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The present study seeks to answer the question of what is the
analytical ability of the institutional structural theory of international
relations in how to explain and analyze Iran's activism in the two
events of "nationalization of the oil industry" and "Barjam"? The
hypothesis is that the reliance on this theory for its emphasis on
strategic rationality and the consensus of the great powers led to the
"August 28 coup" in 1943 and the "Trump's withdrawal from Burjam"
in 2018. The research method is content analysis method; The results
show that although the two experiences of "nationalization of the oil
industry" and "Barjam" reflect the failed experiences of Iran's foreign
relations with the great powers, but the future of national security is
directly related to improving the theoretical capabilities of
international relations between Iranian agents and diplomats. Ignoring
the structural, institutional and process rules of international relations
can create new security challenges. Historical facts show that it is
possible to repeat these events and developments in the future, unless
we have a more accurate understanding of the rules of structural
action of actors in foreign relations.
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Theory of International Relations, Institutional Theory of International
Relations.
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قابلیت تحلیلی نظریهی ساختاری و نهادی برای تحلیل کنشگری
ایران در دو رخداد «ملیشدن صنعت نفت» و «برجام»
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زهره پوستینچی
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
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.
 .4استاد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول) (.)emottaghi@ut.ac.ir
 .2دانشهه وی دکتههری ،گههروه ولههوم سیاسههی ،واحههد تهههران جنههوش ،دانشههگاه م اد اسهه می ،تهههران ،ایههران
(.)mehrmah51@gmail.com
 .3دانشههیار ،گههروه حقههوع و ولههوم سیاسههی ،واحههد تهههران جنههوش ،دانشههگاه م اد اسهه می ،تهههران ،ایههران
(.)z.poustinchi@azad.ac.ir

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

«مل شد صشعت نفت» و «برجام» چگونه است؟ فرضیه این است که اعاماد به تاکید ایتن
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بحران های سیاسی و سیاست خارجی ایهران در قهرن  21و  24شهااهتههای یهادی بها
یکدیگر دارند .یکی ا این بحرانها در سال  ،4591در روند ملیشدن صنعت نفت مشکار
شد .روند ملیشدن صنعت نفت با موج «ملیسا ی صنایع وابسته به اقتصاد سرمایهداری»
هماهنگ و هم مان بود .در این دوران ایاالتمتحده درصدد بود تا شکل جدیدی ا روابط
اقتصادی را در نظام سرمایهداری سا مان دهی کند .حمایت ممریکا ا ناسیونالیسم ایرانی و
ملی شدن صنعت نفت در نهایت به کودتای  22مهرداد  4332من هر شهد و شهکلگیهری
نظامهای سیاسی اقتدارگرا در ساختار بینالمللی را در پی داشت .نمونهی دیگر این بحران،
برنامه ی جامع اقدام مشترک است که با خروج ترامپ ا برجام ،صورت خاصی پیهدا کهرد.
بهنظر میرسد که این دو ت ربه را مهیتهوان در مهرهی نقها وفهت تهاریخ سیاسهی و
راهاردی ایران دانست .قدرتهای بهرر و نهادههای بهینالمللهی در مهرهی بها یگرانی
هستند که نقش موثری در مدیریت بحران های راهاردی ایران ایفها نمهودهانهد .براسها
نظریههای مختلفی می توان نقش این با یگران را تحلیل کرد .اگر با تاکید بر رهیافتهای
نئورئالیستی و نئولیارالی بخواهیم تحوالت سیاسی و نقا وفت تاریخی ایهران را تایهین
کنیم ،بهطور طایعی «نظریه پایهی سوم» استفان والت نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.
 .1نظریه «کنش ساختاری» در تبیین نقاط عطف تاریخی ایران

ار یابی هرگونه تحول سیاسی و بینالمللی نیا منهد شهناخت دقیهن نهادهها ،سهاختهها و
کارگراران بینالمللی است .رهیافت ساختاری براسا نظریههای «کنت والتر» تایین شده
است؛ درحالیکه رهیافت های نئولیارالی معفوف به فرمیندی هستند که مینههههای ال م
برای شناخت کنش نهادها و نیروهای موثر بهر منهها را نشهان مهیدههد .رهیافهتههای
نئولیارالی نقش نهادهای بینالمللی را برجستهتر میسا ند .این رهیافت تاکید ویهههای بهر
نقش شورای امنیت سا مان ملل ،سا مان بینالمللهی انهر ی اتمهی و دیهوان دادگسهتری
بینالمللی در شکلگیری حوادث سیاسی و بینالمللی ایران دارند.
 .1.1نظریه ساختاری تحوالت ایران براساس رویکرد والتز
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«نظریهی ساختاری» ا این جهت اهمیت دارد که رابفهی میان سیاست خارجی ،سیاست
بین الملل و تحوالت سیاسی کشورها را نشان میدهد .شناخت چنهین فرمینهدی براسها
رهیافتهای والتر معنای دقینتری پیدا میکند .والتر در مرهی نظریهپردا ان «منهاررهی
سوم موضووات بینالمللی» قرار دارد .کتاش «نظریهی سیاست بینالملل» کنهت والتهر ا
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مهمترین متون نظری در روابط بینالملل محسوش مهیشهود کهه بهه انوهان بسهیاری ا
محققین ،بیشترین استناد و نقل قول را در مثار مفالعات روابط بینالملل به خود اختصاص
داده است .والتر سیاست بین الملل را قلمرو ضهرورت و سیاسهت قهدرت معرفهی مهیکنهد
( ،4552 ،Griffithsص.)14 .
محور 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 بوده است .هر یک ا ویهگیهای سهاختاری،
شکل خاصی ا روابط ایران و ایاالت متحده را در قاله چگهونگی نقهشیهابی نهادههای
بینالمللی امکانپذیر میسا د .والتر در کتاش «انسان ،دولت و جنهگ» بهه ایهن موضهو
اشاره دارد که هرگونه تصمیمگیری با یگران اصلی سیاسهت بهینالملهل ،تهابعی ا «سهه
تصویر» خواهد بود .تصویر اول مربو به «نقش کارگراران سیاسهی در سیاسهت خهارجی
با یگران اصلی» است؛ در این ارتاها مهیتهوان تفهاوتههایی را در شخصهیت تهرومن و
میرنهاور در روند ملی شدن صنعت نفت ،با باراک اوباما و ترامپ در برنامههی جهامع اقهدام
مشترک مشاهده کرد .تصویر دوم مربو به «ساخت نظام سیاسی» ممریکا اسهت کهه بها:
ایدئولو ی قدرت ،ریسکپذیری و جنگ پیوند یافته است .تصویر سوم ،به «سهاختار نظهام
بینالملل» مرتاط است که ماهیت منارشیک دارد .سه تصویر یادشده در فضای تعاملی قرار
دارنههد و سیاسههت کشههورها را براسهها سههاختار شههکل مههیدهنههد .والتههر در نظریهههی
سیاست بینالملل ،برای مولفههای ساختاری نظام بینالملهل نقهش محهوری قائهل اسهت
( ،4522 ،Waltzص.)22 .
والتر در نظریهی سیاست بینالملل ت ش میکند تا نقش ووامل ساختاری را برجسته
نموده و به موا ات من ،نقش شخصیت تصمیمگیران و ساخت دولهت را بهه حاشهیه باهرد.
بنابراین مولفههای ساختاری در مرهی وواملی هستند که اوالً حمایت ممریکا ا ملیشدن
صنعت نفت را فراهم موردند؛ ثانیاً ایاالت متحده به موا ات انگلیس ا سا وکارهای کهنش
تهاجمی (همانند کودتا ولیه مصدع) اسهتفاده کهرد؛ ثال هاً مولفهه ههای سهاختاری ،وامهل
شکل گیری دیپلماسی هستهای و مذاکرات ایران با کشورهای  9+4بوده است .در نهایهت
اینکه موقعیت ساختاری ممریکا را میتوان در مرهی وواملی دانست که به خروج ترامهپ
ا برجههام ان امیههد .ایههن واقعیتههی اسههت کههه مینهههی همکههاری همهههی کشههورها را بهها
ایاالتمتحده برای محدودسا ی همکهاریههای اقتصهادی بها ایهران فهراهم مورد .چنهین
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وضعیتی بیان گر من است که انگاره ی والتر در مورد موضووات شخصیتی و ساخت دولت،
ماهیههت «تقلیههلگرایانههه» 4دارد؛ یههرا خصوصههیات نظههام را بههه خصوصههیات واحههدهای
تشکیلدهندهی من -یعنی افراد یا دولتها -فرو میکاهد .والتر درصدد اسهت کهه نقهش
ساختار را برجسته نموده و بهموا 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
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تحوالت سیاسی ایران تابعی ا قواود ومومی روابط بینالملهل اسهت .ههر یهک ا قواوهد
ساختاری نظام بین الملل تایینکننده ی شکل خاصی ا کنش رفتاری با یگران پیرامهونی،
قدرت های برر و کشورهای در حهال رههور مهیباشهند .والتهر در «نظریههی سیاسهت
بینالملل» خود توانست رهیافت مورتون کاپ ن دربهارهی چگهونگی کهنش بها یگران 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 موا نههی قهوا»،
«دوقفای منعفت»« ،2دوقفای نامنعفت»« ،3جهان شمول»« ،1سلسلهمراتای» 9و «حهن
وتوی واحدها» 6را ا یکدیگر متمایر نمود .در نگرش کاپ ن ،دو مورد اول در طول تاریخ
وجود داشتهاند و سایر مدلهای ساختاری ماهیت پیشبینیپذیر دارند .ساختار موا نهی قوا
در اروپای قرون ه دهم و نو دهم به شکل نظام چندقفای حاکم بود و ساختار دوقفاهی
در دوران جنگ سرد با دو ابرقدرت و کنش گهران داخهل و خهارج ا اردوگهاهههای منهها
سیفره داشت.
روند ملیشدن صنعت نفت ایران و کودتای  22مرداد نیر در سالهای مغا ین سهاختار
دوقفای شکل گرفت .ملیشدن صنعت نفت با الگوی کنش قهدرتههای بهرر هماننهد
1. reductionist.
2. loose bipolar system.
3. tight bipolar system.
4. universal international system.
5. hierarchical system.
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6. unit veto system.

قواعد اساسی
4

اولین قاوده ،ماتنی بر «قواود اساسی» ساختهای سیاسی است .در ساختار دوقفاهی
و حتی ساختار موا نه ی قدرت ،الگوی کنش با یگران و قدرتهای برر ماهیت تعهاملی
دارد و تابعی ا نشانههای کنش رقابتی و همکاریجویانه اسهت .بهرای م هال ،در سهاختار
دوقفای ،ممریکا و اتحاد جماهیر شوروی هر یک ا م ادی ومل کنش سیاسی در حو هی
نفون خود برخوردار بودند؛ بههمیندلیل اتحاد جماهیر شهوروی بعهد ا کودتهای  22مهرداد
هیچگونه واکنش اوتراضی نسات به کودتای ان امشده توسط انگلیس و ایاالتمتحهده در
برابر دولت ملی مصدع نداشت .قواود ساختاری نظهام بهینالملهل رابفههی بهین سهاخت
سیاسی و الگوی کنش با یگران در روابط بینالملهل را مهنعکس مهیسها ند .ایهن قواوهد
توضیح می دهند چرا شوروی در دورانی که دولت مصدع در فضای تحریمهای اقتصهادی
قرار داشت ،بدهی های خود به دولهت ایهران را پرداخهت نکهردا قواوهد سهاختاری نشهان
میدهند که حو هی نفون هر با یگر به چه میران است و چه نتای ی را میتوان در حو هی
1. Essential reles
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انگلیس و اتحاد شوروی هماهنگی نداشت .بههمیندلیل با شکلگیری این کودتا مینهی
نقش یابی با یگرانی به وجود ممد که ا قابلیت ال م بهرای سها ماندهی کنسرسهیوم نفتهی
برخوردار بودند .کودتای  22مهرداد  4332بیهانگر 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
جهانشمول ،وم دولتهای حاکم ا میان میروند .در نظام سلسلهمراتای ،یک قدرت در
رأ قرار دارد و ا توان فائقهای نسات به سایرین برخوردار است .ودهای ا نظریهپردا ان
محافظه کار ممریکایی همانند چارلر کراتهامر نظم پهس ا جنهگ سهرد را سلسهلهمراتاهی
میدانند.
بنابر رهیافت مفرح شده ،شناخت الگوی کنش با یگران باید ماتنیبهر قواوهد اساسهی
ساختار نظام بینالملل باشد .مورتون کاپ ن در تایین ویهگیهای ساختار نظام بهینالملهل
ت ش دارد تا پنج قاودهی اصلی تاثیرگذار بر الگوی کنش با یگران در سیاست بینالملهل
را تایین کند.
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کنش متقابل دیپلماتیک و راهاردی انتظار داشتا
همکاری متقابل با یگران سیاست بینالملل در برابر کشهورهای پیرامهونی ،بخشهی ا
قواود ساختاری نظام بینالملل در دوران ملیشدن صنعت نفهت و برنامههی جهامع اقهدام
مشترک را منعکس میسا د .کودتای  22مرداد در فضای کنش ساختاری جامعه ایران بهه
موفقیت رسید .در شرایط خروج ترامپ ا برنامهی جامع اقدام مشترک ،قدرتهای بهرر
نیر به دلیل روایت قواود اساسی نظام بین الملل ،با ممریکا هماهنگی و همکهاری دوفهاکتو
داشتند .قواود اساسی ساختار بینالملل ای اش میکنهد کهه چهین رویکهرد «رههور مرام و
تدری ی» را در دستور کار قرار دهد.
قاعدهی تحول
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دومین قاودهی کنش ساختاری با یگران در سیاست بینالملهل ،ارتاها مسهتقیمی بها
«قواود تحول» 4دارد .قواود تحول بیان گر ایهن واقعیهت هسهتند کهه ههر سهاختار نظهام
بینالملل میتواند مینه های ال م برای کهنش تعهاملی ،رقهابتی و تعارضهی بها یگران در
سیاست جهانی را تایین و تعریت کند .در نگهرش کهاپ ن ،نقهشیهابی کشهورها نیا منهد
پذیرش قواودی است که با اوتراض سایر قدرتهای برر روبهرو نشهود .قواوهد تحهول
بهمعنای پذیرش چگونگی نقشیابی کشورها در سیاست جهانی است.
متغیرهای طبقهبندی کنشگران

کاپ ن سومین قاودهی بنیادین نظامهای سیاسی و بینالمللی را براسا «متغیرهای
طاقهبندی کنشگران» 2تایین میکند .متغیرهای طاقهبندی کنشگران بیانگر این مساله
است که کشورها ،نهادها و شرکتهای چندملیتی کهدامین الگهوی نقشهی و کنشهی را در
برابر یکدیگر بهکار می گیرندا هر با یگری ا جایگاه مشخصی در الگوی کهنش رقهابتی
با یگران برخوردار است .ایران ا جایگاه و موقعیت ئوپلیتیکی ویههای برخهوردار اسهت و
بههمیندلیل قدرتهای برر  ،تمایلی به م ادی ومل ایران در سیاست بینالملل ندارند.
قاوده سوم کاپ ن این واقعیت را نشان میدهد که چرا قدرتهای برر برای اومال
محدودیت ولیه ایران ا قواود و الگوهای کنش نساتاً یکسانی بههره مهیگیرنهدا تمهامی

1. transformation rules.
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2. actor classifying variables.

قدرتهای برر چه در دوران کودتای جوالی  4593و چه در تنظیم قفعنامههای شورای
امنیت ولیه ایران و خروج ترامپ ا برنامه جامع اقدام مشترک ،واکنشهای نساتاً یکسانی
به ان ام رساندهاند .این رویکردی نشان می دهد که ایران در قواوهد اساسهی و سهاختاری
نظام بین الملل ا جایگاهی برخوردار است که امکان م ادی ومل و قدرتیابی من بهراحتی
امکانپذیر نخواهد بود.
متغیر توانمندیها
4

چهارمین قاودهی بنیادین نظامهای سیاسی« ،متغیر توانمندیها» است .توانمندیهها
به مفهوم من است که هر کشهور در کهنش سیاسهی خهود ا چهه قابلیهتههای ابهراری و
راهاردی میتواند بهره مند شود .به هر میران که قابلیت کشورها افرایش پیدا کند ،طایعی
است که مینه برای افرایش نقش منان در سیاست جهانی نیر بیشتر خواهد شد.
متغیرهای اطالعاتی

پن مین قاودهی بنیادین نظامهای سیاسی مربو به «متغیرهای اط وهاتی» اسهت.
نقش متغیرهای اط واتی را میتوان در وصر شاکههای م ا ی بههگونههی مشههودتری
تحلیل نمود.
این قواود بنیادین در نگرش کاپ ن بیانگر این ویهگی هستند که بها یگرانی هماننهد
ایران ،ایاالتمتحده و یا سایر قدرتهای برر ا چه شاخصهای رفتاری بهره میگیرندا
ثانیاً این گونه رفتارها با چه ترتیاات و قواودی پیوند دارندا ثال اً کهنشگهران بهینالمللهی،
نهادهای بینالملل و حقوع بینالملل به چه میران میتوانند ا چنهین قواوهد و بها یگرانی
حمایت به ومل مورندا رابعاً دولهت ایهران در دوران مصهدع و یها برنامههی جهامع اقهدام
مشترک ا چه میران توانایی نظامی و اقتصهادی ،ارتااطهات و اط وهات ،پیشهرفتههای
فناورانه و تحوالت جمعیتی بهرهمند بوده استا این قواود نشان مهیدهنهد کهه ایهران در
نقا وفت تاریخی با درجههی بهاالیی ا بهیثاهاتی  -بههدلیهل نقهشمفرینهی نهادهها و
قدرت های برر  -برخوردار بوده است .مورتون کاپ ن بر مانای پهنج قاوهدهی بنیهادین
نظامهای بینالملل نشان میدهد که چرا ایهاالت متحهده و سهایر قهدرتههای بهرر در
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1. capability variables.
2. information variables.
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سایهی حمایت نهادهای بینالمللی قادرند در ایهران محهدودیتههایی را در قاله کودتها،
بحران و بی ثااتی امنیتی ای اد کنندا نظریه ی سیستمیک مورتون کاپ ن که والتهر ا من
بهره گرفته ،نشان می دهد که برخی ا کشهورها -هماننهد ایهران -اگهر ا سهفح قهدرت
مشخصی فراتر بروند ،در من شرایط با واکنش نهادها و ساختهای نظام بینالملل روبههرو
میشوند .ترور قاسم سلیمانی نیر در این قال تفسیر میشود.
 .1.1عقالنیت راهبردی در کنش ساختاری بازیگران نظام بینالملل
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وق نیت راهاردی ترکیای ا شاخصهای روششناختی اثااتگرایانه در پیوند با قال های
ابفال گرایانه است .رهیافتهای ساختاری سیاست بینالملل به این موضو اشاره میکنند
که قدرت های برر و با یگران منفقهای میبایست ا «وق نیت راهاردی» در حهو هی
سیاست خارجی خود برخوردار شوند .وق نیت راهاردی به مفهوم سن ش معادلهی قدرت
و الگوی کنش رقابتی با یگران است .در نگرش گریفیتس ،نقهش قهدرتههای بهرر در
تحوالت منفقهای تایین گردیده است .گریفیتس به این موضو اشاره دارد که وق نیهت
ساختاری همواره مینهی همکاری قدرت های برر در ارتاا با موضووات منفقههای را
فراهم میمورد ( ،4552 ،Griffithsص.)12 .
در روند ملیشدن صهنعت نفهت و ههمچنهین تنظهیم برنامهه جهامع اقهدام مشهترک،
نشانه هایی ا کنش همکاریجویانهی قدرت های برر وجود داشته است .اتحاد جمهاهیر
شوروی در سال  4593هیچ گونه اوتراضی نسات به کودتای  22مرداد ولیه دولت مصدع
به ان ام نرساند .در سال  2149نیر روسیه و چین دارای مواضع نساتاً هماهنگی با ممریکا،
فرانسه ،ملمان و انگلیس بودهاند .در روند دور هشتم مذاکرات ویهن ،کهه ا منر تها اسهفند
 4111شکل گرفت ،روسیه نقش هماهنگکننده را ایفا نمود.
براسا رویکرد تقلیلگرایانه ،در نگرش والتر میران اثربخشی قدرتهای برر بهرای
کنترل با یگران پیرامونی محدود است .در ایهن نگهرش ،هرگونهه کهنشگهری بها یگران
میتواند نقش تعیینکنندهای در شکل گیری و یها تردیهد نسهات بهه فرمینهدها و حهوادث
بین المللی به وجود مورد .براسا این نگرش ،حوادثی همانند کودتای  22مهرداد و خهروج
ترامپ ا برنامه جامع اقدام مشترک بر مانای هوشیاری راهاردی ایران قابل کنترل است.
در نگاه «ابفالگرای الکاتوشی» والتر ،تنظهیم ههر نظریهه بایهد بها حهداقل مفروضهات و
م مووهای ا گراره های قوی و ابهراری بهرای رسهیدن بهه فرضهیهههای قابهل وارسهی،
هماهنگی و همگونی داشته باشد.
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همواره این پرسش قابل طرح است که میا موا نه قهدرت یهک تهوهم اسهت یها یهک
واقعیتا این سیاست توسط چه م مووهای بهکار گرفته میشودا ایاالت متحده در طهول
تاریخ ،خود را ا «سیاست وابستگی» به «سیاست موا نه قدرت در خارج» رهایی بخشهید.
رفتار ممریکا ارتاا مستقیم با تصویر سوم روابط بینالملل دارد .تصویری که نقش ساختار
نظام بین الملل در سیاست خارجی ممریکا را برجسته کرده و نشان میدهد کهه تخفهی ا
مدل وق نی بهمنرله ی نادیده گرفتن منافع ملی دولهت ممریکها خواههد بهود (والتهر،4352 ،
ص.)224 .
نظریهی ساختاری والتر میتواند قهوانین روابهط بهینالملهل را م مهون و تایهین کنهد.
اصلی ترین قانون روابط بین الملل «معادله قدرت» است .نظریهی سهاختاری والتهر نشهان
می دهد که میا قدرت و وق نیت در کهنش بها یگران اصهلی سیاسهت جههانی مهیتوانهد
مفلوبیت راهاردی کمهرینهای را ای اد کندا در نگرش والتر ،مدلسها ی نیهر بها نظریهه
پیوند دارد .براسا چنین نگرشی ،هرگونه مدلسا ی «تصویری سهادهشهده ا واقعیهت»
است که با تقلیل یا حذف بخشهایی ا من شکل میگیرد .در مهدلسها ی ،تصهویری ا
نظریه ارائه میشود ،نه ا واقعیت ( ،4522 ،Waltzص.)5 .
در نگرش ساختارگرای والتر ،نقش با یگران ا اهمیت ویههه ای برخهوردار اسهت .ههر
با یگری دارای نقش خاصی در سیاست بینالملل اسهت .بنهابراین نهادههای بهینالمللهی
همانند قدرت های برر وموماً ت ش دارند تا شکل جدیدی ا نظریهپردا ی را مهنعکس
سا ند .هر نظریه را میتوان برساختهای ا دادههای اجتماوی ،سیاسی و بینالمللی دانست.
هر نظریه دارای فرضیه ی خاصی است که الگوی رفتهاری کشهورها براسها من تعریهت
میشود .والتر به این موضو اشاره دارد که در نظریهسا ی ،قیا و استقرا مانی اهمیهت
دارند که «فکر خ ع» 4رهور کند.
هر نظریه نشان می دهد که تایین پدیدهها براسا متغیرهای دخیل شکل مهیگیهرد.
هر نظریه پدیدهها را بهگونهای سا مان میدهد که منها را در وابستگی متقابل نشان دهد.
هر نظریهای بیان گر چگونگی تغییر در برخی ا پدیدههها و حهوادث سیاسهی و راهاهردی
2
خواهد بود .یک نظریه ی خوش در نگرش کنت والتر باید براسا «اصل صهرفهجهویی»
1. creative idea.
2. parsimony.
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ساخته شود؛ یعنی بتواند با دربرگرفتن حداقل متغیرها تایینکننده واقعیت هر موضهووی -
همانند ملیشدن صنعت نفت و برجام -باشد .در چنین شرایفی ،نظریه میتواند الگوههای
نساتاً باثاات کنش با یگران در محیط منفقهای و بینالمللی را تایهین کنهد .نظریهههها ا
قابلیت تعمیم پذیر برخوردارند .هر نظریه میتوانهد مینههههای شهناخت حهوادث مینهده را
براسا برداشت سیستمی ا سیاست بینالملل تعریت کند ( ،4522 ،Waltzص.)42 .
نظام بینالملل اجرای خاص خودش را داراست .اصلیترین بخش نظهام بهینالملهل را
«ساختار» تشکیل میدهد .ساختار «مولفهای نظامگسهتر» 4اسهت کهه تحهوالت را تایهین
میکند و کشورها میتوانند دربارهی مینده ی رفتاری سایر با یگران به نتایج نساتاً دقیقهی
نایل شوند .ساختار ،در وهلهی اول براسا چگونگی تعامل واحدها شکل میگیرد ،اما بعد
ا شکلگرفتن میتواند رفتار دولت ها را تعیین کند .براسها الگهوی کهنش بها یگران در
ساختار بینالمللی ،چگونگی تعامل منان در قال «واقعیت انضمامی» قابل تعریهت خواههد
بود .در نگرش والتر ،ساختار بهتنهایی ماهیت انتراوی داشته و براسا سایر اجرای سیستم
یعنی با یگران ،فرمیندها و ماهیت سیستم -معنا پیدا میکند ( ،4522 ،Waltzص.)21 .والتر وم ً برداشتی شیءانگارانه ا «دولت» دارد .او دولت را کهنشگهری یهکپارچهه
میبیند که تابع منفن وق نی است .والتر به پویهاییههای داخهل دولهتهها و پیییهدگی
تصمیمگیریها کاری ندارد و به این مساله نیر نمیپردا د که چرا دولتهها چنهینانهد کهه
هستند .والتر به نقش نظام بین الملل و قواود و هن ارهای من در تکوین دولهتهها توجهه
چندانی ندارد ،چون همهی تحوالت و دگرگونیهای سیاسی را تابعی ا ساختار میداند .در
نگرش والتر ،تفاوتی بین انگاره های نهنی ترومن و میرنهاور وجود ندارد؛ بههمانگونههای
که ترامپ و اوباما نیر هر دو تابع قواود ساختاری نظام بینالملل در کهنش سیاسهی خهود
نسات به ایران هستند.
 .1نظریهی «کنش ساختاری» در تبیین تحوالت تاریخی ایران

نظریههای ساختاری تایینکنندهی طیت گستردهای ا رویکردههای نظهری و تحلیلهی در
روابط بینالملل است .ساختارگرایان رئالیست بر دولت و ساختار نظام بینالملل تاکید دارند.
رهیافتهایی که توسط نظریهپردا ان نئورئالیست ارائه شهده ،شهامل طیهت گسهتردهای ا

00

1. system-wide.
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نظریات شامل :صلح دموکراتیک ،فراملیگرایی ،ک رت گرایی ،ت ارت جهانی ،ههمگرایهی،
ارتااطات و جامعهی امنیتی ادغامشده ،وابستگی متقابل و نهادگرایی است.
تایین نقش نهادهای بین المللی در روند ملیشدن صنعت نفت و برجام ا ایهن جههت
اهمیت دارد که میتوان چنین فرمیندهایی را براسا رهیافتهای روابط بینالملل تایهین
نمود .بهرهگیری ا نظریهی ساختاری روابط بینالملل واقعیت کنش با یگران و قدرتهای
جهانی برای محدودسا ی کشورهای منفقهای را منعکس می سا د .منظور ا نههادگرایی،
بهره گیری کشورها ا روندهای حقوقی بینالمللی است که امکان تحقن اهداف براسها
حقوع بینالملل و ر یمهای بینالمللی را فراهم میمورنهد .واقعیهت من اسهت کهه محمهد
مصدع و حسن روحانی بیش ا حهد بهه سیاسهتههای حقهوقی در مهورد همکهاریههای
چندجاناهی بینالمللی خوشبین بودند.
در سههالهههای اولیهههی دههههی  ،4591انگلههیس دولههت ملههیگههرای مصههدع را بهها
محدودیتهای اقتصادی روبهرو ساخت؛ محدودیتهایی که با همکهاری و پهذیرش سهایر
قدرت های برر یعنی فرانسه ،اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده همهراه گردیهد .در
سال  2142که دونالد ترامپ ا برنامه جامع اقدام مشترک جدا شد ،سایر قدرتهای برر
هیچگون ه واکنشی نسات بهه الگهوی رفتهاری ترامهپ نشهان ندادنهد .ولهت من را بایهد در
واقعیتهای ساختاری نظام بینالملل دانست که با مفاهیم حقوقی و الگوهای کنش نهادی
مورد نظر نئولیارالها تفاوت دارد .این واقعیت بیانگر من است که لیارالها معموالً دیدگاه
خوشبینانهای نسات به نقش نهادهای بین المللهی در ای هاد و گسهترش همکهاریههای
بینالمللی دارند (مشیر اده ،4321 ،ص.)95 .
نظریه پردا انی همانند رابرت کوهن نقش بهسهرایی در رشهد نظریههههای نههادگرایی
لیارال و وابستگی متقابل ایفا نمودهاند .چنین رویکردهایی با اندیشه والتر در تعارض است.
وی کتاش «پس ا ههمونی» را در تایین چگونگی همکاری و تعارض کشورها در سیاست
بین الملل منتشر کرد و بر این اوتقاد پافشاری نمود که نهادهای بینالمللهی محهور اصهلی
همکاری ،رقابت و ای اد تعادل در روابط کشورها هستند .کوهن ،تحقن چنهین اههدافی را
براسا سا وکارهای مربو به ر یمهای بینالمللی تایین کرده است.
رویکرد کوهن در مورد «واقعگرایی نئولیارال» مشابهتهای یادی بها رهیافهتههای
ساختاری دارد .وی همانند ساختارگرایان به این موضو اشاره میکند که نظام بهینالملهل
ماهیت منارشیک دارد ،با این تفاوت که منارشی روابط بینالملهل در قاله همکهاریههای
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چندجاناه قابل کنترل است و ماهیت خوشخیم دارد .دوم منکه کوهن نیر همانند والتهر و
مورگنتا به این موضو اشاره دارند که دولتها بهونوان بها یگرانی یهکپارچهه و وق نهی
نقش بهسرایی در روابط بین الملل دارند .منان برای توانمندی کشورها نقش موثری قائلنهد
( ،4521 ،Keohaneص.)63 .
کوهن ت ش فراگیری به ان ام رساند تا نظریهی همکاری بینالمللهی را ارائهه دههد.
واقعیت من است که فرمیندهای چندجاناه ماتنیبر الگوی همکهاریجویانههی کشهورها در
سیاست بین الملل در نگرش کوهن و بسیاری دیگر ا نظریهپردا ان روابط بینالملل من ر
به افول ههمونی ممریکا میشود .بنابراین مهمترین پرسش این اسهت کهه میها نههادگرایی
بینالمللی من ر به «ثاات ههمونیک» ایاالت متحده و قدرت موثر نظام جهانی خواهد شد
یا «افول ههمونیک» منهاا ار یابیهای تاریخی بیانگر این واقعیت هسهتند کهه رویکهرد
نهادگرای مصدع و روحانی نهتنها چالشهایی را برای اقتصاد ایران به وجهود مورد ،بلکهه
میندهی سیاسی منان را نیر با مخاطره روبهرو ساخت.
طرح نظریهی ر یمهای بین المللی توسط کوهن به این موضهو اشهاره دارد کهه اگهر
با یگران سیاست بینالملل ا اصول ،قواود و هن ارهای نساتاً مشترکی استفاده نمایند ،در
من شرایط روابط بینالملل ا قابلیت پیشبینیپذیری بیشتری روبهرو میشود .اگر روابهط
بینالملل پیشبینیپذیر شوند ،امکان کاهش تهدیدات نیر بهوجود خواهد ممهد .در نگهرش
کوهن ،دولتها و نظریهپردا ان روابط بینالملل باید اقداماتی را به ان ام برسانند که من ر
به کاهش ریسک در روابط بینالملل شود.
 .1.1قواعد بنیادین نئولیبرالیسم نهادگرا

قواوهد حقهوقی و بهر

در نئولیارالیسم نهادگرا ،کشورها باید الگوی رفتاری خود را براسا
مانای نظارت نهادهای بینالمللی تنظیم نمایند.
اولین قاودهی نئولیارال من است که منارشی بهمعنای هرجومرج نیست ،بلکهه یکهی ا
شاخصهای اصلی سیاست بینالملل و بهمعنای تمهایر میهان همکهاری طایعهی کشهورها
براسا منافع ملی واحدهای سیاسی است .در چنین نگرشهی ،ههر بها یگری ا انگیهرش
ال م برای کنش وق نی برای متعادلسا ی کنش تعاملی خود با دیگران برخوردار است.
قاودهی دوم نظریهی نهادگرایی نئولیارال من است که ر یمهای بینالمللی با رویکرد
واقعگرایانهی سیاست بین الملل تفاین دارد .یعنی هر کشوری براسا منافع ملی خود به
همکاری با سایر کشورها ماادرت می کند .هرگاه منافع دچهار چهالش شهود ،مینهه بهرای

 .1.1قاعدهی تداوم همکاریهای حقوقی و نهادی نظریهی نئولیبرال

نظریه ی نئولیارال هرگونه توافن و همکاری حقوقیای را م ات و بادوام نمیداند ،بلکه در
هر همکاری بین المللی و نهادی ،به پنج مولفه اصلی توجه می دهد که کشهورها بایهد بهه
منها توجه داشته باشند.
اول اینکه «نهادینگی همکاریهای متقابل» باید مورد توجه واقهع شهود .کشهورهای
اروپایی دارای همکاری های نهادینهشدهتری هستند و براسا چنهین رویکهردی اههداف
خود را با یکدیگر متعادل میکنند؛ درحالیکه هیچ نشانهای ا نههادینگی همکهاریههای
متقابل در روابط کشورهای صنعتی با واحدهای منفقهای  -همانند ایران -وجهود نداشهته
است.

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

بهحداقل رسیدن سفح همکاری به وجود خواهد ممد .یعنی براسا نظریهی نئونئهولیارالی
روابط بینالملل می توان الگوی رفتاری کشورها را براسا ناپایداری تایین نمود .براسا
چنین نگرشی ،نادیده گرفتن حقوع حاکمیتی ایهران در دوران ملهیشهدن صهنعت نفهت و
برنامهی جامع اقدام مشترک ماهیت اجتناشناپذیر دارد.
قاودهی سوم نظریهی نئولیارال من است کهه ههر بها یگری درصهدد دسهتیهابی بهه
«دستاوردهای مفلن» است .براسا این رویکرد ،هیچگاه مقامات ایرانی نمیتوانند به این
موضو اشاره داشته باشند که برجام براسا قاودهی برد -برد شکل گرفته است .یرا بر
مانای قاودهی سوم نظریهی نئولیارالی کشورهایی که درصهدد تهامین دسهتاورد و منهافع
مفلن هستند ،توجه چندانی به دستاوردهای نسای در روابط بهینالملهل ندارنهد .امریکها و
انگلیس ترجیح می دهند تا به شرایفی نایل گردند که ا رفاه ،قدرت و امنیت بیشتری در
مقایسه با سایر کشورها برخوردار شوند .چنین فرمیندی است که من هر بهه نادیهدهگهرفتن
قواود حقوقی توسط قدرتهای برر میشود ( ،4552 ،Griffithsص.)66 .
قاودهی چهارم نظریهی نئولیارالی من است که تداوم همکاریها تحهتتهاثیر قهرارداد
حاصل نمیشود .واقعیت روابط بهینالملهل ماتنهی بهر معادلههی قهدرت بههم ابهه نیهروی
پشتیاانیکننده ا قراردادهای بینالمللی است .واقعیت سیاست بینالملل نشان میدهد که
قراردادها نمی توانند به تنهایی وامل موفقیت کشورها باشند .نقشیهابی ایهران در دادگهاه
دادگستری بینالمللی برای ملیشدن صنعت نفت و قفعنامههی  2234شهورای امنیهت در
مورد حمایت ا مفاد برجام را نمیتوان بهونوان محور اصلی حقهوقی دانسهت کهه وامهل
تداوم همکاریها محسوش میشود.
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نکته دوم این که هر موضو روابط بینالملل باید براسا میران «تقابل منافع» تایین
شود .اگر کشوری به انعفافپذیری مرحلهای توجه کند ،طایعی است که چنین رویکهردی
نمیتواند ا تداوم و کارممدی ال م برخوردار شود .درجهی تقابل منافع ایهران و ممریکها در
برنامهی جامع اقدام مشترک و همچنین درجهی تقابل منهافع ایهران و انگلهیس در مهان
ملیشدن صنعت نفت بهگونهای بود که کنشها بیش ا منکه ماتنیبر تامین دستاوردهای
نسای باشند ،بر نشانههایی ا دستاوردهای مفلن تاکید داشتند.
نکته ی سوم میران مشارکت با یگران متنو در روند مذاکرات و کهنش نهادینههشهده
است .در برنامه ی جامع اقهدام مشهترک ،هفهت بها یگر ا کشهورهای صهنعتی مشهارکت
داشتهاند که الگوی منافع و نشانههای مربو به اهداف ملی و هویتی منان متفاوت با ایران
است .طایعی است که در چنین شرایفی ،امکان کنش ماتنیبر انتقام ا ایهاالت متحهده و
اتحادیهی اروپا کار سادهای برای ایران نخواهد بود .واقعیتهای برجام نشان میدهند کهه
منان الگوهای رفتاری خود در برخورد با ایران را تشدید نموده و محدودیتهای بیشتهری
در رابفه با ایران اومال کردهاند.
نکتهی چهارم کشورها را به «میران پیشبینیپذیری مینده» توجه میدهد .گروهههای
مذاکرهکننده در روند ملیشدن صنعت نفت و برنامهی جامع اقدام مشترک نسات به تداوم
الگوی همکاری جویانه اطمینان داشتند .درحالیکه نظریهپردا ان روابط بینالملل بهه ایهن
موضو اشاره دارند که بسیاری ا فرمیندهای سیاست بینالملهل ماتنهیبهر شهرایط وهدم
اطمینان خ واهد بود .شرایط ودم اطمینان یعنی در محهیط منارشهی امکهان تغییهر الگهوی
رفتاری هر با یگر براسا تغییر در معادلهی قدرت امکانپذیر است.
بنابر نکته ی پن م ،با یگرانی در روند نهادگرایی لیارال به موفقیهت و مفلوبیهت نایهل
میشوند که ا «قابلیت ابراری و راهاردی ومل متقابل» برخهوردار باشهند .ههر مهذاکره و
فرمیند دیپلماتیکی ماهیت کوتاهمدت دارد؛ درحالیکه ار یابی قراردادهای بینالمللی ماهیت
طوالنی مدت دارنهد .واقعیهت من اسهت کهه ههر کشهوری در رونهد کهنش دیپلماتیهک ا
سا وکارهایی همانند تقل بهره می گیرند .هر کشوری باید امکان تقل دیگهری در رونهد
دیپلماسی و یا بعد ا من را در مرکر توجه خود قرار دهد ( ،4552 ،Ruggieص.)2 .
بهرهگیری ا نظریههای نئولیارال به مفهوم من است که مهیتهوان سهفح جدیهدی ا
الگوهای کنش همکاریجویانه را بین با یگران تعریت کرد تا براسا من ،شرایط تحقن و
تداوم همکاریها به وجود مید .درحالیکه باورهای بنیادین روابط بهینالملهل بیهانگهر من

 .1.1قاعدهی پیوند و کنش درهمتنیدهی بازیگران ،نهادها و ساختار در روابط خارجی

قاودهی کنش درهمتنیده ی با یگران ،نهادها و ساختار در تایین روابط خارجی کشورها در
نظریهی «مکت انگلیسی» تایین شده اسهت .نظریههپهردا ان مکته انگلیسهی درصهدد
برممدند تا رهیافتهای خود را براسا پیوند حو ههای رئالیستی ،لیارالی و سها هانگارانهه
تنظیم نمایند .محور اصلی نظریهپهردا ی در مکته انگلیسهی را «جامعههی بهینالملهل»
تشکیل میدهد .جامعهی بینالملل ترکیای ا دولتها ،نهادها ،ساختههای بهینالمللهی و
ر یم های بینالمللی است .ریشه های تهاریخی مکته انگلیسهی را مهیتهوان در «سهنت
خردگرایی گروسیوسی» تایین نمود.
در نگرش مکت انگلیسی ،نهادگرایی بهم ابه راهی میانی محسوش میشود و ماهیهت
دولت محور و ساختاری دارد .برخی دیگر ا نظریهپردا ان روابط بینالملهل هماننهد ههدلی
بول به این موضو اشاره دارند که منارشی ،واقعیت تعمیمیافتهی سیاست و الگوی رفتاری
کشورها است .در اندیشهی هدلی بول ،نهادهای بینالمللی دولتها را ا نقش اصلیشهان
در اجرای کارکردهای سیاسی جامعهی بینالمللی محروم نمیکنند ،بلکه تحقن سیاستها
را سروت داده و رویه های جدیدی را برای کشورها تولید میکنند .در این انگهاره ،اگرچهه
حقوع بینالملل و نهادهای بین المللی دارای نقش دستوری در سیاست بینالملل هسهتند،

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

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 برخهوردار
نخواهد بود .در روند ملیشدن صنعت نفت و برنامهی جامع اقدام مشترک ،کشهورهایی در
برابر امریکا ،اتحادیه اروپا ،اتحاد جماهیر شوروی ،فرانسه ،ملمان و انگلیس قرار داشتند که
دارای قواود و هن ارهای کام ً متفاوتی با ایران بودهاند.
انگارهها و هن ارها براسا قال های تاریخی و نهادی شکل میگیرنهد .کشهورهایی
که نتوانند قواود مشترکی را ای اد کنند ،ال م است تا به هن ارهای نساتاً همگهون توجهه
داشته باشند تا ا من طرین میران گریرپذیری واحدهای سیاسی ا تعهدات و توافهنههای
منان را به حداقل برسانند .در روند برجام ،ایران قابلیت خود برای «گریهر هسهتهای» را ا
دست داد؛ درحالیکه منفن با ی برد -برد ماتنی بر این قاوده است که کشورهای جههان
غرش نیر در فضای «گریر ا توافن» قرار نداشته باشند .اگر هر توافقی بها خه ء حقهوقی
همراه شود یا پشتوانهی راهاردی ال م را نداشته باشد ،میران اثربخشی و کارممدی خود را
ا دست خواهد داد.
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ص.)412 .
بول ت ش دارد تا نقش نهادهای بینالمللی را ومدتاً در قال چگونگی کنش با یگران
و قدرتهای برر تایین کند .این فرمیند میتواند مینهی تحرک با یگرانی را بهه وجهود
مورد که قدرت ال م برای اثرگذاری در سیاست بینالملل را دارا هستند .بنابراین بها یگران
منفقه ای و کشورهای کوچک نااید انتظار داشته باشند نهادهای بینالمللی در «جامعههی
منارشیک» وامل اصلی حمایت ا منان محسوش شود .بول ت ش دارد تا بین ودالت ،نظم
و ثاات سیاسی رابفه ی متقابل ای اد کند .در نگرش وی ،هر یک ا سه مولفهی یادشهده
تابعی ا موا نهی قدرت خواهد بود.
شکلبندی موا نه ی قدرت در هر دوران تهاریخی متفهاوت اسهت .حمایهت ممریکها ا
متحدین در قال سا مان دهی دولهت ههای دسهت نشهانده تنظهیم گردیهده اسهت .چنهین
رویکردی توانست سفح جدیدی ا روابط اقتصادی و راهاردی با ایران را بهه وجهود مورد.
ارتقای قدرت ساختاری ایران ،بخشهی ا ضهرورتههای ایهاالت متحهده در رقابهتههای
ساختاری نظام بینالملل بوده است .ارتقای یرساختهای اقتصادی ،اجتمهاوی ،نظهامی و
بهینهسا ی قابلیت هستهای ایران در مرهی ووامل ساختاری مورد نظهر ممریکها در نظهم
منفقهای ار یابی میشود .دولت اخ قی ماتنیبر قرارداد اجتماوی ،رضایت ،حاکمیت مردم
و دموکراسی است (طاهری خسروشاهی ،لک ایی و طوسهی ،4355 ،ص )233 .ولی ایاالت متحده
به هیچ یک ا گرارههای یادشده توجهی نداشته است.
هدلی بول و نظریه پردا انی همانند جان وینسنت موضو مربو بهه نظهم اخ قهی را
مورد بررسی قرار می دهند .نظم اخ قی مورد نظر منان در شهرایفی ای هاد مهیشهود کهه
«حقوع بینالملل»« ،تکالیت»« ،قدرت» و «مدارا» به موا ات یکدیگر مورد استفاده قرار
گیرند .هرگونه مدارا برای بهینهسا ی تکالیت و فرمیندی است که میتواند به ثاات سیاسی
بیشتری من ر شود .بههمیندلیل است که مکت انگلیسی حد واسط واقعگرایی ماکیاولی
و انق بیگری کانتی است .بههمانگونهای که نظم میتواند ودالت را قربانی کنهد ،تهداوم
نظم بدون ودالت نیر امکانپذیر نخواهد بود (مشیر اده ،4321 ،ص.)411 .
 .1.2نهادگرایی ساختاری آمریکا در ملیشدن صنعت نفت و برجام
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ایران در فرمیند ملیشدن صنعت نفت و برنامهی جامع اقدام مشترک براسا الگوی مهار
تعاملی ایفای نقش کرد .مهار تعاملی دارای ویهگیههای خاصهی بهود کهه ا یهکسهو بهه

1. Engagement.

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

محدودسا ی قدرت بها یگران منفقهه ای در حهال رههور تاکیهد داشهت و ا سهویدیگهر
محدودسا ی قدرت و درگیرسا ی منان با چالش ههای دیپلماتیهک و تهدیهدات امنیتهی را
دناال میکرد .الگوی کنش رفتاری انگلیس و ایاالتمتحده در روند ملیشدن صنعت نفت
و همچنین کشورهای  9+4در ارتاا با برجام نشانه هایی ا کاربرد سیاست مههار تعهاملی
ایران در روند بحرانهای منفقهای را منعکس میسا د.
سیاست «مهار» اولینبهار توسهط جهورج کنهان نظریههپهردا موضهووات راهاهردی و
دیپلماتیک ممریکا در سال  4511مفرح شد .وی در شرایفی به تایین نظریه مهار پرداخت
که به ونوان نفر دوم سفارت ممریکا در مسکو فعالیت داشت .یکی ا دالیل اصلی فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی را باید ناشی ا فرمیندهای مربو به سیاست مههار توسهط ایهاالت
متحده دانست .محور اصلی سیاست مهار «محدودسها ی قهدرت اقتصهادی» کشهورهایی
است که بهونوان سو هی امنیتی ممریکا محسوش میشوند (متقهی ،4351 ،ص .)12 .ایهاالت
متحده ،سیاست مهار را در سال های بعد ا پیرو ی انق ش اس می در ارتاا با ایران نیهر
مورد استفاده قرار داد .ویهگی اصلی سیاست مهار در تحریمههای اقتصهادی و دیپلماسهی
اجاار ممریکا خ صه میشود .ممریکا ت ش داشت تا محدودیتهای اقتصادی بهیشتهری
ولیه ایران اومال کند .چنین محدودیت هایی در چارچوش الگوهای چندجاناه و یکجاناهه
ان ام گرفت .در فرمیند سیاست مهار ،هیچگونه نشانهای ا کاربرد اقدام نظامی وجود ندارد.
سیاست مهار ممریکا توانسته است محدودیتهای اقتصادی و راهاردی را ولیه ایران ای اد
کند .شاید بتوان به این موضو اشاره داشت که بدون کاربرد سیاسی مهار و محدودسا ی
ایران امکان دستیابی به برنامهی جامع اقدام مشترک امکانپذیر ناود.
چگونگی کنش ارتااطی اتحادیه ی اروپا و ایاالت متحده در دوران ریاسهت جمههوری
باراک اوباما ماتنی بر «سیاست دربرگیری» 4بود .سیاست دربرگیری را مهیتهوان یکهی ا
شاخصهای محوری دیپلماسی هسهتهای اتحادیههی اروپها در ارتاها بها ایهران دانسهت.
سیاست دربرگیری در سالهای ریاست جمهوری باراک اوبامها و بیهل کلینتهون ا کهاربرد
بیشتری در ارتاا با ایران برخوردار بوده است .محور اصلی سیاست دربرگیری بهرهگیری
ا سا وکارهایی است که مینه های ال م برای کاربرد الگوهای محدودسا ی قدرت ایهران
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را بهوجود مورند .سیاست دربرگیری ماتنیبر نشانههایی ا همکاری دیپلماتیک ،ای اد امید
برای مفلوبیت رفتاری و دیپلماسی اجاار است .سه مولفهی یادشده در پیوند با یهکدیگهر
قرار دارند و درم مو مینهی شکلگیری تهدیدات نرم را بهوجود میمورند.
درباره ی کشمکش ایران و ممریکا سه مکت فکری ومده در ایران وجود دارد .این سه
مکت در دو نکتهی کلیدی با یکدیگر هماهنگ بوده و نشان مهیدهنهد کهه ممریکها در
دوران های مختلت تاریخی ا هرگونه ابراری برای مسی دن به دولت و جامعههی ایهران
بهره گرفته است .یکی ا دالیل چنین شرایفی «سلفهطلای ممریکا» است .ولت دیگهر را
باید در حمایت ممریکا ا حکومتهای دستنشانده دانست؛ مورد سوم نیر به خصومت ناتی
نظامهای مسلط جهانی نسات به حکومتهای انق بی اشاره دارد (موسویان ،4353 ،ص.)35 .
سیاست دربرگیری بخشی ا قانون نرم دیپلماسی هستهای بوده است .ویهگهی قهانون
نرم این است که کشورها در مرحلهی اول مینهی نشاندادن سا گاری الگویی و رفتهاری
خود با دیگری را به نمایش می گذارند؛ اما در مراحل بعدی ،مفالاات بیشتری را پیگیری
میکنند .قانون نرم ماتنیبر قواود رسمی حقوع بینالملل ناوده و نشانههای انعفافپذیری
را بهوجود میمورد .در این ارتاا  ،امریکاییها به این موضو اشاره داشتهاند کهه تعههدات
جرئی کشورها حتی اگر به بان و شکل قانونی بیان شوند ،بهونوان توافقات بینالمللی در
نظر گرفته نمیشوند (انتصار و افراسیابی ،4359 ،ص.)12 .
4
اتحادیهی اروپا هیچگاه ا «سیاست درگیرسا ی و مقابله» بهونهوان الگهوی مغها ین
کنش راهاردی در ارتاا با ایران استفاده نکرده است .اتحادیهی اروپا وموماً سا وکارهای
همکاریجویانه و مشوعهای جانای را برای متقاودسا ی ایران در همکاریهای بینالمللی
بهکار گرفته است .سیاست مهار و دربرگیری را میتهوان بههونهوان الگهویی دانسهت کهه
براسا پیوند نشانه های مهار و سیاست دربرگیری حاصل میشود .چنهین الگهویی مهورد
توجه اتحادیهی اروپها نیهر قهرار داشهته اسهت .اتحادیههی اروپها را مهیتهوان در مهرهی
م مووههایی دانست که هیچگونه تمایلی به هستهایشدن ایران ندارند.
چرایی کنش محدودکنندهی ایران توسط ممریکا و اروپا رابفهی درهمتنیده و متقهابلی
با مساله و معادلهی قدرت و انگارهی سیاسی در ایران دارد .خدای متعال فرمود :دشمنان را
1. Confrontation Policy.

نتیجه

نظریه ی ساختاری نهادی روابط بین الملل بر وق نیت راهاردی و هماهنگی قهدرتههای
برر برای محدودسا ی نقش ملی و منفقهای با یگران منفقهای  -همانند ایران -تاکید
دارد .نقفهی توجه این نظریه بر روی نشانههای اجما سا ی بهینالمللهی اسهت و نشهان
میدهد که قدرت ههای بهرر در بسهیاری ا موضهووات راهاهردی دارای جههتگیهری
تاکتیکی و انگارههای نساتاً مشترکی هسهتند .درک واقعیهتههای سهاختاری نههادی بهه
تصمیم گیران سیاست خارجی ایران می ممو د که محور اصهلی رفتهار سیاسهی خهود را بهر
نشانه هایی همانند« :هرینه -فایده»« ،محاساهی راهاردی»« ،خودیاری» و «ودم اوتماد
به دیگران» 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 دقینتری ا واقعیتهای سیاست بینالملل اسهت .در فضهای منارشهی
سیاست بین الملل هر با یگری درصدد حداک رسا ی منافع و امنیهت خهود بهوده و تهرجیح
می دهد تا برای حل موضووات راهاردی ا سا وکارهای اجما گرایانهی بین قهدرتههای
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به ونوان اولیای خود نگیرید .برخی ا مسلمانان سست ایمان با کفار دوسهتی مهیکردنهد.
یعنی بهواسفهی رابفهی دوستی میان برخی مسلمانان و کفار ،اخاار و سیاستهای پیامار
به منان رسانده میشد .پیامار به این موضو اشاره دارد که دوستی با کفار در حالی ان هام
میگیرد که منان به دین شما باور ندارند (م شفیعی ،به تپور و ناصحی ،4111 ،ص.)33 .
رویکرد کشورهای اتحادیهی اروپا ماتنیبر نشانه ههایی هماننهد محدودسها ی قهدرت
ایران بوده ،اما ا سا وکارهای مربو به اقدام نظامی در رابفه با ایهران حمایهت بههومهل
نمیمورند .بههمیندلیل است که الگوی رفتهاری اتحادیههی اروپها نشهانهههایی ا تهدیهد
کنترلشده را منعکس میسا د .سیاست مهار و دربرگیری بهمفهوم من است که اتحادیهی
اروپا نیر همانند ممریکا و سایر کشورهای گروه  9+4بر ضهرورت تعامهل ،محدودسها ی و
مهار قدرت ایران تاکید دارند؛ الگویی که نشانههای من در سیاست تحریم مهنعکس شهده
است .برخی ا طرحهای ارائهشده ا سوی و رای امور خارجه کشورهای اتحادیهی اروپا در
مورد حل مسائل سیاسی و امنیتی ایران را میتوان در مرهی موضوواتی دانسهت کهه در
حو هی تعامل و درگیرسا ی معنا پیدا میکند.
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برر استفاده شود .چالش اصلی ایران در روند این دو ت ربههی تهاریخی ،نادیهدهگهرفتن
مفروضهای مندرج در نظریات راهاردی روابط بینالملل است .هرگاه سیاستهای ایهران
براسا ودم شناخت واقعیت های ساختاری و الگوی کنش قدرت های برر شکل گیرد،
مینهی تکرار این ت ربه ها به وجود خواهد ممد .وینیت این وضعیت و فرمیند را مهیتهوان
در تکرارپذیری برجام براسا ت ارش ملیشدن صنعت نفت دانست .ایران در دو مرحلهی
تاریخی ا کنش متقابل با قدرت های برر بهره گرفتهه اسهت .در ت ربههی ملهیشهدن
صنعت نفت و برنامهی جامع اقدام مشترک ،ایران با انگیرهی حقهوقی و حسهن نیهت وارد
مذاکرات شد و نتی های جر کودتا و خروج ا برجام نصیاش نگردید.
ولت اصلی شکلگیری چنین شرایفی را میتهوان ناشهی ا فقهدان شهناخت «قواوهد
ساختاری روابط بینالملل» دانست .قاوده ی اولیه برای شناخت فرمیندهای روابط خارجی،
معفوف به «منارشی» هستند .مفهوم منارشی به انحای متفهاوتی ا سهوی نظریههپهردا ان
رئالیست تایین و تفسیر شده است .منارشی به این معنا است که همکاری بها قهدرتههای
برر به مفهوم پذیرش شرایط صلح دائمی نخواهد بود .بهطورکلی ،در نظهام بهینالملهل
هیچگونه نشانهای ا صلح دائمی و جنگ دائمی وجود نهدارد .قاوهدهی دوم بهر وق نیهت
راهاردی قدرتهای برر تاکید دارد کهه مینههی همکهاری متقابهل منهان بهرای حفه
معادلهی قدرت در محیط منفقهای و حو هی منافع ملی منهان را امکهانپهذیر مهیسها د.
قاودهی سوم بر تغییرپذیری مذاکرات ،توافنهها و حتهی قراردادههای بهینالمللهی اسهت.
شناخت چنین مفاهیمی میتواند درک دقینتری برای کنش دیپلماتهای ایرانی در فضای
سیاست بینالملل فراهم سا د .بههمانگونهای که محمد مصدع فکر مهیکهرد ا طریهن
سیاستهای همکاریجویانه با ایاالت متحده میتواند روند ملیسا ی نفت را نهایی سا د،
حسن روحانی نیر با تاکید بر مفهوم اوتدال و پرهیر ا افرا و تفریط و تعامل سها نده بها
اتحادیهی اروپا ،درصدد وادیسا ی روابط ایران با با یگران اصلی نظام بینالملهل برممهد.
مصدع و روحانی به دلیل ودم توجه به قواود با ی سیاست بینالملهل ،ههر دو در فضهای
حاشیهای و انفعال قرار گرفتند.
اگرچه ملی شدن صنعت نفت و برجهام ت هارش نهاموفقی ا روابهط خهارجی ایهران بها
قدرتهای برر را منعکس میسا ند ،اما واقعیت من است که میندهی امنیت ملی کشهور
ارتاا مستقیم با ارتقای قابلیت تئوریک روابط بینالملل کارگراران و دیپلماتهای ایرانهی
دارد .نادیده گرفتن قواود ساختاری ،نهادی و فرمیندی روابط بینالملل میتواند چالشهای
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امنیتی جدیدی به وجود مورد .واقعیتهای تاریخی بیان گر من هستند که امکان تکرار این
حوادث و تحوالت در مینده وجود دارد ،مگر منکه درک دقیقهی نسهات بهه قواوهد کهنش
ساختاری با یگران در روابط خارجی پیدا شود.
روند مذاکرات هستهای ایران و کشورهای  1+4+4ا اردیاهشت  4111در وین اوهاده
شده است .این گونه مذاکرات مهی تواننهد مینهه ی ال م بهرای اثربخشهی همکهاریههای
چندجاناهی ایران با قدرتهای برر را منعکس سها ند .چندجاناههگرایهی در شهرایفی ا
مفلوبیت برخوردار است که کشورها به نقش ساختاری قهدرتههای بهرر توجهه داشهته
باشند .بههمانگونهای که ایاالت متحده در نگرش ساختاری روابط بینالملل قابل اوتمهاد
نخواهد بود ،روسیه نیر در طهوالنیمهدت نمهیتوانهد نقهش م اهت و سها ندهای 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 مربو به سیاسهت
قدرت و با دارندگی استفاده کند.
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