت ملی - - - 7 0

 



 
 781     ای بر قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران                                        آثار سیاسی فناوری هسته

 درآمد. 1×7سی با ابعاد ماتری صورت بهو  شد سوم، مقادیر احصاشده به امتیاز بدل ةدر مرحل

  پژوهش( ۀسیاسی به امتیاز )یافت ۀهای حوز . تبدیل مقادیر شاخص7جدول 

 سال

34-31 

 سال

31-31 

 سال

34-77 

 سال

71-13 

 سال

17-11 

 مورد بررسی يها سال

 ها شاخص

 امنیت انرژي - - - 1/0% 11/1%

 محیطی زیستامنیت  - - - 31/1% 11/13%

 اي دولت تعهدات هسته 10% 10% 300% 300% 300%

 اي استقالل در فناوري هسته 14/3 31/4 33/1 7/7 7/7

 محدودیت در تحقیق و توسعه 34/0 37/1 44/1 11/1 33/1

 اي هسته ةآستاننزدیکی به  11/3 13/7 33/1 34/3 11/4

 تهدید امنیت ملی - - - 3 3

 
 شدند.  ( Normalized)ن وز ها بی چهارم، مقادیر شاخص ةدر مرحل

 
 پژوهش( ۀیافتسیاسی ) ۀهای حوز وزن شده شاخص . درج مقادیر بی9جدول 

 سال

34-31 

 سال

31-31 

 سال

34-77 

 سال

71-13 

 سال

17-11 

 مورد بررسی يها سال

 ها شاخص

 امنیت انرژي 0 0 0 073/0 3

 محیطی زیستامنیت  0 0 0 137/0 3

 اي دولت تعهدات هسته 1/0 1/0 3 3 3

 اي استقالل در فناوري هسته 131/0 113/0 301/0 3 3

 محدودیت در تحقیق و توسعه 343/0 331/0 133/0 3 11/0

 اي هسته ةآستاننزدیکی به  374/0 311/0 713/0 3 471/0

 تهدید امنیت ملی 0 0 0 333/0 3

 
ها به ازاي هریک از  ز گزینهپنجم توزیع احتمال گسسته براي هریک ا ةدر مرحل

ششم میزان عدم  ةمرحلدر  .دشسیاسی قدرت ملی محاسبه  ةمؤلف ةگان هاي هفت شاخص
هفتم  ةمرحلدر  گانه محاسبه شد. هاي هفت اطمینان یا ضدآنتروپی براي هر کدام از شاخص

انه گ هاي هفت براي هریک از شاخص جادشدهیاانحراف از اطالعات  ةمیزان آنتروپی یا درج
 محاسبه شد.
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گانه براساس  هاي هفت اهمیت نسبی شاخص ةهشتم وزن آنتروپی یا درج ةدر مرحل
 اطالعات عینی محاسبه شد.

 
 پژوهش( ۀسیاست )یافت ۀهای حوز های آنتروپی شاخص وزن .8ل جدو

2 IN 7 IN 0 IN 8 IN 9 IN 7 IN 1 IN ها شاخص 

 ن آنتروپیوز 978/5 701/5 518/5 579/5 581/5 578/5 958/5

 
3IN  7تاIN سیاسی قدرت ملی. ةمؤلفگانه یک تا هفت  هاي هفت یعنی شاخص 

گانه محاسبه  هاي هفت نهم با تکیه به قضاوت خبرگان، اهمیت نسبی شاخص ةدر مرحل
 شد.

 پژوهش( ۀیافت) سیاست براساس نظر خبرگان ۀهای حوز وزن شاخص .0جدول 

2 IN 7 IN 0 IN 8 IN 9 IN 7 IN 1 IN ها اخصش 

 وزن خبرگان 127/5 180/5 189/5 177/5 119/5 107/5 157/5

 
دهم با استفاده از وزن آنتروپی و وزن حاصل از قضاوت خبرگان، وزن آنتروپی  ةمرحلدر 
 محاسبه شد. شده لیتعد

 
 پژوهش( ۀسیاست )یافت ۀهای حوز شاخص ۀشد لیتعدهای آنتروپی  وزن .7 جدول

2 IN 7 IN 0 IN 8 IN 9 IN 7 IN 1 IN ها شاخص 

712/5 571/5 591/5 518/5 519/5 918/5 925/5 
وزن آنتروپی 

 شده لیتعد

 
حاصل براي هر کدام از  ۀشد لیتعدیازدهم با استفاده از وزن آنتروپی  ةدر مرحل

ازاي  ها به هر کدام از گزینه ةها، رتب هریک از گزینه ۀشد وزن بیگانه، و مقدار  هاي هفت شاخص
هریک از  ۀشد کسبجبري نمرات  با جمعدوازدهم  ةدر مرحلو  محاسبه شد هر شاخص

ها در  هر کدام از گزینه ةسیاسی، رتب ةمؤلف ةگان هاي هفت ازاي هریک از شاخص بهها  گزینه
ترتیب  بههاي مختلف،  گزینه ةسیزدهم رتب ةدر مرحل ملی مشخص شد. تسیاسی قدر ةمؤلف

سیاست نمایش  ۀاي در حوز لی حاصل از فناوري هستهکاهشی مرتب شد، تا تغییرات قدرت م
 داده شود.

 
 



 
 789     ای بر قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران                                        آثار سیاسی فناوری هسته

 ها با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی نتایج روایی و پایایی پرسشنامه

 نظر ها با توجه به اهداف، فرضیات و سؤاالت تحقیق با استفاده از بررسی روایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی  طور همینگیري،  خبرگان براي کمک به بهبود روایی ابزار اندازه

آمد،  دست بهها  درصد براي پرسشنامه 77ضریب آلفاي کرونباخ  ، وگرفت ها انجام پرسشنامه
 هاست. پرسشنامه همبستگی درونی بین سؤاالت و قابلیت اعتماد یا پایایی گویايکه 

 
 نتیجه

 ةادوار مختلف و مقایساي در  سیاسی قدرت ملی حاصل از فناوري هسته ةمؤلفسنجش جایگاه 
بر  عالوهآموز و هدایتگر است. این امر  آنها با یکدیگر، کاري دشوار، لیکن ضرورتی پند

براي سنجش و ارزیابی مد اکار، به الگویی دقیق و هاي دخیل یند شاخصابر ةب و مقایساحتسا
 رو ازاینشد. موجود با مسائلتواند کلید حل بسیاري از مشکالت در  دارد و مینیاز قدرت ملی 
 موردنظرهاي  بندي قدرت ملی دوره جبرانی، رتبه ةگیري چندشاخص تصمیم ۀشیو با استفاده از

 مؤثرهاي  ها در سنجش قدرت ملی، انتخاب شاخص بحث نیرگذارتریتأث. یکی از گرفتانجام 
آنها، نهایت دقت را داشت. در این پژوهش هفت نماد بر قدرت ملی است و باید در انتخاب 

هاي آنتروپی  نتایج سطح وزن ةمقایس هاي مثبت و منفی انتخاب شدند. می و کیفی با جنبهک
، تهدید امنیت کشور، محیطی زیستنشان داد شاخص امنیت انرژي، امنیت  شده لیتعد

اي شدن، استقالل در فناوري  هسته ةآستاناي،  فناوري هسته ةتوسعمحدودیت در تحقیق و 
 پژوهشاند. این  المللی بیشترین تا کمترین رتبه را کسب کرده ت بینتعهدا تینهادر اي و  هسته

تصور رایج و  برخالفدر ایران،  اي ترین آثار فناوري هسته نشان داد در سطح اول، برجسته
تعلق دارد که  اي آمیز فناوري هسته صلح ةدار به مقول معنا طور به بزرگ، يها قدرتالقائات 

اي وارداتی در  از فناوري هسته هوشمندانه ۀسازي و استفاد بومیمند در  تدابیر مرحله ةنتیج
 هةمواج ةبرجستگی شاخص منفی تهدید امنیت کشور نتیج اي است. هسته ساتیتأساندازي  راه

شاخص  ،سطح دوم اما آمیز و سیاست فشار حداکثري دول مستکبر در قبال ایران است. تبعیض
هاي  دولت ة، محصول سیاست ناعادالناي هستهفناوري  ةتوسعمنفی محدودیت در تحقیق و 

شاخص  هاي مختلف ایران است. اما جایگاه اي برخی از دولت حرفه غیر بعضاًو تدابیر  قدرتمند
اي ایران است نه  آمیز هسته هاي صلح محصول طبیعی پیشرفت اساساً ،اي شدن هسته ةآستان

اي  استقالل در فناوري هسته شاخص جایگاه ،سطح سوم اما در آمیز. صلح غیر هدفمنداقدامات 
 .آفرین باشد قدرتتواند  اي وابسته هم می بیانگر این حقیقت است که حتی فناوري هسته

المللی که انعکاسی از رفتار انسانی و ایدئولوژي ناب حاکم بر  بینتعهد به معاهدات   شاخص
ز دول مستکبر مسلط بر آمی رفتار تبعیض علت بهرغم اهمیت،  به ،مردم و رهبران ایران است
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 تحتبندي ادوار  نتایج رتبه ةمقایسنبوده است.  راهگشا يمؤثرطور  المللی، به مجامع بین
هاي فصل  ، با لغو قطعنامه4G ۀاز تسهیالت باز اريبرد بهرهضمن  1G ۀپژوهش نشان داد، باز

  ۀباز برعکس .دش بازه نسبی این هفتم شوراي امنیت سازمان ملل متحد، علیه ایران سبب برتري
4G امنیت کشور توسط شوراي امنیت سازمان ملل متحد  ۀکنند هاي تهدید با آثار منفی قطعنامه

تهدیدات بیشترین آثار  گونه نیا آید نظر می بهتهدید، رست، ضمن قبول آثار منفی این  هروب
 موجود واهدش به توجه اب .ندندارامنیتی منفی را براي کشورهایی دارد که توان بازدارندگی 

ساز است تا  اي شدن، بیشتر امنیت آمیز هسته آساي مسیر صلح سریع و برق ةرسد ادام نظر می به
شمالی  ۀکراقتصادي خاص -رژیم سیاسی ادعاها، و شاهد این  تسلیم شدن در برابر قطعنامه

 یالملل بیناي  هاي مستقل و نپذیرفتن معاهدات هسته رغم در پیش گرفتن سیاست است که به
اندیشی که غرب به عدم توان  هاي دگر تاکنون از تهاجم در امان مانده است. برعکس حکومت

همچنین اند.  رحمانه قرار گرفته مورد دخالت و تهاجم بی ،دارندگی آنها یقین یافته است باز
 تیامن، يانرژ تیامنهاي  شاخص ة، نتیج1G ۀهاي پژوهش، برتري باز یافته براساس

ادوار پس از پیروزي انقالب  اما. است هفتمهاي فصل  داشته شدن قطعنامهو بر یطیمح ستیز
موس نسبت به ادوار قبل مل کامالًها با آثار سیاسی مثبت و  این تالش 3134اسالمی تا سال 

نه مورد توجه، و نه مورد تهدید رقبا  عدم بروز آثار در سطح عملی، لیدل بهاما  ،است مواجه
نوپا بودن  ةنتیجاي مواجه است، که  با کمترین آثار سیاسی هسته 3G ۀبوده است. در نهایت دور

 این فناوري در آن مقطع است.

 
 سیاسی ۀبندی ادوار مورد پژوهش در حوز رتبه ۀ. مقایس1 نمودار

 G5تا  G1ترتیب از  به 19-18و  80-17، 22-88، 08-27، 90-02های  سال

ران نشان دادند که دولت ایران براي حل پور و همکا پژوهش حاضر احمدي نتایج با همسو
نیازمند قدرت ملی قوي و تقویت وزن ژئوپلیتیکی است که  فارس خلیجهاي پیش رو در  بحران

و متوازن در ابعاد مختلف اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  جانبه همه ةاز راه توسع



 
 780     ای بر قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران                                        آثار سیاسی فناوری هسته

ست، ي که بیانگر شاخص توسعه اا د. در این میان، دستیابی به انرژي هستهیآ میدست  نظامی به
هاي کنترلی و  ، زیرا ابزارکند میوزن ژئوپلیتیکی ایران  و کمک بزرگی به تقویت قدرت ملی

 معتقد در مقابل اسدي .( 31، : 3131، و همکاران پور احمدي)توسعه را در اختیار ایران قرار خواهد داد 
ختلف در قبال کشورهاي منطقه هاي م در دولت ،، نقش مواضع و سیاست خارجی ایراناست

داشته  بر و پیامدهاي بیشتري را در آثاراي ایران،  هسته ةبرنام تأثیرخود و در مقایسه با  ةنوب هب
 مقاصدهاي مورد استفاده براي  که فناوري است قدتعمثقفی عامري  .(11-11: 3131)اسدي، است 
 ةاي به دو مقول انرژي هستهرو  ازاین د،نا اي بسیار به هم نزدیک هسته آمیز صلح غیرو  آمیز صلح

هاي  الملل مرتبط است. از طرفی با توجه به سیاست قدرت حیاتی امنیت انرژي و امنیت بین
 ةمثاب بهعاملی مهم براي حفظ جایگاه خود  عنوان بهاي خود  هسته ةبزرگ در استفاده از زرادخان

ها براي حفظ انحصار خود  ین قدرتاي بیشتر شده است. ا هاي هسته سالح ةجذبقدرت برتر، 
اي، از انتقال این فناوري به دیگر  هاي هسته سالح ةجلوگیري از اشاع ةدر این فناوري، به بهان

اي به قلم آدمی و همکاران، ایشان  در مقاله . ( 417 ، : 3137) ثقفی عامري،  کنند ها ممانعت می کشور
هاي امنیتی را ارتقا داد  گرایی ضمانت نوواقع ةیپابر  توان یمدر پاسخ به این پرسش که چگونه 

و تهدیدات امنیتی جمهوري اسالمی ایران را به حداقل رساند؟ مرقوم داشته است: با توجه به 
خصوص از  هجنوب غرب آسیا، ب ةهاي موجود در منطق تهدیدهاي ایاالت متحده و چالش

اي با ایران همچون عربستان و  هاي منطقه دشمنی آشکار برخی دولتهمچنین سوي اسرائیل، 
اي،  کسب قدرت و نفوذ منطقه منظور بهتالش ایران و هاي تروریستی،  حمایت آنان از گروه

امنیت  تأمیناي تنها راه  گیري بازدارندگی هسته اي و شکل هاي فناوري هسته بنابراین دستاورد
و  )آدمیگرایی است  واقعبراي جمهوري اسالمی ایران و ارتقاي جایگاه این کشور از نگاه نو

نتایج نهایی پژوهش در خصوص سطح قدرت ملی حاصل از  ةمقایس .(130 :3131، کشاورز مقدم
، )البته با جهشی 4G ۀ، سپس باز1G ۀگویاي بیشترین آثار در باز بیترت بهاي  فناوري هسته

این  3134در ادوار پس از پیروزي انقالب اسالمی تا سال  طور همین(.  1G ۀکمتر از باز
است و در نهایت  موس نسبت به ادوار قبل مواجهمل کامالًها با آثار سیاسی مثبت و  تالش

، ضمن 1و مندرجات جدول  این الگو ؛اي مواجه است هستهبا کمترین آثار سیاسی  ،3G ۀدور
را  1Gو 1G ،4Gهاي هاي بازه متقابل شاخص يفرازوفرودهازا،  هاي درون نمایش ارزش تالش

از سوي  .به نمایش گذاشتاست، هاي زورمدار عی از افزایش و کاهش فشارهاي دولتکه تاب
هاي خارجی  هوشمندانه با فشار هةبه درون و مواج اتکاقدرت ملی را که  يمسیر ارتقا ،دیگر
 برجسته ساخت. ،است
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