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چکیده
توافق هستهای بین جمهوری اسالمی ایران و گروه  5+1در سال  ،1394موسوو بوه برجوا  ،بوه
حدود دوازده سال بحران و تنش بین طرفین این پرونده پایان داد .چه عاملی باعث شد کوه دور
آخر مذاکرات بین طرفین ،که از سال  2013آغاز شده بود ،بر خالف ادوار پیشین با موفقیت بوه
سرانجا برسد؟ پژوهش حاضر در پی آن است که بوا اسوتداده از رویدورد ترکیووی و بور مونوای
که از یک سو بازخورد تحریمهای اقتصادی که به افزایش مشدالت اقتصادی و افزایش فساد در
کشور انجامید باعث اجماع نخوگان تصمیم گیر و تصمیم ساز در حل هرچه سریع تر این پرونده
گردید و از این رو برجا را میتوان محصول نظا جمهوری اسالمی ایران در کلیت آن دانست.
از سوی دیگر ،ایستادگی جمهوری اسالمی ایوران در مقابول تحریمهوا و فشوارهای اقتصوادی و
توسعه صنعت هستهای ،طرف غربی را به این باور رساند کوه امدوان دسوت کشویدن جمهووری
اسالمی ایران از برنامه هستهای خود از طریق فشار اقتصادی وجود ندارد .لذا ندع مشوترکی بوین
طرف ایرانی و طرف غربی برای مختومه نمودن این پرونده به وجود آمد کوه حاصول آن توافوق
بدست آمده است .از این رو برجا را میتوان حاصل همپوشانی منافع مشترک دو طرف دانست.
واژگان کلیدی :بازی دو سطحی ،تحریم اقتصادی ،نظا اقتصاد جهانی ،مذاکره ،توافق هستهای
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استعاره بازی دو سطحی پاسخی برای سئوال فوق فراهم آورد .نتایج این پژوهش نشان میدهود

س یا س ت ج ها ن ی

مقدمه
پرونده هستهای ایران ،که از سال  1382شدل گرفت ،با فراز و فرودهوای زیوادی هموراه
بود .این پرونده ،پو

از صودور قطعناموههای متعودد از سووی شوورای حدوا آ انو

بینالمللی انر ی اتمی ،نهایتاً در اسدند  1384به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجواع
گردید و زمینه برای تحریمهای اقتصادی و فشارهای بی سابقه علیه ایران فراهم گردیود.
این وضعیت منجر به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران گردید و شواخ

های اقتصوادی

عمده و اصلی کشور با افتهای شدیدی مواجه شدند .حسن روحانی ،که از سال 1382
80

تا  1384مسئول اصلی ایون پرونوده و موذاکره کننوده ارشود هسوتهای بوود ،در تولیاوات
انتخاباتی سال  1392حل موضوع هستهای و رفع تحریمها را شعار اصلی خود قورار داد

س ی ا س ت ج ها ن ی

و عنوان نمود« :چرخیدن سانتریدیو ها بسیار خوب است ،اما به شرط آندوه چورت تموا
کارخانهها و اقتصاد نیز بچرخد»
روحانی ،پ

از پیروزی در انتخابات ریاسوت جمهووری سوال  ،1392کوه در واقوع
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میتوان آن انتخابات را مناظرهای بین مذاکره کننده سابق هستهای و مذاکره کننوده اصولی
آن زمان دانست ،دریافت که مذاکرات محرمانه ای بوین تیمهوای ایرانوی و آمریدوایی بوا
میانجیگری عمان در مسقط در جریان بوده است .وی بالفاصله پ

از مراسوم تحلیو

این مذاکرات محرمانه را ،که به دلیل انتخابات ریاست جمهوری چند مواه متوقو

شوده

بود ،با تیم جدید از سر گرفت .همزمان ،پرونده هستهای را از شورای عالی امنیوت ملوی
به وزارت امور خارجه به سرپرستی محمدجواد ظریو

منتقول نموود .وی همچنوین در

اولین سدر خود به نیویورک جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،تلدنی با
باراک اوباما رئی

جمهور ایاالت متحده آمریدا مذاکره نمود که در آن طرفین بر عوز و

اراده خود برای حل این پرونده از طریق مذاکرات تاکید نمودند.
مذاکرات هستهای در دوران جدید در مهرماه سال  1392با مالقوات آقوای ظریو
خانم کاترین اشتون ،نماینده گروه  5+1آغاز گردید و پ

و

از حدود بیست ماه موذاکرات

فشرده بین طرفین ،که بارها تا مرز شدست پویش رفوت ،در نهایوت طورفین در  24تیور
 1394در شهر وین به توافق نهایی دست یافتند.

پژوهش حاضر به دنوال آن است که با استداده از رویدورد ترکیووی بوه بررسوی علول
دسووتیابی طوورفین بووه ایوون توافووق بپووردازد .پوووژوهش ترکیووووی مطالعوووهای اسوووت کوووه
پژوهوشگران بوا استداده از رویدردهوا یوا روشهوای پوژوهش کموی وکیدوی ،اقودا بوه
گوردآوری ،تحلیول و ترکیوب یافتوهها و تداسوویر بووه دسووت آمووده از هوور دو روش
مطالعوه ،در یوک مطالعوه مندرد میکنند .فرض اساسوی ایون است که کاربسوت ترکیووی
رویدردهوای کمی و کیدوی در مقایوسه بوا زموانی کوه هور یوک از ایوون رویدردهوا بوه
تنهایی مورد استداده قرار گیرد ،فهم بهتری پیرامون سؤ آلهای پژوهش حاصول میکنود.
این روش با کاربرد رویدرد اقتصاد سیاسی در فهم سیاسوت خوارجی .آ.ایوران تدمیول
میگردد.

سیاست جهانی

 .1مرور ادبیات
از امضای توافق هستهای بین ایران و گوروه  ،5+1آثوار متعوددی در خصوو

ایون

توافق منتشر گردید .به عنوان مثال خانم مشیرزاده و آقای سولطانی نوژاد در مقالوه ای بوا
عنوان« :مذاکرات هستهای و منازعه ایران و آمریدا :کنداشی در نظریه بلوغ» با اشواره بوه
توافق موقت هستهای نو به بررسی دالیل حل منازعه هستهای با تدیوه بور نظریوه بلووغ
میپردازند و معتقدند آغاز مذاکرات مستقیم میوان ایوران و آمریدوا و رسویدن بوه توافوق
هستهای ،به دلیل بلوغ منازعه ایوران و ایواالت متحوده در نتیجوه بون بسوت آزار دهنوده
دوجانوه ناشی از مسأله هستهای است .این بن بست دو کشوور را بوه پوذیرش موذاکرات
جدی با هدف کاستن از تحریمها برای ایران و تضومین صولآ آمیوز بوودن فعالیتهوای
هستهای برای ایاالت متحده متقاعد کرده است (مشیرزاده و سلطانی نژاد.)1393 ،
«گا به گا با برجا از آغاز تا فرجا » نوشته حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره
کننده ایران ،کتابی است که پ

از خاتمه مذاکرات هستهای به نگارش درآمده است .این

کتاب شامل گدتوگوها و یادداشتهایی است که از مرحله مذاکره و حصول تداهم نوو
تا پایان مذاکرات لوزان و حصوول تدواهم نهوایی در موذاکرات ویون را در بور میگیورد
(بعیدی نژاد.)1394 ،
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نویسندگان مقاله «توافق وین :تداو یا تاییر در دیپلماسی هسوتهای؟» بوا طورا ایون
پرسش که حل پرونده هستهای در دوره حاکمیوت گدتموان اعتودال آیوا نموود تاییور در
دیپلماسی هستهای است یا صرفاً توداو رویدردهوای گذشوته در شورایط نووین اسوت؟
معتقدند دیپلماسی دولت یازدهم پویش از آن کوه نشوان از تحوولی مواهوی در سیاسوت
خارجی و ارائه مدل جدیدی از دیپلماسی ایرانی داشته باشد ،نمود گسسوت از رویدورد
تهاجمی در سیاست خارجی دوره پیشین و بازگشت به سیاسوت تونش زدایوی و اعتمواد
سازی با غرب است که در دهه  80تجربه شده است (سلطانی نژاد و دیگران.)1394 ،
82

«برجا ؛ سیاستها ،دستاوردها و الزامات» عنوان مجموعه مقاالتی است که از سووی
پژوهشدده مطالعات راهوردی و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاسوت جمهووری منتشور

س ی ا س ت ج ها ن ی

شده است و به بررسی دستاوردهای اقتصادی؛ سیاسوی ،اجتمواعی و علموی – فنواوری؛
بینالمللی و نظامی برجا میپردازد و اساساً نگاهش معطوف به تحوالت پ

از برجوا

است و در مورد علل و ریشههای دستیابی به این توافق چندان کنداشی ندارد (شواپوری
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و دیگران.)1394 ،
از جمله آثار خارجی که پ

از توافق هستهای به چاپ رسید کتواب «از دسوت دادن

دشمن؛ اوباما ،ایران و پیروزی دیپلماسی» است که توسط تریتا پارسی به نگارش درآمده
است .این کتاب ،که شامل حدود هدتاد مصاحوه با تصمیم سازان و مذاکره کنندگان ارشد
ایران و ایاالت متحده آمریداست ،روایت دسوت اولوی از حودود بیسوت مواه موذاکرات
هستهای و تحوالت قول از آن ارائه میدهد .نویسنده در اکثور جلسوات تووجیهی دولوت
ایاالت متحده شرکت داشته و طرف مشورت هیوات آمریدوایی قورار داشوته اسوت و در
زمان مذاکرات نیز در محل مذاکرات حاضر بووده و بخوش عموده ای از کتواب حاصول
مشاهدات نگارنده است .این کتاب ،گرچه حالتی روایت گونه دارد اما در آن تحلیلهوای
دقیقی نیز از وضعیت دو طرف و روند مذاکرات ارائه شده است (.)Parsi, 2017
نوآوری این مقاله در مقابل آثار ذکر شده این است که از منظوری جدیود ،یعنوی بور
اساس رویدرد تلدیقی و استداده از رهیافت اقتصاد سیاسی ،بوه بررسوی توافوق هسوتهای
ایران و گروه  5+1موسو به برجا میپردازد .در این مقاله به طور همزمان توثثیر مسوائل
سیاسی و اقتصادی در دو سطآ داخلی و بینالمللی و تعامالت آنها بر طرفین مذاکرات

در مسیر دستیابی به توافق مورد بررسوی قورار میگیورد .ایون رویدورد ،چوه در بررسوی
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به طور عا و چوه در بررسوی برناموه هسوتهای
ایران به طور خا

 ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 .2چارچوب نظری
استعاره بازی دو سطحی ،که رابرت پوتنا آن را طوی مقالوه ای بوا عنووان «دیپلماسوی و
سیاست داخلی :منطق بازیهای دو سطحی» در سال  1988شورا و بسوط داد ،سیاسوت
بسیاری از مذاکرات بینالمللی را به مثابه یک بازی دو-سطحی ترسیم میکند .در سطآ
ملی از یک سو ،گروههای داخلی منافع خود را از طریق اعموال فشوار بوه دولوت بورای
اتخاذ سیاستهای مطلوب نظرشان تعقیب میکننود و از سووی دیگور ،سیاسوتمداران از
طریق ایجاد ائتالف بین این گروهها ،به دنوال کسب قدرت هستند .در سطآ بینالمللوی ،
داخلی و به حداقل رسواندن توعوات ناخوشوایند تحووالت خوارجی هسوتند (

Putnam,

 .)1988:434به بیان دیگر ،رهوران دولت همزمان یک بازی بینالمللی – پاسخگویی بوه
ضرورتها و فشارهای نظا جهانی – و یک بازی داخلی – پاسو به طویعت حدومت و
الزامات سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اسوتراتژیدی ملوی – را بوا تودوین و سواخت هور
حرکت در سیاست خارجی بوه انجوا میرسوانند (پوراحمودی .)1076 :1381 ،تصومیم
گیرندگان اصلی نمیتوانند هیچ یک از این دو بازی را نادیده بگیرند.
از نظر تحلیلی میتوان روند را به دو مرحله تقسیم نمود:
-1

چانه زنی بین مذاکره کنندگان که منجر به یوک توافوق مقودماتی میشوود کوه

میتوان آن را سطآ یک نامید.
-2

بحثهای جداگانه در داخل هر گروه در خصوو

تصوویب ایون توافوق کوه

سطآ دو نامیده میشود.
بطور خالصه ،این دو مرحله را میتوان مرحله مذاکره و مرحله تصویب نامیود .نیواز
به اینده هر توافقی در سطآ یک باید در سطآ دو به تصویب برسد ،پیوند نظری مهمی
بین دو سطآ برقرار میسازد .به عوارت دیگر ،تصوویب توافوق بوه دسوت آموده در میوز
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دولتهای ملی به دنوال بیشینه سازی توانمندی خوود بورای پاسوو گوویی بوه فشوارهای

83

بینالمللی از سوی رأی دهندگان داخلی طرفین ،ساز و کوار اتصوال و پیونود دو سوطآ
داخلی و خارجی است .از طریق پروسه تصویب است که تعهوداتی کوه طورفین در میوز
بینالمللی میپذیرند در سطآ داخلی قابلیت اجرا پیدا میکند .فراینود تصوویب بوه هور
روند تصمیم گیری در سطآ دو که برای تائید یا اجرای توافق سطآ یک ،چه به صورت
رسمی یا غیررسمی ،الز است اشاره دارد.
تنها محدودیت رسمی در روند تصویب این است که از آنجا که قورار اسوت توافوق
یدسانی مورد تصویب دو طرف قرار گیرد توافق بدست آمده در سوطآ یوک نمیتوانود
84

بدون مذاکره مجدد در همان سطآ اصالا شود .به عوارت دیگر ،تصویب نهایی صرفاً به
شدل رأی آری یا خیر خواهد بود .هر گونه تاییر در توافق سطآ یک به منزله رد توافوق

س ی ا س ت ج ها ن ی

خواهد بود ،مگر اینده این تاییرات به تائید همه طرفهای توافق رسیده باشد

( Putnam,

.)1988:436
پوتنا از وا ه  win-setبرای اشاره به «مجموعه ای از تما توافقوات احتموالی سوطآ
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یک که رأی الز را در بین رأی دهندگان سطآ دو کسب خواهد نمود» ،استداده میکنود
که به اختصار آن را «تاقت» (توافقات احتمالی قابل تصویب) مینامیم .اندازه این «تاقت»
ها به دو دلیل کامالً متداوت برای فهم توافقات سطآ یک خیلی مهم است .اول اینده ،به
شرط ثابت ماندن سایر شرایط« ،تاقت» های بزرگ تر ،حصوول توافوق در سوطآ یوک را
محتمل تر میسازد .دو اینده ،اندازه نسوی «تاقت» های سطآ دو هر یک از طورفین بور
توزیع دستاوردهای مشترک از چانه زنی بینالمللی تأثیر میگذارد .هرچه «تاقوت» هوای
ادراک شده یک مذاکره کننده بزرگ تر باشد ،دیگر مذاکره کنندگان سطآ یوک میتواننود
به او فشار آورند .بالعد « ،تاقت» های داخلی کوچک میتوانود یوک ابوزار چانوه زنوی
باشد .استراتژی ای که در این گونه موارد بدوار مویرود ایون گونوه اسوت :دوسوت دار
پیشنهاد شما را بپذیر  ،اما هرگز نمیتوانم تائیود مرکوز را بگیور

(Putnam, 1988:437-

.)40
تاثیرات اندازه «تاقت» را بطور خالصه میتوان در تصوویر ذیول مشواهده نموود کوه
بیانگر یک بازی حاصل جمع صدر ساده بین  Xو  Yاست.
به ترتیب برای  Xو  Yهستند ،در حالیده و

و

بیانگر حداکثر نتایج

نشوانگر حوداقل نتوایجی هسوتند کوه

میتوانند تصویب شوند .در این مرحله هر توافقی در دامنه بین

میتواند توسط

و

دو طرف به تصویب برسد .اگر «تاقت» طرف  Yبه هر دلیلی به سمت نقطه
یابد (مثالً به واسطه لزو اکثریت باالتری بورای تصوویب) نتوایج بوین

کواهش
و

دیگور

امدان پذیر نخواهد بود و دامنه توافقات ممدن بالطوع به ندع  Yکاهش خواهد یافت .اگر
 Yبخواهد اندازه «تاقت» خود را هر چه بیشتر و تا

کاهش دهد ( به عنوان مثال لزو

تصویب با اجماع ) مذاکره کنندگان به یدواره خوود را در بون بسوت میبیننود ،چورا کوه
«تاقت» های آنها دیگر همپوشانی نخواهد داشت.
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به طور کلی ،سه دسته عوامل بر اندازه «تاقت» تأثیر میگذارند که عوارتاند از:


نهادهای سطآ دو



استراتژیهای مذاکره کننده سطآ یک (.)Putnam, 1988:441-2

مدل پیشنهادی پژوهش
گرچه پوتنا از بازی دوسطحی و دو میز مذاکره که بطور همزمان در جریوان اسوت نوا
میبرد ،اما عمده تمرکز و توجه وی معطوف به سطآ داخلی است و کمتر در مورد تأثیر
مؤلدههای بینالمللی بر جهت گیری و سمت و سوی سیاست داخلی صوحوت بوه میوان
میآورد .الوته وی از دو شیوه پیوند موضوعی و ترغیب ،به عنوان شیوههایی کوه موذاکره
کنندگان سطآ یک از آنها برای تاثیرگذاری بر سیاست داخلی استداده میکنند ،در مقالوه
خود نا میبرد ،اما جزئیات تاثیرگذاری این دو شویوه را بور سیاسوت داخلوی مشوخ
نمیکند و توضیآ چندانی در مورد آنها ارائه نمیدهد .این ندته ای است که مورد انتقاد
برخی اندیشمندان قرار گرفتوه و از جملوه درزنور ( )2003آن را نقو

رهیافوت پوتنوا

میداند .درزنر در جهت رفع این کموود از سه شیوه کوه توسوط سوازمانهای بینالمللوی

تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی



ترجیحات و ائتالفهای سطآ دو

سیاست جهانی

برای تاثیرگذاری بر سیاست داخلی استداده میشوند نا میبرد کوه عوارتانود از

توافوق1،

اجوار2و ترغیب 3.وی از این سه شیوه با عنوان مدانیز های ندوذ نا میبرد کوه از طریوق
آنها سازمانهای بینالمللی با نهادهای داخلی تعامل میکنند.
توافق اشاره به تعاملی دارد که هموه طرفهوای موذاکره کننوده نسووت بوه وضوعیت
موجود شرایط بهتری کسب خواهند نمود و هیچ طرفی متضرر نمیشود .از ایون لحوا ،
توافق شویه توادالت بازار است که یوا هموه منتدوع میشووند یوا اساسواً تووادلی صوورت
نمیپذیرد .بازیگران گزینههای خود را صرفاً براساس ندع شخصی خود انتخاب میکننود
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و نگران تنویه از جانب دیگران نیستند.
تداوت شیوه اجوار با توافق در توانمندی بازیگران دیگر در اعموال ندووذ بور تصومیم

س ی ا س ت ج ها ن ی

سازی است .این شیوه این احتمال را که حداقل یوک بوازیگر نسووت بوه وضوع موجوود
شرایط بدتری را تجربه کند ،مطرا میسازد .اجوار همچنین تاکتیدی است که زموانی کوه
منازعات توزیعی رت میدهد مورد اسوتداده قورار میگیورد .سوئوالی کوه در اینجوا بورای
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نهادهای داخلی و بینالمللی مطرا میشوود ایون اسوت کوه آیوا دسوتاوردهای مشوترک
همداری بر هزینههای تسلیم شدن در موضوعی خا

میارزد یا نه؟.

برخالف استراتژیهای اجوار و توافق ،شیوه ترغیب این احتمال را مطرا میسازد که
ترتیب ترجیحات داخلی بازیگران از طریق شیوههای جدیدی از فهم بیناذهنی تاییر کند.
این شیوه ارزشهای داخلی بازیگر را سازماندهی مجدد میکند .الوته نتیجه همدواری در
این شیوه ممدن است شویه شیوههای توافق و اجوار باشد ،اما مدانیسم علّوی آن متدواوت
است .در این شیوه بازیگران با مداهیم و همانند سازی های جدیدی روبرو میشوند کوه
دریافت آنها از جهان و موضوع در دستور کوار را تاییور

میدهود (Drezner, 2003:11-

.)15
بنابراین ،برای بررسی توافق هستهای بین جمهووری اسوالمی ایوران و  5+1از تلدیوق
استعاره بازی دو سطحی و برخی شیوههای ندوذ پیشنهادی درزنر استداده میکنیم .یعنوی
برای بررسی سطآ داخلی از سه مؤلده پوتنا یعنی توازن قدرت بوین نیروهوای داخلوی،
1. Contracting
2. Coercion
3. Persuasion

نهادهای سیاسی سطآ دو و اسوتراتژی موذاکراتی سوطآ یوک اسوتداده مویکنیم و بورای
بررسی سطآ بینالمللی از مدانیسوم ندووذ اجووار از طریوق دیپلماسوی اجووار و اعموال
تحریمهای اقتصادی و تا حدودی شیوه ترغیب استداده میکنیم و در نهایت تعامول ایون
دو سطآ بر یددیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در مجموع میتوان گدوت بوا تاثیرگوذاری مجموعوه عوامول و تعوامالت اقتصوادی-
سیاسی ملی و جهانی بر تدوین و اجرای سیاست خارجی ،رهوران دولت قادر میگردنود
تا به طور کامالً استراتژیک و الوته در یک ساختار پیچیده ،از تحوالت در یک سطآ برای
تاثیرگذاری بر گزینههای صورت گرفته در سطآ دیگور اسوتداده نماینود .بنوابراین ،نووع
گزینووههای سیاسووت داخلووی میتوانوود اهوور قوووی و مسووتحدمی در روابووط خووارجی و
مذاکرات بینالمللی در اختیار دولت قورار دهود و گزینوههای دولوت در سوطآ روابوط
خارجی و در تدوین سیاست خارجی همراه با تعامل نظا جهوانی نیوز میتوانود پایگواه
و سیاسی در دو سطآ ملی و بینالمللی رونود تودوین و اجورای سیاسوت خوارجی را از
خود متأثر میسازند ،بلده همچنین دولت ملی میتوانود از یدوی بورای قودرت نموائی و
تثویت موانی حاکمیت خود در سطآ دیگر بهره بورد (پوراحمدی.)1076-7 :1381 ،
با توجه به مدل پیشنهادی ،در ادامه به بررسی توافق به دسوت آموده بوین جمهووری
اسالمی ایران و گروه  5+1میپردازیم.
 .3مؤلفههای داخلی
 .3-1توازن قدرت بین گروههای داخلی و ترجیحات و ائتالفهای بین آنها
با تشدید تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران در نتیجه به بن بسوت رسویدن موذاکرات
هستهای ،وضعیت اقتصادی ایران روز به روز دشوارتر میشد .محدودیتها و تحریمهای
اقتصادی ای که از سالهای پیش آغاز شوده بوود در سوال  1390بوا سوخت گیریهوای
بیشتری دنوال شد ،به گونهای که در اواخر این سال بانک مرکوزی ایوران توسوط آمریدوا
تحریم شد و اتحادیه اروپا نیز در همین زمان داراییهای بانک مرکزی را ضووط کورده و
سوئیدت نیز برای بانکهای ایرانی مسدود شد .همچنین تمامی قراردادهای بوین ایوران و

سیاست جهانی
تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

قدرت ملی دولت را قدرتمندتر سازد .بدین صورت نه تنها تعامل ساختارهای اقتصوادی
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کشورهای اتحادیه اروپا در بخش ندت از سوی اروپا لاو شد .بر اساس آمار مرکوز آموار
ایران ،نرت تور در پایان سال  1390به  26درصد در کل 12 ،درصود در خودمات و 40
درصد در کاالهای مصرفی بالغ شد .همچنوین نورت دالر در بوازار آزاد نیوز بوا رشود 71
درصدی از نزدیک به  11000ریال به حدود  19000ریوال در پایوان ایون سوال رسوید.
(کیانی)1396 ،
نتیجه صو

بنودیها و منازعوات سیاسوی و فشوارهای اقتصوادی ناشوی از تشودید

تحریمها ،تشدید ابها و انسداد در فضای سیاسی بود .نشوانههای نارضوایتی عموومی از
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شرایط و سیاستهای مورد اشاره ،مدتها قوول از انتخابوات بوه شودلهای مختلو  ،از
جمله در بروز اعتراضات صوندی و مهوم تور از آن در ظهوور ناخرسوندیها و انتقوادات

س ی ا س ت ج ها ن ی

مقامات و مسئولین عالی رتوه کشور از مسئوالن اجرایی آشدار شده بوود .همچنوین اکثور
نیروهای سیاسی و اجتماعی؛ اعم از اصالا طلوان ،محافظوه کواران و نیروهوای میانوه رو
مخاطرات وضع موجود و نگرانی خود را نسوت به ادامه گرایشها و سیاستهای جواری
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کتمان نمیکردند .در چنین شرایطی دور از انتظار نووود کوه ایون شودافها و مسوائل در
جریان انتخابات ریاست جمهوری باعث قطب بندی و رادیدال شدن فضای سیاسی شود
(دالوری.)150 :1394 ،
انتخابات سال  1392شاهد رقابت بین دو دسته نیرو بورای جلوب رأی و نظور مورد
بود .کاندیداهای هشت گانه ای کوه صوالحیت آنهوا تأییود شود ،بواوجود اولویتهوای
متداوت ،اغلب در نقد شدید سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت وقت اشتراک نظور
داشتند .در چنان شرایطی بود که روحانی و اعتدال گرایی موورد تأکیودش بوه گزینوه ای
معنادار تودیل شد و به تودریج توجوه بخوش قابول مالحظوه ای از نیروهوای سیاسوی و
اجتماعی را به خود جلب کرد .از این میان ،عالوه بر نیروهای میانوه رو بایود بوه بخوش
اعظم نیروهای اصالا طلب اشاره کرد که در روزهای آخر بوه منظوور بواالبردن احتموال
پیروزی روحانی ،تنها کاندیدای خود را به کناره گیری وادار کردند .همچنین بخشهوایی
از منتقدان تندروتر وضع موجود هم به منظور جلوگیری از پیوروزی محافظوه کواران ،در
آخرین روزها و حتی آخرین ساعات انتخابات به شرکت در انتخابات و رأی به روحانی
تمایل پیدا کردند .بنابراین ،برآمدن شعار اعتدال گرایی از یک نقطه نظر واکنشی بوود بوه

برخی گرایشها ،رویدردها و روشهای تندروانه حاکم بر فضای سیاسی چند سال اخیر
و نتیجه تحرک نیروهای سیاسی و اجتماعی میانه رو برای تعودیل ایون فضوا و غلووه بور
بحرانها ،مسائل و مشدالتی که طوی سوالهای اخیور در عرصوههای سیاسوی ،اقتصوادی،
اجتموواعی و فرهنگووی کشووور انواشووته شوودهاند .ایوون حرکووت در آخوورین مراحوول خووود
بخشهایی از نیروهای اجتماعی و سیاسی رادیدال را نیز بوه سووی خوود جلوب کورد و
درمجموع زمینههای پیروزی اعتدال گرایان را فراهم ساخت (دالوری.)151 :1394 ،
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 .3-2نهادهای سیاسی سطح دو
به طور کلی ،براساس قانون اساسی نهادهای زیر در فراینود و سواختار تصومیم گیوری و
سیاستگذاری خارجی حضور دارند )1 :نهاد رهوری  )2قوه مجریه شامل رئی

جمهوور،

هیات وزیران ،وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانوههای ذیوربط  )3قووه مقننوه شوامل
عالی امنیت ملی  )6نیروهای مسلآ بوه ویوژه سوپاه پاسوداران انقوالب اسوالمی  )7قووه
قضائیه .الوته طویعی است که در موضوعات متداوت نقش برخی نهادها پررنگ تر و نقش
برخی دیگر کم رنگ تر میشوود .بوه عنووان مثوال ،در موضووع توافوق هسوتهای نقوش
نهادهایی چون رهوری ،ریاست جمهوری و وزارت امور خارجوه ،شوورای عوالی امنیوت
ملی و مجل

شورای اسالمی و تا حدودی شورای نگهوان برجسته تر میشود .بر همین

مونا به بررسی نقش و جایگاه این نهادها در ساختار سیاست خارجی جمهووری اسوالمی
ایران میپردازیم.
 .3-2-1نهاد رهبری
در ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بور اسواس اختیوارات
مصرا در قانون اساسی ،نهاد رهووری رفیوعترین رکون نظوا و رهووری ،بواالترین مقوا
جمهوری اسالمی ایران است .بیشترین وظای

و اختیارات ولی فقیه یا رهوری در اصول

 110قانون اساسوی بیوان شوده اسوت .بسویاری از اختیوارات و مسوئولیتها مسوتقیم یوا

تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

مجل

شورای اسالمی و شورای نگهوان  )4مجمع تشخی

مصلحت نظوا  )5شوورای

سیاست جهانی

غیرمستقیم به سیاست خارجی و تصمیم گیری در این حووزه مربووط میشوود (دهقوانی
فیروزآبادی.)83 :1393 ،
عالوه بر اصل  110قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظا را به عهده رهوری
قرار داده است ،اصل یدصد و هدتاد و ششم قانون اساسی مقرر داشته است که مصوبات
شورای عالی امنیت ملی که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقوالب اسوالمی و
تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی تأسی
گیری در حوزه سیاست خارجی را داراست ،پ
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شده و باالترین وجوه تصومیم

از تأیید مقا رهوری قابل اجرا است.

یدی از مسوائلی کوه باعوث اتخواذ رویدورد جدیود در موذاکرات بوا  5+1از سووی
جمهوری اسالمی ایران گردید طرا موضوع «نرمش قهرمانانه» از سوی رهوور جمهووری

س ی ا س ت ج ها ن ی

اسالمی ایران بود .الوته سابقه به کارگیری این مدهو از سوی آیت اله خامنه ای بوه سوال
 1375بازمی گردد ،اما طرا مجدد آن در سال  ،1392و در حالی کوه از مودتها قوول از
آن مذاکرات مخدیانه دوجانوه ایران و آمریدا با وساطت عمان آغاز شده بود ،زمینه سازی
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الز را برای اتخاذ رویدرد جدید در مذاکرات هستهای ،که متضمن مذاکرات مستقیم بین
هیات های ایرانی و آمریدایی بود ،فراهم آورد .حسن روحانی ،رئی

جمهور ایوران ،بوا

اشاره به این که «رهوری با نرمش قهرمانانه راه را باز کردند و مسویر را گشوودند» افوزود:
اگر اندیشه نرمش قهرمانانه نوود نمیتوانستیم موفق شویم( .ایرنا)95/11/19 ،
آیتاله خامنهای عالوه بر زمینه سازی مدهوومی بورای رویدورد جدیود در موذاکرات
هستهای با طرا موضوع نرمش قهرمانانه ،ضمن موافقت با برگزاری موذاکرات محرمانوه
ایران و آمریدوا در عموان و سوپ

موذاکرات مسوتقیم وزرای خارجوه دو کشوور ،توأثیر

مستقیمی بر این فرایند گذاشتند ،امری که در تاریو پرونده هستهای کمتر سابقه داشت و
نقش مهمی در حصول به توافق بین طرفین داشت .الز به ذکور اسوت کوه از سوالهای
آغازین شدل گیری پرونده هستهای ایران ساز و کاری با عنووان جلسوه سوران نظوا در
موضوع هستهای تشدیل شد کوه عموده مواحوث و تصومیم گیریهوای کوالن و ترسویم
راهوردها و خطوط قرمز در این جلسه بوه صوورت اجمواعی گرفتوه میشود و لوذا ایون
تصمیمات از حمایت کلیه ارکان نظا برخوردار بود.

 .3-2-2رئیس جمهور
حسن روحانی در دوران تولیاات انتخاباتی یدی از شعارهای اصلی خود را حل و فصول
پرونده هستهای عنوان کرد .انتخابوات ریاسوت جمهووری خردادمواه  1392بوه جودالی
گدتمانی بر سر موضوع هستهای بدل گردید .با توجوه بوه محوریوت مسوأله هسوتهای در
مناظرات تلویزیونی ریاسوت جمهووری ،یوازدهمین رقابوت ریاسوت جمهووری پو

از

انقالب بوه عنووان رفرانودومی بور سور دیپلماسوی هسوتهای نگریسوته میشود (انتصوار،
افراسیابی .)65 :1395 ،در واقع ،یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیش از آنده
عرصه رقابت و رویارویی کاندیداهای مطرا باشد ،عرصه رقابت و مجالی برای ارزیوابی
دو رویدرد متداوت به حل و فصل برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران بود .به عوارت
دیگر ،در این انتخابات شداف اصالا طلب  -اصوولگرا در حاشویه شوداف دو رویدورد
تعامل سازنده  -مقاومت در برنامه هستهای قورار گرفوت (خلیلوی .)122 :1393 ،حسون
در شعارها و مناظرات انتخاباتی ضمن برجسته سازی دال مرکزی گدتمان هستهای خوود،
در پی شالوده شدنی از دال مرکزی گدتمان رقیوب و بوه حاشویه رانودن آن بودنود .ایون
کشمدش گدتمانی بر سر موضوع هستهای در انتخابات ریاست جمهووری بوا هژمونیوک
شدن گدتمان روحانی خاتمه یافت .الوته ،گدتمان به حاشیه رفته اصوولگرایی در موضووع
هستهای در پی بازسازی عناصر گدتمانی خویش برای متزلزل نمودن معنای کانونی حاکم
بر گدتمان هستهای دولت یازدهم برآمد.
یدی از مهمترین تصمیمات حسون روحوانی بوه عنووان رئوی

جمهوور در پرونوده

هستهای ،انتقال این پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه بوود .ایون
مسأله باعث شد پرونده هستهای از یک پرونده امنیتی به پرونده ای فنی و حقوقی تودیل
شود و نقش نهادهای نظامی و امنیتی در پیگیری آن کوم رنوگ تور شوود .وی همچنوین
محمدجواد ظری  ،مرد کاردان و تحصیل کرده آمریدا و سودیر سوابق ایوران در سوازمان
ملل را که نقش کاتالیزور در مذاکره بر سر نظا پ

از طالوان در افاانستان را ایدوا کورده

بود و به شدت مورد احترا حلقه سیاست گذاران در واشنگتن بود به عنوان وزیور اموور
خارجه منصوب نمود .روحانی همچنین با علم به اینده شورای عالی امنیت ملی به لحا

سیاست جهانی
تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

روحانی و سعید جلیلی به عنوان حامالن اصلی دو گدتمان رقیب بر سر موضوع هستهای
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قانون اساسی موظ

به حدظ نقش نظوارتی خوود در موذاکرات اتموی بوود تصومیم بوه

جایگزینی جلیلی با علوی شومخانی ،یوک فرمانوده سوابق نظوامی کوه شوهره بوه داشوتن
دیدگاههای عمل گرایانه است ،گرفت .در گامی دیگر ،روحانی مسئولیتی جدید بوه علوی
اکور صالحی محول کرد و ایون مورد میانوه رو بوه عنووان رئوی

سوازمان انور ی اتموی

جایگزین فریدون عواسی ،که به زودی یدی از منتقدان برجسته توافق نوو شود ،گردیود
(انتصار و افراسیابی .)68 :1395 ،اهمیت این انتصاب بعدها با ایدوای نقوش صوالحی در
تدمیل ابعاد فنی توافق و شدستن بن بست سیاسی مذاکرات مشخ

شد.
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 .3-2-3مجلس شورای اسالمی

س ی ا س ت ج ها ن ی

به طور کلی مجل

شورای اسالمی در چهار حوزه سیاسوت خوارجی بوه نقوش آفرینوی

میپردازد:
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-

نظارت مجل

-

وضع قوانین سیاست خارجی

-

نقش کمیسیون سیاست خارجی

-

نقش نمایندگان

بر معاهدات بینالمللی

در موضوع مذاکرات هستهای ،مجل

شورای اسالمی از چند طریق به ایدوای نقوش

پرداخت:
-

عضویت رئی

مجل

شورای اسالمی در نهادهای تصمیم ساز مانند جلسوه

کمیته عالی هستهای در موضوع هستهای ،شورای عالی امنیت ملی و ...
-

تشدیل کمیسیون ویژه برای بررسی توافق بدست آمده و ارائوه آن بوه صوحن

اصلی پارلمان برای تصمیم گیری
-

بررسی و رأی گیری در مورد متن توافق .الوته همانطور که ذکر شد براسواس

منطق بازی دو سطحی ،هر گونه رأی گیوری در موورد توافوق بدسوت آموده در میوز
مذاکره بینالمللی به صورت رأی مثوت یا مندی به توافق خواهد بود و امدان اصالا
بندهای توافق ،بدون مذاکره مجدد در سطآ یک ،وجود نخواهد داشت.

 .3-3استراتژی مذاکراتی جمهوری اسالمی ایران
همان گونه که پیشتر ذکر شود ،پو

از پیوروزی آقوای روحوانی در انتخابوات ریاسوت

جمهوری ،پرونده هستهای و مذاکرات مرتوط با آن از شورای عالی امنیت ملی به وزارت
امور خارجه منتقل شد .این انتقال حاوی دو پیا بود .اول آنده جمهوری اسوالمی ایوران
تصمیم گرفته است این پرونده را از یک پرونده امنیتی تودیل به پرونده ای سیاسی نماید
و دو اینده با سپردن مذاکرات به محمدجواد ظری  ،که دیپلماتی حرفه ای است ،عوز
جدی برای حصول به توافق و حل و فصل این پرونده دارد.
محمد جواد ظری  ،که در گذشته نیز عضو تیم مذاکراتی جمهووری اسوالمی ایوران
بود ،یک دیپلمات با سابقه بود که از اعتوار و محووبیت باالیی در داخل کشور برخووردار
بود .انتخاب او به عنووان وزیور اموور خارجوه بوا شوگدتی و تعجوب نواظران داخلوی و
بینالمللی همراه بود.
تالشهای گذشته در جهت حول و فصول پرونوده هسوتهای ،کوه بوه زعوم او در نتیجوه
گرفتاری طرفهای غربی در دا برخی توهمات باعث از بین رفتن فرصتهای به وجود

آمده شد ،تاکید کرد :امروز ،دکتر روحانی و من مجودداً مسوئولیت موذاکره را بوه عهوده
گرفتهایم و اعتقاد ما به تعامل سازنده تاییری ندرده است .ما حاضر هستیم تضومینهایی
را درباره طویعت صرفًا صلآ آمیز برنامه هستهای ایران ارائه نماییم .اقدامات پیشنهادی ما
مؤثر و جدی هستند و تداوتهای واقعی ایجاد میکنند .با این حوال موا از دسوتاوردهای
تدنولو یک دانشمندان مان چشم پوشی ندرده یا آن را به موضوعی بی معنی و نمایشوی
تودیل نخواهیم کرد .انتظار انجا چنین کاری از ما نه دوراندیشوانه اسوت و نوه بوه ندوع
اهداف عد اشاعه خواهد بود (ظری .)1392،
در واقع ،در دور جدید مذاکرات هستهای ،جمهوری اسالمی عالوه بور هودف کوالن
حدظ حقوق هستهای و حق غنی سازی ،به دنوال رسیدن به اهداف و دسوتاوردهایی نیوز
بوده است که رسیدن به آنها در بستر مذاکرات میسر میشده است .از منظور جمهووری
اسالمی سه هدف عمده عوارت بودند از :لاو تحریمهوای ظالمانوه ،شدسوت فضاسوازی

سیاست جهانی
تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

ظری

در مقاله ای کوه در روزناموه واشونگتن پسوت منتشور کورد ضومن یوادآوری
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دشمن در سطآ افدار عمومی دنیا و آشدارتر شدن ماهیت استدواری آمریدا (ابوالحسون
شیرازی.)15 :1394 ،
ظری

در بسته پیشنهادی خود تمرکز را بر بازی نهایی و فرایند گا به گا معطووف

کرده بود که میتوانست چنین نتیجه ای بدهد .در پ

ابتدار ظریو

دیودگاهی قودیمی

نهدته بود که بر اساس آن ،سناریوی برد-برد امدان پذیر بود .براساس این ابتدار ،حقووق
هستهای ایران به عنوان نتیجه بده بستانی معقوالنه که به موجب آن تحریمهای بینالمللی
کامالً لاو میشود و اعتماد کامل به مقاصد صلآ آمیز تهران بوازمی گوردد و افقوی بورای
94

بستن «بحرانی غیر ضروری» باز میشود ،تثویت میشود (انتصار ،افراسیابی.)68 :1395 ،
از سوی دیگر ،مذاکرات مستقیم وزرای امور خارجوه دو کشوور ،کوه میتووان آن را

س ی ا س ت ج ها ن ی

نتیجه مذاکرات کارشناسی محرمانه در عمان دانست ،چشم انوداز حصوول بوه توافوق را
روشن تر کرد .ظری

از تجربه دیپلماسی با اروپاییها آموختوه بوود کوه ایواالت متحوده

آمریدا آنقدر مهم است که نمیتوان آن را نادیده گرفت .در این مذاکرات ،که در ابتدا بوا
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حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپوا انجوا میشود اموا پو

از چنود دور بوه

مذاکرات مستقیم دو طرف انجامید و تا پایان مذاکرات به همین منوال ادامه یافت ،طرفین
فرصت یافتند به طور مستقیم و بی واسطه از دغدغهها و محدودیتهای یددیگر اطوالع
یافته و برای نیل به توافقی که مورد احتیا طرفین بود ،نرمشهوای الز را نشوان دهنود.
این مذاکرات تاثیری مستقیم و آشدار در نزدیک کردن دیدگاههای طرفین و حصوول بوه
توافق داشت.
استراتژی دیگری که در این مذاکرات بدوار گرفتوه شود و بوا منطوق بازیهوای دو-
سطحی نیز همخوانی دارد محدود نمودن مذاکرات بوه موضووع هسوتهای بوود .طوعواً در
صورتی که متایرها و موضوعات متعددی در دسوتور کوار موذاکرات قورار داشوته باشود
حصول به چنین توافقی ،حتی اگر امدان پذیر باشد ،بی نهایت دشوار خواهد بوود ،چورا
که هر گونه سازش در موضوع جدیودی میتوانود کلیوه توافقوات گذشوته را بهوم زده و
مذاکرات را به نقطه صدر بازگرداند .به تعویر دیگر ،متعدد بودن موضوعات در دستور کار
باعث میشود گروههای مختل

داخلی ترجیحات متداوتی در مورد هور موضووع داشوته

باشند و هر کدا بیشترین پافشاری را بر ترجیحات خود داشته باشند.

 .4مؤلفههای بینالمللی
 .4-1دیپلماسی اجبار
دیپلماسی اجوار به عنوان یک استراتژی دیپلماتیک تلقی میشود که برخی انواع اجووار را
برای ایجاد تاییرات در رفتار بازیگر به کار میبندد .در واقع دیپلماسوی اجووار شودلی از
چانه زنی بحران است .با کاربرد محرکههای ایجابی و سلوی ،سیاست گذاران در توالش
برای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای برون رفت از بحران هستند .دیپلماسوی اجووار بوا
سه ویژگی مشخ

میشوود– 1 :درخواسوت/مطالوه - 2تهدیود بوه تنویوه - 3مهلوت و

ضرب العجل پیروی از ر یم بین الملل .کاربرد تهدیود در راسوتای متقاعدسوازی رقیوب
است که هزینههای عد توعیت از مطالوات اجوارگر بیش از هزینههای توعیت و پیگیوری
سیاستهای سابق است .بر این اساس دیپلماسی اجوار درصدد برآورد هزینه-فایده کنش
بازیگر خردمند است و تالش میکند تا ضمن متقاعدسازی بازیگر ،موانع قوانون شودنی
توعیت با یا بدون محرکههای ایجابی است .بر اساس کاربرد انواع تهدیود توسوط بوازیگر
اجوارگر ،دیپلماسی اجوار به سه نوع  -1تهدیدات سیاسوی و دیپلماتیوک کوه بوه عنووان
نر ترین شدل تهدیدات اجوارگرا است -2 ،تهدیدات اقتصادی که به عنووان خشونترین
شدل تهدید اجوارگرا تلقی میشود و  -3تهدید به زور که شدیدترین و قوویترین نووع
اجوار را تشدیل میدهد تددیک میشود (ذوالدقاری ،جعدری.)178 :1395 ،
تحریم اقتصادی
استداده از تحریمهای اقتصادی به عنوان ابزار جایگزین جنگ امروزه توسعه زیادی پیودا
کرده است و روز به روز بر طرفداران آن افزوده میشود .تحریمها بخشوی از دیپلماسوی
بینالمللی کشورها هستند و ابزاری به شمار میآینود کوه بوا اسوتداده از آن ،کشوورهای
هدف را وادار به انجا عد

العمل های مورد نظر خود میکنند .در بسویاری از مووارد،

استداده از تحریمها نشان دهنده تمایل کشور تحریم کننده برای مداخله در فرایند تصمیم
گیری کشور هدف است (هافوائر و دیگران.)14 :1393 ،

سیاست جهانی
تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

شود .دیپلماسی اجوار درصدد شمولیت هر سه ضولع تقاضوا ،تهدیود بوه تنویوه و مهلوت
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اصوالً دو مسیر کلی و خا

برای اعموال تحریمهوای اقتصوادی وجوود دارد :یدوی

تصمیمات مرتوط با فعالیتهای تجاری و معامالت و دیگری فعالیتهای مالی .در طوول
تاریو اصطالا تحریمهای اقتصادی غالواً معادل با تحریمهای تجاری در نظر گرفته شده
است که در آن یک کاالی خوا

مشومول ممنوعیوت صوادرات و واردات قورار گرفتوه

است .تحریمهای مالی کمتر بر کاالها و اجناس تجاری تمرکز میکنند و بیشتر بور نحووه
انجا تجارت تمرکز دارند چراکه فرض اصلی این است که زیرساخت انجا فعالیتهای
تجاری مذکور ،جریانهای مالی است که در دنیوا وجوود دارد و بورای ایواالت متحوده و
96

اروپا این مسئله نیز مهم است کوه کشوورهای غربوی نقشوی مرکوزی و کوانونی در ایون
روندهای مالی ایدا میکنند .آمریدا از سالهای  2005و  2006از تحریمهای مالی و تهدید
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قطع کردن کشورها از شوده خدمات مالی خود به عنوان ابوزاری بورای تحوریم اسوتداده
کرده است (ندیو.)39 :1397 ،
تحریم و ممنوعیتهای تجاری علیه جمهوری اسالمی ایران را میتووان بوه دو دوره
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تقسیم کرد -1 :از اوایل انقالب تا مواه وئون سوال 2005؛  -2از وئون سوال  2005توا
دسووامور سووال  .2012تدوواوت اساسووی ایوون دو دوره در نمووادین بووودن تحریمهووا و
ممنوعیتهای قول از سال  2005و کواربردی و هدفمنودبودن آنهوا پو

از سوال 2005

است ،بدین معنا که در دوره دو تمرکز بر حوزههایی قورار گرفوت کوه ایوران در آنهوا
بیشترین آسیب پذیری و وابستگی را داشت (بیات .)83 :1396 ،تمرکز ما در اینجا عمدتاً
بر تحریمهای دوره دو است.
در این دوره ،تحریمها بر موضوع برنامه هستهای ایران متمرکوز بوود .ممنوعیتهوای
تجاری آمریدا در این دوره با امضای فرمان اجرایوی  13382در  28وئون  2005توسوط
جور دبیلیو بوش ،رئی

جمهوری وقت آمریدا آغاز شد .براین اسواس ،وزارت خزانوه

داری آمریدا در  27اکتور سال  ،2007سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران ،نوه شورکت و
پنج شخ

را که وابسته به این نهواد معرفوی کورده بوود ،هودف ایون فرموان قورار داد.

همچنین طوق این فرمان ،وزارت خزانه داری آمریدا بانکهای سپه ،ملت ،ملی و توسوعه
صادرات ایران و سه نهاد وابسته به آن را در فهرسوت نهادهوای موورد تحوریم قورار داد.
همچنین واشنگتن در نوامور سال  2008برای ممنوعیت بیشتر ایران در دسترسی به نظوا

مالی آمریدا ،مجوز نقل و انتقاالت مالی برگشت پذیر را برای ایران ممنووع کورد ،بودین
معنا که هر نوع انتقالهای مالی که بوه طوور مسوتقیم یوا غیرمسوتقیم بوه دولوت ایوران و
نهادهای آن یا اشخا

ایرانی سود برساند ،در نظا باندی آمریدا ممنوع شد.

در  24وئن سال  2010کنگره آمریدا قانون جامع تحریم ایران را تصویب کرد .ایون
قانون که به عنوان اصالحیه قانون تحریم ایران ( )1996به تصویب رسید ،در اول جوالی
به امضای اوباما رسید .این قانون با تأکید بور ممنوعیتهوای سورمایه گوذاری در صونایع
ندتی ایران که در قانون تحریم ایران مطرا شده بود ،به رئی

جمهووری اختیوار اعموال

مجازات اقتصادی را بر شرکتها و اشخاصی داد که هر نوع کاال ،تجهیوزات و خودمات،
اطالعات یا حمایت را به هر شیوه ای در اختیار ایران قرار دهنود کوه بوه ایون کشوور در
حدظ یا توسعه منابع تولید ندت یا پاالیش آن کمک کننود .اوباموا پو

از آن بوا صودور

فرمان  13590در  21نوامور سال  2011به عنوان متمم قانون تحریم ایران ،اختیوارات بوی
انر ی و پتروشیمی ایران فعال هستند به وزارت خارجه آمریدا داد .همچنوین آمریدوا در
 31دسامور سال  2011بر مونای ماده  1245قانون دفاع ملی ،بانک مرکزی ایوران را موورد
ممنوعیتهای قانونی خود قرار داد .اوباما همچنین با صدور فرموان  13599در  6فوریوه
 2012داراییهای حدومت ایران و تمامی نهادهای مالی ایرانیان را مسدود کرد و در روز
نخست ماه میهمان سال ،با صدور فرمان  13608بورای اعموال مجوازات علیوه اشوخا
خارجی که ممنوعیتهای قانونی علیه ایران را نقض کنند ،اختیواراتی بوه وزارت خزانوه
داری آمریدا داد .همچنین رئی

جمهوری آمریدوا در  3جووالی  2012فرموان اجرایوی

 13622را صادر کرد که بر اساس این فرمان ،ممنوعیتهوای جدیودی بوه مووارد مطورا
شده در قانون تحوریم ایوران اضوافه شود و شورکتهایی کوه رئوی
تشخی

جمهووری آمریدوا

بدهد یدی از اقدامات زیر را انجا دادهاند ،مورد مجازات اقتصوادی در قوانون

تحریم ایران قرار میگیرند )1 :خرید ندت یا فرآوردههای ندتی از ایوران؛  )2تجوارت بوا
شرکت ملی ندت ایران یا شرکت ندت ایران؛  )3خرید فرآوردههای پتروشیمی از ایران.
همچنین قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» که در تواریو  10آگوسوت
سال  2012به امضا رسید ،به عنوان متمم ،چندین ممنوعیت جدیود را بوه قوانون تحوریم

سیاست جهانی
تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

سابقه ای برای اعمال ممنوعیت تجاری و اقتصوادی علیوه اشخاصوی کوه در بخشهوای
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ایران اضافه کرد .بر اساس این قانون ،هر شخ

حقوقی و حقیقی که مشومول یدوی از

موارد زیر شود هدف مجازات اقتصادی آمریدا قرار میگیورد )1 :مالدیوت شوناوری کوه
برای حمل و نقل ندت خا ایران به کار میرود؛  )2مشارکت در طراهای توسعه گواز و
ندت با ایران در داخل و خار ایران ،اگر مشارکت بعد از یدم انویوه سوال  2002آغواز
شده باشد؛  )3مشارکت در اقدامات مربوط به اکتشاف ،تولید و انتقال اورانیو بوه ایوران؛
 )4خرید یا کمک به صدور اوراق قرضه مربوط به دولوت ایوران؛  )5فوروش تجهیوزات
صنعتی مربوط به حوزه انر ی ازجمله تجهیزات مربوط به پتروشیمی.
98

در این دوره ،ایران عالوه بر ممنوعیتهای قانونی آمریدا ،مورد تحریمهوای شوورای
امنیت و ممنوعیتهای قانونی اتحادیه اروپا و برخی کشوورهای دیگور نیوز بووده اسوت.
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شورای امنیت سازمان ملل در چهار دوره مختل

یعنوی دسوامور  ، 2006موارس ، 2007

مارس  2008و وئن  2010در مورد تحریم ایران قطعنامه صادر کورد کوه مهمتورین آن
قطعنامه  1929بود .این قطعنامه که در  9وئن  2010تصویب شد ،همه بانکهای ایرانی
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در خار را که مرتوط با برنامه هستهای یا موشدی ایران بودند ،هدف قرار داد .به عوالوه
همه معامالت افراد و شرکتها با بانکهای ایرانی ازجمله بانک مرکزی ایران ،تحت نظر
قرار گرفت .با تصویب این قطعنامه  75سوازمان ،شورکت یوا مؤسسوه و  41فورد ایرانوی
مرتوط با برنامه هستهای و موشدی ایران مشمول تحریمهای شورای امنیوت شودند .ایون
قطعنامه بازرسی محمولههای ایرانی را همانند محمولوههای کوره شومالی ،توصویه کورد.
فهرست چهل شرکت دیگر نیز به فهرست شرکتهای تحریم شده سازمان ملول افوزوده
شد( .بیات.)89-91 :1396 ،
 .4-2مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا و پذیرش حق غنی سازی
روابط جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریدا پ

از قطع این روابوط در نتیجوه

اشاال سدارت آمریدا در تهران در سال  ،1358به کلی محدود شد و از آن مقطع به بعود
همواره شرایط تخاصم ناشی از مخالدت ،دشمنی ،ندی ،غیریت سازی و ادبیات خشوونت
بر فضای مناسوات ایران و آمریدا حاکم بوده است .در طول این دوران برخوی ابتدوارات
نظیر ماجرای مک فارلین ،گدتگوهای دو طرف برای حل مسأله افاانستان در نشست بن،

مووذاکرات دو طوورف در خصووو

عووراق ،مووذاکرات مسووتقیم نماینوودگان دو طوورف در

مذاکرات هستهای در سال  2009و برخی ابتدارات محدود دیگر صورت گرفته است اما
این ابتدارات نتوانسته تحولی در روابط طرفین ایجاد نماید .چگونگی رابطه بوا ایوران در
صدر دستور کارهای سیاست خارجی آمریدا در زمان دولت اوباموا قورار داشوت .بواراک
اوباما از همان زمان تولیاات انتخاباتی بر مذاکره با کشورهایی چون سوریه و ایران تاکیود
میکرد .به زعم اوباما کسانی که با مذاکره ایاالت متحده با این کشورها مخالدت میکننود
تاریو آمریدا را نادیده میگیرند .حتی رقوای حزبی او نظیر خانم کلینتوون تاکیود وی بور
دیپلماسی را غیرمسئوالنه و ناپخته میخواندند.
اوباما در اولین گا پ

از ورود به کات سدید تصمیم گرفت لحن صحوت با ایران را

تاییر دهد .این اقدا برای ایجاد فضایی برای پیشورد دیپلماسی الز بوود .اوباموا ،دو مواه
پ

از آغاز دوران ریاست جمهوریاش ،در یک پیا ویدئویی به مناسووت سوال جدیود

ایاالت متحده و جامعه جهانی است و اینده این روند از مسیر تهدید دنوال نخواهد شود.
وی افزود به دنوال تعاملی است که ریشه در احترا متقابل دارد .احترا متقابل کلیود وا ه
ای است که ایرانیان در جستجوی آن بودند .به زعم ایرانیان ،ایاالت متحده تا آن زمان به
دنوال روابطی برابر و موتنی بر احترا متقابل با ایران نووود ،بلدوه صورفاً بوه دنووال مطیوع
ساختن آن کشور بود (.)Parsi, 2017
پیا اوباما به سرعت و در حجم زیادی مورد توجه و استقوال ایرانیان قورار گرفوت و
این پیا را به دولت ایران داد که دولت او به دنوال تاییر پویاییهای موجود بین ایوران و
آمریداست و در این هدف خود صادق است .ندته مهم در پیوا اوباموا ایون بوود کوه او
تالش ندرد بین حدومت و مرد ایران تداوت قائل شود .وی همچنین برای اولین بوار از
عنوان رسمی ایران – جمهوری اسالمی ایران – بورای خطواب قورار دادن دولوت ایوران
استداده نمود و گدت از حق مرد ایران بورای برخوورداری از جایگواه شایسوته خوود در
جامعه بینالمللی حمایت میکند.

سیاست جهانی
تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

شمسی ،از تعهد دولتش به دیپلماسی گدت و تاکید کرد بدنوال روابطی سازنده بین ایران،
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طرح مبادله اورانیوم
اولین تعامل دیپلماتیک دولت اوباما با جمهوری اسالمی ایران اندکی پو

از آغواز بدوار

دولت او صورت گرفت که به مذاکرات مستقیم ایران و آمریدا در سال  2009در حاشیه
جلسه ایران با گروه  5+1درباره توادل اورانیو کمتر غنی شده با اورانیو بیست درصدی
برای راکتور تهران انجامید .ایون موذاکرات ،گرچوه در مراحول بعودی و هنگوا بررسوی
جزئیات فنی و به دلیل بی اعتمادی شدید بین طرفین بوه نتیجوه نهوایی منوتج نشود ،اموا
مونایی را برای مذاکرات مستقیم ایران و آمریدا در آینده فراهم ساخت .دستاورد اوباما از
100
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این سیاست ،دو جلسه رو در روی بی حاصل با طرفهای ایرانی بود.
مذاکرات محرمانه عمان
از آنده وساطت دولت عمان در قضیه آزادی سه کوه نورد آمریدایی در ایران منجور

پ

به تجربه موفق موادله زندانیان بین ایران و آمریدا شد ،دولت عمان این تجربه موفق را به
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عنوان زمینه ای برای تعامل و مذاکرات گسترده تر ایران و آمریدا در سایر موضووعات از
جمله موضوع هستهای قلمداد نمود و تالش نمود با توجوه بوه روابوط حسونه و احتورا
آمیزی که با هر دو دولت داشت شان

خود را در ایون زمینوه امتحوان کنود .از ایون رو

رایزنیهای گسترده و محرمانه ای بین دولت عمان و ایاالت متحده آمریدا آغواز شود توا
چشم انداز آغاز مذاکراتی جامع بین ایران و ایاالت متحده بررسی شود.
پ

از اینده مذاکرات مقدماتی نماینده ویژه سلطان عمان ،آقای سالم اسوماعیلی ،بوا

مقامات آمریدایی از جمله جان کری ،که در آن زمان رئی

کمیته روابط خارجی سونای

آمریدا بود ،به درجه ای از پیشرفت رسید که امدان حصوول توافوق را محتمول سواخت
تالشهای وی برای تماس با مقامات ایران آغاز شد (.)Parsi, 2017
در نهایت ،در اواخر بهار  1391مذاکرات محرمانه ایران و آمریدا در عمان آغاز شود.
تیم ایرانی به سرپرستی آقای خاجی معواون وقوت اروپوا و آمریدوای وزارت خارجوه و
متشدل از آقایان نجدی ،زبیب و بهاروند بود و تیم آمریدایی نیز متشدل از پونیت

توالوار1

1. Puneet Talwar

و جیک سالیوان1بود .دور اول مذاکرات چندان با موفقیت همراه نوود چورا کوه در مقابول
اصرار طرف ایرانی برای اعال نظر طرف آمریدایی در خصو

پذیرش حق غنی سازی

در ایران ،طرف آمریدایی اعال کرد صرفاً برای محک جدیت طرف ایرانی در موذاکرات
حاضر شده است.
تاکید و اصرار ایران بر پذیرش حق غنی سازی باعث شده بود دولت اوباما نهایتاً بور
روی گزینه بازی بوا کوارت غنوی سوازی بوه صوورت جودی تأمول کنود .در حوالی کوه
تحریمهای بی سابقه ایاالت متحده آمریدا و متحودانش علیوه ایوران نتوانسوته بوود موانع
پیشرفت برنامه هستهای ایران شود و روند مذاکرات  5+1نیز عمالً بوا بون بسوت روبورو
شده بود ،اوباما آماده بود پیشنهادی ارائه دهد که در گذشته غیرقابل تصور بود :بوازی بوا
کارت غنی سازی.
دولت اوباما مراقب بود تا بوه صوورت عموومی موضوعی اتخواذ ندنود کوه متضومن
ساخت سالا هستهای توسط ایران عنوان میکردند نه جلووگیری از توانمنودی هسوتهای
ایران که به طور تلویحی متضمن پذیرش حق غنی سازی بود .بن رودز ،قائم مقا مشاور
امنیت ملی اوباما ،گدت ما همیشه بر سالا هستهای تاکید میکردیم .در مقابل اسرائیلیها
و دیگران همیشه ما را تشویق میکردند که بر قابلیت هستهای تاکید کنیم .لذا ما عامدانوه
و با عد استداده از وا ه قابلیت هستهای این سیگنال را دادیم کوه موضووع غنوی سوازی
میتواند مورد پذیرش واقع شود (.)Parsi, 2017
در هر حال ،دور نخست مذاکرات محرمانه عمان بدون نتیجوه خاصوی پایوان یافوت.
دور دو مذاکرات محرمانه عمان نه ماه پ

از دور اول و در اسودند  1391در مسوقط از

سر گرفته شد .همانند دور اول موذاکرات ،در دور دو موذاکرات موضووع غنوی سوازی
تودیل به موضوعی چالشی شده بود .ایرانیها شدایت داشتند که پیشنهاد طرف آمریدایی
به حد کافی روشن نیست ،ضمن ایندوه اصورار داشوتند هموین پیشونهاد را بوه صوورت
مدتوب دریافت کنند .آمریداییها نگران بودند کوه در صوورت ارائوه مدتووب پیشونهاد
پذیرش حق غنی سازی ،طرف ایرانی با آشدار ساختن این نامه دولوت آمریدوا را تحوت
1. Jake Sullivan

سیاست جهانی
تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

نپذیرفتن غنی سازی باشد .مقامات دولت اوباموا بوا دقوت هودف خوود را جلووگیری از
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فشار قرار داده و در صدوف کشورهای  5+1فاصله اندازد .در نهایت ،با مداخلوه سولطان
عمان بن بست موجود بدین صورت شدسته شود کوه سولطان عموان ناموه ای از طورف
آمریدا متضمن شناسایی حق غنی سازی ایران دریافت کند و در مقابل او به طرف ایرانی
نامه ای حاوی تضمین شناسایی حق غنی سازی ارائه دهد .پو

از دریافوت ناموه ای از

سوی جان کری وزیر خارجه آمریدا که پیشونهاد آمریدوا را بوه صوورت مدتووب ارائوه
میکرد ،سلطان عمان نامه ای به عنوان رئی

جمهور ایران نوشت و پوذیرش حوق غنوی

سازی ایران از سوی ایاالت متحده را تضمین نمود.
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دور سو مذاکرات محرمانه عمان قرار بود خرداد سال  92برگزار شود ،اما بوه دلیول
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران ،ایون موذاکرات بوه تعویوق افتواد .پو

س ی ا س ت ج ها ن ی

از

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ،که با شوعار گشوایش در پرونوده
هستهای اعتماد مرد ایران را کسب نمود ،در مجموع هدت دور موذاکره محرمانوه دیگور
بین طرفین برگزار گردید .ایون موذاکرات نقوش مهموی در نزدیوک نموودن دیودگاههای
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طرفهای ایرانی و آمریدایی ایدا نمود .در واقع ،مونوای تموا چانوه زنیهوای موذاکرات
هستهای در مذاکرات  5+1در وین ،چارچوبی بود که در مذاکرات پشت پورده در عموان
بین طرفین طراحی و توافق میشد (.)Landler, 2016:259
 .5تعامل سطوح داخلی و بینالمللی
در این بخش به تعامالت سطوا داخلی و بینالمللی و عرصههای سیاست و اقتصاد بور
یددیگر میپردازیم .بر مونای مدل طراحی شده در این پژوهش ،سطآ داخلوی از طریوق
مؤلدههایی چون موازنه نیروهای داخلی و ائتالفهای ممدن ،نهادهای سیاسی داخلوی و
استراتژی مذاکراتی بر سطآ بینالمللی تأثیر میگوذارد .در مقابول ،سوطآ بینالمللوی از
طریق شیوه یا مدانیسمهایی چون اجوار و ترغیب بر سیاست داخلی تأثیر میگذارد.
 .1-5آثار تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران
تشدید تحریمهای اقتصادی غرب علیه جمهوری اسالمی ایران به ویژه در مقطوع زموانی
 2012-2013که شریانهای اصلی اقتصادی ایران و کانالهای نقل و انتقال پول به ایوران

را هدف گرفته بود ،مشودالت زیوادی را بورای اقتصواد ایوران بوه وجوود آورد .اگرچوه
نمیتوان ارزیابی دقیقی از میزان آسیوی که این تحریمها بر اقتصاد ایران وارد کردند ارائه
نمود ،اما با مالحظه برخی شاخ

های عینی میتوان به یوک ارزیوابی نسووی رسوید .بوا

توجه به ساختار اقتصادی کشوور و اهمیوت ندوت و درآمود حاصول از صوادرات آن در
اقتصاد کشور ،میتوان اثر گذاری تحریمهای اقتصادی را عمودتاً در سوه بخوش انور ی،
شاخ

های اقتصادی و باندداری جستجو کرد که در ادامه به آنها اشاره میشود:

تأثیر تحریم بر پروژههای نفتی
در پی تشدید تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران ،به ویژه تحریمهای حوزه انر ی کوه
تولید و صادرات ندوت ایوران را هودف گرفتوه بوود تولیود ،صوادرات و عایودات ندتوی
جمهوری اسالمی ایران کاهش چشمگیری یافت .تولید ندت و دیگر مایعات ندتوی ایوران
کاهش تولید ندت خا شروع شد و از  3.7میلیون بشده در روز در سوال  2011بوه 2.7
میلیون بشده در  2013رسید.

کهنه بودن یا پیری چاههای ندت ،عد سرمایه گذاری خارجی در پرو ههوای ندتوی،
ضع

فناوری ،تحریمها و پیشرفت آهسته پرو هها -که در نهایت اکثور ایون مووارد بوه

فشارها و اعمال محدودیتها علیه ایران در بحث هستهای باز میگردد -به عنوان دالیول

سیاست جهانی
تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

در انویه  2011بین  4تا  4/5میلیون بشده در روز بوده است .با اعمال تحریمهوا ،رونود
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کاهش تولید ندت ایران ذکر شدهاند .تحریمها و فشارهای آمریدا بر کشوورهای خریودار
ندت ایران ،باعث شد تا صادرات ندت ایران نیز در فاصله  2011تا  2013از  2/5میلیوون
بشده در روز به حدود یک میلیون بشده برسد (شاپوری.)51 :1395 ،
طوق گزارشهایی که نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی
و مؤسسه اکونومیست منتشر کردهانود ،سورمایه گوذاری خوارجی در ایوران در سوالهای
 2009و  2010نسوت به سالهای  2007تا  2008حودود  90درصود رشود داشوته اسوت.
سرمایه گذاری خارجی در ایران در سوال  2007و  2008حودود  1.6میلیوارد دالر بووده
104

است ،اما در سال  2009به  3میلیارد دالر و در سال  2010به  3/5میلیارد دالر رسید .این
رقم در سال  2011به  2/5میلیارد دالر کاهش یافت و در سوال  2012حودود  2میلیوارد

س ی ا س ت ج ها ن ی

دالر بوده است .این کاهش در حالی صورت گرفته است که دولت ایوران بورای افوزایش
جذب سرمایه گذاری خارجی تا  4/3میلیارد دالر در سال  2011و  8تا  10میلیوارد دالر
در سالهای  2012 -2013برنامه ریزی کرده بود.
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سرمایهگذاری خارجی در حوزه ندت و گاز ایران از سال  2004تا 2012

Source:http://www.tradingeconomics.com/iran/foreign-direct-investment-

تأثیر تحریمها بر میزان فروش نفت
تا پیش از تحریمهای ندتی بینالمللی ،ایران دومین صادرکننده ندت منطقه بود اما پ
تحریمها ،صادرات ندت ایران به نص

از

یا بیشتر کاهش یافت که بور اسواس آموار منتشور

شده تولید ندت ایران در وئیه  2011بیش از  16درصد نسوت بوه وئیوه  2010کواهش

یافت ،درحالی که در همین زمان میزان تولید همسایگان ایوران  4درصود افوزایش یافوت
(صیادی و برکشلی.)29 :1391 ،
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سیاست جهانی

به نص

کاهش و نرت ارز سه برابر افزایش یافت و به دلیل وابستگی  %70بودجه دولت

به درآمدهای ندت ،دولت با کسری شدید بودجه مواجه شد .کسوری بودجوه و افوزایش
نرت ارز منجر به افت تولید و افزایش شدید قیمتها شد که در نتیجه با کواهش قودرت
خرید ،فشار اقتصادی محسوسوی بور مورد ایوران وارد شود( .جمشویدی.)136 :1392 ،
کاهش صادرات ندت سوب شد که ارزش افزوده این بخش با کواهش  37.4درصودی در

تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

در پی تحریم بانک مرکزی ،درآمدهای ندتی ایران در سال  2012نسوت به سال قوول

سال  1391مواجه شود .این امر ،تأثیر قابل مالحظه ای در کاهش رشد اقتصادی این سال
بر جای گذاشت .در سال  91گروه ندت بوه تنهوایی - 6درصود از رشود  -6.8درصودی
اقتصاد در سال  91را موجب شد (دفتر آمار و پایش اقتصادی.)1394 ،
تأثیر تحریمها بر رشد اقتصادی
شرایط دشواری که تحریمها ایجاد کردنود ،بور بخشوهای مختلو

اقتصواد کشوور توأثیر

گذاشت و شاخصهای کوالن اقتصوادی بوا وضوعیت نامناسووی رو بوه رو شودند .تولیود
106

ناخال

ملی ،به عنوان مهمترین نماگر در محاسوه رشد اقتصادی ،در سوال  1391یعنوی

در دوران او اعمال تحریمها ،نسوت به سال قول از آن ،حدود  11درصود سوقوط کورد

س ی ا س ت ج ها ن ی

(از  4درصد مثوت به  6/8درصد مندی) و در سوال بعود ( )1392نیوز مندوی  1/9درصود
برآورد شده است.

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1397پیاپی 25

بخشهای مختل

اقتصاد کشور دچار مشدالت فراوان و بعضاً آسیب جدی شدند .بر

اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ،در سالهای  1393، 1392و شوش ماهوه اول
 1394ارزش افزوده بخشهای مختل

اقتصاد کشور به شدل زیر بوده است.
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صنعت خودروسازی که  10درصد تولید ناخوال

داخلوی و  4درصود نیوروی کوار

میشود در سالهای  2012و  2013در اثر فشار تحریمها با دشواریهای زیادی رو بوه رو
و تولیدات این بخش با کاهش قابل توجهی مواجه شد .در سال  2013تولیدات خوودرو
ایران نسوت به  2011حدود  50درصد کواهش داشوته اسوت .جودول زیور رونود تولیود
خودرو ایران در فاصله  2010تا  2015را نشان میدهد.

فشار تحریمها بر تولید و صادرات ایران ،توازن تجواری کشوور را نیوز بوا وضوعیت
دشواری مواجه کرد؛ به گونه ای که بور اسواس آمارهوای صوندوق بینالمللوی پوول ،در
سالهای  2014و  2015این توازن مندی و به ضرر ایران شده است (شواپوری-7 :1395،
.)54

تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

ایران را در بر میگیرد و بعد از صنعت ندت و گاز ،دومین صنعت بزرگ ایران محسووب

سیاست جهانی
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تأثیر تحریمها بر حوزه بانکداری
مهمترین کارکرد ارتواطات باندی در عرصه بین الملل ،نقل و انتقال پول است .عالوه بور
آن ارائه خدماتی نظیر انواع ضمانت نامه و اعتوارات اسنادی نیز نقش مووثری در تسوهیل
تجارت بینالمللی دارد .از این رو قطع ارتواطوات بانکهوای خوارجی بوا بانکهوا یوک
کشور موجب میشود تا عالوه بر نقل و انتقال وجه ،عملیات صادرات ،واردات ،فاینان
و سرمایه گذاری در آن کشور نیز تا حد زیادی مختل شود .مجموع تحریمهای ثانویوه و
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اولیه علیه ایران ،نظامی از شدیدترین تحریمهای یدجانوه جهان را ایجاد کرده بود که بوه
گدته اوباما و مقامات وزارت خزانه داری آمریدا تا کنون علیه هیچ کشور دیگری اعموال
نشده است (علوی.)190 :1393 ،
هدف اصلی تحریمهای باندی جلوگیری از صادرات و واردات کاال و سرمایه توسط
دولت و تجار ایرانی برای تضعی

اقتصاد ایران بود که دولت جمهوری اسالمی ایوران را

به تاییر رفتار در برنامه هستهای خوود وادار سوازند .در آخورین روز سوال  2011اوباموا
رئی

جمهور آمریدا با امضا قانون اختیارات دفاعی بورای سوال موالی  2012و بوه طوور

خا

در بخش  1245آن ،مجازاتهایی شویه آنچه در سیسادا آمده را مشمول نهادهوای

مالی خارجی کرد که بر خالف روشهای مجاز در قانون آمریدا اقدا به تعامل موالی بوا
بانک مرکزی ایران مینمایند .این قانون با هدف گیری صادرات ندوت ایوران ،عموالً فواز
جدیدی از تحریمها را علیه ایران آغاز کرد (جمشیدی.)135 :1392 ،

تأثیر تحریم بر تورم جمهوری اسالمی ایران
تشدید تحریمهای اقتصادی و مؤثر واقع شدن تحریمهای پولی  -مالی و باندی ،منجر به
جهش نرت ارز در بازار آزاد و ناکامی سیاستهای ارزی در حدظ ثوات نرت ارز شود کوه
این عامل خود موجب افزایش نرت تور گردید .در نتیجوه ایون امور ،نورت ارز در بوازار
غیررسمی طی یک روند صعودی و با نوسوانات بیسوابقه و رکوورد شودنیها پیدرپوی
افزایش بیش از  70درصدی را در یک سال ثوت کرد .روند بیثواتی از سال  1390شروع
شد طوری که در نیمه دو سال  1391قیمت دالر به  35000ریال رسید.
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نمودار نرت تور در جمهوری اسالمی ایران

سیاست جهانی

همانطور که در نمودار باال مشاهد میشود با تشودید تحریمهوا از سوال  2011نورت
تور هم در ایران باال رفت تا جایی که در سال  2013در او تحریمها علیوه جمهووری
اسالمی ایران نرت تور به  30.5رسوید .توور آثوار مخربوی در جهوت گسوترش فقور و
بیداری در ایران داشت .در شرایط تورمی دستمزدهای واقعوی پوایین آمدنود و صواحوان
درآموودهای ثابووت فقیرتوور شوودند .از سوووی دیگوور وضووعیت نوواامنی ناشووی از تووور ،
سرمایهگذاریهای مولد و در نتیجه اشتاال را کاهش داد .تور باعث شود کوه افوراد بور

تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

Source: http://www.statista.com/statistics/294320/iran-inflationate

دولت فشوار وارد کننود توا حقووق بازنشسوتگی را افوزایش دهود و مزایوای بیدواری و
پرداختهای رفاهی را باال بورد .افزایش تور باعث کاهش سودآوری شرکتها شد .این
شرکتها دیگر تمایلی برای افزایش صوادرات خوود در اقتصواد جهوانی نداشوتند چوون
سودآوری آنها پایین بود که به کاهش درآمدهای دولت منجور شود .توأثیر دیگور توور
ناشی از تحریمها بر توزیع درآمد و ثروت بود .به این ترتیب که قیمت برخی از کاالها و
درآمد برخی از طوقات و گروههای جامعه با آهنگی تند افزایش یافت در صورتی که این
آهنگ برای قشرها و طوقات دیگر جامعه کند بود .مجموعه این تأثیرات آثوار مخربوی را
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بر بدنه اقتصاد و اجتماع وارد کرد.
تأثیر تورم بر میزان بیکاری
نرت بیداری به عنوان یدی دیگر از نماگرهای مهم اقتصادی و از شاخ

های اجتمواعی

بسیار تأثیرگذار بر جامعه و مناسوات آن نیز از سال مالی  2008-2009به بعد ،بر اسواس
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برآوردها ،سیر صعودی داشوته و از  10.4درصود در سوال موالی  2008-2009بوه 13/4
درصد در سال مالی  2012-2013رسیده است.

در مجموع میتوان گدت اقتصاد ایران که پ

از آشدتگی سیاستهای پوولی و موالی

در انتهای دهه  80در نقطه آسیب پذیری قرار گرفته بود ،در دو سوال اول دهوه نوود بوه
دنوال ظاهر شدن آثار سیاستهای پیشین و تحریم در رکود عمیقی قورار گرفوت .تولیود
ناخال

داخلی طی دو سال  91و  ، 92به میزان  8.6واحد درصد کوچوکتر شود ،نورت

ارز به بیش از سه برابر افزایش یافت و نرت تور نقطه به نقطه در او خود در سوال 92
به  45/1درصد رسید .میزان کل صادرات و واردات نیز در نتیجه تحوریم در پایوان سوال
 92نسوت به سال ، 91به ترتیب  36/1و  21/6درصود کواهش یافوت .در نتیجوه کواهش

واردات کاالهای واسطه ای ،عرضه کل نیز دچار مشدل شد که نرتهای رشد مندی تولید
را رقم زد (دفتر آمار و پایش اقتصادی.)1394 ،
در این مقطع به نظر میرسید که واشنگتن از کارکرد و تأثیر تحریمها رضوایت دارد.
جیدوب لئو ،وزیر خزانه داری آمریدوا تصووریآ کورد «تحریمهوا در حووال کوار کوردن
هستند .ما این وضعیت را در تولید ناخال

داخلی ،ارزش ریال ،نرت بیدواری و تووور

در ایران میبینیم» .وی نهایتاً میگوید «هدف ما ،تاییر تصمیم گیریهاست .بورای ایجواد
تاییووورات بایوود شوواهد تصوومیماتی باشوویم کووه در بوواالترین سووطآ اتخوواذ شووده باشووند»
(جمشیدی .)76 :1394 ،همچنوین گوزارش تحقیقواتی کنگوره آمریدوا ادعوا میکنود کوه
تحریمهای سخت علیه ایران،که بخشهای کلیدی انر ی و دسترسی کشوور بوه سیسوتم
مالی بینالمللی را هدف گرفته ،آنچنان به اقتصاد ایران ضربه زد که رهوران ایوران ناچوار
به پذیرش توافقنامه موقت در  24نوامور  2013شدند که براساس آن برناموه هسوتهای در
متحده با تاییر دیپلماسی به جنگ اقتصادی درصدد متقاعد ساختن ایران برای مصالحه از
یدسو و تولید شداف دموگرافیک در میان جامعه ایران علیه دولت از سووی دیگور بووده
است (ذوالدقاری ،جعدری.)187 :1395 ،
واقعیت این است که تحریمهای اقتصادی فشار زیادی را به اقشار مختل
خصو

طوقه متوسط و پوائین وارد میسواخت .در واقوع ،پو

جامعه بوه

از تشودید تحریمهوای

اقتصادی غرب علیه فعالیتهای هستهای جمهوری اسالمی ایران ،به ویژه از سوال 2006
به بعد ،به تدریج آسیب پذیری های اقتصاد ایران در برابر فشوار تحریمهوا آشودار شود.
اقتصاد تک محصولی وابسته به ندت ،به همراه دولتی بودن بخش زیادی از اقتصاد کشور
و ضعی

و نحی

بودن بخش خصوصی باعث شد اقتصاد کشور در مواجهه با تحریمها

با مشدالت زیادی روبرو شود .از این رو بحث اقتصواد بوه یدوی از مواحوث اساسوی در
تولیاات انتخاباتی سال  1392تودیل شد .فشار تحریمها بر اقتصواد ایوران موجوب تاییور
رفتار سیاسی مرد در انتخابات ریاست جمهوری  1392و مطورا شودن بویش از پویش
موضوع مذاکره برای لاو تحریمها شد( .علوی .)178 :1393 ،در واقع ،از آنجا کوه فشوار
اصلی تحریمها بر دوش طوقات متوسط و پائین بود ،ایون گوروه در انتخابوات ریاسوت

سیاست جهانی
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مقابل تخدی

تحریمها متوق

میشود (سمتی و هرمزی .)134 :1393 ،در واقع ،ایاالت
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جمهوری سال  92به نامزدی که شعار تعامل بوا دنیوا و موذاکره بورای رفوع تحریمهوای
اقتصادی را سر داده بود اقوال نشان دادند و با انتخاب حسن روحانی روند تازه ای را در
مذاکرات هستهای آغاز کردند.
انتخاب حسن روحانی معنای خاصی در غرب یافت .به تعویر ریچوارد ندیوو «تحوول
سیاسی انتخاب روحانی و امدان یافتن او برای رسیدن بوه ریاسوت جمهووری ایوران بوا
توجه به فیلترهای فراوانی که در نظا سیاسوی ایوران در موورد اشوخا
میتوان به عنوان شاخصی از تضعی
112

وجوود دارد را

استقامت و اراده ایرانیها برای ایستادگی در برابور

غرب و آمادگی آن برای اتخاذ نگورش جدیود تلقوی کنویم» (ندیوو .)78 :1396 ،از نظور
آمریدا ،تحریمها بر تمایالت سیاست خارجی جامعه تأثیر گذاشوته و ایوون اساسویترین

س ی ا س ت ج ها ن ی

دارایی راهوردی غرب محسوب میشود که مدمل نقش جامعوه در تاییر محاسووه تهوران
است .شرمن درباره ویژگیهای متدواوت جامعوه ایوران میگوید« :ایوران بورخالف کوره
شمالی دارای یک طوقه متوسط است .مرد ایران بواوجود محدودیتها ،بووه دنیووا سودر
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میکنند» .از نگاه واشونگتن ،ایون ظرفیوت پدیدآورنووده اهر هوایی اسووت کووه آمریدوا
میتواند با «چشاندن طعم کاهش تحریم» به آنها گا های بعودی توافوق را پویش بوورد.
درواقع ،مونای تحریمهای فلج کننده نیز چیزی جز تحریک جامعه بوه نواآرامی سیاسوی
و آشووب نوود (جمشیدی .)84 :1394 ،اما آیا این تحریمها توانستند به هدف خوود کوه
تاییر محاسوات ایران بود نائل آیند .در ادامه به این بحث خواهیم پرداخت.
 .2-5پاسخ ایران به تحریمها :استقامت و توسعه هستهای
با مشخ

شدن آسیب پذیری اقتصاد داخلی در مقابول فشوار خوارجی ،از سوال 1389

مدهو اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات آیت اله خامنه ای رهور ایران شود .از نگواه آیوت الوه
خامنه ای اقتصاد مقاومتی یعنی «آن اقتصادی که در شرایط فشار ،در شورایط تحوریم ،در
شرایط دشمنیها و خصومتهای شدید میتواند تعیین کننده رشود و شودوفایی کشوور
باشد» (آیتاله خامنهای .)1389 ،اقتصاد مقاومتی به معنوی تشوخی

حوزههوای آسویب

پذیری و تالش برای محدودکردن این حوزهها است تا اهور فشواری بورای کشوورهای
دشمن نواشد .در این نوع اقتصاد ،کاهش وابستگیهای خارجی ،تقویت تولیود داخلوی و

خودکدایی محور اقدامات و سیاستها هستند .اقتصاد مقاومتی به این معناست کوه حتوی
در وضعیتهای دشوار ناشی از فشارهای داخلی و خارجی روند روبه رشد اقتصادی در
کشور محدو بماند و آسیب پذیری آن کاهش یابد (سی .)1391 ،
از سوی دیگر ،از منظر جمهوری اسالمی ایران ،آن چه بیش از تحریمها اثر دارد نگاه
به درون ،اعتماد به مرد و تقویت ساخت درونی قدرت اقتصادی است .در همین زمینوه
آیت اله خامنه ای تصریآ میکنود« :موا از تحورّک دیپلماسوی دولوت حمایوت مویکنیم،
پشتیوانی میکنیم .در کنار آمادگیهای همهجانوه ملّت ایران  -چه از لحا اقتصادی ،چوه
از لحا امنیّت داخلی ،چه از لحا استحدا ساخت درونی نظا اسالمی ،چوه از لحوا
وحدت ملّی و چه از لحا نظامی -به تالش و تحرّک دیپلماسی هم چه در این قضایای
سدر اخیور و چوه غیور از آن ،اهمیوت مویدهیم و از آنچوه دولوت موا انجوا میدهود و
تالشهای دیپلماتیک و تحرّکی که در ایون زمینوه میکننود ،حمایوت مویکنیم» (آیتالوه
الوته این استدالل با توجه به تجربه عملی نظا جمهوری اسوالمی ایوران و شوواهد و
قرائن ،استدالل قابل قوولی به نظر میرسد .پ

از انتخواب حسون روحوانی بوه ریاسوت

جمهوری در سال  1392و در حالی که هیچ اتداقی در زمینه رفع تحریمهوای بینالمللوی
رت نداده بود ،در نتیجه اقدامات دولت یازدهم شاخ

های اقتصادی به مرور بوه سومت

بهوود گرایش پیدا نمود .در سال  1393و در دوموین سوال اسوتقرار دولوت یوازدهم ،بوه
کارگیری سیاستهای اقتصادی موتنی بر خرو غیر تورمی از رکود بوا رعایوت انضوواط
مالی و پولی ،بروز پیامدهای مثوت اقتصوادی ناشوی از توافوق اولیوه هسوتهای کشوور بوا
قدرتهای جهانی و همچنین تقویت انتظارات خوش بینانه حاصول از توداو موذاکرات
هستهای ،موجب بهوود ثوات اقتصاد کالن شد .در این سال مسیر اقتصواد کشوور پو

از

هشت فصل پیاپی رکود و رشد مندی طی سالهای  1391و  1392تاییر جهت داد و طی
سال  1393با رشد مثوت همراه شد ،به طوری که تولید ناخال

داخلی کشوور در سوال

مورد بررسی از رشد قابل قوول  0/3درصود برخووردار شود .دیگور دسوتاورد چشومگیر
اقتصاد در سال  1393کاهش عمده نرت و شتاب تور پ

از یوک دوره افوزایش موداو

بود .نرت تور که در هدت ماهه اول سال  1392روندی فزاینوده پیودا کورده بوود ،تاییور

سیاست جهانی
تحلیل توافق هستهای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی

خامنهای.)1393 ،
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روند داده و از نقطه او خود به میزان  40.4درصد در مهر ماه  1392به  34.7درصد در
اسدند ماه  1392و سپ

در ادامه روند کاهشی خود به  15.6درصد در اسدند مواه 1393

تنزل یافت (بانک مرکزی.)1394 ،
از سوی دیگر ،عموو پژوهشوگران و محققوین بحوث تحریمهوا ،در موورد کوارایی
تحریمها ابراز تردید میکنند .ادبیات موجود هنوز نتوانسوته اسوت مناقشوه همیشوگی در
مورد موفقیت و یا شدست تحریمهای اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی را خاتمه
دهد .جامعه دانشگاهی و محققان برخالف دست اندرکاران اجرایوی هنووز بوه کارآمودی
114

تحریمها بسیار بدبین هستند .درعین حال ،تحقیقات و مطالعات سالهای اخیر با تدیه بور
موردهای جدید اعمال تحریم ،این بودبینی را توا حودودی کواهش داده اسوت (سومتی،

س ی ا س ت ج ها ن ی

هرمزی .)129 :1393 ،در هر حال ،این امر به ویوژه در موورد کشوورهایی کوه از لحوا
جارافیایی دسترسی مناسوی به دنیای خار دارند بیشتر صدق میکند .ایران با دارا بوودن
مرزهای مشترک با  15کشور همسایه و همچنین دسترسی بوه آبهوای آزاد از امدانوات
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زیادی برای دور زدن تحریمهای اقتصادی برخوردار بود .از نگاه ندیو ،راهورد ایران برای
استقامت در برابر تحریمها دارای اقدامات انحرافی بسیار پیچیده و گاهاً سرراسوت بوود.
واسطههای تأمین اجناس و کاالها که بورای ایوران بوه صوورت مخدیانوه کوار میکردنود
شرکتهای صوری را در نقاط مختل

دنیا تأسی

کرده بودند که اغلب ایون مسوئله در

جاهایی اتداق میافتاد که مقررات و ضوابط ملی ضعیدی بور کوار شورکتها حواکم بوود
(ندیو .)81 :1396 ،در واقع ،ایران تالش میکرد از تما ظرفیتها برای کم اثر یا بوی اثور
کردن تحریمها ،چه از طریق دور زدن تحریمها و چه از طریق فعال کوردن ظرفیتهوای
درونی خود استداده کند.
ندته دیگر آن که در زمان او تحریمهای هستهای علیه ایران ،بسیاری از متخصصان
بر این باور بودند که علت اصلی توفیق تحریمهای همه جانوه علیه ایران اعمال بی سابقه
آن به وسیله بسیاری از کشورهای ثالث (اروپایی ،آسویایی و منطقوه ای) اسوت .از نگواه
تهران ،آمریدا هرگز نمیتواند ائتالف بینالمللی را بورای همیشه کنار یددیگر نگاه دارد
و در مقطعی ،فشار بر ایران فروکش خواهد کرد و سپ

بوه کلوی از بین خواهد رفت و

یا بی اثر خواهد شود .بوه عووارت دیگور ،بوا مقاوموت هستهای ،قوول از آندوه تحریمهوا

کمر اقتصاد ایران را بشدند جامعه بین الملل مندعت خود در تداو تحریمها را از دسوت
میدهد و ایوران بودون نیواز بوه عقوب نشوینی هستهای ،از زیور بوار تحریمها خالصوی
مییابد (جمشیدی.)82 :1394 ،
شدننده بودن تحریمها و دشواری حدظ ائتالف تحریمهوا فقوط ادعوای ایوران نووود.
باراک اوباما ،رئی

جمهور آمریدا ،پو

از امضوای توافوق نهوایی بوین ایوران و  5+1در

اذعان به این ندته گدت :آنچه من تالش کردها برای مرد توضیآ دهم ،ایون اسوت کوه
بدون یک توافق ،توانایی ما برای برپا نگه داشتن این تحریمها حتمی نوود .در نظر داشته
باشید که فقط ایران نووود کوه بورای تحریمهوا هزینوه میپرداخوت ،بلدوه چوین ،اپون،
کرهجنوبی ،هند و تقریواً هر کشور واردکننده ندت در سراسر جهان ،پو

از سواز و کوار

تحریم ،خود را در موقعیتی یافته بود که ادامه یافتن این تحریمهوا بورای آنوان میلیاردهوا
دالر هزینه دربر داشت .گر آنها میدیدند ما از ساز و کاری قانونی و مؤثر برای تضمین
دیپلماتیک ما صادقانه نیست ،یا ما تالش داریم ،نه فقط برنامه هستهای ،بلده هر اختالف
سیاسی که ممدن است با ایران داشته باشیم را در این موذاکرات بگنجوانیم ،آنگواه واقعواً
تحریمها به سرعت از هم فرو میپاشید (اوباما.)1394 ،
همچنین تأثیر تحریمها صرفاً بر کشور هدف نیست .تحریمها اگر چوه مشودالتی را
برای کشور هدف ایجاد میکنند اما برای کشورهای تحریم گور نیوز هزینوههایی بوه بوار
میآورند .یدی از برآوردها نشان میدهد از سال  1995توا  ، 2012هزینوه تحوریم ایوران
برای آمریدا بین  134/7تا  175/3میلیارد دالر بوده است .همچنین هزینوه تحوریم ایوران
تنها در بازه زمانی  2010تا  2012برای آلمان ،بین  23/1تا  ، 73برای ایتالیا بین  13/6توا
 42/8و برای فرانسه بین  10/9تا  34/2میلیارد دالر بوده است .به طورکلی اتحادیه اروپوا
در مجموع دو برابر امریدا از تحریم ایران متضرر شده اسوت (ملدوی و دیگوران:1394 ،
.)113
در مجموع ،به نظر میرسد در سال  2013تحریمهای اقتصادی علیه ایوران بوه نقطوه
او خود رسیده بود و در چنین شرایطی افزودن تحریمهای جدیود تنهوا اثور انودکی بور
ایران میگذاشت .این حجم از فشارها اگر چه بر اقتصاد ایران تاثیرات زیادی گذاشته بود
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عد دستیابی ایران به سالا هستهای فاصله میگیریم؛ اگر آنان میدیدند کوه تالشهوای
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اما نتوانسته بود دیدگاه رهوران ایران در خصوو

دسوت کشویدن از برناموه هسوتهای را

تاییر دهد .از این رو ،به مرور سودمند بودن این تحریمها مورد تردید قرار گرفت.
سانتریفیوژ بیشتر در مقابل تحریمهای بیشتر
جمهوری اسالمی ایران پ

از تدمیل فرایند چرخه تولیود سووخت در داخول و تثویوت

دانش هستهای ،آماده توافق با طرف غربی مشروط به شناسایی حق غنی سوازیاش بوود.
اما رویدرد طرف غربی ،به ویژه ایاالت متحوده آمریدوا ،در ایون مقطوع اداموه فشوار بور
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جمهوری اسالمی ایوران جهوت توقو

و تعطیلوی برناموه هسوتهای بوود .از ایون رو بوه

تحریمهای بیشتر و شدیدتر روی آورد .پاسو جمهوری اسالمی ایران بوه ایون رویدورد،

س ی ا س ت ج ها ن ی

توسعه هستهای بود .اولین قد در این زمینه ،غنی سازی بیست درصد بود.
جمهوری اسالمی ایران همچنین موفق شد عالوه بر این توسعه کیدی ،از نظور کموی
نیز قابلیتهای خود را توسعه دهد .در واقع ،ایران تا اواسط سوال  2009حودود 18500
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سانتریدیو نسل یک و حدود هزار سانتریدیو نسل دو تولید و نصب کرده بود کرده بود.
به عوالوه ،جمهووری اسوالمی ایوران در حوال تحقیوق بور روی نسولهای پیشورفته تور
سانتریدیو بود که توان غنی سازی آنها  24سو ،یعنی  24برابور سوانتریدیو هوای نسول
یک بود .این به آن معنی بود که ایران قادر خواهد بود با تعداد کمتری سانتریدیو حجوم
زیادتری از غنی سازی انجا دهد .ایران همچنین توانسته بود تا آن زمان میوزان اورانیوو
غنی شده سه و نیم درصدی خود را از  839کیلوگر در سال  2008بوه  8271کیلووگر
در سال  2013افزایش دهد .این ندته از این جهت برای طرف آمریدوایی حوائز اهمیوت
بود که حدود  1300کیلوگر اورانیو غنی شده سه و نیم درصودی بورای سواخت یوک
بمب هستهای کدایت میکرد .در همین زمان ،ایران حدود  280کیلووگر اورانیوو غنوی
شده  20درصدی داشت .همچنین جمهوری اسالمی ایران توانسته بود در اقدامی که باور
آن برای آمریداییها بسیار دشوار بود بخشی از اورانیو بیست درصدی خود را تودیل به
صدحههای سوخت نماید .در همین حال ،جمهوری اسالمی ایران برای نشان دادن ایندوه
تحریمها مؤثر نیستند حتی آمادگی غنی سازی  60درصدی را هم داشت.

ندته دیگر اینده ،همان طور که آمریدا مجموعه تحریمهای بینالمللی خود را بیشتر
میکرد و زمینه چانه زنی با ایران را تقویت میکرد تا فشار احتمالی را از این طریوق وارد
کند ،ایران نیز مسیر مشابهی در پیش گرفته بود و با افزایش تعداد سانتریدیو ها فشوار بوه
آمریدا را باال میبرد تا آمریدا نیز ترغیب به رسیدن به یک توافق با ایران شود و اینگونوه
نواشد که صرفاً با کشوری که توان ناچیز هستهای دارد وارد موذاکره شوود (ندیوو:1397 ،
.)93
در مجموع ،به نظر میرسد سیاست فشار ناشوی از تحریمهوای اقتصوادی در مقابول
فشار ایستادگی در برابر تحریمها و توسعه ظرفیتهای هستهای ایران ،بوه منتهوی درجوه
ظرفیت خود رسیده بود و طرفین دریافتند که هیچ کدا توان وادار کردن طرف مقابل بوه
تسلیم کامل در مقابل خواستههای خود را ندارند .در سال  2013هم آمریدا و هوم ایوران
به عینه میدیدند که عد اطمینان بسویار زیوادی در مسویر پویش رو وجوود دارد و هویچ
(ندیو .)95 :1397 ،این نقطه ای بود که میتوان گدت منافع طرفین با یددیگر همپوشوانی
پیدا نمود .پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال  ،1392نیرویی بوود کوه باعوث شود
طرفین بار دیگر دور میز مذاکره حاضر شووند و ایون بوار ،بوا اسوتداده از تجوارب قوول،
خواستههای خود در مذاکرات را به نحوی پیش بورند که به توافق نهایی منجر شود.
نتیجهگیری
در این مقاله در پی پاسو به این سئوال بودیم که چه عاملی باعث شد مذاکرات هسوتهای
در دور جدید ،بر خالف ادوار قول ،به نتیجه برسد و به  12سال رویارویی طرفین خاتمه
دهد .با استداده از رهیافت اقتصاد سیاسوی و بهوره گیوری از اسوتعاره بوازی دو سوطحی
استدالل شد که از یک سوو بوازخورد تحریمهوای اقتصوادی کوه بوه افوزایش مشودالت
اقتصادی و افزایش فساد در کشور انجامید ،باعث اجماع نخوگوان تصومیم گیور در حول
هرچه سریع تر این پرونده گردید .طوقه متوسط در ایران که بیشترین فشوارها را متحمول
شده بود و به دنوال رهایی از فشارهای تحمیلی بود در انتخابات  1392به نوامزدی اقووال
نشان داد که از ضرورت حل مسأله هسوتهای و برداشوتن تحریمهوا سوخن میگدوت .از
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تضمینی نیست که سیاستهای آنها بتواند نتایج مطلوبی در ادامه به همراه داشوته باشود
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سوی دیگر ،ایستادگی جمهوری اسالمی ایران در مقابل تحریمها و فشارهای اقتصادی و
توسعه صنعت هستهای ،طرف غربی را به ایون بواور رسواند کوه امدوان دسوت کشویدن
جمهوری اسالمی ایران از برنامه هستهای خود از طریق فشار اقتصادی وجود ندارد .لوذا
ندع مشترکی بین طرف ایرانی و طرف غربی برای مختومه نمودن این پرونوده بوه وجوود
آمد .در مذاکراتی که متعاقب آن صورت گرفت طرفین به فرمولی دست یافتند که تثویوت
دانش هستهای و برداشتن تحریمهای اقتصادی در قوال ارائه تضمینهای الز و حوداکثر
شدافیت و همداری در برنامه هستهای تضمین شود .این همان نقطوه ای بوود کوه منوافع
118

طرفین در آن همپوشانی داشت و به توافقی دست یافتند که هر دو بوه یوک انودازه از آن
راضی بودند.
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