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پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که قابلیتت تحلیلت نظریتهی ستاتااری
نهادی روابط بینالملل در چگتونگ تبیتین و تحلیتل کتششگتری ایترا در دو رتتداد
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«مل شد صشعت نفت» و «برجام» چگونه است؟ فرضیه این است که اعاماد به تاکید ایتن
نظریه بر عقالنیت راهبردی و اجماع قدرتهای بزرگ ،مشجر بته «کودتتای  82مترداد» در
سال  2338و «تروج ترامپ از برجام» در سال  8122شد .روش پتژوهش ،روش تحلیتل
محاوا است؛ ناایج نشا م دهشد اگرچه دو تجربهی «مل شد صتشعت نفتت» و «برجتام»
انعکاس دهشدهی تجارب ناموفق روابط تارج ایرا با قتدرتهتای بتزرگ هتتاشد ،امتا
آیشدهی امشیت مل کشور ارتباط متاقیم با ارتقای قابلیتت تئوریت

روابتط بتینالملتل

کارگزارا و دیپلماتهای ایران دارد .نادیدهگرفان قواعد ستاتااری ،نهتادی و فرآیشتدی
روابط بینالملل م تواند چالشهای امشیا جدیدی بهوجود آورد .واقعیتتهتای تتاریخ
بیا گر این هتاشد که امکا تکرار این حوادث و تحوالت در آیشده وجود دارد ،مگر آ که
به درک دقیقتری از قواعد کشش ساتااری بازیگرا در روابط تارج برسیم.

کلیدواژهها :برجام ،ملیشدن صنعت نفت ،نظریهی ساختاری روابط بینالملل ،نظریههی
نهادی روابط بینالملل.
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مقدمه

 .1نظریه «کنش ساختاری» در تبیین نقاط عطف تاریخی ایران

ار یابی هرگ نه تح ل سیاسی و بینالمللی نیا منهد شهناخت دقیهه نهادهها ،سهاختهها و
کارگراران بینالمللی است .رهیافت ساختاری براسا نظریههای «کنت والتر» تایین شدع
است؛ درحالیکه رهیافتهای نئ لیارالی معف ف به فرمیندی هستند که مینههههای ال م
برای شناخت کنش نهادها و نیروهای م ثر بهر منهها را نشهان مهیدههد .رهیافهتههای
نئ لیارالی نقش نهادهای بینالمللی را برجستهتر میسا ند .این رهیافت تاکید ویههعای بهر
نقش ش رای امنیت سا مان ملل ،سا مان بینالمللهی انهریی اتمهی و دیه ان دادگسهتری
بینالمللی در شکلگیری ح ادث سیاسی و بینالمللی ایران دارند.

قابلیت تحلیلی نظریهی ساختاری و نهادی برای تحلیل کنشگری ایران...

بحران های سیاسی و سیاست خارجی ایهران در قهرن  21و  24شهااهتههای یهادی بها
یکدی ر دارند .یکی ا این بحرانها در سال  ،4591در روند ملیشدن صنعت نفت مشکار
شد .روند ملیشدن صنعت نفت با م ج «ملیسا ی صنایع وابسته به اقتصاد سرمایهداری»
هماهنگ و هم مان ب د .در این دوران ایاالتمتحدع درصدد ب د تا شکل جدیدی ا روابط
اقتصادی را در نظام سرمایهداری سا مان دهی کند .حمایت ممریکا ا ناسی نالیسم ایرانی و
ملی شدن صنعت نفت در نهایت به ک دتای  22مهرداد  4332من هر شهد و شهکلگیهری
نظامهای سیاسی اقتدارگرا در ساختار بینالمللی را در پی داشت .نم نهی دی ر این بحران،
برنامهی جامع اقدام مشترک است که با خروج ترامپ ا برجام ،ص رت خاصی پیهدا کهرد.
بهنظر میرسد که این دو ت ربه را مهیته ان در مهرعی نقها وفهت تهاریخ سیاسهی و
راهاردی ایران دانست .قدرتهای بهرر و نهادههای بهینالمللهی در مهرعی بها ی رانی
هستند که نقش م ثری در مدیریت بحرانهای راهاردی ایران ایفها نمه دعانهد .براسها
نظریههای مختلفی می ت ان نقش این با ی ران را تحلیل کرد .اگر با تاکید بر رهیافتهای
نئ رئالیستی و نئ لیارالی بخ اهیم تح الت سیاسی و نقا وفت تاریخی ایهران را تایهین
کنیم ،بهط ر طایعی «نظریه پایهی س م» استفان والت نقش تعیینکنندعای خ اهد داشت.

 .1.1نظریه ساختاری تحوالت ایران براساس رویکرد والتز

«نظریهی ساختاری» ا این جهت اهمیت دارد که رابفهی میان سیاست خارجی ،سیاست
بین الملل و تح الت سیاسی کش رها را نشان میدهد .شناخت چنهین فرمینهدی براسها
رهیافتهای والتر معنای دقیهتری پیدا میکند .والتر در مرعی نظریهپردا ان «منهاررعی
س م م ض وات بینالمللی» قرار دارد .کتاش «نظریهی سیاست بینالملل» کنهت والتهر ا
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مهمترین مت ن نظری در روابط بینالملل محس ش مهیشه د کهه بهه اذوهان بسهیاری ا
محققین ،بیشترین استناد و نقل ق ل را در مثار مفالعات روابط بینالملل به خ د اختصاص
دادع است .والتر سیاست بین الملل را قلمرو ضهرورت و سیاسهت قهدرت معرفهی مهیکنهد
( ،4552 ،Griffithsص.)14 .
مح ر اصلی نظریهپردا ی والتر ،ساختار نظام بینالملل است .ساختار نظام بینالملل در
مان ملی شدن صنعت نفت ماهیت دوقفای داشت؛ در مان برنامهی جامع اقدام مشترک
نیر یک ساختار چندقفای بر این نظام حاکم ب دع است .هر یک ا ویهگیهای سهاختاری،
شکل خاصی ا روابط ایران و ایاالت متحدع را در قاله چ ه ن ی نقهشیهابی نهادههای
بینالمللی امکان پذیر میسا د .والتر در کتاش «انسان ،دولت و جنهگ» بهه ایهن م ضه
اشارع دارد که هرگ نه تصمیمگیری با ی ران اصلی سیاسهت بهینالملهل ،تهابعی ا «سهه
تص یر» خ اهد ب د .تص یر اول مرب به «نقش کارگراران سیاسهی در سیاسهت خهارجی
با ی ران اصلی» است؛ در این ارتاها مهیته ان تفهاوتههایی را در شخصهیت تهرومن و
میرنهاور در روند ملی شدن صنعت نفت ،با باراک اوباما و ترامپ در برنامههی جهامع اقهدام
مشترک مشاهدع کرد .تص یر دوم مرب به «ساخت نظام سیاسی» ممریکا اسهت کهه بها:
ایدئ ل یی قدرت ،ریسکپذیری و جنگ پی ند یافته است .تص یر س م ،به «سهاختار نظهام
بینالملل» مرتاط است که ماهیت منارشیک دارد .سه تص یر یادشدع در فضای تعاملی قرار
دارنههد و سیاسههت کش ه رها را براسهها سههاختار شههکل مههیدهنههد .والتههر در نظریهههی
سیاست بینالملل ،برای م لفههای ساختاری نظام بینالملهل نقهش محه ری قائهل اسهت
( ،4522 ،Waltzص.)22 .
والتر در نظریهی سیاست بینالملل ت ش میکند تا نقش و امل ساختاری را برجسته
نم دع و به م ا ات من ،نقش شخصیت تصمیمگیران و ساخت دولهت را بهه حاشهیه باهرد.
بنابراین م لفههای ساختاری در مرعی و املی هستند که اوالً حمایت ممریکا ا ملیشدن
صنعت نفت را فراهم موردند؛ ثانیاً ایاالت متحدع به م ا ات ان لیس ا سا وکارهای کهنش
تهاجمی (همانند ک دتا ولیه مصدع) اسهتفادع کهرد؛ ثال هاً م لفهه ههای سهاختاری ،وامهل
شکل گیری دیپلماسی هستهای و مذاکرات ایران با کش رهای  9+4ب دع است .در نهایهت
اینکه م قعیت ساختاری ممریکا را میت ان در مرعی و املی دانست که به خروج ترامهپ
ا برجههام ان امیههد .ایههن واقعیتههی اسههت کههه مینهههی همکههاری همهههی کشه رها را بهها
ایاالتمتحدع برای محدودسا ی همکهاریههای اقتصهادی بها ایهران فهراهم مورد .چنهین

وضعیتی بیان گر من است که ان ارع ی والتر در م رد م ض وات شخصیتی و ساخت دولت،
ماهیههت «تقلیههلگرایانههه» 4دارد؛ یههرا خص صههیات نظههام را بههه خص صههیات واحههدهای
تشکیلدهندعی من -یعنی افراد یا دولتها -فرو میکاهد .والتر درصدد اسهت کهه نقهش
ساختار را برجسته نم دع و بهم ا ات من ،با نظریههای سیستمی پیشین که بر نقش «سفح
نظام» و «سفح واحد» تاکید داشتند ،درهم ممیرد.
 .1.1قواعد کنش ساختاری نظریهی کاپالن در تبیین تحوالت سیاسی ایران

1. reductionist.
2. loose bipolar system.

قابلیت تحلیلی نظریهی ساختاری و نهادی برای تحلیل کنشگری ایران...

تح الت سیاسی ایران تابعی ا ق اود وم می روابط بینالملهل اسهت .ههر یهک ا ق اوهد
ساختاری نظام بین الملل تایینکنندع ی شکل خاصی ا کنش رفتاری با ی ران پیرامه نی،
قدرت های برر و کش رهای در حهال رهه ر مهیباشهند .والتهر در «نظریههی سیاسهت
بینالملل» خ د ت انست رهیافت م رت ن کاپ ن دربهارعی چ ه ن ی کهنش بها ی ران در
سیاست بین الملل را تکمیل نماید .کاپ ن در بیان ساختهای نظام جههانی ،شهش مهدل
فرضی را ،اوم ا نظامهای تاریخی و غیرتاریخی ،مفرح کرد و «سهاختار م ا نههی قه ا»،
«دوقفای منعفت»« ،2دوقفای نامنعفت»« ،3جهان شم ل»« ،1سلسلهمراتای» 9و «حهه
وت ی واحدها» 6را ا یکدی ر متمایر نم د .در ن رش کاپ ن ،دو م رد اول در ط ل تاریخ
وج د داشتهاند و سایر مدلهای ساختاری ماهیت پیشبینیپذیر دارند .ساختار م ا نهی ق ا
در اروپای قرون ه دهم و ن دهم به شکل نظام چندقفای حاکم ب د و ساختار دوقفاهی
در دوران جنگ سرد با دو ابرقدرت و کنش گهران داخهل و خهارج ا اردوگهاعههای منهها
سیفرع داشت.
روند ملیشدن صنعت نفت ایران و ک دتای  22مرداد نیر در سالهای مغا ین سهاختار
دوقفای شکل گرفت .ملیشدن صنعت نفت با ال ی کنش قهدرتههای بهرر هماننهد

3. tight bipolar system.
4. universal international system.
5. hierarchical system.
6. unit veto system.
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ان لیس و اتحاد ش روی هماهن ی نداشت .بههمیندلیل با شکلگیری این ک دتا مینهی
نقش یابی با ی رانی به وج د ممد که ا قابلیت ال م بهرای سها ماندهی کنسرسهی م نفتهی
برخ ردار ب دند .ک دتای  22مهرداد  4332بیهان ر ایهن واقعیهت اسهت کهه سهاختار نظهام
بینالملل در سال  4593ماهیت دوقفای انعفافپذیر داشته است.
در ساختار دوقفای متصل  ،همهی کهنشگهران در یکهی ا دو اردوگاهنهد .در نظهام
جهانشم ل ،وم دولتهای حاکم ا میان میروند .در نظام سلسلهمراتای ،یک قدرت در
رأ قرار دارد و ا ت ان فائقهای نسات به سایرین برخ ردار است .ودعای ا نظریهپردا ان
محافظه کار ممریکایی همانند چارلر کراتهامر نظم پهس ا جنهگ سهرد را سلسهلهمراتاهی
میدانند.
بنابر رهیافت مفرحشدع ،شناخت ال ی کنش با ی ران باید ماتنیبهر ق اوهد اساسهی
ساختار نظام بینالملل باشد .م رت ن کاپ ن در تایین ویهگیهای ساختار نظام بهینالملهل
ت ش دارد تا پنج قاودعی اصلی تاثیرگذار بر ال ی کنش با ی ران در سیاست بینالملهل
را تایین کند.
قواعد اساسی
4

اولین قاودع ،ماتنی بر «ق اود اساسی» ساختهای سیاسی است .در ساختار دوقفاهی
و حتی ساختار م ا نه ی قدرت ،ال ی کنش با ی ران و قدرتهای برر ماهیت تعهاملی
دارد و تابعی ا نشانه های کنش رقابتی و همکاریج یانه اسهت .بهرای م هال ،در سهاختار
دوقفای ،ممریکا و اتحاد جماهیر ش روی هر یک ا م ادی ومل کنش سیاسی در ح عی
نف ذ خ د برخ ردار ب دند؛ بههمیندلیل اتحاد جماهیر شه روی بعهد ا ک دتهای  22مهرداد
هیچگ نه واکنش اوتراضی نسات به ک دتای ان امشدع ت سط ان لیس و ایاالتمتحهدع در
برابر دولت ملی مصدع نداشت .ق اود ساختاری نظهام بهینالملهل رابفههی بهین سهاخت
سیاسی و ال ی کنش با ی ران در روابط بینالملهل را مهنعکس مهیسها ند .ایهن ق اوهد
ت ضیح می دهند چرا ش روی در دورانی که دولت مصدع در فضای تحریمهای اقتصهادی
قرار داشت ،بدهی های خ د به دولهت ایهران را پرداخهت نکهردا ق اوهد سهاختاری نشهان
میدهند که ح عی نف ذ هر با ی ر به چه میران است و چه نتای ی را میت ان در ح عی
1. Essential reles

کنش متقابل دیپلماتیک و راهاردی انتظار داشتا
همکاری متقابل با ی ران سیاست بینالملل در برابر کشه رهای پیرامه نی ،بخشهی ا
ق اود ساختاری نظام بینالملل در دوران ملیشدن صنعت نفهت و برنامههی جهامع اقهدام
مشترک را منعکس میسا د .ک دتای  22مرداد در فضای کنش ساختاری جامعه ایران بهه
م فقیت رسید .در شرایط خروج ترامپ ا برنامهی جامع اقدام مشترک ،قدرتهای بهرر
نیر به دلیل روایت ق اود اساسی نظام بین الملل ،با ممریکا هماهن ی و همکهاری دوفهاکت
داشتند .ق اود اساسی ساختار بینالملل ای اش میکنهد کهه چهین رویکهرد «رهه ر مرام و
تدری ی» را در دست ر کار قرار دهد.
قاعدهی تحول

متغیرهای طبقهبندی کنشگران

کاپ ن س مین قاودعی بنیادین نظامهای سیاسی و بینالمللی را براسا «متغیرهای
طاقهبندی کنشگران» 2تایین میکند .متغیرهای طاقهبندی کنشگران بیانگر این مساله
است که کش رها ،نهادها و شرکتهای چندملیتی کهدامین ال ه ی نقشهی و کنشهی را در
برابر یکدی ر بهکار می گیرندا هر با ی ری ا جای اع مشخصی در ال ی کهنش رقهابتی
با ی ران برخ ردار است .ایران ا جای اع و م قعیت یئ پلیتیکی ویهعای برخه ردار اسهت و
بههمیندلیل قدرتهای برر  ،تمایلی به م ادی ومل ایران در سیاست بینالملل ندارند.
قاودع س م کاپ ن این واقعیت را نشان میدهد که چرا قدرتهای برر برای اومال
محدودیت ولیه ایران ا ق اود و ال های کنش نساتاً یکسانی بههرع مهیگیرنهدا تمهامی
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دومین قاودعی کنش ساختاری با ی ران در سیاست بینالملهل ،ارتاها مسهتقیمی بها
«ق اود تح ل» 4دارد .ق اود تح ل بیان گر ایهن واقعیهت هسهتند کهه ههر سهاختار نظهام
بینالملل میت اند مینههای ال م برای کهنش تعهاملی ،رقهابتی و تعارضهی بها ی ران در
سیاست جهانی را تایین و تعریت کند .در ن هرش کهاپ ن ،نقهشیهابی کشه رها نیا منهد
پذیرش ق اودی است که با اوتراض سایر قدرتهای برر روبهرو نشه د .ق اوهد تحه ل
بهمعنای پذیرش چ ن ی نقشیابی کش رها در سیاست جهانی است.

1. transformation rules.
2. actor classifying variables.
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قدرتهای برر چه در دوران ک دتای ج الی  4593و چه در تنظیم قفعنامههای ش رای
امنیت ولیه ایران و خروج ترامپ ا برنامه جامع اقدام مشترک ،واکنشهای نساتاً یکسانی
به ان ام رساندعاند .این رویکردی نشان می دهد که ایران در ق اوهد اساسهی و سهاختاری
نظام بین الملل ا جای اهی برخ ردار است که امکان م ادی ومل و قدرتیابی من بهراحتی
امکانپذیر نخ اهد ب د.
متغیر توانمندیها
4

چهارمین قاودعی بنیادین نظامهای سیاسی« ،متغیر ت انمندیها» است .ت انمندیهها
به مفه م من است که هر کشه ر در کهنش سیاسهی خه د ا چهه قابلیهتههای ابهراری و
راهاردی میت اند بهرع مند ش د .به هر میران که قابلیت کش رها افرایش پیدا کند ،طایعی
است که مینه برای افرایش نقش منان در سیاست جهانی نیر بیشتر خ اهد شد.
متغیرهای اطالعاتی
2
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پن مین قاودعی بنیادین نظامهای سیاسی مرب به «متغیرهای اط وهاتی» اسهت.
نقش متغیرهای اط واتی را میت ان در وصر شاکههای م ا ی بههگ نههی مشهه دتری
تحلیل نم د.
این ق اود بنیادین در ن رش کاپ ن بیانگر این ویهگی هستند که بها ی رانی هماننهد
ایران ،ایاالتمتحدع و یا سایر قدرتهای برر ا چه شاخصهای رفتاری بهرع میگیرندا
ثانیاً این گ نه رفتارها با چه ترتیاات و ق اودی پی ند دارندا ثال اً کهنشگهران بهینالمللهی،
نهادهای بینالملل و حق ع بینالملل به چه میران میت انند ا چنهین ق اوهد و بها ی رانی
حمایت به ومل مورندا رابعاً دولهت ایهران در دوران مصهدع و یها برنامههی جهامع اقهدام
مشترک ا چه میران ت انایی نظامی و اقتصهادی ،ارتااطهات و اط وهات ،پیشهرفتههای
فناورانه و تح الت جمعیتی بهرعمند ب دع استا این ق اود نشان مهیدهنهد کهه ایهران در
نقا وفت تاریخی با درجههی بهاالیی ا بهیثاهاتی  -بههدلیهل نقهشمفرینهی نهادهها و
قدرت های برر  -برخ ردار ب دع است .م رت ن کاپ ن بر مانای پهنج قاوهدعی بنیهادین
نظامهای بینالملل نشان میدهد که چرا ایهاالت متحهدع و سهایر قهدرتههای بهرر در
1. capability variables.

08

2. information variables.

سایهی حمایت نهادهای بینالمللی قادرند در ایهران محهدودیتههایی را در قاله ک دتها،
بحران و بی ثااتی امنیتی ای اد کنندا نظریهی سیستمیک م رت ن کاپ ن که والتهر ا من
بهرع گرفته ،نشان می دهد که برخی ا کشه رها -هماننهد ایهران -اگهر ا سهفح قهدرت
مشخصی فراتر بروند ،در من شرایط با واکنش نهادها و ساختهای نظام بینالملل روبههرو
میش ند .ترور قاسم سلیمانی نیر در این قال تفسیر میش د.
 .1.1عقالنیت راهبردی در کنش ساختاری بازیگران نظام بینالملل
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وق نیت راهاردی ترکیای ا شاخصهای روششناختی اثااتگرایانه در پی ند با قال های
ابفال گرایانه است .رهیافتهای ساختاری سیاست بین الملل به این م ض اشارع میکنند
که قدرت های برر و با ی ران منفقهای میبایست ا «وق نیت راهاردی» در حه عی
سیاست خارجی خ د برخ ردار ش ند .وق نیت راهاردی به مفه م سن ش معادلهی قدرت
و ال ی کنش رقابتی با ی ران است .در ن رش گریفیتس ،نقهش قهدرتههای بهرر در
تح الت منفقه ای تایین گردیدع است .گریفیتس به این م ض اشارع دارد که وق نیهت
ساختاری هم ارع مینهی همکاری قدرت های برر در ارتاا با م ض وات منفقههای را
فراهم میمورد ( ،4552 ،Griffithsص.)12 .
در روند ملیشدن صهنعت نفهت و ههمچنهین تنظهیم برنامهه جهامع اقهدام مشهترک،
نشانه هایی ا کنش همکاریج یانهی قدرت های برر وج د داشته است .اتحاد جمهاهیر
ش روی در سال  4593هیچ گ نه اوتراضی نسات به ک دتای  22مرداد ولیه دولت مصدع
به ان ام نرساند .در سال  2149نیر روسیه و چین دارای م اضع نساتاً هماهن ی با ممریکا،
فرانسه ،ملمان و ان لیس ب دع اند .در روند دور هشتم مذاکرات ویهن ،کهه ا مذر تها اسهفند
 4111شکل گرفت ،روسیه نقش هماهنگکنندع را ایفا نم د.
براسا رویکرد تقلیلگرایانه ،در ن رش والتر میران اثربخشی قدرتهای برر بهرای
کنترل با ی ران پیرام نی محدود است .در ایهن ن هرش ،هرگ نهه کهنشگهری بها ی ران
میت اند نقش تعیینکنندعای در شکل گیری و یها تردیهد نسهات بهه فرمینهدها و حه ادث
بینالمللی به وج د مورد .براسا این ن رش ،ح ادثی همانند ک دتای  22مهرداد و خهروج
ترامپ ا برنامه جامع اقدام مشترک بر مانای ه شیاری راهاردی ایران قابل کنترل است.
در ن اع «ابفالگرای الکات شی» والتر ،تنظهیم ههر نظریهه بایهد بها حهداقل مفروضهات و
م م وهای ا گرارعهای ق ی و ابهراری بهرای رسهیدن بهه فرضهیهههای قابهل وارسهی،
هماهن ی و هم نی داشته باشد.
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هم ارع این پرسش قابل طرح است که میا م ا نه قهدرت یهک ته هم اسهت یها یهک
واقعیتا این سیاست ت سط چه م م وهای بهکار گرفته میش دا ایاالت متحدع در طه ل
تاریخ ،خ د را ا «سیاست وابست ی» به «سیاست م ا نه قدرت در خارج» رهایی بخشهید.
رفتار ممریکا ارتاا مستقیم با تص یر س م روابط بینالملل دارد .تص یری که نقش ساختار
نظام بین الملل در سیاست خارجی ممریکا را برجسته کردع و نشان میدهد کهه تخفهی ا
مدل وق نی بهمنرله ی نادیدع گرفتن منافع ملی دولهت ممریکها خ اههد به د (والتهر،4352 ،
ص.)224 .
نظریهی ساختاری والتر میت اند قه انین روابهط بهینالملهل را م مه ن و تایهین کنهد.
اصلی ترین قان ن روابط بین الملل «معادله قدرت» است .نظریهی سهاختاری والتهر نشهان
می دهد که میا قدرت و وق نیت در کهنش بها ی ران اصهلی سیاسهت جههانی مهیت انهد
مفل بیت راهاردی کمهرینهای را ای اد کندا در ن رش والتر ،مدلسها ی نیهر بها نظریهه
پی ند دارد .براسا چنین ن رشی ،هرگ نه مدلسا ی «تص یری سهادعشهدع ا واقعیهت»
است که با تقلیل یا حذف بخشهایی ا من شکل میگیرد .در مهدلسها ی ،تصه یری ا
نظریه ارائه میش د ،نه ا واقعیت ( ،4522 ،Waltzص.)5 .
در ن رش ساختارگرای والتر ،نقش با ی ران ا اهمیت ویههع ای برخه ردار اسهت .ههر
با ی ری دارای نقش خاصی در سیاست بینالملل اسهت .بنهابراین نهادههای بهینالمللهی
همانند قدرت های برر وم ماً ت ش دارند تا شکل جدیدی ا نظریهپردا ی را مهنعکس
سا ند .هر نظریه را میت ان برساختهای ا دادعهای اجتماوی ،سیاسی و بینالمللی دانست.
هر نظریه دارای فرضیه ی خاصی است که ال ی رفتهاری کشه رها براسها من تعریهت
می ش د .والتر به این م ض اشارع دارد که در نظریهسا ی ،قیا و استقرا مانی اهمیهت
دارند که «فکر خ ع» 4ره ر کند.
هر نظریه نشان می دهد که تایین پدیدعها براسا متغیرهای دخیل شکل مهیگیهرد.
هر نظریه پدیدعها را بهگ نهای سا مان میدهد که منها را در وابست ی متقابل نشان دهد.
هر نظریهای بیان گر چ ن ی تغییر در برخی ا پدیدعهها و حه ادث سیاسهی و راهاهردی
2
خ اهد ب د .یک نظریه ی خ ش در ن رش کنت والتر باید براسا «اصل صهرفهجه یی»
1. creative idea.

00

2. parsimony.

 .1نظریهی «کنش ساختاری» در تبیین تحوالت تاریخی ایران

نظریههای ساختاری تایینکنندعی طیت گستردعای ا رویکردههای نظهری و تحلیلهی در
روابط بینالملل است .ساختارگرایان رئالیست بر دولت و ساختار نظام بینالملل تاکید دارند.
رهیافتهایی که ت سط نظریهپردا ان نئ رئالیست ارائه شهدع ،شهامل طیهت گسهتردعای ا
1. system-wide.
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ساخته ش د؛ یعنی بت اند با دربرگرفتن حداقل متغیرها تایینکنندع واقعیت هر م ضه وی -
همانند ملیشدن صنعت نفت و برجام -باشد .در چنین شرایفی ،نظریه میت اند ال ههای
نساتاً باثاات کنش با ی ران در محیط منفقهای و بینالمللی را تایهین کنهد .نظریهههها ا
قابلیت تعمیم پذیر برخ ردارند .هر نظریه میت انهد مینههههای شهناخت حه ادث مینهدع را
براسا برداشت سیستمی ا سیاست بینالملل تعریت کند ( ،4522 ،Waltzص.)42 .
نظام بینالملل اجرای خاص خ دش را داراست .اصلیترین بخش نظهام بهینالملهل را
«ساختار» تشکیل میدهد .ساختار «م لفهای نظامگسهتر» 4اسهت کهه تحه الت را تایهین
میکند و کش رها میت انند دربارعی میندع ی رفتاری سایر با ی ران به نتایج نساتاً دقیقهی
نایل ش ند .ساختار ،در وهلهی اول براسا چ ن ی تعامل واحدها شکل میگیرد ،اما بعد
ا شکلگرفتن میت اند رفتار دولت ها را تعیین کند .براسها ال ه ی کهنش بها ی ران در
ساختار بینالمللی ،چ ن ی تعامل منان در قال «واقعیت انضمامی» قابل تعریهت خ اههد
ب د .در ن رش والتر ،ساختار بهتنهایی ماهیت انتراوی داشته و براسا سایر اجرای سیستم
یعنی با ی ران ،فرمیندها و ماهیت سیستم -معنا پیدا میکند ( ،4522 ،Waltzص.)21 .والتر وم ً برداشتی شیءان ارانه ا «دولت» دارد .او دولت را کهنشگهری یهکپارچهه
می بیند که تابع منفه وق نی است .والتر به پ یهاییههای داخهل دولهتهها و پیییهدگی
تصمیمگیریها کاری ندارد و به این مساله نیر نمیپردا د که چرا دولتهها چنهینانهد کهه
هستند .والتر به نقش نظام بینالملل و ق اود و هن ارهای من در تک ین دولهتهها ت جهه
چندانی ندارد ،چ ن همهی تح الت و دگرگ نیهای سیاسی را تابعی ا ساختار میداند .در
ن رش والتر ،تفاوتی بین ان ارعهای ذهنی ترومن و میرنهاور وج د ندارد؛ بههمانگ نههای
که ترامپ و اوباما نیر هر دو تابع ق اود ساختاری نظام بینالملل در کهنش سیاسهی خه د
نسات به ایران هستند.
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نظریات شامل :صلح دم کراتیک ،فراملیگرایی ،ک رتگرایی ،ت ارت جهانی ،ههمگرایهی،
ارتااطات و جامعهی امنیتی ادغامشدع ،وابست ی متقابل و نهادگرایی است.
تایین نقش نهادهای بین المللی در روند ملی شدن صنعت نفت و برجام ا ایهن جههت
اهمیت دارد که می ت ان چنین فرمیندهایی را براسا رهیافتهای روابط بینالملل تایهین
نم د .بهرعگیری ا نظریهی ساختاری روابط بینالملل واقعیت کنش با ی ران و قدرتهای
جهانی برای محدودسا ی کش رهای منفقه ای را منعکس می سا د .منظ ر ا نههادگرایی،
بهرع گیری کش رها ا روندهای حق قی بین المللی است که امکان تحقه اهداف براسها
حق ع بینالملل و رییمهای بینالمللی را فراهم میمورنهد .واقعیهت من اسهت کهه محمهد
مصدع و حسن روحانی بیش ا حهد بهه سیاسهتههای حقه قی در مه رد همکهاریههای
چندجاناهی بینالمللی خ شبین ب دند.
در سههالهههای اولیهههی دههههی  ،4591ان لههیس دولههت ملههیگههرای مصههدع را بهها
محدودیتهای اقتصادی روبهرو ساخت؛ محدودیتهایی که با همکهاری و پهذیرش سهایر
قدرت های برر یعنی فرانسه ،اتحاد جماهیر ش روی و ایاالت متحدع همهراع گردیهد .در
سال  2142که دونالد ترامپ ا برنامه جامع اقدام مشترک جدا شد ،سایر قدرتهای برر
هیچ گ نه واکنشی نسات بهه ال ه ی رفتهاری ترامهپ نشهان ندادنهد .ولهت من را بایهد در
واقعیتهای ساختاری نظام بینالملل دانست که با مفاهیم حق قی و ال های کنش نهادی
م رد نظر نئ لیارالها تفاوت دارد .این واقعیت بیانگر من است که لیارالها معم الً دیدگاع
خ شبینانه ای نسات به نقش نهادهای بین المللهی در ای هاد و گسهترش همکهاریههای
بینالمللی دارند (مشیر ادع ،4321 ،ص.)95 .
نظریه پردا انی همانند رابرت ک هن نقش بهسهرایی در رشهد نظریههههای نههادگرایی
لیارال و وابست ی متقابل ایفا نم دعاند .چنین رویکردهایی با اندیشه والتر در تعارض است.
وی کتاش «پس ا ههم نی» را در تایین چ ن ی همکاری و تعارض کش رها در سیاست
بین الملل منتشر کرد و بر این اوتقاد پافشاری نم د که نهادهای بینالمللهی محه ر اصهلی
همکاری ،رقابت و ای اد تعادل در روابط کش رها هستند .ک هن ،تحقه چنهین اههدافی را
براسا سا وکارهای مرب به رییمهای بینالمللی تایین کردع است.
رویکرد ک هن در م رد «واقعگرایی نئ لیارال» مشابهتهای یادی بها رهیافهتههای
ساختاری دارد .وی همانند ساختارگرایان به این م ض اشارع میکند که نظام بهینالملهل
ماهیت منارشیک دارد ،با این تفاوت که منارشی روابط بینالملهل در قاله همکهاریههای

 .1.1قواعد بنیادین نئولیبرالیسم نهادگرا

ق اوهد حقه قی و بهر

در نئ لیارالیسم نهادگرا ،کش رها باید ال ی رفتاری خ د را براسا
مانای نظارت نهادهای بینالمللی تنظیم نمایند.
اولین قاودعی نئ لیارال من است که منارشی بهمعنای هرجومرج نیست ،بلکهه یکهی ا
شاخصهای اصلی سیاست بینالملل و بهمعنای تمهایر میهان همکهاری طایعهی کشه رها
براسا منافع ملی واحدهای سیاسی است .در چنین ن رشهی ،ههر بها ی ری ا ان یهرش
ال م برای کنش وق نی برای متعادلسا ی کنش تعاملی خ د با دی ران برخ ردار است.
قاودعی دوم نظریه ی نهادگرایی نئ لیارال من است که رییمهای بینالمللی با رویکرد
واقعگرایانهی سیاست بین الملل تفایه دارد .یعنی هر کش ری براسا منافع ملی خ د به
همکاری با سایر کش رها ماادرت می کند .هرگاع منافع دچهار چهالش شه د ،مینهه بهرای
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چندجاناه قابل کنترل است و ماهیت خ شخیم دارد .دوم منکه ک هن نیر همانند والتهر و
م رگنتا به این م ض اشارع دارند که دولتها بهون ان بها ی رانی یهکپارچهه و وق نهی
نقش بهسرایی در روابط بین الملل دارند .منان برای ت انمندی کش رها نقش م ثری قائلنهد
( ،4521 ،Keohaneص.)63 .
ک هن ت ش فراگیری به ان ام رساند تا نظریهی همکاری بینالمللهی را ارائهه دههد.
واقعیت من است که فرمیندهای چندجاناه ماتنیبر ال ی همکهاریج یانههی کشه رها در
سیاست بین الملل در ن رش ک هن و بسیاری دی ر ا نظریهپردا ان روابط بینالملل من ر
به اف ل ههم نی ممریکا میش د .بنابراین مهمترین پرسش این اسهت کهه میها نههادگرایی
بینالمللی من ر به «ثاات ههم نیک» ایاالت متحدع و قدرت م ثر نظام جهانی خ اهد شد
یا «اف ل ههم نیک» منهاا ار یابیهای تاریخی بیانگر این واقعیت هسهتند کهه رویکهرد
نهادگرای مصدع و روحانی نهتنها چالش هایی را برای اقتصاد ایران به وجه د مورد ،بلکهه
میندعی سیاسی منان را نیر با مخاطرع روبهرو ساخت.
طرح نظریهی رییمهای بین المللی ت سط ک هن به این م ضه اشهارع دارد کهه اگهر
با ی ران سیاست بینالملل ا اص ل ،ق اود و هن ارهای نساتاً مشترکی استفادع نمایند ،در
من شرایط روابط بینالملل ا قابلیت پیشبینیپذیری بیشتری روبهرو میش د .اگر روابهط
بینالملل پیشبینیپذیر ش ند ،امکان کاهش تهدیدات نیر بهوج د خ اهد ممهد .در ن هرش
ک هن ،دولتها و نظریهپردا ان روابط بینالملل باید اقداماتی را به ان ام برسانند که من ر
به کاهش ریسک در روابط بینالملل ش د.
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بهحداقل رسیدن سفح همکاری به وج د خ اهد ممد .یعنی براسا نظریهی نئ نئه لیارالی
روابط بینالملل می ت ان ال ی رفتاری کش رها را براسا ناپایداری تایین نم د .براسا
چنین ن رشی ،نادیدع گرفتن حق ع حاکمیتی ایهران در دوران ملهیشهدن صهنعت نفهت و
برنامهی جامع اقدام مشترک ماهیت اجتناشناپذیر دارد.
قاودعی س م نظریهی نئ لیارال من است کهه ههر بها ی ری درصهدد دسهتیهابی بهه
«دستاوردهای مفله» است .براسا این رویکرد ،هیچگاع مقامات ایرانی نمیت انند به این
م ض اشارع داشته باشند که برجام براسا قاودعی برد -برد شکل گرفته است .یرا بر
مانای قاودعی س م نظریهی نئ لیارالی کش رهایی که درصهدد تهامین دسهتاورد و منهافع
مفله هستند ،ت جه چندانی به دستاوردهای نسای در روابط بهینالملهل ندارنهد .امریکها و
ان لیس ترجیح می دهند تا به شرایفی نایل گردند که ا رفاع ،قدرت و امنیت بیشتری در
مقایسه با سایر کش رها برخ ردار ش ند .چنین فرمیندی است که من هر بهه نادیهدعگهرفتن
ق اود حق قی ت سط قدرتهای برر میش د ( ،4552 ،Griffithsص.)66 .
قاودعی چهارم نظریهی نئ لیارالی من است که تداوم همکاریها تحهتتهاثیر قهرارداد
حاصل نمیش د .واقعیت روابط بهینالملهل ماتنهی بهر معادلههی قهدرت بههم ابهه نیهروی
پشتیاانی کنندع ا قراردادهای بینالمللی است .واقعیت سیاست بینالملل نشان میدهد که
قراردادها نمی ت انند به تنهایی وامل م فقیت کش رها باشند .نقشیهابی ایهران در دادگهاع
دادگستری بینالمللی برای ملیشدن صنعت نفت و قفعنامههی  2234شه رای امنیهت در
م رد حمایت ا مفاد برجام را نمیت ان به ون ان مح ر اصلی حقه قی دانسهت کهه وامهل
تداوم همکاریها محس ش میش د.
 .1.1قاعدهی تداوم همکاریهای حقوقی و نهادی نظریهی نئولیبرال

نظریه ی نئ لیارال هرگ نه ت افه و همکاری حق قیای را م ات و بادوام نمیداند ،بلکه در
هر همکاری بین المللی و نهادی ،به پنج م لفه اصلی ت جه می دهد که کشه رها بایهد بهه
منها ت جه داشته باشند.
اول اینکه «نهادین ی همکاریهای متقابل» باید م رد ت جه واقهع شه د .کشه رهای
اروپایی دارای همکاری های نهادینهشدع تری هستند و براسا چنهین رویکهردی اههداف
خ د را با یکدی ر متعادل میکنند؛ درحالیکه هیچ نشانهای ا نههادین ی همکهاریههای
متقابل در روابط کش رهای صنعتی با واحدهای منفقهای  -همانند ایران -وجه د نداشهته
است.
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نکته دوم این که هر م ض روابط بینالملل باید براسا میران «تقابل منافع» تایین
ش د .اگر کش ری به انعفافپذیری مرحلهای ت جه کند ،طایعی است که چنین رویکهردی
نمیت اند ا تداوم و کارممدی ال م برخ ردار ش د .درجهی تقابل منافع ایهران و ممریکها در
برنامهی جامع اقدام مشترک و همچنین درجهی تقابل منهافع ایهران و ان لهیس در مهان
ملیشدن صنعت نفت بهگ نهای ب د که کنشها بیش ا منکه ماتنیبر تامین دستاوردهای
نسای باشند ،بر نشانههایی ا دستاوردهای مفله تاکید داشتند.
نکته ی س م میران مشارکت با ی ران متن در روند مذاکرات و کهنش نهادینههشهدع
است .در برنامه ی جامع اقهدام مشهترک ،هفهت بها ی ر ا کشه رهای صهنعتی مشهارکت
داشتهاند که ال ی منافع و نشانههای مرب به اهداف ملی و ه یتی منان متفاوت با ایران
است .طایعی است که در چنین شرایفی ،امکان کنش ماتنیبر انتقام ا ایهاالت متحهدع و
اتحادیهی اروپا کار سادعای برای ایران نخ اهد ب د .واقعیتهای برجام نشان میدهند کهه
منان ال های رفتاری خ د در برخ رد با ایران را تشدید نم دع و محدودیتهای بیشتهری
در رابفه با ایران اومال کردعاند.
نکتهی چهارم کش رها را به «میران پیشبینیپذیری میندع» ت جه میدهد .گروعههای
مذاکرعکنندع در روند ملیشدن صنعت نفت و برنامهی جامع اقدام مشترک نسات به تداوم
ال ی همکاری ج یانه اطمینان داشتند .درحالیکه نظریهپردا ان روابط بینالملل بهه ایهن
م ض اشارع دارند که بسیاری ا فرمیندهای سیاست بینالملهل ماتنهیبهر شهرایط وهدم
اطمینان خ اهد ب د .شرایط ودم اطمینان یعنی در محهیط منارشهی امکهان تغییهر ال ه ی
رفتاری هر با ی ر براسا تغییر در معادلهی قدرت امکانپذیر است.
بنابر نکته ی پن م ،با ی رانی در روند نهادگرایی لیارال به م فقیهت و مفل بیهت نایهل
میش ند که ا «قابلیت ابراری و راهاردی ومل متقابل» برخه ردار باشهند .ههر مهذاکرع و
فرمیند دیپلماتیکی ماهیت ک تاعمدت دارد؛ درحالیکه ار یابی قراردادهای بینالمللی ماهیت
ط النی مدت دارنهد .واقعیهت من اسهت کهه ههر کشه ری در رونهد کهنش دیپلماتیهک ا
سا وکارهایی همانند تقل بهرع میگیرند .هر کش ری باید امکان تقل دی هری در رونهد
دیپلماسی و یا بعد ا من را در مرکر ت جه خ د قرار دهد ( ،4552 ،Ruggieص.)2 .
بهرعگیری ا نظریههای نئ لیارال به مفه م من است که مهیته ان سهفح جدیهدی ا
ال های کنش همکاریج یانه را بین با ی ران تعریت کرد تا براسا من ،شرایط تحقه و
تداوم همکاریها به وج د مید .درحالیکه باورهای بنیادین روابط بهینالملهل بیهانگهر من
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است که مفاهیمی همانند «درست و نادرست» و «وادالنه و غیروادالنه» ماهیتی اخ قی
دارند و بههیچوجه در فضای نظریهپردا ی روابط بینالملل ا اهمیت و کارممدی برخه ردار
نخ اهد ب د .در روند ملیشدن صنعت نفت و برنامهی جامع اقدام مشترک ،کشه رهایی در
برابر امریکا ،اتحادیه اروپا ،اتحاد جماهیر ش روی ،فرانسه ،ملمان و ان لیس قرار داشتند که
دارای ق اود و هن ارهای کام ً متفاوتی با ایران ب دعاند.
ان ارع ها و هن ارها براسا قال های تاریخی و نهادی شکل میگیرنهد .کشه رهایی
که نت انند ق اود مشترکی را ای اد کنند ،ال م است تا به هن ارهای نساتاً هم ه ن ت جهه
داشته باشند تا ا من طریه میران گریرپذیری واحدهای سیاسی ا تعهدات و ت افههههای
منان را به حداقل برسانند .در روند برجام ،ایران قابلیت خ د برای «گریهر هسهتهای» را ا
دست داد؛ درحالیکه منفه با ی برد -برد ماتنی بر این قاودع است که کش رهای جههان
غرش نیر در فضای «گریر ا ت افه» قرار نداشته باشند .اگر هر ت افقی بها خه ء حقه قی
همراع ش د یا پشت انه ی راهاردی ال م را نداشته باشد ،میران اثربخشی و کارممدی خ د را
ا دست خ اهد داد.
 .1.1قاعدهی پیوند و کنش درهمتنیدهی بازیگران ،نهادها و ساختار در روابط خارجی

قاودعی کنش درهمتنیدع ی با ی ران ،نهادها و ساختار در تایین روابط خارجی کش رها در
نظریهی «مکت ان لیسی» تایین شدع اسهت .نظریههپهردا ان مکته ان لیسهی درصهدد
برممدند تا رهیافتهای خ د را براسا پی ند ح ع های رئالیستی ،لیارالی و سها عان ارانهه
تنظیم نمایند .مح ر اصلی نظریهپهردا ی در مکته ان لیسهی را «جامعههی بهینالملهل»
تشکیل میدهد .جامعهی بینالملل ترکیای ا دولتها ،نهادها ،ساختههای بهینالمللهی و
رییم های بین المللی است .ریشه های تهاریخی مکته ان لیسهی را مهیته ان در «سهنت
خردگرایی گروسی سی» تایین نم د.
در ن رش مکت ان لیسی ،نهادگرایی بهم ابه راهی میانی محس ش میش د و ماهیهت
دولت مح ر و ساختاری دارد .برخی دی ر ا نظریهپردا ان روابط بینالملهل هماننهد ههدلی
ب ل به این م ض اشارع دارند که منارشی ،واقعیت تعمیمیافتهی سیاست و ال ی رفتاری
کش رها است .در اندیشهی هدلی ب ل ،نهادهای بینالمللی دولتها را ا نقش اصلیشهان
در اجرای کارکردهای سیاسی جامعهی بینالمللی محروم نمیکنند ،بلکه تحقه سیاستها
را سروت دادع و رویه های جدیدی را برای کش رها ت لید میکنند .در این ان هارع ،اگرچهه
حق ع بینالملل و نهادهای بین المللی دارای نقش دست ری در سیاست بینالملل هسهتند،

اما چنین نقشی صهرفاً ماهیهت حمهایتی ا سهاختار قهدرت را ایفها مهیکنهد (،4511 ،Bull
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ص.)412 .
ب ل ت ش دارد تا نقش نهادهای بینالمللی را ومدتاً در قال چ ن ی کنش با ی ران
و قدرتهای برر تایین کند .این فرمیند میت اند مینهی تحرک با ی رانی را بهه وجه د
مورد که قدرت ال م برای اثرگذاری در سیاست بینالملل را دارا هستند .بنابراین بها ی ران
منفقه ای و کش رهای ک چک نااید انتظار داشته باشند نهادهای بینالمللی در «جامعههی
منارشیک» وامل اصلی حمایت ا منان محس ش ش د .ب ل ت ش دارد تا بین ودالت ،نظم
و ثاات سیاسی رابفه ی متقابل ای اد کند .در ن رش وی ،هر یک ا سه م لفهی یادشهدع
تابعی ا م ا نهی قدرت خ اهد ب د.
شکلبندی م ا نه ی قدرت در هر دوران تهاریخی متفهاوت اسهت .حمایهت ممریکها ا
متحدین در قال سا مان دهی دولهت ههای دسهت نشهاندع تنظهیم گردیهدع اسهت .چنهین
رویکردی ت انست سفح جدیدی ا روابط اقتصادی و راهاردی با ایران را بهه وجه د مورد.
ارتقای قدرت ساختاری ایران ،بخشهی ا ضهرورتههای ایهاالت متحهدع در رقابهتههای
ساختاری نظام بینالملل ب دع است .ارتقای یرساختهای اقتصادی ،اجتمهاوی ،نظهامی و
بهینهسا ی قابلیت هستهای ایران در مرعی و امل ساختاری م رد نظهر ممریکها در نظهم
منفقهای ار یابی میش د .دولت اخ قی ماتنیبر قرارداد اجتماوی ،رضایت ،حاکمیت مردم
و دم کراسی است (طاهری خسروشاهی ،لک ایی و ط سهی ،4355 ،ص )233 .ولی ایاالت متحدع
به هیچ یک ا گرارعهای یادشدع ت جهی نداشته است.
هدلی ب ل و نظریه پردا انی همانند جان وینسنت م ض مرب بهه نظهم اخ قهی را
م رد بررسی قرار می دهند .نظم اخ قی م رد نظر منان در شهرایفی ای هاد مهیشه د کهه
«حق ع بینالملل»« ،تکالیت»« ،قدرت» و «مدارا» به م ا ات یکدی ر م رد استفادع قرار
گیرند .هرگ نه مدارا برای بهینهسا ی تکالیت و فرمیندی است که میت اند به ثاات سیاسی
بیشتری من ر ش د .بههمیندلیل است که مکت ان لیسی حد واسط واقعگرایی ماکیاولی
و انق بیگری کانتی است .بههمانگ نهای که نظم میت اند ودالت را قربانی کنهد ،تهداوم
نظم بدون ودالت نیر امکانپذیر نخ اهد ب د (مشیر ادع ،4321 ،ص.)411 .
 .1.2نهادگرایی ساختاری آمریکا در ملیشدن صنعت نفت و برجام

ایران در فرمیند ملیشدن صنعت نفت و برنامهی جامع اقدام مشترک براسا ال ی مهار
تعاملی ایفای نقش کرد .مهار تعاملی دارای ویهگیههای خاصهی به د کهه ا یهکسه بهه
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محدودسا ی قدرت بها ی ران منفقهه ای در حهال رهه ر تاکیهد داشهت و ا سه یدی هر
محدودسا ی قدرت و درگیرسا ی منان با چالش ههای دیپلماتیهک و تهدیهدات امنیتهی را
دناال میکرد .ال ی کنش رفتاری ان لیس و ایاالتمتحدع در روند ملیشدن صنعت نفت
و همچنین کش رهای  9+4در ارتاا با برجام نشانههایی ا کاربرد سیاست مههار تعهاملی
ایران در روند بحرانهای منفقهای را منعکس میسا د.
سیاست «مهار» اولینبهار ت سهط جه رج کنهان نظریههپهردا م ضه وات راهاهردی و
دیپلماتیک ممریکا در سال  4511مفرح شد .وی در شرایفی به تایین نظریه مهار پرداخت
که بهون ان نفر دوم سفارت ممریکا در مسک فعالیت داشت .یکی ا دالیل اصلی فروپاشی
اتحاد جماهیر ش روی را باید ناشی ا فرمیندهای مرب به سیاست مههار ت سهط ایهاالت
متحدع دانست .مح ر اصلی سیاست مهار «محدودسها ی قهدرت اقتصهادی» کشه رهایی
است که بهون ان س یعی امنیتی ممریکا محس ش میش ند (متقهی ،4351 ،ص .)12 .ایهاالت
متحدع ،سیاست مهار را در سال های بعد ا پیرو ی انق ش اس می در ارتاا با ایران نیهر
م رد استفادع قرار داد .ویهگی اصلی سیاست مهار در تحریمههای اقتصهادی و دیپلماسهی
اجاار ممریکا خ صه می ش د .ممریکا ت ش داشت تا محدودیتهای اقتصادی بهیشتهری
ولیه ایران اومال کند .چنین محدودیت هایی در چارچ ش ال های چندجاناه و یکجاناهه
ان ام گرفت .در فرمیند سیاست مهار ،هیچگ نه نشانهای ا کاربرد اقدام نظامی وج د ندارد.
سیاست مهار ممریکا ت انسته است محدودیتهای اقتصادی و راهاردی را ولیه ایران ای اد
کند .شاید بت ان به این م ض اشارع داشت که بدون کاربرد سیاسی مهار و محدودسا ی
ایران امکان دستیابی به برنامهی جامع اقدام مشترک امکانپذیر نا د.
چ ن ی کنش ارتااطی اتحادیه ی اروپا و ایاالت متحدع در دوران ریاسهت جمهه ری
باراک اوباما ماتنی بر «سیاست دربرگیری» 4ب د .سیاست دربرگیری را مهیته ان یکهی ا
شاخصهای مح ری دیپلماسی هسهتهای اتحادیههی اروپها در ارتاها بها ایهران دانسهت.
سیاست دربرگیری در سال های ریاست جمه ری باراک اوبامها و بیهل کلینته ن ا کهاربرد
بیشتری در ارتاا با ایران برخ ردار ب دع است .مح ر اصلی سیاست دربرگیری بهرعگیری
ا سا وکارهایی است که مینه های ال م برای کاربرد ال های محدودسا ی قدرت ایهران
1. Engagement.

1. Confrontation Policy.
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را بهوج د مورند .سیاست دربرگیری ماتنیبر نشانههایی ا همکاری دیپلماتیک ،ای اد امید
برای مفل بیت رفتاری و دیپلماسی اجاار است .سه م لفهی یادشدع در پی ند با یهکدی هر
قرار دارند و درم م مینهی شکلگیری تهدیدات نرم را بهوج د میمورند.
دربارع ی کشمکش ایران و ممریکا سه مکت فکری ومدع در ایران وج د دارد .این سه
مکت در دو نکتهی کلیدی با یکدی ر هماهنگ ب دع و نشان مهیدهنهد کهه ممریکها در
دوران های مختلت تاریخی ا هرگ نه ابراری برای مسی دن به دولت و جامعههی ایهران
بهرع گرفته است .یکی ا دالیل چنین شرایفی «سلفهطلای ممریکا» است .ولت دی هر را
باید در حمایت ممریکا ا حک متهای دستنشاندع دانست؛ م رد س م نیر به خص مت ذاتی
نظامهای مسلط جهانی نسات به حک متهای انق بی اشارع دارد (م س یان ،4353 ،ص.)35 .
سیاست دربرگیری بخشی ا قان ن نرم دیپلماسی هستهای ب دع است .ویهگهی قهان ن
نرم این است که کش رها در مرحلهی اول مینهی نشاندادن سا گاری ال یی و رفتهاری
خ د با دی ری را به نمایش می گذارند؛ اما در مراحل بعدی ،مفالاات بیشتری را پی یری
میکنند .قان ن نرم ماتنیبر ق اود رسمی حق ع بینالملل نا دع و نشانههای انعفافپذیری
را بهوج د میمورد .در این ارتاا  ،امریکاییها به این م ض اشارع داشتهاند کهه تعههدات
جرئی کش رها حتی اگر به بان و شکل قان نی بیان ش ند ،بهون ان ت افقات بینالمللی در
نظر گرفته نمیش ند (انتصار و افراسیابی ،4359 ،ص.)12 .
4
اتحادیهی اروپا هیچگاع ا «سیاست درگیرسا ی و مقابله» بهونه ان ال ه ی مغها ین
کنش راهاردی در ارتاا با ایران استفادع نکردع است .اتحادیهی اروپا وم ماً سا وکارهای
همکاریج یانه و مش عهای جانای را برای متقاودسا ی ایران در همکاریهای بینالمللی
بهکار گرفته است .سیاست مهار و دربرگیری را میته ان بههونه ان ال ه یی دانسهت کهه
براسا پی ند نشانه های مهار و سیاست دربرگیری حاصل میش د .چنهین ال ه یی مه رد
ت جه اتحادیهی اروپها نیهر قهرار داشهته اسهت .اتحادیههی اروپها را مهیته ان در مهرعی
م م وههایی دانست که هیچگ نه تمایلی به هستهایشدن ایران ندارند.
چرایی کنش محدودکنندعی ایران ت سط ممریکا و اروپا رابفهی درهمتنیدع و متقهابلی
با مساله و معادلهی قدرت و ان ارعی سیاسی در ایران دارد .خدای متعال فرم د :دشمنان را
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بهون ان اولیای خ د ن یرید .برخی ا مسلمانان سست ایمان با کفار دوسهتی مهیکردنهد.
یعنی بهواسفهی رابفهی دوستی میان برخی مسلمانان و کفار ،اخاار و سیاستهای پیامار
به منان رساندع می شد .پیامار به این م ض اشارع دارد که دوستی با کفار در حالی ان هام
میگیرد که منان به دین شما باور ندارند (م شفیعی ،به تپ ر و ناصحی ،4111 ،ص.)33 .
رویکرد کش رهای اتحادیهی اروپا ماتنیبر نشانه ههایی هماننهد محدودسها ی قهدرت
ایران ب دع ،اما ا سا وکارهای مرب به اقدام نظامی در رابفه با ایهران حمایهت بههومهل
نمیمورند .بههمیندلیل است که ال ی رفتهاری اتحادیههی اروپها نشهانهههایی ا تهدیهد
کنترلشدع را منعکس میسا د .سیاست مهار و دربرگیری بهمفه م من است که اتحادیهی
اروپا نیر همانند ممریکا و سایر کش رهای گروع  9+4بر ضهرورت تعامهل ،محدودسها ی و
مهار قدرت ایران تاکید دارند؛ ال یی که نشانههای من در سیاست تحریم مهنعکس شهدع
است .برخی ا طرحهای ارائهشدع ا س ی و رای ام ر خارجه کش رهای اتحادیهی اروپا در
م رد حل مسائل سیاسی و امنیتی ایران را میت ان در مرعی م ض واتی دانسهت کهه در
ح عی تعامل و درگیرسا ی معنا پیدا میکند.
نتیجه

نظریه ی ساختاری نهادی روابط بین الملل بر وق نیت راهاردی و هماهن ی قهدرتههای
برر برای محدودسا ی نقش ملی و منفقهای با ی ران منفقهای  -همانند ایران -تاکید
دارد .نقفهی ت جه این نظریه بر روی نشانههای اجما سا ی بهینالمللهی اسهت و نشهان
میدهد که قدرت ههای بهرر در بسهیاری ا م ضه وات راهاهردی دارای جههتگیهری
تاکتیکی و ان ارعهای نساتاً مشترکی هسهتند .درک واقعیهتههای سهاختاری نههادی بهه
تصمیم گیران سیاست خارجی ایران می مم د که مح ر اصهلی رفتهار سیاسهی خه د را بهر
نشانه هایی همانند« :هرینه -فایدع»« ،محاساهی راهاردی»« ،خ دیاری» و «ودم اوتماد
به دی ران» قرار دهند.
ولت اصلی کاربرد نظریهه ی سهاختاری نههادی روابهط بهینالملهل در تایهین تحلیهل
کنشگری ایران در دو رخداد «ملیشدن صنعت نفت» و «برنامهی جامع اقدام مشهترک»
دستیابی به درک دقیهتری ا واقعیتهای سیاست بین الملل اسهت .در فضهای منارشهی
سیاست بینالملل هر با ی ری درصدد حداک رسا ی منافع و امنیهت خه د به دع و تهرجیح
می دهد تا برای حل م ض وات راهاردی ا سا وکارهای اجما گرایانهی بین قهدرتههای
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برر استفادع ش د .چالش اصلی ایران در روند این دو ت ربههی تهاریخی ،نادیهدعگهرفتن
مفروضهای مندرج در نظریات راهاردی روابط بینالملل است .هرگاع سیاستهای ایهران
براسا ودم شناخت واقعیت های ساختاری و ال ی کنش قدرت های برر شکل گیرد،
مینهی تکرار این ت ربه ها به وج د خ اهد ممد .وینیت این وضعیت و فرمیند را مهیته ان
در تکرارپذیری برجام براسا ت ارش ملیشدن صنعت نفت دانست .ایران در دو مرحلهی
تاریخی ا کنش متقابل با قدرت های برر بهرع گرفتهه اسهت .در ت ربههی ملهیشهدن
صنعت نفت و برنامهی جامع اقدام مشترک ،ایران با ان یرعی حقه قی و حسهن نیهت وارد
مذاکرات شد و نتی های جر ک دتا و خروج ا برجام نصیاش ن ردید.
ولت اصلی شکلگیری چنین شرایفی را میته ان ناشهی ا فقهدان شهناخت «ق اوهد
ساختاری روابط بین الملل» دانست .قاودع ی اولیه برای شناخت فرمیندهای روابط خارجی،
معف ف به «منارشی» هستند .مفه م منارشی به انحای متفهاوتی ا سه ی نظریههپهردا ان
رئالیست تایین و تفسیر شدع است .منارشی به این معنا است که همکاری بها قهدرتههای
برر به مفه م پذیرش شرایط صلح دائمی نخ اهد ب د .بهط رکلی ،در نظهام بهینالملهل
هیچگ نه نشانهای ا صلح دائمی و جنگ دائمی وج د نهدارد .قاوهدعی دوم بهر وق نیهت
راهاردی قدرتهای برر تاکید دارد کهه مینههی همکهاری متقابهل منهان بهرای حفه
معادلهی قدرت در محیط منفقهای و ح عی منافع ملی منهان را امکهانپهذیر مهیسها د.
قاودعی س م بر تغییرپذیری مذاکرات ،ت افههها و حتهی قراردادههای بهینالمللهی اسهت.
شناخت چنین مفاهیمی میت اند درک دقیهتری برای کنش دیپلماتهای ایرانی در فضای
سیاست بینالملل فراهم سا د .بههمانگ نهای که محمد مصدع فکر مهیکهرد ا طریهه
سیاستهای همکاریج یانه با ایاالت متحدع میت اند روند ملیسا ی نفت را نهایی سا د،
حسن روحانی نیر با تاکید بر مفه م اوتدال و پرهیر ا افرا و تفریط و تعامل سها ندع بها
اتحادیهی اروپا ،درصدد وادیسا ی روابط ایران با با ی ران اصلی نظام بینالملهل برممهد.
مصدع و روحانی به دلیل ودم ت جه به ق اود با ی سیاست بینالملهل ،ههر دو در فضهای
حاشیهای و انفعال قرار گرفتند.
اگرچه ملی شدن صنعت نفت و برجهام ت هارش نهام فقی ا روابهط خهارجی ایهران بها
قدرتهای برر را منعکس میسا ند ،اما واقعیت من است که میندعی امنیت ملی کشه ر
ارتاا مستقیم با ارتقای قابلیت تئ ریک روابط بینالملل کارگراران و دیپلماتهای ایرانهی
دارد .نادیدع گرفتن ق اود ساختاری ،نهادی و فرمیندی روابط بینالملل میت اند چالشهای
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امنیتی جدیدی به وج د مورد .واقعیتهای تاریخی بیان گر من هستند که امکان تکرار این
ح ادث و تح الت در میندع وج د دارد ،م ر منکه درک دقیقهی نسهات بهه ق اوهد کهنش
ساختاری با ی ران در روابط خارجی پیدا ش د.
روند مذاکرات هستهای ایران و کش رهای  1+4+4ا اردیاهشت  4111در وین اوهادع
شدع است .این گ نه مذاکرات مهیت اننهد مینههی ال م بهرای اثربخشهی همکهاریههای
چندجاناهی ایران با قدرتهای برر را منعکس سها ند .چندجاناههگرایهی در شهرایفی ا
مفل بیت برخ ردار است که کش رها به نقش ساختاری قهدرتههای بهرر ت جهه داشهته
باشند .بههمانگ نهای که ایاالت متحدع در ن رش ساختاری روابط بینالملل قابل اوتمهاد
نخ اهد ب د ،روسیه نیر در طه النیمهدت نمهیت انهد نقهش م اهت و سها ندعای در رونهد
همکاریهای چندجاناهی ایران با قدرت های برر ایفا نماید .به همین دلیل ایران بهرای
باثااتسا ی قراردادهای بینالمللی نیا مند من است که ا سا وکارهای مرب به سیاسهت
قدرت و با دارندگی استفادع کند.

منابع
طاهری خسروشاهی ،م.ح؛ لکزایی ،ش .و طوسی ،ف .)9911( .دین و دولت :بایستههای الگووی
مردمساالری دینی در دولتسازی .در :سیاست متعالیه ،سال  ،8شماره  ، 99صص .249 -222
متّقی ،ا .)9911( .محدودیت های استراتژیک و بازدارنودیی شونننده .در :همرو ری دیاتماتیوک،
شماره .88
مریرزاده ،ح .)9984( .تحول در نظریههای روابط بینالمتل .ت ران :انترارات سمت.
مالشفیعی ،ب؛ ب جتپور ،ع .و ناصحی ،م .)9411( .آسیبشناسی دوستی با کفّار جامعهی اسالمی
و راههای برون رفت آن براساس سوره ممتحنه با روش تحتیل مضمون .در سیاست متعالیه ،شوماره
 ،92صص.42-22 .
موسویان ،ح .) 9919( .ایران و آمرینا؛ یذشته شنست خورده و مسویر آشوتی .م.ر .ریواییپوور
والتز ،ک .)9918( .انسان ،دولت و جنگ .م.ر .رستمی (مترجم) .ت ران :نرر ثالث.
انتصار ،ن .و افراسیابی ،ک .)9918( .ماراتن موذاکرات هسوتهای  :از سوعدآباد توا کوبوور  .س.
جعفری و فقی ی ،ر( .مترجمان) .ت ران :قومس.9918 ،
Bull, H. (1977). The Anarchical Society. London: Macmillan.
& Griffiths, M. (1992). Idealism and International Politics. New York
London: Routledge.
Keohane, R. (1984). After Hegemony. Princeton: Princeton University Press.
Ruggie, J.G. (1998). Constructing the World Polity. London: Rutledge.
Waltz, K.N. (1988). The Origins of War in Neorealist Theory. Journal of
Interdisciplinary History, Vol. 18, No. 4.

قابلیت تحلیلی نظریهی ساختاری و نهادی برای تحلیل کنشگری ایران...

(مترجم) .ت ران :انترارات تیسا.

080

