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راهبرد مصالحه در سياست خارجی داراي آثار و پيامدهاي متفاوتی است .مصالحه
میتواند زمينههاي گسترش بحران و انتظارات فزایندة بازیگران در محيط منطقهاي و
بينالمللی را بهوجود آورد .مصالحه در شرایطی از اهميت راهبردي در سياست خارجی
كشورها برخوردار میشود كه نشانههایی از همكاري براي نيل به منافع و امنيت ملی
متوازن براي مقابله با تهدیدات بهوجود آید .دیپلماسی هستهاي كه براساس اجماع
راهبردي مقامات سياسی ایران شكل گرفت ،زمينة نيل به توافق راهبردي در قالب برنامه
جامع اقدام مشترك را بهوجود آورد .دیپلماسی هستهاي و نتایج حاصل از آن براساس
برنامة جامع اقدام مشترك نشان میدهد كه مصالحه میتواند اهداف ملی و قدرت
راهبردي كشورهایی همانند ایران كه در معرض تهدیدات بينالمللی هستند را تقویت
كند .پرسش اصلی مقاله مبتنی بر آن است كه« :راهبرد مصالحه در دیپلماسی هستهاي
چه نتایجی در حوزة منافع ملی و سياست خارجی بهجا گذاشته است؟» فرضية مقاله
معطوف به آن است كه« :دیپلماسی هستهاي براساس راهبرد مصالحه منجر به كاهش
تهدیدات و حذف مرحلهاي تحریمهاي اقتصادي و راهبردي شده است» .در پردازش
مقاله از «رهيافت نئوليبرال نهادگرا» بهعنوان چارچوب نظري مقاله استفاده شده است.
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مقدمه
مصالحه در سياست خارجي ارتباط مستقيم با ميزان قدرت ،توانايي و ابزارهاي الزم
براي تأثيرگذاري دارد .هر كشوري در تالش براي دستيابي به اهداف ،تحقق
ارزشها و دفاع از منافع ملي نيازمند بهرهگيري از سازوكارهاي كنش ديپلماتيك
است .ديپلماسي هستهاي ايران را ميتوان بخشي از ابزارهاي سياست خارجي از
طريق چانهزني ديپلماتيك دانست .در اين فرآيند ،تالشهاي رسمي براي نيل به
79
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توافق در چارچوب مذاكرات ژنو ،لوزان ،وين و نيويورك انجام گرفته است.
ديپلماسي هستهاي ايران از طريق مجاري رسمي ديپلماتيك بهموازات ميانجيگري از
سوي كشورهاي ثالث انجام گرفته است .تبيين ديپلماسي مصالحه در شرايطي از
اهميت برخوردار است كه كشورها از سياستگذاري امنيتي و راهبردي براساس
«الگوي كنش عقالني» بهرهمند شوند .ديپلماسي هستهاي ايران براساس فرآيندهاي
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مصالحه و در قالب اهداف عمومي بازيگران سياست جهاني انجام گرفته است .تالش
براي راستيآزمايي و شفافسازي قابليتهاي راهبردي ايران را ميتوان بهعنوان
بخشي از ديپلماسي هستهاي ايران براي «گذار از ابهام و عدم اطمينان راهبردي»
دانست .ميزان موفقيت ديپلماتها در آن است كه زمينههاي الزم براي متقاعدسازي
ديپلماتهاي كشورهاي هدف را فراهم آورند .براين اساس ،محور اصلي سياست
خارجي دولت باراك اوباما در برخورد با ايران را بايد «متقاعدسازي راهبردي» در
حوزة ديپلماتيك دانست .هرگونه فرآيند معطوف به متقاعدسازي ،نيازمند بهرهگيري
از ابزارها و فرآيندهاي ديگري ازجمله «ديپلماسي اجبار» است .ديپلماسي اجبار را
ميتوان به عنوان بخشي از سازوكارهاي مربوط به متقاعدسازي كشورها دانست.
سياست تحريم و بهرهگيري از ادبيات مبتني بر تهديد نشانههايي از ديپلماسي اجبار
دولت آمريكا در برخورد با ايران محسوب ميشود .در فرآيند مصالحه كشورها
اهداف خود را براساس واكنشهاي گوناگون و الگوهاي مبتني بر تغييرپذيري محيط
تنظيم ميكنند .هر روند سياست خارجي ميتواند زمينههاي دستيابي به اجماع از
طريق چانهزني سياسي را بهوجود آورد .هالستي بر اين اعتقاد است كه اگر «در مورد

مسئله اي نفع متقابل و اجماع وجود داشته باشد ،روندهاي تنظيم و اجماع سياست
خارجي تنها آن اندازه به زمان نياز دارد كه جزئيات بر روي كاغذ نوشته شود.
هنگاميكه عدم توافق ،سوءتفاهم ،ناسازگاري ميان ارزشها ،هدفها و منافع دو يا
چند حكومت وجود داشته باشد ،روند مذكور ممكن است دورة زماني طوالني را
شامل شود» (هالستي.)082 :3131 ،
ديپلماسي هستهاي ايران روند نسبتا طوالني را طي كرده است .مذاكرات اوليه براي
حل و فصل اختالفات ايران و كشورهاي  5+3در فرآيند مصالحه مربوط به سپتامبر
 0231و در حاشية اجالسية ساليانة مجمع عمومي سازمان ملل متحد انجام پذيرفت.
اين فرآيند ،در آگوست  0235به تنظيم برنامة جامع هستهاي منجر گرديده و در 35
دسامبر  0235مديركل و شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي نتايج حاصل از
بازرسي ،راستيآزمايي و شفافسازي فعاليت هستهاي ايران را در قالب «نقشة راه
روند مصالحهگرايي سياست خارجي ايران در فرآيند ديپلماسي هستهاي مبتني بر
مشاركت كشورهاي  5+3بوده است .كشورهايي كه در زمرة قدرتهاي بزرگ جهاني
بوده و  5عضو آن در شوراي امنيت سازمان ملل مشاركت دارند .چنين فرآيندي
نشان ميدهد كه ديپلماسي هستهاي ايران از سازوكارهاي مبتني بر مشاركت با
نهادهاي بينالمللي و قدرتهاي بزرگ بهره گرفته است .همكاري با كشورهايي
انجام گرفته كه محوريت اصلي ساختار نظام جهاني در سالهاي بعد از جنگ دوم
جهاني را عهدهدار بودهاند.
 .1ديپلماسي مصالحه در سياست خارجي و سياستگذاري راهبردي
روندهاي سياست خارجي ايران از سال  0231معطوف به سازوكارهاي مصالحه با
نظام جهاني بوده است .هرگاه روندهاي تعامل در سياست بينالملل انجام شود،
طبيعي است كه هر بازيگري بهميزان قدرت ،توانمندي و سرمايهگذاري خود به نتايج
راهبردي نايل ميشود .موضوع قدرت بخش محوري ديپلماسي مصالحه محسوب
ميشود .هرگاه روندهاي ديپلماتيك آغاز ميشود ،كشورها از قابليت و توانمنديهاي
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مورد توافق در روند بازرسي» را مورد تأييد قرار داد.
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اقتصادي ،تكنولوژيك و راهبردي خود براي بهينهسازي نتايج ديپلماتيك بهره
ميگيرند« .منطق تناسب» ،3چشماندازي دربارة نحوة تفسير اقدامات بشر ارائه
ميدهد .تصور ميشود كه هر اقدام و از آن جمله سياستگذاري ،توسط قوانين
مناسب يا رفتاري خاصي هدايت ميشود كه در نهادهاي باثبات تداوم يافته و
سازماندهي شدهاند .تناسب قوانين ،دستاوردهاي راهبردي و الگوهاي همكاري
دربرگيرندة عناصر هنجاري و شناختي بازيگران در مذاكرات و همكاريهاي
111

راهبردي بوده است .هر بازيگر در روند تعامل تالش دارد تا وظايفي را عهدهدار شود
كه از نقش ،هويت و كاركرد خود براي تداوم عضويت در گروه بهرهمند شود
)& Olsen, 1975: 155
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 .(Marchمصالحه را ميتوان بهعنوان محور اصلي كنش

تعاملي در سياستگذاري راهبردي دانست .محور اصلي مصالحه را ميتوان در
نشانههايي از جمله تناسب مورد توجه قرار داد .هر بازي راهبردي نيازمند نشانههايي
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از همكاري ،تناسب و توازن براي نيل به مصالحه است .هر توافقي كه در درون آن
نشانههايي از تناسب و توازن ديده نشود ،طبيعي است كه امكان دستيابي به مصالحه
كاري دشوار خواهد بود .دشواري عدم تناسب را بايد در برگشتپذيري روندهاي
همكاري راهبردي كشورها تحليل نمود ).(March, 1999: 145
بهينهسازي نتايج ديپلماسي هستهاي تابعي از معادلة قدرت و نقش منطقهاي
جمهوري اسالمي ايران است .موقعيت ژئوپليتيكي ايران و قابليتهاي راهبردي
جمهوري اسالمي زمينههاي الزم براي ارتقاء جايگاه ايران در فرآيند ديپلماسي
هستهاي را امكان پذير ساخته است .قدرت راهبردي كشورهايي همانند ايران و ليبي،
تفاوت آنان در روند ديپلماسي مصالحه را نشان ميدهد .ليبي در زمان كوتاه موافقت
نمود كه تمامي قابليت هستهاي خود را از دست بدهد .ايران زيرساختهاي پژوهشي
و ابزاري خود در حوزة غنيسازي اورانيوم را در روند ديپلماسي هستهاي حفظ كرده
است (.) Tarzi, 2011: 71

1. Logic of Appropriateness

چنين فرآيندي نشان ميدهد كه زيرساختهاي قدرت تكنيكي و راهبردي ايران
زمينههاي الزم براي بهينهسازي فرآيند ديپلماسي هستهاي را امكانپذير ساخته است.
نظريه پردازان اقتصادي ،عموما علم اقتصاد را «علم تخصيص منابع كمياب» تعريف
ميكنند .چنين رويكردي در حوزه سياستگذاري عمومي را ميتوان به مثابه «هنر
امكانپذيري» تلقي نمود .به همين دليل است كه توافق هستهاي وين در آگوست
 0235بر اساس رهيافتهاي سياستگذاري به مثابه «واقعيتهاي مبتني بر
امكانپذيري» قابل تحليل ميباشد.
روندهاي ديپلماسي هستهاي ايران نشان ميدهد كه هرگونه تحرك راهبردي ميتواند
آثار خود را در حوزههاي ديپلماتيك بهجا گذارد .اگر قابليت ابزاري و راهبردي ايران
افزايش مي يافت ،زمينه براي دستيابي به نتايج و دستاوردهاي بهتري در فرآيند
ديپلماسي هستهاي امكانپذير بود .بر اساس چنين نگرشي ممكن است
واقعيتهاي ساختاري نظام بينالملل و جايگاه ايران در چنين ساختاري به منزله آن
است كه مطلوبيت بيشتري كه تفاوت بنيادين و راهبردي با اين توافق داشته باشد،
حاصل نميشد (.) Rezaiean, 2014: 75
ديپلماسي هستهاي ايران بخشي از ضرورتهاي راهبردي و امنيتي كشور را پاسخ
داده است .از آنجايي كه مخاطب ايران در روند ديپلماسي هستهاي را قدرتهاي
بزرگ تشكيل ميدهند ،طبيعي است كه مازاد راهبردي براي هر بازيگري به ميزان
قدرت و اهداف راهبردي آنان حاصل شود .با توجه به قاعدة قدرت در فرآيند
ديپلماسي مصالحه ،فرآيند معطوف به مذاكرات هستهاي و نتايج حاصل از آن
ميتوانست نتايج موثرتري در حوزه اقتصادي ايران ايجاد كند.
ابهام در آيندة تحريمهاي اقتصادي و متنوعبودن تحريمها نشان ميدهد كه امريكا و
كشورهاي جهان غرب از گزينههاي متنوعي براي محدودسازي قدرت راهبردي ايران
در آينده بهره ميگيرند .در نگرش مبتني بر سياستگذاري مصالحه كه داراي نشانههاي
اقتصاد سياسي بينالمللي ميباشد ،تحقق چنين اهدافي كار دشوار و پرمخاطرهاي
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مذاكرهكنندگان ديگري به نتايج راهبردي موثرتري در روند مذاكرات نايل گردند ،اما
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خواهد بود .به طور كلي ،سياستگذاري مصالحه بر ضرورت اجتناب از ريسك
اقتصادي تاكيد دارد

(Naim, 2013 : 75

) .اگرچه مقامات ايراني و آمريكايي بر اين

اعتقادند كه آنان هيچگونه ائتالفي با يكديگر در حوزة راهبردي و امنيت منطقهاي
نخواهند داشت ،اما نتايج حاصل از توافق هستهاي در نگرش سياستگذاري مصالحه
معطوف به افزايش سطح همكاريهاي ايران با نهادهاي بينالمللي شده است.
واقعيتهاي راهبردي بيانگر آن است كه هرگونه مصالحه از يك حوزة راهبردي و
111
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ديپلماتيك به ساير حوزهها تسري مييابد .روند گسترش بحرانهاي منطقهاي و
تجربة تعامل با ايران در موضوعات راهبردي ،زمينة گسترش همكاريها در
موضوعات امنيت منطقهاي را امكانپذير ميسازد.
مشاركت ايران در روند اجالسية وين ،پاريس و نيويورك در اكتبر ،نوامبر و دسامبر
 0235نشان ميدهد كه ديپلماسي هستهاي توانسته است بخشي از اهداف راهبردي
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ايران در چارچوب ديپلماسي مصالحه را پاسخ دهد .سياستگذاري مصالحه محور
اصلي تحليل خود را بر شاخصهاي اصلي وجود انسان در سياست و اقتصاد
بينالملل قرار داده است .براساس چنين نگرشي ،انتظارات و مطالبات كشورها از
جمله تمامي بازيگراني كه در روند مذاكرات  5+3مشاركت داشتند ،عموما انتظارات
و خواستههاي بيشتري از توافق ايجاد شده را در حوزه پيگيريهاي ديپلماتيك خود
قرار داده بودند.
 .2سياستگذاري مصالحه در مديريت راهبردي
از آنجايي كه سياستگذاري مصالحه مبتني بر نقطه تعادلي چانهزني براي دستيابي
به حداكثر گزينه ممكن است ،بنابراين طبيعي بهنظر ميرسد كه بازيگران به تمامي
مطلوبيتهاي ذهني خود نرسند .در ديدگاه و نگرش سياستگذاري اقتصادي،
هرگونه مصالحه ميتواند به منزله راه حل دقيق و بهينهاي براي پيگيري مسئله
«تخصيص منابع محدود» تلقي شود .در سياستگذاري مصالحه ،هر بازيگر براساس
قابليت توليد راهبردي از توانايي الزم براي نقشيابي سياسي و امنيتي برخوردار
ميشود).(Olsen & Peters, 1996: 72

به همانگونهاي كه با امكان تجارت آزاد در

بازار مي توان به راه حل مصالحه و مبادله براي حداكثرسازي منابع اقتصادي و گذار
از تهديدات آنارشيك نايل گرديد ،طبيعي است كه در حوزه سياست بينالملل نيز
بازيگران ميتوانند به حداكثر منافع امكانپذير در فضاي مصالحه نايل گردند .چنين
رويكرد ي به معناي آن است كه حوزه اقتصاد به عنوان بخشي از سياست و امنيت
راهبردي در روند مذاكرات هستهاي محسوب ميشود.
ادبياتي كه از سوي كارگزاران سياست خارجي و رياست جمهوري مورد استفاده قرار
ميگيرد را بايد به عنوان بخشي از واقعيت جديد در زبان سياسي ايران دانست .زبان
سياسي و سياست خارجي ،انعكاس مادي خاص خود را ايجاد خواهد كرد .زبان
سياسي و سياست خارجي را بايد انعكاس سياست اعالمي ،سياست عملي و
ضرورتهاي راهبردي يك كشور براي تأمين منافع ملي دانست .در شرايطي كه
بحران هستهاي در روابط ايران و كشورهاي گروه  5+3ايجاد شده است ،ميتوان
ابدههاي سياست خارجي دولت روحاني دانست.
مديريت راهبردي را ميتوان بخشي از معادلة توزيع قدرت و منافع در شرايط رقابتي
دانست .زيربناي مديريت راهبردي را ميتوان در بهرهگيري از سازوكارهايي همانند
رقابت و همكاري در شرايطي دانست كه بازيگران داراي اهداف ،جهتگيري و منافع
كامال متفاوتي هستند .پيروي از قوانين يك نقش يا هويت ،فرآيند شناختي پيچيدهاي
است كه رفتار متفكرانه و منطقي را ميطلبد .در اين ارتباط فرمولبندي دقيقي وجود
ندارد .بهنظر ميرسد كه هر بازيگري مصالحه و توازن را براساس گرايش و اهداف
خود تعريف ميكند ).(Elias, 1982: 145
 .2-1اجماع توافقي در مديريت راهبردي
يكي از موضوعات بنيادين مديريت راهبردي را ميتوان دستيابي به «اجماع
توافقي» 3دانست .اجماع توافقي از حوزة مديريت راهبردي به عرصة سياستگذاري
راهبردي منتقل گرديده است .در اجماع توافقي بازيگران از معيارهاي «مشابهت» و
1. Agreeable Consensus
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«تناسب» بهجاي «احتمال» و «ارزش» استفاده ميكنند .منافع براساس «درك متقابل
بازيگران» توزيع ميشود .به همين دليل است كه منطق تناسب بخش اجتنابناپذير
اجماع توافقي در مديريت راهبردي است.
اگر خواسته باشيم چنين رويكردي را به موضوعات هستهاي تسري دهيم ،در آن
شرايط هرگونه مصالحه نيازمند توافقي عمومي براي توزيع منافع و گذار از تهديدات
ميباشد .تطبيق ايدهها ،اهداف با قوانين رفتاري ميتواند براساس تجربه و قالبهاي
111
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ارزشي تبيين گردد .بازيگراني كه داراي قابليت اقتصادي و يا قدرت راهبردي فراگير
هستند ،عموما تالش ميكنند تا هرگونه توافقي را براساس «انتظار از نقش» در مبادله
و معادلة راهبردي تنظيم نمايند .انتظار از نقش در مديريت راهبردي اولينبار توسط
مارچ و سيمون تبيين گرديده است ).(March & Simon, 1993: 13
مارچ و سيمون بر اين موضوع تأكيد داشتند كه هر نقش راهبردي ،داراي گرايشات،
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رفتارها ،احساسات و ترجيحات خاص براي بازيگران در روند رقابت و همكاري
خواهد بود .بنابراين معادلة انتظار از نقش بخشي از معادلة قدرت در فضاي رقابت،
ه مكاري و مصالحه است .به همين دليل است كه بخش قابل توجهي از ادبيات و
انتقاد اعضاي مجلس نمايندگان و سناي اياالت متحده دربارة «برنامة جامع اقدام
مشترك» براساس نقش اياالت متحده بهعنوان قدرت بزرگ جهاني تنظيم گرديده
بود.
بسياري از مفاهيم و ادبياتي كه از سوي مقامات مسئول در روند ديپلماسي هستهاي
مطرح ميشود با نشانههاي مربوط به «اجماع توافقي» در سياستگذاري عمومي
هماهنگي دارد .ديدگاه سياسي و به ويژه ديدگاه عملگرا با مشخصه سياست به عنوان
هنر ممكنات ،مشابهت زيادي با اجماع توافق در روند ديپلماسي هستهاي ايران و
كشورهاي گروه  5+3دارد .بر اساس چنين نگرشي هنر سياستمداران در دو چيز
نهفته است :اول آنكه سياستمداران نيازمند هدايت گروهها براي گذار از
موضعگيريهاي منفصل به سوي مصالحهاي نسبتا پايدار هستند .از سوي ديگر،
نيازمند است تا چنين افرادي بتوانند ابداعات سياسي را براي اهدافي كه ظاهرا

آشتيناپذير ميباشد را بوجود آورند

(2015:45

 .)Shanahan,برخي از تحليلگران

سياست خارجي و گروههاي سياسي منتقد دولت بر اين موضوع تأكيد دارند كه
روندهاي سياست خارجي ميبايست تابعي از مؤلفههاي ساختاري ،ضرورتهاي
راهبردي ،شكلبنديهاي سياست بينالملل و الگوهاي كنش كارگزاران اجرايي باشد.
چنين رويكردي به مفهوم آن است كه هرگونه تغيير بهمثابه گذار از بنيادهاي ساختار
سياسي تلقي ميشود .در حاليكه واقعيتهاي تحليل سياست خارجي بيانگر آن است
كه روندهاي جديد در سياست خارجي دولت و تيم مذاكرهكننده در فرآيند ديپلماسي
هستهاي از سياستگذاري مصالحه براساس نشانههايي از «تغيير و تداوم» نسبت به روندهاي
گذشتة سياست خارجي بهره گرفتهاند.
در روند سياستگذاري عمومي ،كارگزاران سياست خارجي و اقتصادي از آزادي عمل
همهجانبه براي تحقق اهداف راهبردي خود برخوردار نيستند .به كارگيري ابتكارات
خواهد بود كه عالوه بر اراده كارگزاران سياست داخلي ،نشانهها و زمينههايي از
الگوي تعامل راهبردي در فضاي سياست بينالملل نيز وجود داشته باشد .تالش همه
جانبه يك بازيگر منطقهاي بدون توجه به شكل بنديهاي قدرت در محيط منطقهاي
و فرايندهاي كنش بازيگران جهاني نمي تواند به نتايج مطلوب منجر گردد (

World

.) Bank , 2012 : 71
 .2-2هزينههاي توافق در مديريت راهبردي
در مديريت استراتژيك اين موضوع از اهميت ويژهاي برخوردار است كه هرگونه
توافق داراي چه منافع و هزينههايي است .اگر هزينههاي توافق با منافع حاصل از آن
هماهنگي داشته باشد ،مطلوبيتهاي الزم براي بازيگران را امكانپذير ميسازد.
بنابراين هر يك از كارگزاران مديريت راهبردي تالش دارد تا هزينههاي الزم براي
هر كنش اقتصادي ،امنيتي و بينالمللي را مورد مطالعه قرار دهد .اگر هزينههاي
آغازين و ثانويه هرگونه توافق نسبت به منافع حاصله بيشتر باشد ،توافق ايجادشده از
مطلوبيت و اهميت الزم برخوردار خواهد بود.
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اگر هزينههاي توافق با منافع و نتايج حاصل از آن هماهنگي نداشته باشد ،توافق در
وضعيت ناپايداري قرار خواهد گرفت .بهطور كلي هرگونه توافق در مديريت
راهبردي ميبايست براساس مؤلفهها و موضوعاتي ازجمله انگيزه ،اجبار ،منافع
محاسبهشده و تفسير قوانين دربارة موضوع راهبردي انجام پذيرد .به همين دليل است
كه موضوعاتي همانند قالبهاي ارزشي و هويتي كاركرد چنداني در حوزة
مصالحه گرايي براساس مدل مديريت استراتژيك در سياست خارجي و امنيت ملي
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وجود ندارد.)Malony, 2014: 35( .
سياستگذاري مصالحه را ميتوان در تاريخ روابط بينالملل بسياري از كشورها مورد
مالحظه قرار داد .اجماع توافقي به معناي آن است كه تمامي بازيگران در فضاي
مربوط به حداقلهاي راهبردي به نتايج اقتصادي مطلوبي نايل ميگردند .اگرچه
ديپلماسي مصالحه از سوي ديپلماتهايي پيگيري گرديده است كه تالش دارند تا
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روند عاديسازي و گذار از تهديدات سياسي و اقتصادي را پيگيري نمايند ،اما تحقق
چنين فرايندي بدون همكاري سازمانيافتة بازيگران اصلي در سياست بينالملل كار
دشواري خواهد بود .در شرايط محدوديتهاي ساختاري امكان دستيابي به نتايج
مبتني بر برد همه جانبه براي هيچ بازيگري امكان پذير نخواهد بود .نيازهاي
اجتماعي و اقتصادي ايران بهگونهاي متراكم گرديده كه بخش قابلتوجهي از
شهروندان و كارگزاران اجرايي در كشور ،تأمين آن را از طريق فرايندهاي سياست
خارجي امكانپذير ميدانند.
در چنين شرايطي است كه ضرورتهاي سياست خارجي ايران تابعي از نيازهاي
اقتصادي و فرايندهاي معطوف به تأمين ضرورتهاي عمومي زندگي شهروندان
خواهد بود .كارگزاران اجرايي در روندهاي سياست خارجي ايران بايد بر اين امر
واقف باشند كه بازسازي نيازهاي راهبردي جامعه ايران در قالب «رفاه» و «امنيت» در
شرايطي حاصل ميگردد كه تغييرات تاكتيكي و روندهاي ابتكاري در سياست اجرايي و
الگوهاي دولتداري كشور حاصل گردد (.) Kahn, 2014: 28

 .3ارزيابي هزينه و فايدة معادلة امنيتي در راهبرد مصالحه
هرگونه سياستگذاري راهبردي براي گذار از تهديدات و ايجاد فرصتهاي جديد
براي رشد اقتصادي و امنيت ملي نيازمند پذيرش هزينههاي اقتصادي و امنيتي است.
ديپلماسي هستهاي ايران نيز داراي نشانههاي هزينه و فايده بوده است .چنين اقدامي
در چارچوب «راهبرد مصالحه» از اهميت و كاركرد برخوردار خواهد بود .هرگونه
مصالحه نيازمند پذيرش واقعيتهايي است كه بخشي از ماهيت سياست بينالملل را
تشكيل ميدهد (.) Alsis & Others , 2012 : 74
«با گذشته بيش از سه دهه خصومت و بياعتمادي ،مسير صلح ميان ايران و اياالت
متحده واقعا مسيري پرفراز و نشيب است .مسيري كه پيمودن آن هر چند سخت ولي
غيرممكن نيست و به بيشترين صبوري و هوشياري نياز دارد .رسيدن به صلح تنها از
طريق تعهد استوار به حل منازعه شرط الزم است ولي كافي نيست ...هر دو طرف
طرف بهوضوح بداند در مقابل امتيازات و انعطافهايي كه به خرج ميدهد در نهايت
چه بهدست ميآورد .براي ايرانيها مهم اين بود كه در آخر خط غنيسازي داشته
باشند .از سال  3185كه تحريم اضافه شد ،برداشتن تحريمها هم به آخر خط اضافه
شد .نهايت اينكه براي تحقق يك «توافق بزرگ» ايران و آمريكا بايد به يكديگر
اطمينان بدهند كه در آخر خط منافع يكديگر را محترم خواهند شمرد» (موسويان،
.)763-3 :3131
 .3-1بررسي هزينههاي راهبردي در فرآيند مصالحه
سياست بينالملل براساس نشانههايي از «ديپلماسي اجبار» و «سلسلهمراتب قدرت»
حاصل گرديده و ماهيت تبعيضآميز دارد .پذيرش واقعيت تبعيض در فرآيند مصالحه
ناشي از درك معادلة قدرت در رقابت راهبردي است .برخي از پژوهشگران مسائل
ايران و موضوعات راهبردي ازجمله ديپلماسي هستهاي بر اين اعتقادند كه شرايط
ساختاري براي پذيرش روند جديد در روابط ايران و جهان غرب بهوجود آمده
است .هر يك از بازيگراني كه در فضاي مصالحه قرار ميگيرند نيازمند نقشة راه
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بايد بتوانند «آخر خط» را ببينند و بر سر آن توافق كنند .بهعبارت ديگر ،هر يك از دو
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جديد براي اعتمادسازي و مصالحه خواهند بود .به اين ترتيب در راهبرد مصالحه،
ايران پروتكل الحاقي را مورد پذيرش قرار داده و فراتر از قواعد پروتكل الحاقي،
زمينة بازرسي آژانس از تأسيسات راهبردي ايران بهوجود آمد .انتقال اورانيوم
غني شده ايران به روسيه ،كاهش سانتريفيوژهاي ايران و تعطيلي برخي از سايتها
ازجمله فوردو را ميتوان در زمرة هزينههاي مصالحه دانست .در چنين شرايطي،
ايران قادر نخواهد بود تا به هيچگونه بازدارندگي از طريق تأسيسات راهبردي
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هستهاي نايل گردد (.) Katsman, 2011 : 72
مهمترين موضوعي كه در چنين فرآيندي از اهميت و مطلوبيت الزم برخوردار است،
توازن بين دادهها و ستاندهها در روند ديپلماسي هستهاي و در قالب راهبرد مصالحه
خواهد بود .در راهبرد مصالحه ،هر بازيگري به حداقلهاي راهبردي تمركز داشته و
عبور از چنين حداقلهايي را بهعنوان خط قرمز ميداند .كنگره در دسامبر 0235
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محدوديت هاي جديدي عليه ايران وضع نموده كه با ذات برنامة جامع اقدام مشترك
مغايرت دارد.
تفاوتهاي ساختاري ،ادراكي و كاركردي ايران و آمريكا در حوزههاي منطقهاي و
بينالمللي هزينههاي در حال گذار ايران را افزايش خواهد داد .گروههاي محافظهكار
در آمريكا تالش دارند تا از قابليتهاي قانوني و ساختاري خود بهره گرفته و طيف
جديدي از محدوديتهاي راهبردي عليه ايران را بهوجود آورند .چنين رويكردي
ميتواند زمينههاي الزم براي كسب نتايج پرمخاطره در آينده را بهوجود آورد.
پتانسيل و انگيزش تحرك گروههاي انقالبي و اصولگرا در ايران بهگونهاي است كه
هرگونه مخاطره براي كسب نتايج را بهمنزلة سازش تلقي نموده و زمينه براي
گسترش تضاد را اجتنابناپذير ميسازد (.) Trevera, 2013: 75
بسياري از مفاهيم و گفتمانهاي رقابت سياسي گروههاي مختلف در ايران تابعي از
رقابت آنان در حوزة موضوعات راهبردي و سياست خارجي بوده است .برنامة جامع
اقدام مشترك نيز بهگونههاي متفاوتي تفسير ميشود .برخي از گروههاي تحليلي در
ايران ،نتايج حاصله در روند تنظيم برنامه جامع اقدام مشترك را بهمنزلة مصالحه و

بازي برد ـ برد نميدانند .چنين گروهي اعتقاد دارند كه توازن در دستاوردها و نتايج
حاصل نگرديده و در نتيجه ايران به اهداف اوليه و آنچه بهعنوان نتايج «آخر خط»
مرسوم گرديده را كسب نخواهد كرد .
در سياستگذاري مصالحه برخي از امتيازات اعطا شده به جهان غرب ميتواند
زمينههاي الزم براي كاهش تهديدات آينده را بهوجود آورد .در چنين شرايطي است
كه گروههاي محافظهكار آمريكا و مجموعههاي اسرائيل محور تالش كمتري خواهند
داشت تا از سازوكارهاي تهاجمي و اقدامات پردامنه نظامي عليه ايران بهرهمند شوند.
به عبارت ديگر ،سياستگذاري مصالحه زمينه شكلگيري كنشهايي را بوجود ميآورد
كه معطوف به «الگوهاي كنش بيهوده» 3خواهد بود .اين مدل در سياستگذاري
مصالحه به معناي شرايطي است كه امكان انجام اقدامات تهاجمي عليه ايران را
كاهش خواهد داد ( .) Ackerman , 2012: 91
مصالحهگرايي به مفهوم آن است كه ميتوان هر توافقي را بر اساس «هزينه نهايي» و
همچنين «قيمت در سايه» ارزيابي شود .توازن راهبردي را بايد بهعنوان يكي از
واقعيتهاي بنيادين اثربخشي تنشزدايي در سياست خارجي دانست .در
غيراينصورت ،هرگونه راهبرد مماشات ميتواند مخاطراتي را در آينده روابط
خارجي ايران ايجاد كند .سياستگذاري مصالحه به مفهوم آن است كه در هر كشوري
كارگزاران سياست خارجي تالش ميكنند تا بيشترين مطلوبيت راهبردي براي اهداف
و منافع ملي واحد سياسي ايجاد

نمايند).(Glazer & Rothenberg, 2001: 62

هرگونه انعطافپذيري راهبردي ،به همانگونهاي كه داراي هزينههاي اقتصادي و
امنيتي است ،طبيعي است كه نتايج و سودمنديهاي مربوط به خود را نيز داشته
باشند .ايران در زمرة كشورهايي است كه از قابليت الزم براي اثرگذاري در محيط
منطقهاي برخوردار است .ايران منطقهاي را ميتوان بهعنوان بخشي از راهبرد سياست
خارجي و امنيتي جمهوري اسالمي ايران دانست .در شرايطي كه تهديدات امنيتي در
1. Pump-priming model
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چارچوب تحريم اقتصادي ،فناوري و راهبردي افزايش يافت ،هرگونه مصالحه
ميتواند بر فرآيندهاي تحريم و محدوديتهاي راهبردي تأثير بهجا گذاشته و
مطلوبيتهاي جديدي را بهوجود آورد

).(Pawson & Tielly, 1997: 75

الگوي ديپلماسي اجبار اياالت متحده در روند محدودسازي قدرت ابزاري و
راهبردي ايران معطوف به شرايطي است كه حجم تحريمهاي اعمالشده عليه ايران
بهگونة مرحلهاي افزايش يافته تا زمينه براي انعطافپذيري راهبردي جمهوري
111
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اسالمي بهوجود آيد .زمانيكه انعطافپذيري منجر به تخليه قدرت راهبردي ايران
گرديد ،طبيعي است كه موضوع مربوط به تحريمها نيز بايد در وضعيت تجديدنظر
قرار گيرد .اگرچه ابهامات مربوط به  PMDدر شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي
اتمي و در دسامبر  0235پايان يافت ،اما اقدامات كنگره براي اعمال محدوديتهاي
جديد را ميتوان بخشي از فرآيندي دانست كه منافع و سودمندي ناشي از ديپلماسي
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هستهاي مصالحه را كاهش ميدهد.
سودمندي راهبردي داراي نشانههاي پيشگيرانه و پيامدگرايانه است .بخشي از منافع و
سودمندي مربوط به شرايطي است كه بازيگران در وضعيت تهديد كمتري در آينده
روبهرو شوند .بهطور كلي نظريهپردازاني كه داراي رويكرد آيندهپژوهي هستند،
عموما به موضوعات و مسائلي اشاره دارند كه نتايج هرگونه مصالحهاي را براساس
پيامدهاي احتمالي آينده ارزيابي ميكنند .اينگونه پيامدها ميتواند داراي نتايج
اقتصادي ،امنيتي و راهبردي باشد (.) Aronoff , 2014 : 69
روندهاي آيندهپژوهانه ميتواند هرگونه تصميمگيري را براساس احتماالت سياسي و
امنيتي آينده ارزيابي نمايد .افراد و گروههايي كه به همكاري راهبردي با آمريكا
اميدوار بودند ،تالش داشتند تا زمينههاي الزم براي نقشيابي بازيگراني را بهوجود
آورند كه به سود متقابل منجر شود .درحاليكه ساختار سياسي آمريكا ماهيت تكثرگرا
دارد .تكثرگرايي در ساختار سياسي به اين مفهوم است كه گروههاي سياسي رقيب
وجود دارند كه اهداف و منافع يكديگر را متوازن مينمايند .به همين دليل است كه

تصميمگيري راهبردي در آمريكا براساس مدل دولتمحور يا رئيسجمهور محور
نميتواند نتايج دقيقي را بهوجود آورد.
«ساختار و فعاليتهاي كنگرة اياالت متحده بهخوبي بيانگر ويژگي غيرمتمركز و
ناهمگن بودن نظام سياسي امريكا است .طبقات مختلف ،سياستهاي تكثرگرايانه و
منطقهاي در فعاليتهاي نظام كميتهاي و در الگوهاي متغير رأيدهي و تصميمگيري
مسائل مختلف يافت ميشود ...بنابراين سياستگذاري در آمريكا فرآيندي نامنظم و
منقطع است .كنگره برنامههايي را تصويب ميكند ولي تخصيص بودجه براي آن
انجام نميگيرد .دولت آمريكا مسئولترين حكومتها در برابر قوة مقننه به نسبت
اكثر كشورهايي است كه نظامهايي با احزاب مختلف دارند .در سالهاي  3331به
بعد ،تالشهايي را كنگره بهمنظور افزايش كنترل خود بر قوة مجريه در زمينههاي
سياست مالي و خارجي انجام داد» (وايل.)006 :3187 ،
سياستگذاري امنيتي بهوجود ميآورد .هرگاه ساختار قدرت از اركان و نيروهاي
تأثيرگذار محدودتري برخوردار باشد ،طبيعي است كه زمينهها و نشانههاي بيشتري
براي تصميم گيري راهبردي وجود خواهد داشت .معادلة قدرت در آمريكا شرايطي را
نشان ميدهد كه امكان برگشت پذيري فرآيندهاي راهبردي در برخورد با ايران را
اجتنابناپذير ميسازد .به همين دليل است كه عدهاي از تحليلگران سودمندي توافق
ايجادشده را در طوالنيمدت بسيار محدود ميدانند.
مدل سياستگذاري مصالحه معطوف به آن است كه انگيزههاي تهاجمي اضافي در
فرآيند توافقي كه در ابتدا غيرمعقول شناخته ميشود را توجيه ميكند .الگوهاي كنش
راهبردي نيازمند بهرهگيري از قواعد بوروكراتيك و الگوهاي كنش ديپلماتيك در
راستاي متقاعدسازي بازيگران رقيب خواهد بود .در چنين شرايطي روندهاي سياست
خارجي ايران نيازمند كنش همكاريجويانه از طريق چندجانبهگرايي راهبردي خواهد
بود .كارگزاراني كه از الگوي بوروكراتيك در تحقق اهداف سياست خارجي ،امنيتي
و راهبردي بهره ميگيرند ،تالش خواهند نمود تا روندهاي ديپلماتيك جمهوري
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در همتنيدگي ساختار قدرت در آمريكا مشكالت بيشتري را براي تصميمگيري و
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اسالمي را براساس مفاهيم قانوني ،قاعدهگرا و مسئوالنه تبيين و اجرا نمايند (مصلي
نژاد .)007 : 3132 ،يكي از مهمترين موضوعات مربوط به سياستگذاري مصالحه را
ميتوان در ارتباط با موضوعات مربوط به اثربخشي و كارآمدي تحليل نمود.
سياستگذاري مصالحه در فرآيند توافق وين آوريل  0235مشابه «منحني الفر» در
سياستگذاري اقتصادي است كه به معناي ايجاد جاذبه براي كسب حداقلهاي
تدريجي در زمان طوالني ميباشد .چنين رويكردي جلوههايي از سياستگذاري
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اقتصادي را نشان ميدهد كه سود حداقل را عامل اصلي بحرانهاي همانند ركود و
تورم ميداند .در چنين شرايطي است كه اجماع توافقي در سياستگذاري مصالحه،
زمينههاي كاهش تهديدات اجتنابناپذير را در آينده بوجود خواهد

آورد (Lindblom,

).1990: 74
شاخصهاي اصلي سياستگذاري مصالحه در روند ديپلماسي هستهاي ايران به عنوان
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بخشي از ضرورتهاي راهبردي جمهوري اسالمي در محيط پرمناقشه امنيتي تلقي
مي شود .از آنجايي كه ارزيابي سياست خارجي را بايد كارآمدي و استقالل عمل
دانست ،سياست خارجي كشورهايي كه در حوزههاي كارآمدي و استقالل عمل با
مشكالت اجرايي و يا راهبردي روبهرو ميباشند ،عموما در وضعيت برگشتپذيري
قرار ميگيرند .توافق هستهاي بر اساس سياستگذاري مصالحه معطوف به
سازوكارهايي است كه روندهاي برگشتپذير را كنترل نمايد.
روندهاي سياست خارجي ايران در شرايطي با تغيير همراه گرديده است كه بخش
قابل توجهي از كارگزاران اجرايي و زمامداران راهبردي آمريكا بر ضرورت تداوم
سياست مهار و تحريمهاي اقتصادي تأكيد دارند .چنين تحريمهايي نمي تواند به
عنوان نشانه مثبتي در نگرش بازيگران موثر در سياست جهاني نسبت به روندهاي
آغازين و ابتكارات راهبردي حسن روحاني تلقي شود .چنين فرآيندي در
سياستگذاري عمومي به مثابه «هزينههاي سود آينده» تلقي ميشود .هر هزينهاي كه
در شرايط موجود انجام ميگيرد ،ميتواند نتايج موثري در آينده ايجاد نمايد .

 .3-3نقش مصالحه در ديپلماسي هستهاي ايران
سمتگيري سياست خارجي ايران در فرآيند ديپلماسي هستهاي ،تابعي از نگرش و
تصورات انقالبي درباره كاركرد امريكا نسبت به جمهوري اسالمي بوده است .اگرچه
ايران و آمريكا رويكرد همكاري جويانه ،سازنده و موثري نسبت به يكديگر در ارتباط
با موضوعات راهبردي ندارند ،اما ضرورتهاي نقش يابي بازيگران در سياست
بينالملل ،زمينههاي الزم براي همكاري ،مشاركت و مصالحه را امكان پذير ميسازد.
به اين ترتيب سياست مصالحه با رويكرد و ايستارهاي بازيگران نسبت به يكديگر
تفاوت دارد

(Lindblom, 1990: 75

) .هر كنش ايران و آمريكا در فرآيند ديپلماسي

هستهاي را ميتوان نشانه اي از كنش متقابل براي تحقق اهداف و منافع ملي دانست.
يك بازيگر ميتواند از طريق ابتكار عمل ،در تصورات و ادراكات ايجاد شده تاثير
عالمتها و نشانههاي مختلفي از كنش راهبردي وجود داشته است .تحريمهاي
اقتصادي يكجانبه و چندجانبه را ميتوان در زمره عواملي دانست كه زمينه مصالحه
را بهوجود ميآورد .هر نوع مصالحه نيازمند بهرهگيري از ابزارهايي است كه قابليت
راهبردي ايران و يا آمريكا براي اثربخشي را امكانپذير ميسازد .اگر ايران يا هر يك
از قدرتهاي بزرگ فاقد ابزارهاي راهبردي براي ايجاد جاذبه ،تهديد و يا انگيزه
براي كنش متقابل براي مصالحه نباشند ،طبيعي است كه بازيگران قادر نخواهند بود تا
از ابزار قدرت خود براي وادار سازي ديگري به انعطاف و كنش همكاري جويانه
استفاده نمايند .هالستي در اين ارتباط بيان ميدارد كه« :روند سياست بينالملل براي
مصالحه هنگامي آغاز ميشود كه يك دولت ميكوشد با اعمال و عالمتهاي
گوناگون ،رفتار ،تصورات و سياستهاي بازيگر رقيب را تغيير داده و يا ثابت نگه
دارد .بر اين اساس ،قدرت را ميتوان به مثابه توانايي كلي يك دولت در كنترل رفتار
ديگران تعريف كرد .بنابراين :
دولت الف اعمال نفوذ ميكند بر دولت ب براي انجام دادن عمل مشخص.
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بجا گذارد .در روابط ايران با آمريكا و ساير بازيگران موثر در سياست بينالملل،
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هرگونه ديپلماسي در روابط بازيگراني كه داراي منابع ،اهداف و يا قدرت متفاوت
ميباشند ،براساس نمودار يادشده شكل ميگيرد .دولت الف ميكوشد بر دولت ب
نفوذ بگذارد ،زيرا هدفهاي مشخصي را براي خود تعيين كرده است .اگر قاعده باال
مبناي همه روندهاي سياست بينالملل باشد ،توانايي كنترل و رفتار را ميتوان
براساس نفوذ ،ابزار تهييج ،ترغيب ،فدا شدن ،تهديد يا مجازات حاصل كرد (هالستي،
.)052 :3131
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دومين عنصر تاثيرگذار در سياست گذاري مصالحه را ميتوان بهرهگيري از منابعي
دانست كه در روند تاثيرگذاري و اعمال نفوذ به كار گرفته ميشود .از آنجائيكه در
سياست گذاري مصالحه ،تمامي كشورها نفوذ برابري ندارند ،بنابراين به نتايج و
دستاوردهاي غيربرابر نيز نايل ميگردند .ايران ،آمريكا و ساير كشورهاي گروه 5 + 3
براي تحقق اهداف خود تالش ميكنند تا ابزارهاي متفاوتي را به كار گيرند .رابرت

دیپلماسی هستهاي و راهبرد مصالحه در سیاست خارجی ایران

دال تالش دارد تا بين منابع قدرت و نفوذ راهبردي در هرگونه ابتكار ديپلماتيك
رابطه متقابل برقرار نمايد .طبعا مهارت نقش موثري در دستاورد كشورها در فرآيند
ديپلماسي هستهاي و يا هرگونه چانه زني ديگر خواهد داشت .مهارت به مفهوم
چگونگي بهرهگيري از اطالعات ،تكنيك ،ثروت و قدرت نظامي در فرآيند رقابت
راهبردي است (.) Dahl, 1991: 25
مصالحه ايران در سياست بينالملل براي نيل به توافق جهت پايان دادن به تحريمهاي
اقتصادي و آغاز روابط جديد متقابل و همكاريجويانه بوده است .در اين فرآيند هر
يك از بازيگران ميبايست  5الگوي كنش را در روابط متقابل پيگيري نمايند .در گام
اول هر يك از بازيگران ميبايست از سازوكارهاي مبتني بر همكاري كردن يعني
انجام دادن يا انجام ندادن عمل خاص بهره گيرند .گام دوم الزم است تا در مواضع
خود تاكيد داشته باشند ،يعني اينكه نشان دهند كه پيام يا عالمت بازيگر رقيب را
دريافت نكرده اند .گام سوم ،مبتني بر دفع وقت براي اين است كه نشان دهند،
موضوع براي آنان اهميت فوري و فوتي ندارد .گام چهارم مبتني بر چانه زدن و
همچنين تالش براي تغيير دادن هدف دولت رقيب ميباشد .گام پنجم مبتني بر

مقاومت كردن بوده كه براساس پيگيري راهبرد تالفي در برابر پيشنهادات ،تهديدات
و الگوي كنش طرف مقابل به كار گرفته ميشود

( Karsten , Hawell & Allen, 1994,

.)65

هر يك از  5مؤلفه ياد شده در سياست گذاري مصالحه ،مورد توجه حوزه ديپلماسي
هستهاي ايران و كشورهاي  5 + 3قرار گرفته است .الگوي همراهي كردن را ميتوان
براساس ادبيات و مفاهيمي مورد توجه قرار داد كه زمينههاي الزم براي اعتماد متقابل
و اراده سياسي براي نيل به توافق را امكان پذير ميسازد .ايران در طرح اقدام مشترك
نسبت به نگراني جهان غرب دربارة فعاليت هستهاي و روند غنيسازي ،نگرش
سازنده اتخاذ كرده است.
ايران و كشورهاي جهان غرب نسبت به الگوي رفتاري طرف مقابل در وضعيت
بي اعتمادي قرار داشتند .دغدغه اصلي جهان غرب آن بود كه برنامه هستهاي ايران
شفاف سازي امكان پذير ميشد .به همين دليل در اولين پاراگراف طرح اقدام
مشترك بر اين موضوع تأكيد شده است كه« :هدف اين مذاكرات دستيابي به راهحل
جامع بلندمدت مورد توافق طرفين است كه اطمينان يابد برنامة هستهاي ايران
منحصرا صلحآميز باقي خواهد ماند .ضرورتهاي مصالحهگرايي ايجاب ميكند كه
موضوع فتواي هستهاي در ادبيات سياسي و ديپلماتيك ايران برجسته شود (

World

.)Bank, 2015 : 91
ايران از مفاهيم و ادبيات الزم براي بياثرسازي تهديدات گذشته بهره گرفت .ادبيات
دولت جديد براساس همراهي كردن و توافق متقابل شكل گرفته است .در اين ارتباط
تأكيد شد كه ايران هرگز بهدنبال دستيابي و يا گسترش هيچگونه سالح هستهاي
نخواهد بود .هدف از فرآيندهاي شفافسازي و اطمينانيابي را بايد رفع نگرانيهاي
راهبردي جهان غرب دانست .واقعيت آن است كه ايران در نوامبر  0231تعريف
جديدي از فعاليت هستهاي و همكاريهاي بينالمللي ارائه داده است.
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ماهيت غيرصلح آميز داشته باشد ،دستيابي به اين هدف صرفا از طريق بازرسي و

111

ايران توجه چنداني به گام دوم مصالحه نداشت .گام دوم مصالحه به مفهوم آن است
كه در پذيرش پيام طرف مقابل ايجاد ترديد نموده به گونهاي كه به حداكثر هدف
طرف مقابل توجهي انجام نگيرد .نگرش ايران مبتني بر فرايندي بود كه زمينههاي
الزم براي درك نگراني طرف مقابل را منعكس ميساخت .علت اين امر را ميتوان
ناشي از فضا و ادبياتي دانست كه زمينههاي الزم براي همكاري متقابل را امكانپذير
ميسازد.
111
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درحاليكه هرگاه آمريكاييها صحبت از پايان دادن به تحريمها و آغاز مرحله جديد
مينمودند ،از مفاهيم و ادبياتي نيز بهره ميگرفتند كه پايان دادن به تحريمها را
مشروط به انجام اقدامات تكميلي ميكرد .چنين تكنيكي مورد توجه ايران قرار
نگرفت  .به همين دليل است كه اورانيوم غني شده و اكسيد اورانيوم ايران به سمت
روسيه بارگيري و منتقل شد ،درحاليكه هنوز تحريمها بهويژه تحريمهاي مالي و
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بانكي پايان پيدا نكرده است  .اگر ايران از تاكتيك همراهي كردن بهره گرفت،
ميبايست در گام دوم از تاكتيك ناديده گرفتن و وانمود كردن اين كه مطالبات
قدرتهاي بزرگ با اهداف و رويكرد ايران تطبيق ندارد ،استفاده نمايد (اسميت و
ديگران.) 057 : 3130 ،
عدم بهرهگيري از چنين فرايندي ،محدوديتهايي را براي قدرت اقتصادي و
راهبردي ايران بهوجود آورده است .ايران مطالبات كشورهاي غربي را درك كرد،
درحاليكه كشورهاي جهان غرب تاكنون از سازوكارهاي ناديده گرفتن مطالبات ايران
و مشروطسازي آن به انجام برخي از اقدامات كه ماهيت پيش فرض دارد استفاده
كرده است .اگر ايران از قابليت راهبردي برخوردار است ،بهگونهاي كه چنين
قابليتهايي براي جامعة جهاني احساس نگراني بهوجود ميآورد ،طبيعي است كه
قدرتهاي بزرگ ميبايست امتيازات بيشتري در روند سياستگذاري مصالحه به ايران
اعطا نمايند.
يكي از داليل طوالنيشدن روند ديپلماسي هستهاي را ميتوان ناشي از طرح
موضوعات و مطالبات متعددي دانست كه پاسخ به آن نيازمند فرصت بيشتر به

كارگزاران اجرايي و تصميم گيران راهبردي ايران بوده است .ايران همواره تالش
دارد تا بخشي از نيازهاي راهبردي خود را از طريق مصالحه و همكاري با قدرتهاي
بزرگ بدست آورد .در چنين شرايطي هرگونه ناديده گرفتن و دفع وقت ،مخاطرات
و محدوديتهايي را براي ايران بهوجود خواهد آورد (رنشون.)87: 3131 ،
روندهاي معطوف به گام چهارم ابتكار ديپلماتيك يعني چانه زني براي تغيير اهداف
كشورهاي  5 + 3نتايج چنداني براي ايران ايجاد نكرده است .ايران عموما" اهداف
راهبردي خود را در قالب الگوهاي سياسي و سازوكارهايي تنظيم نموده كه دستور
عمل آن توسط كشورهاي  5 + 3تهيه شده است .چنين فرايندي مشكالت و
مخاطرات زيادي را براي تحقق اهداف راهبردي ايران اجتناب ناپذير ميساخت.
درحاليكه كشورهاي  5 + 3نه تنها از الگوي دفع وقت ،بلكه از سازوكارهاي مربوط
به ناديده گرفتن و چانه زني براي تغيير هدفهاي دولت ايران استفاده كردهاند.
بهرهگيري از الگوها و سازوكارهايي بوده است كه زمينههاي الزم براي مشاركت
ايران در پيگيري اهداف را فراهم سازد .اهداف راهبردي ايران ،معطوف به پايان دادن
به تحريمها و ايجاد روابط عادي با ساير بازيگران محيط بينالملل بوده است.
پذيرش اهداف تصريح شده كشورهاي  5 + 3منجر به اقدام متقابل از سوي آنان
براي پذيرش اهداف اقتصادي و راهبردي ايران نگرديده است.
در چنين شرايطي ،چالشهايي براي مصالحه بهوجود ميآيد ،زيرا نتايج حاصل از
برنامه جامع اقدام مشترك هيچگونه زمينهاي براي پيگيري و اجراي استراتژي تالفي
را بهوجود نمي آورد .بررسي فرآيند ديپلماسي هستهاي ايران بر اساس نگرش
سياستگذاري مصالحه معطوف به كسب نتايجي است كه زمينههاي الزم براي سود
نامتوازن متقابل و يا هزينههاي نامتوازن متقابل را بوجود آورده است .هر يك از
اهداف و الگوهاي راهبردي ايران در شرايطي ميتواند به مطلوبيت منجر گردد كه
مبتني بر نشانههايي از مشاركت و كنش متقابل از سوي كشورهاي  5+ 3باشد.
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ضرورتهاي سياست گذاري مصالحه در روند ديپلماسي هستهاي ايران نيازمند

119

 .4راهبرد معامله بزرگ در ديپلماسي مصالحه هستهاي ايران و 5+1
ديپلماسي هستهاي ايران معطوف به حل اختالفات فني ،سياسي و راهبردي بوده
است .شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي نيز از اين ساز و كار براي حداكثر
سازي تعامل خود با ايران بهره گرفت .اگر ايران در روند تعهدات خود پروتكل
الحاقي را به صورت همه جانبه پذيرفت و به مرحله اجرا گذاشت ،زمينه براي انجام
اقدامات متقابل از سوي جهان غرب نيز فراهم گرديده و اتهامات ادعايي مدير كل
119
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آژانس كه در نوامبر  0233مطرح شده بود را در دسامبر  0235پايان داد.
انجام چنين اقدامي را ميتوان در قالب بخشي از راهبرد معامله بزرگ دانست .معامله
بزرگ در شرايطي به نتيجه مورد نظر منجر ميشود كه همكاريهاي متقابل
كشورهاي  5+3بهويژه آمريكا براي پايان دادن به تحريمها و بهرهگيري از
سازوكارهاي همكاري جويانه و سازنده مبتني بر حسن نيت را فراهم آورد.
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سياستگذاري تحريم اقتصادي و راهبردي آمريكا عليه ايران روندي پيچيده و درهم
تنيده را تجربه كرده است .در اين روند ،طيف گستردهاي از حوزههاي مالي ،بانكي و
تجاري ايران تحت تأثير سياستهاي تحريم قرار گرفتهاند (كالرك و هوك:3131 ،
.) 186
واقعيتهاي بازار مسكن ،صنعت ،بورس و حوزة مالي بانكي ايران نشان ميدهد كه
آثار تحريم هنوز باقي بوده و براي پايان دادن به چنين محدوديتهايي نيازمند ارادة
ملي خواهد بود .نشانههايي از ارادة ملي را ميتوان در روند ديپلماسي هستهاي
مشاهده كرد .در اين شرايط ،تمامي مقامات عالية سياسي ،نهادهاي كشوري و
لشكري از روند ديپلماسي هستهاي حمايت بهعمل آوردند .رهبران ،كارگزاران و
نهادهايي كه چنين حمايتي را به انجام رساندهاند ،در دورههاي پسابرجام انتظار دارند
كه زمينههاي پايان دادن به تحريمها بهوجود آيد.
سياستگذاري پسابرجام را ميتوان در قالب الگوهايي پيگيري نمود كه مبتني بر
انسجام در سياستگذاري راهبردي خواهد بود .انسجام راهبردي بهمعناي شرايطي
است كه تمامي نهادها و كارگزاران نسبت به اهميت و ضرورت پايان دادن به

تحريمها به نقطة توافق نايل گردند .واقعيتهاي راهبردي در روند ديپلماسي
هستهاي ايران و گروه  5+3نشان ميدهد كه تحريم اقتصادي اعمال شده از سوي
قدرتهاي بزرگ در سياست بينالملل ،در نهايت منجر به كاهش رفاه اجتماعي
جامعه ايران گرديده است .كاهش قيمت نفت ،مشكالت اقتصادي ايران در سال
 3135را افزايش خواهد داد (.) World Bank , 2015 : 194
پايان دادن به تحريمها بهعنوان تنها برگ برنده اقتصاد سياسي ايران براي كنترل تورم
و پايان دادن به ركود خواهد بود .براي اينكه چنين هدفي حاصل گردد ،تحريمها به
گونهاي اعمال گرديده است كه در مرحله اول زمينه براي تشديد «فضاي عدم
اطمينان» در ساختار اقتصادي ايران بوجود ميآيد .فضاي عدم اطمينان منجر به
افزايش نرخ ارز گرديده است .چنين فرايندي منجر به اختالل در تامين كاالهاي
اساسي كشور گرديده و از سوي ديگر زمينههاي الزم براي تشديد تورم و كاهش
اگرچه اجراي سياست تالفي جويانه كار دشواري براي اهداف اقتصادي ايران خواهد
بود  ،اما واقعيت آن است كه ايران در فرآيند مصالحه از الگوي اعتماد استفاده كرده و
در نتيجه فاقد ابتكار عمل براي اثرگذاري بر محيط راهبردي خواهد بود.
ضرورتهاي پايان دادن به تحريمهاي اقتصادي ايجاب ميكند كه از «سياستگذاري
معاملة بزرگ» استفاده شود .بسياري از نهادها و مراكز مشاركت كننده در سياست
گذاري امنيتي آمريكا داراي رويكرد تعارضي با اهداف سياسي و امنيتي جمهوري
اسالمي ايران ميباشند .تداوم چنين فرايندي مشكالت اقتصادي ايران در سال 3135
را افزايش خواهد داد.
ضرورتهاي بازي بزرگ در نيل به توافق ايجاب ميكند كه فضاي ساختاري در
آمريكا از سازوكارهاي همكاري جويانه در برخورد با ايران استفاده نمايد .معامله
بزرگ بدون پايان دادن به برخي از محدوديتها و تحريمهاي اعمال شده حاصل
نخواهد شد .پايان دادن به چهار حوزة تحريم اقتصادي صرفا از طريق ديپلماسي و
الگوهاي تاكتيكي حاصل نميشود .هر يك از بازيگران سياست بينالملل تالش دارند
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قدرت خريد مردم را اجتناب ناپذير ساخته است.
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تا در شرايط بحران موقعيت بهينه را از طريق توافق بهدست آورند .الگوي كنش
راهبردي چين در دهة  3332زمينههاي الزم براي سياستگذاري معاملة بزرگ را
بهوجود آورد (.) Alsis & Others , 2012 : 91
ديپلماسي هستهاي بدون تحقق اهداف مربوط به معامله بزرگ قادر به تحقق اهداف
اقتصادي و اجتماعي ايران نخواهد بود ،علت اصلي ارائة پيشنهاد مبتني بر
سياستگذاري معاملة بزرگ را ميتوان بهينهسازي موقعيت اقتصادي ،صنعتي و
111
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تكنولوژيك ايران در روندي دانست كه زمينهها و فرآيند معاملة بزرگ را حاصل
ميسازد .نظريهپردازان سياستگذاري اقتصادي و امنيتي همانند «دابل گريپ» بر اين
موضوع تأكيد دارند كه اگر زمينه براي حل موضوع مشخصي از طريق سازوكارهاي
ديپلماتيك توسط كشورها بهوجود آيد ،در آن شرايط امكان دستيابي به اهداف فراگير
وجود دارد.
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 .4-1شاخصها و نشانههاي معامله بزرگ در روند سياستگذاري مصالحه
سياستگذاري مصالحه بخشي از واقعيت ديپلماسي هستهاي ايران را تشكيل ميدهد.
اگرچه چنين فرايندي پايان گرفته و اجراي آن توسط نهادهاي سياسي و فني ،پيگيري
ميشود ،اما تحقق چنين اهدافي بدون نشانههاي معاملة بزرگ امكان پذير نيست.
هرگونه ابتكار در ديپلماسي هستهاي نيازمند مشاركت و درك متقابل بازيگر رقيب
براي حداكثر سازي منافع مشترك است .در چنين شرايطي ،بهينهسازي سازوكارهاي
كنش اقتصادي و قابليتهاي راهبردي از طريق نقشيابي سياست خارجي در
حوزههاي منطقهاي و بينالمللي حاصل ميشود.
سياستگذاري معاملة بزرگ بهمفهوم آن است كه هر يك از بازيگران بينالمللي و
منطقهاي نقش ساير بازيگران در حوزة راهبردي را درك ميكنند .دولتهاي نفتي
درگير شيوههاي خاصي از سياستگذاري اقتصادي ميباشند .نفتيشدن فضاي
سياستگذاري آثار خود را در اقتصاد سياسي بينالمللي بهجا ميگذارد .نياز ايران به
درآمدهاي ناشي از فروش نفت ،آثار خود را در فرايند تحريمهاي يكجانبه و
چندجانبة جهان غرب عليه جمهوري اسالمي ايران منعكس ميسازد (

Beeman ,

2008 : 95

) .ايران داراي سرمايه ناكافي در اقتصاد ملي بوده ،بنابراين براي تامين

نيازهاي خود بر ضرورت پايان يافتن تحريمها تاكيد داشته است .در شرايط موجود،
تحريم اقتصادي عليه ايران ،در اليههاي مختلفي از سياست و اقتصاد جهاني شكل
گرفته است .چنين فرايندي به مفهوم آن است كه اقتصاد و سياست در نظام جهاني
ماهيت سلسله مراتبي ندارد .اگر ساختار نظام بينالملل ماهيت سلسله مراتبي داشت،
در آن شرايط هرگونه فشار بينالمللي اياالت متحده آثار خود را در زمان محدود
بدون واسطه بجا ميگذاشت .بسياري از محدوديتهاي اقتصادي امريكا عليه ايران
منجر به اثربخشي سريع نگرديده است (.) Katsman , 2011 :171
در اين شرايط كشورها در صدد كنترل تهديدات ميباشند .نظريه پردازاني همانند
«هووي» و «هيوزبي» بر اين موضوع تاكيد دارند كه الگوي ايران در ارتباط با تحريم-
ها مبتني بر دو نشانه ادامه تحريم به موازات ادامه چانه زني سياسي ميباشد .طبيعي
يا در شرايط تحريم شديد زمينه براي مقاومت و يا تسليم ايجاد ميشود .بسياري از
نشانههاي تحريم اقتصادي ايران بيانگر آن است كه چنين فرايندي به نتيجه مقاومت
يا تسليم منجر ميگردد .ضرورتهاي سياستگذاري معاملة بزرگ ايجاب ميكند كه
الگوي مصالحه حد واسط وضعيت مقاومت و تسليم شكل گيرد (مرشايمر: 3132 ،
.) 165
 .4-2تعامل سيكلي در سياست گذاري مصالحه و الگوي معامله بزرگ
سياستگذاري مصالحه را ميتوان بخشي از الگوهاي كنش تعاملي و رقابتي با
قدرتهاي بزرگ در شرايط تضادهاي گسترش يابنده دانست .جهان غرب ،انعطاف
پذيري ايران را بهعنوان گامي جديد در روابط منطقهاي و بينالمللي ميداند.
نمايندگان كنگره از سازوكارهاي محدودسازي ايران در حوزه منطقهاي و در قالب
مقابله با تروريسم بهره ميگيرند .تفاوتهاي ادراكي ايران با قدرتهاي بزرگ عموما
در حوزه منطقهاي ابعاد بيشتر و فراگيرتري پيدا كرده است .معامله بزرگ در شرايطي
اهميت پيدا ميكند كه نه تنها زمينه پايان دادن به تحريمها بهوجود آيد ،بلكه
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است كه در اين فرايند زمينه براي گسترش تهديد به گونهاي افزايش پيدا ميكند كه
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نشانههايي از بازسازي در الگوي روابط ايران و جهان غرب در حوزه منطقهاي
حاصل گردد (هالستي .) 715 : 3131 ،برخي از نظريه پردازان اقتصادي بر اين
اعتقادند كه سياستهاي تحريم اقتصادي نه تنها درآمد دولت از مبادالت عمومي را
كاهش خواهد داد ،بلكه زمينههاي الزم براي حاشيهاي سازي و ايجاد محدوديت در
قدرت ساختاري جمهوري اسالمي را امكان پذير ميسازد .چنين فرايندي تضادهاي
جامعه و دولت را در طوالني مدت افزايش ميدهد ،زيرا كاهش رفاه اجتماعي در
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كشوري كه داراي اقتصاد رانتي ميباشد ،بياعتمادي جامعه نسبت به دولت را
افزايش داده و اين امر تضادهاي جامعه و مردم را به گونه مشهودي تشديد مينمايد.
چنين فرآيندي ميتواند زمينههاي الزم براي كاهش محدوديتها و افزايش
مطلوبيتهاي ايران براي پايان دادن به تمامي تحريمهاي نفتي ،مالي ،بانكي ،تجاري
و تسليحاتي را نيز بهوجود آورد .يكي از مدلهاي پايان دادن به محدوديتهاي
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اقتصادي و راهبردي همانند تحريمهاي ايران در حوزههاي حقوق بشر ،هستهاي،
موشكهاي بالستيك و سياست منطقهاي توسط «دابل گريپ» تنظيم گرديده است.
پايان دادن به هر يك از حوزههاي يادشده را ميتوان در زمرة اهداف راهبردي
جمهوري اسالمي ايران دانست.
در اين مدل ،پايان دادن به تحريم اقتصادي جمهوري اسالمي ايران براساس كنترل
محدوديت هاي ديپلماتيك و پايان دادن به سازوكارهاي نهادي و قانوني آمريكا براي
ايزوله شدن سياسي كشور هدف انجام ميگيرد .طبيعي است كه اين مدل براساس
الگوي كنش چندبعدي در سطوح منطقهاي و بينالمللي اجرا خواهد شد .چنين
الگويي به مفهوم آن است كه از طريق ايزوله كردن سياسي يك كشور ،احتمال
افزايش محدوديتهاي اقتصادي نيز فراهم خواهد شد .اينگونه از تحريمها ماهيت
قاطع داشته و در راستاي تغيير رفتار انجام ميگيرد..
 .4-3تعامل خوشهاي در سياستگذاري مصالحه ديپلماسي هستهاي
ديپلماسي هستهاي نيازمند پايان دادن به نگرانيهاي اقتصادي و سياسي بازيگراني
است كه نقش متفاوتي در حوزه سياست جهاني ايفا نموده اند ،به طور كلي ميتوان

شرايطي را مورد مال حظه قرار داد كه هرگونه كنش ديپلماتيك ميتواند اهداف و
مطلوبيتهايي را براي بازيگران ايجاد نمايد .بخشي از سياستگذاري مصالحه معطوف
به گذار از اعتمادسازي بهسوي سازوكارهاي كنش مسئوالنه در حوزة راهبردي
خواهد بود ( .)Goldenberg , 2015 :36تعامل خوشهاي به مفهوم آن است كه هرگونه
همكاري ايران با آژانس و نهادهاي بينالمللي براساس شكل ديگري از الگوهاي
كنش ديپلماتيك ترميم و بازسازي شود .در تعامل خوشهاي ،موضوعات منطقهاي و
ضرورتهاي راهبردي به موازات همكاريهاي متقابل ايران و كشورهاي  5 + 3در
حوزه ديپلماسي هستهاي حاصل ميشود .در اين فرآيند ،ضرورتهاي گذار از
حوزههاي تحريم اقتصادي ايجاب ميكند كه ايران نقش مؤثري در ديپلماسي
منطقهاي و بينالمللي ايفا نمايد.
واقعيت آن است كه گروههاي محافظهكار در آمريكا تمايلي به پايان دادن به
ديپلماسي اجبار صرفا در شرايطي كاركرد خود را از دست ميدهد كه زمينههاي الزم
براي پايان دادن به تحريمها از طريق سازوكارهاي چندجانبه بهوجود آيد .روند
ديپلماسي معاملة بزرگ ميبايست زمينههاي پايان دادن به بسياري از تحريمهاي
اقتصادي گذشته و حال را بهوجود آورد (.) Rezaeian , 2014 : 174
تحريمهاي اعمال شده عليه ايران در دسامبر  0235نشان ميدهد كه بدون بهرهگيري
از سازوكارهايي همانند چانه زدن ،مقاومت كردن ،بهرهگيري از راهبرد تالفي و
اعمال قدرت در حوزه آسيب پذير جهان غرب امكان اجراي فرآيندهاي مصالحه
وجود نخواهد داشت .تاكنون ،كميته روابط خارجي سناي آمريكا طرح موسوم به
«طرح كوركر – منندز» را به شكل اجماعي و با رأي قاطع  33سناتور به تصويب
رسانده است .بر اساس اين طرح ،تحريمهاي مربوط به اتهامات غرب به ايران
پيرامون «تروريسم»« ،حقوق بشر» و «موشكهاي بالستيك» حفظ خواهد شد .اين به
اين معني است كه تحريمهاي اصلي نفتي و بانكي حتي اگر توافق نهايي به تصويب
كنگره برسد ،برداشته نخواهد شد ،بلكه به گونه تدريجي كاهش مييابد.
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تحريمهاي ايران ندارند .آنان بر ضرورت تداوم ديپلماسي اجبار تأكيد دارند.
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واقعيتهاي موجود بيانگر آن است كه ابزارهاي قدرت غرب براي محدودسازي
توان اقتصادي ايران افزايش يافته و براساس الگوها و سازوكارهاي ديپلماتيك و
راهبردي پيگيري ميشود .محدودسازي ايران ماهيت خوشهاي ،تراكمي و افزايش
يابنده دارد .در چنين شرايطي ،ايران صرفا از طريق سازوكارهاي كنش خوشهاي
ميتواند نتايج مربوط به ديپلماسي هستهاي را از طريق نهادهاي بينالمللي و تداوم
مذاكرات پيگيري نمايد ( .) Aronoff , 2014 : 71
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اگر ايران از سازوكارهاي مربوط به الگوي خوشهاي در روند ديپلماسي هستهاي
استفاده نمايد ،در آن شرايط امكان محدودسازي تحريمهاي فزاينده جهان غرب در
مقابله با ايران وجود خواهد داشت .تعامل ايران با قدرتهاي بزرگ بدون بهرهگيري
از مدل خوشهاي امكان پذير نخواهد بود .مدل خوشهاي زمينه چانه زنيهاي بيشتر
در آينده را فراهم ميسازد .در مدل خوشهاي ،برخي از اهداف دولت ايران ميبايست
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در قالب سازوكارهاي كنش متقابل پيگيري شود .قدرت منطقهاي ايران بهترين ابزار
راهبردي جمهوري اسالمي در معامله خوشهاي با كشورهاي  5 + 3خواهد بود .
جدول شماره  3نشان ميدهد كه محدوديتهاي اعمال شده عليه ايران در فضاي
ديلماسي هستهاي ماهيت چندجانبه و فراگيري دارد 5 .قطعنامه منتشر شده در كنگره
آمريكا براي مقابله با نقش يابي ايران در سياست جهاني كه بهعنوان قطعنامههاي
ضدتروريسم شناخته ميشود را ميتوان بهعنوان بخشي از محدوديتهاي راهبردي
عليه ايران تلقي كرد .طبيعي است كه چنين فرايندي صرفااز طريق اقدامات متقابل
حاصل ميشود.

واقعيت راهبردي در حوزة سياست بينالملل نشان ميدهد كه روند محدودسازي
ايران توسط نهادهاي سياسي و راهبردي امريكا در حال افزايش است .در چنين
شرايطي ،نهادهاي بينالمللي از سازوكارهايي استفاده ميكنند كه فشارهاي بينالمللي
را در قالب چندجانبهگرايي راهبردي عليه ايران افزايش دهند .چنين فرآيندي
ميتواند آثار خود را بهگونه تدريجي در حوزة ادبيات بينالمللي راهبردي در ارتباط
با ايران بهجا گذارد .بنابراين درك ضرورتهاي حوزة نظامي توسط عرصة
ديپلماتيك در زمرة عوامل اجراي توافق هستهاي خواهد بود.
بههمين دليل است كه بعد از مذاكرات و بيانية لوزان اين موضوع مطرح شد كه
چگونه نهادهاي سياسي ميتوانند زمينههاي الزم براي ايجاد تهديدات جديد در
برخورد با ايران را فراهم آورند .براي درك اين موضوع مبادرت به ارزيابي طرح
«كوركر ـ منندز» دربارة سازوكارهاي نظارت كنگره بر روند كاهش تحريمها گرديد.
روند مذاكرات و موافقتنامههاي احتمالي مورد توجه قرار دهد.
هر يك از قعطنامه هاي اياالت متحده در زمينه هاي موضوعي مختلف تحريمهايي را
بر اقتصاد ايران اعمال كرده كه عبور از آن كار دشواري خواهد بود .طبعا اميد وجود
دارد كه ديپلماسي هستهاي ايران نسبت به چنين قطعنامههايي شناخت داشته و
زمينههاي ايجاد توازن در روند اعتمادسازي با فرآيندهاي معطوف به حذف تحريمها
را فراهم آورد .تحريمهايي كه عالوه بر حوزههاي مربوط به فعاليت هستهاي ايران،
حوزههاي ديگري را نيز دربرميگيرد.
بهرهگيري از الگوي تعامل خوشهاي به مفهوم آن است كه ابزارهاي قدرت ايران در
فضاي تعامل با اياالت متحده ميبايست متنوع شود .هرگونه تنوع در سياستگذاري
اقتصادي و راهبردي ميتواند زمينههاي الزم را براي انجام اقدام متقابل از سوي
آمريكا به كشورهاي جهان غرب براي كاهش محدوديتهاي راهبردي عليه ايران را
بهوجود آورد .در روند برنامة جامع اقدام مشترك رئيسجمهور آمريكا بايد
گزارشهاي مرحلهاي به كنگره اعطاء كند.
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واقعيت آن است كه دولت آمريكا ناچار است تا دغدغههاي ساختاري و نهادي را در
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در اين گزارش رئيس جمهور بايد پاسخ دهد كه« :آيا دغدغههاي آژانس از ابعاد
احتمالي نظامي برنامه هستهاي ايران برطرف شده است؟»« ،آيا نهادهاي مالي ايران
دست به پولشويي زدهاند و يا از تروريسم حمايت كردهاند؟»« ،آيا موشكهاي
بالستيك ايران پيشرفتي داشتهاند؟»« ،آيا نقض حقوق بشر در ايران افزايش يافته
است؟»« ،آيا ايران از تروريسم بر عليه آمريكا حمايت كرده است؟»« ،رئيس جمهور
آمريكا همچنين بايد تعهد دهد امنيت اسرائيل توسط ايران به خطر نيفتاده است» .هر
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يك از تعهدات ياد شده به مثابه الگوي محدوديتهاي خوشهاي عليه ايران است .
عبور از چنين فرايندي نيازمند اقدام متقابل از طريق ارتقاء قابليتهاي قدرت محور
ايران در محيط بينالملل خواهد بود .كشوري كه قدرت خود را كاهش دهد به گونه
اجتناب ناپذير در وضعيت محدوديتهاي راهبردي قرار گرفته و با تهديدات فزاينده
بعدي روبرو خواهد شد .هرگونه بازسازي قدرت راهبردي ايران از طريق سياست
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گذاري مصالحه نيازمند بهرهگيري از سازوكارهاي تعامل خوشهاي است .تعامل
خوشهاي نه تنها موضوعي قدرت محور محسوب ميشود بلكه زمينههاي اعمال
قدرت را امكان پذير ميسازد ( .)Ramazani , 2004 : 25
نتيجه گيري
ايران تالش نموده است تا از طريق ديپلماسي هستهاي به اهداف سياسي ،منطقهاي و
بينالمللي خود براي گذار از محدوديتها و جايگاهيابي راهبردي نايل گردد .اگرچه
برنامه جامع اقدام مشترك تنظيم گرديده ،اما تحقق اهداف مربوط به ديپلماسي
هسته اي ايران نيازمند شناخت فرايندها و سازوكارهايي است كه زمينههاي الزم براي
پايان يافتن محدوديتها و شكلگيري روندهاي همكاري جويانه را امكان پذير
ميسازد  .روندهاي تحقق سياست گذاري مصالحه در حوزه ديپلماسي هستهاي
سياست خارجي ايران از طريق سازوكارهاي ذيل امكان پذير است:


بسياري از نشانههاي ديپلماسي هستهاي ايران را ميتوان در روابط متقابل

بازيگراني تحليل نمود كه بر امكانپذيري مصالحه در شرايط تهديد تاكيد دارند.



سياستگذاري مصالحه در ديپلماسي هستهاي ايران بخشي از موضوع

امكانپذيري سياسي در فرآيند مذاكرات ديپلماتيك ميباشد.


يكي از نشانههاي اصلي ديپلماسي مصالحه آن است كه موضوع تحريمها

بهگونه تدريجي پايان يافته و از دستور كار كشورهاي مؤثر در سياستگذاري جهاني
خارج شود.


واقعيتهاي سياستگذاري مصالحه معطوف به پايان تحريمها بوده و

نيازمند آن است كه هر بازيگري بتواند اهداف خود را از طريق همكاري ،تعامل،
رقابت و فرآيندهاي قدرت ساز پيگيري نمايد .تداوم تحريمها و كاهش مرحلهاي
تحريمها به مفهوم آن است كه مصالحه حاصل نشده و كنش همكاري جويانه ايران
نتايج متقابلي را بهوجود نياورده است.


در فرآيند مصالحه ،هر بازيگري تالش دارد تا حداكثر منافع راهبردي خود

گرديده كه در ماههاي بعد از برجام نقض شده است .بسياري از روندهاي
محدودسازي قدرت ايران با ضرورتهاي مبتني بر حل مسالمت آميز اختالفات و
حسن نيت در سياست خارجي ايران هماهنگي ندارد.


اگر خواسته باشيم موضوع مربوط به نتايج اقتصادي ايران در ازاي مصالحه

هستهاي را تحليل نماييم در آن شرايط و در ازاي محدوديتهايي كه دربارة
فعاليتهاي هسته اي ايران انجام گرفته ،مقرر شده است كه ايران بتواند نفت خام
خود را به بازارهاي جهاني منتقل نموده و زمينه براي انتقال بخشي از پولهاي
بلوكهشدة ايران بهوجود آيد .به موازات چنين فرآيندي ،بخشي از تحريمهاي اتحاديه
اروپا و آمريكا دربارة بيمة حمل و نقل كاهش يافته است .تحقق چنين اهدافي به
مثابه مصالحه فراگير تلقي نمي شود.
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