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Abstract
5+1 and Iran deal, particularly the U.S stands at the level of modified behavior of Iran; it
can or it must go beyond and result in essential changes? Mainly, two groups of theories are
at issue in the field of international relations theorization; theorizations that contribute to
understanding of world politics in the shape of inclusive theories and elucidate the reality;
theorizations of cross-theoretical issues with an emphasis on epistemology and ontology
intend to increase understanding of world politics. Accordingly, for further elucidation of
nuclear deals and relations of agents in the field of international structure, both groups of
theories have been used. Mainly, interactions in the context of social structures, on one
hand and intentions of agents, on other hand are being formed; meaning that role of surface
structures that is interactions of 5+1 state agents in addition to that of socio-structural
infrastructures should be taken into consideration so that the most important “production”
that is “deal” between 5+1 and Iran might be elucidated. Elucidation of this deal shows that
which one of cases of coordination, cooperation, partnership or convergence has naturally
been in question? Here, this doubtful question is posed that continued cooperation of Iran
with the west based on role-play of social structures-besides agents-can show some type of
shift from Hobbesian logic to Locke anarchy or finally Kantian?
Keywords: Deal, Iran, Nuclear, Structure.
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چکیده
توافق ميان ايران و گروه  1+5به ويژه آمريکا ،در حد تعديل رفتار ايران است يا میتواند -ياا باياد -فراتار رفتاه و باه تريياراه ماا و
بينجامد؟ اساساً در حوزه نظريهپرداز روابط بينالملل دو دسته آثار نظر مطرح است؛ نظريهپرداز ايی که به فهم از سياسات ههاانی
به شکل نظريه ا محتوايی کمک میکنند و به تبيين واقعيت میپردازند؛ نظريهپرداز ايی که به مسائل فرانظر با تأکيد بر مباحا
ستیشناختی و معرفتشناختی درصدد افزايش فهم از سياست ههانی ستند .بر اين اساا بارا تبياين بي اتر توافقااه ساتها و
مناسباه کارگزاران در زمينه ساختار بينالمللی ر دو گروه نظرياه بهکار گرفته شده است .اساساً تعاماله در متن سااختار ا اهتماایی
از يک سو ،و مقاصد کارگزاران از سو ديگر شکل میگيرند؛ يعنی بايد یالوه بر نقش زيربنا ا ساختار اهتمایی ،نقش روبنا ا يعنای
نعاماله کارگزاران دولتی  1+5لحاظ شود تا بتوان مهمترين «زايش» يعنی «توافق» ميان  1+5و ايران را تبيين کرد .تبيين ايان توافاق
ن ان مید د ما يتاً کداميک از موارد ما نگی ،مکار  ،م ارکت يا مگرايی مطرح بوده است؟ در اينجا اين پرسش ترديدآميز مطرح
می شود که آيا ادامه مکار ايران با غرب بر مبنا نقشآفرينی ساختار ا اهتمایی -در کنار کاارگزاران – مایتواناد ناویی گا ار از
منطق ابز به سو آنارشی الکی يا در نهايت کانتی را ن ان د د؟!
واژگان کلیدی :ايران ،توافق ،ساختار ،ستها .

هستیشناسی توافق هستهای ایران و  1+5از منظر رابطه ساختار – کارگزار

121 

مقدمه
اساساً در حوزه نظريهپردازي روابط بينالملل دو دسته آثار نظري وجود دارد :اول ،نظريهپردازي
رده اول که به فهم از سياست جهاني به شکل نظريههاي محتوايي کمک ميکنند و به تبيين
واقعيت ميپردازند ،مانند واقعگرايي ،نوواقعگرايي (نورئاليستي) ،ليبراليزم و امثال آن؛ دوم،
نظريهپردازي رده دوم که به مسائل فرانظري با تأکيد بر مباحث هستيشناختي و معرفتشناختي
درصدد افزايش فهم ا از سياست جهاني هستند ،مانند فمينيسم،پسامدرنيزم ،نظريه انتقادي و از
جمله «رئاليسم انتقادي» .دسته اخير به عوامل تشکيلدهنده يک نظريه خوب ميپردازند و اينکه
چه موضوعاتي بايد در نظريه لحاظ شود و به چه پرسشهايي بايد پاسخ داد .بر اين اساس ،براي
تبيين بيشتر توافقات هستهاي و مناسبات کارگزاران در زمينه ساختار بينالمللي دو گروه نظريات
بهکار گرفته شده است.
ساختارو کارگزار
مقایسه ساختارهای اجتماعی و طبیعی

نگرش اثباتگرا به مراحل مشاهده ،فرضيهسازي و نظريهپردازي معتقد است و روابط يا
سازوکارهاي علي (مبتني بر نظام علت و معلول ) را در قالب مدل قياسي  -قانوني مورد توجه
قرار ميدهد که قابل پيشبيني و تبيين است .انواع نظريات رئاليستي ،نظريه بازيها و امثال آنها را
دراين رده ميتوان يادآور شد .در حالي که هرمونوتيسينها معناکاوي را بهجاي تبيين علّي مد نظر
قرار ميدهند و البته دشواريهاي پيشبيني تئوريک را نيز ميپذيرند .موج سوم ،شامل تئوري
انتقادي با نگرش چندپارادايمي است که به تبيين علّي و سازوکارهاي علي باور دارد؛ اين رويکرد
هرچند واقعيتها را بهتر تئوريزه ميکند ،اما پيشبيني را به محاق ميبرد؛ و بر اين باور است که
تبيين ،لزوماً توانايى پيشبينى نيست (.)Archer, 1998, p. 333
1. First order theories
2. Second order theories
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به هر حال ،اين ايراد ناشي از همان سيستمهاي باز و امکان تداخل سازوکارهاي جديد علّي
است .پيچيدگي نظامهاي باز امکان آزمودن قطعي ادعاهاي علمي اجتماعي را محدود ميکند ،در
حالي که در ساختار طبيعي سازوکارهاي متداخل ،قابل کنترل و آزمون است (امکان فراهمآوردن
شرايط آزمايشگاهي هست) .ساختارهاي اجتماعي وابسته به کنشها -مادامي که فعاليت کارگزاران
ادامه دارد -و وابسته به مفاهيم -که توسط کارگزاران ساخته يا بازتوليد ميشوند -و وابسته به
زمان و مکان هستند .يعني تنها بهطور نسبي پايدارند (کرايب و بنتون ، 831 ،صص 843و.)842
در ساختارهاي اجتماعي بينالمللي ،کارگزاران دولتي داراي نيروهايي (از جمله باورها،
انگيزهها ،هدفها و ذهنيتها) هستند که آنها را از عناصر ناانديشهورز در ساختارهاي طبيعي
متفاوت ميکند .به عبارت ديگر ،ساختارهاي اجتماعي ناشي از نتايج خواسته و ناخواسته کنش
انساني است که باز هم کار تبيين و پيشبيني را مشکلتر ميکند .حال آنکه ساختارهاي طبيعي
چنين وضعيتي ندارند .بنابراين ،يک نقيصه مهم اين تئوري در تطبيق با تحوالت اجتماعي مشکل
تشريح سازوکارهاي اجتماعي (علي) و احصاي همه آنها و به تبع مشکل تبيين جامع و نيز
محدوديت آيندهنگري است .بهعالوه دريافت شرايط و امکانات بازتوليد يا تحول ساختار توسط
کارگزاران دشوار و پيچيده به نظر ميرسد.
هرچند در علوم طبيعي نيز هر دو نوع تبيين علي و تکويني وجود دارد ،اما در علوم اجتماعي
–برخالف طبيعي -تکوين واجد بعد «تفسيري» نيز ميشود (مشيرزاده ، 834 ،ص )842و
همينجاست که دشواريهاي ديگر در ارتباط ميان ذهن و عين يا سازوکارهاي گفتماني و علي
ايجاد ميشود.
رابطه بین کارگزار محوری و ساختارگرایی

مهمترين نقدي که از منظر واقع گرايان ساختارگرايي مثل مارگارت آرچر بر کارگزار –محوري يا
همان فردگرايي وارد ميشود عبارت است از گسست ارتباط ميان حال ،گذشته و آينده در اثر نفي
اصالت ساختارها؛ ساختارها به اعتقاد آرچر حامل و ميانجي انتقال تاثير کنشها از گذشته به زمان
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حال و از زمان حال به آينده هستند و با نفي آنها رشته ارتباط مزبور نيز گسسته ميشود؛ زيرا
کارگزاران اجتماعي ميميرند و حاملي براي انتقال اين آثار باقي نميماند (پارکر ، 831 ،ص.) 81
قائلشدن به ساختارگرايي سبب نقيصههايي ميشود :نفي سوژه (کارگزار) محوري ،نداشتن
نقش تعيينکنندگي کارگزار و متعينبودن از ساختار ،نقش روبنا را به محاق ميبرد .آلتوسر نيز به
عنوان يک ساختارگرا ،ضمن بازخواني آثار مارکس نتوانست از عهده چنين مشکالتي در نظريه
مارکسيستي بهطور کامل برآيد .به عبارت ديگر ،نتوانست ميان علم بهمعناي رئاليستي و علم
اجتماعي پيوند برقرار کند .امثال آلتوسر در حقيقت هرچند ارتباط روساخت و زيرساخت را رقم
زدند ،اما دولت يک استقالل نسبي از زيربناي اقتصادي مييابد .به عبارت ديگر ،گاه رو ساخت
جنبه تعيينکننده پيدا ميکند( .نش ،0831 ,ص .)81در کل ديد ساختاري امثال آلتوسر در زمينه
تعامل روبنا و زيربنا کامل نيست و تا حدي به تئوريهاي ذاتي  -به ويژه نوواقعگرايان  -نزديک
ميشود.
در مقابل ،فردگرايي يا کارگزارمحوري ،تأثيرگذارترين نماينده فکري رهيافت کلگرا در
جامعهشناسي سياسي ،دورکهيم حتي فرديترين مسائل مانند خودکشي را هم واجد ماهيت
اجتماعي ميدانست و آگاهي انسانها را بازتاب جامعه برميشمرد .در اين منظر ،کلگرايانه افراد
صرفاً با نهادهاي اجتماعي آشنا ميشوند و در چارچوب سازمانها و قواعد عمومي کنش ميکنند؛
نه اينکه دائماً از طريق بازانديشي به تغيير يا بازتوليد ساختارهاي اجتماعي مبادرت ميورزند
(پارکر ، 831 ،صص .)98-94مهمترين پيامد کلگرايي از منظر تلفيقگرايان ،تلقي فرد به عنوان
بازتاب صرف جامعه است ،بهطوري که از اين منظر حتي تصور فرد از خود هم مخلوق و
محصول جامعه قلمداد ميشود (تريگ ، 834 ،ص.)91
مارگارت آرچر نوعي يکتاانگاري در تئوري گيدنز مشاهده ميکند که مانع از استقالل دو مؤلفه
ساختار و کارگزار از يکديگر ميشود .در واقع ،همين امتزاج مفهومي و تلقي دو مؤلفه يادشده به
عنوان دو روي يک سکه است که سهم هر يک از آنها در شکلدادن به پديدههاي اجتماعي را
مشوه و مبهم ميکند (پارکر ، 831 ،صص .) 81- 81انتقاد مشابهي را بسکار با عنوان شناسايي
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ناروا به نگرش پيتر برگر در ارتباط تعامل اين دو مؤلفه مطرح کرده است (.)Bhaskar, 2003, p. 35
به نظر منتقدان گيدنز ،تأکيد بيش از حد وي بر نقش عامليت انساني در شکلگيري رويدادهاي
اجتماعي و تعبير غيرمعمول او از ساختار اجتماعي نشان از سايه سنگين رهيافت فردگرايانه و
کارگزارمحور بر نظريه او دارد (ريتزر ، 834 ،صص.)124-121
ساختارو کارگزار از منظر رئالیسم انتقادی

مدل گشتاري کردار اجتماعي منتسب به «روي بسکار» عالوه بر نقاط قوت تئوريهاي
تعاملگرايانه مزبور تالش کرده حتياالمکان از انتقاداتي که به اين تئوريها وارد شده است نيز
رهايي يابد .اين مدل هم براي جامعه مختصات دوگانه قائل است و هم براي کردار انساني.
همچنين ،اهميتي توأمان براي ساختار و کارگزار در شکلگيري پديدههاي اجتماعي قائل است؛ چه
بر اين فرض استوار است که « ساختار اجتماعي هم شرط هميشه حاضر و هم پيامد دائماً بازتوليد
شده عامليت نيتمند انساني (کارگزار) است» ()Bhaskar, 1998, p. xvi؛ کردار کارگزاران نيز ،هم
توليد آگاهانه و هم بازتوليد ناآگاهانه جامعه است (.)Harvey, 2002, p. 35
مشکل اصلي بسکار در حوزه روششناسي و به طور مشخص کاستي هاي روششناسي آن در
قياس با هستيشناسي مناسب آن برميگردد .غفلت او از برخي ابعاد هستي اجتماعي چهاروجهي
1. Dual character

 .8زندگي اجتماعي ،به طور کلي ،به وسيله چهار مرحله ديالکتيکي وابسته به يکديگر تشکيل ميشود :از تعامالت مادي با
طبيعت ،کنشهاي بينفردي ،روابط اجتماعي و درونذهني .اولين مرحله اول M ،که مفاهيم از قبيل «تمايز ،تغيير،
دگرشدگي» را شامل ميشود ،و لحظه تقليلناپذير«غير اينهماني» را بازتاب مي دهد .دومين مرحله دوم« E ،لحظه بسته
ديالکتيکي» است ،از جمله شامل« ،ايده نفي ،منفيت ،صيرورت ،فرايند ،تناهي ،تضاد ،توسعه ،و فضا ،زمانمندي،
وساطت ،عمل متقابل»؛ سومين مرحله L ،مربوط به «موضوعات کليت يافته» است ،مفاهيمي که نسبت ميان درک
نظرورزانه موجود انساني از و مداخله عملي آن در جهان را توضيح ميدهند .خود اين مداخله موضوع بعد چهارم
ديالکتيک متکثر باسکار است ،D .4 ،بنابراين در آغازگاه اين ديالکتيک نو ،برخالف هگل« ،نااينهماني» قرار دارد .در
انتهايش ،گشودگي ،مطلق پايانناپذيري ،گسستي يکسره از خود هماني روح هگلي.
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از جمله از روانشناسي توسعه نقش جهانبينيها و نقش «کليت»هاي سازمانيافته (فراتر از جمع
جبري اجزا) مشابه در شکلگيري عقايد (ايدهها) و کنشها محسوس است .کمبود توضيحات و
تبيينات در زمينه اعمال رهاييبخشي بشري نيز کمبودي ديگر است (.)Bhaskar, 2016, p. 210
بر مبناي اين نوشتار به مدد رئاليسم انتقادي ،هم کارگزاران دولتي (اعضاي گروه  ) +1و هم
ساختار که در اينجا منظور ساختار سرمايهداري جهاني است ،واجد پيچيدگيهاي غير قابل مشاهده
و سازوکارهاي فعال ميشود .وضعي که کثرت ارتباطات را به بار ميآورد .به طور کلي نظريات
ساختدهي انتقادي ميکوشند ضمن تعهد به جنبههاي «زاياي» ساختارگرايي جايي براي
خويشفهميها 8و کنشهاي کارگزار  -در اينجا کنشگران دولتي  +1باقي گذارد؛ در حالي که
نظريه نظام جهاني به رغم توجه به «زايش» ساختار ،مستعد شيئيتبخشي و حتميتدهي به روابط
و تحوالت اجتماعي است .چون کارگزار و نقش آن را ناديده ميگيرد .اما رئاليسم انتقادي نهتنها
با رويکردهاي ساختارگراي نظام جهاني بلکه با فردگرايي (دولتمحوري) واقعگرايي نيز رقابت
ميکند (لينکلتر 831 ،الف ،ص.)898
نقد نظریات نو واقعگرایی و نظام جهانی از منظر ساختار و کارگزار
در اين بخش مقاله براي تبيين تعامالت ميان کارگزاران بينالمللي ،بيشتر از رهيافتهاي
نظريهپردازي رده دوم ،براي تبيين جنبههاي تعامل هستهاي ايران و غرب بهره بردهايم .به تبع تعهد
به نوعي منطق چندپارادايمي ميتواند در تبيين تحوالت بينالمللي کارآمد باشد .به اين روي،
روش تجزيه و تحليل در قبال موضوع مورد بحث ،بر مبناي اولويت هستيشناختي در مناسبات
متقابل و همزمان ساختار و کارگزار استوار است؛ که نه مانند نوواقعگرايي والتزي ساختارهاي
ايستا و مبهم را در نظر دارد که به واقع فردگراست و نه مانند تئوري نظام جهاني ساختارگراي
محض است.
1. Structuration
2. Self - understanding
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تجزيه و تحليل دادهها بر مبناي زايابودن ساختارها از يکسو و کارگزاران صاحب نيت و آگاه
که مرتبط باهم هستند ،صورت ميگيرد .اساساً ساختارها و کارگزارها در يک «متنواره تصادفي و
باز» با هم تعامل ميکنند .همين سبب ميشود که براي شناخت ناگزير از توسل به اليههاي
فراتجربي و بررسي قواعد علي ساختاري  -با ديد موسعتر -باشيم.
از نظر هستيشناختي ،در رويکرد ذاتاً فردگراي نورئاليستي ،دولتها مقدم هستند .رويکرد
نورئاليستي به عنوان يک رويکرد مضيق ارتباطات جهاني را در معناي ارتباطات بينالدولي و مبتني
بر آنارشي ميانگارد و از اين ديد کنش فردي دولتها ،اشکال اجتماعي را تعريف ميکند .اما در
حقيقت (برخالف نو رئاليسم) روابط اجتماعي پديدآورنده دولتها هستند؛ روابطي که غيرقابل
مشاهده و غيرقابل تقليل به «اوصافِ خود دولتها (کنش فردي دولتها)» هستند .بنابراين ،نظام
جهاني در زمينه خصوص مفهومدهي به ساختار يک گام جلوتر از نوواقعگرايي است .اما ساختار
اينجا دچار شيئيت ميشود؛ يعني مستقل از کنشهاي کارگزاراست (لينکلتر 831 ،الف ،ص.)8 8
بحث از تقليلگرابودن ساختارگرايان بدين معناست که کارگزاران دولتي نيز واجد تأثيرگذاري در
تحوالت اجتماعي هستند .نکته مهم اين است که نظريه نظام جهاني هرچند در زمينه ارائه سازوکار
«زايش»ها (زايشهاي ساختاري) يک گام جلوتر از نورئاليسم است ،اما اين زايشها مثالً توافقات
را صرفاً ناشي از زايايي ساختار ميبيند ،نه کارگزار داراي نيت و اراده؛ و اين ايراد مهم آن است.
نوواقعگرايي تا جايي واقعگراي علمي است که باور دارد منافع کارگزاران دولتي ،تابع
سازوکارهاي واقعي و غيرقابل مشاهده است؛ و نظريهپرداران نظام جهاني را تا جايي ميتوان
واقعگرا دانست که باور دارند ساختار نظام جهاني ،هستيهاي واقعي اما غير قابل مشاهدهاند ،که
کارگزاران را به وجود ميآورند (لينکلتر 831 ،الف ،ص.)8 4پس هر يک از اين دو رهيافت،
حوزه ارتباطات را محدود ميکند.
1. Intentional
2. Rail entity
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زایش؛ محصول تعامالت ساختار و کارگزاران
از همکاری رفتاری تا همگرایی هویتی (نوواقعگرایی در برابر سازهانگاری)

«زايش» يا توليد ناشي از تعامالت ميان کارگزاران يعني ايران و  +1در بستر نظام سرمايهداري
ميتواند جنبههاي مختلفي مثل همکاري ،توافق ،مشارکت و امثال آن بگيرد .به این روی ،مرکز
ثقل بحث اين است که آيا اساساً توافق ميان ايران و گروه  +1يک هماهنگي ،همکاري ،مشارکت
يا همگرايي يا چيزي ديگري است؟ يعني اين زايش در حدي بوده که مثالً فقط رفتار ايران را در
زمينه هستهاي تغيير داده است يا جنبه تعديل هويتي نيز دارد؟ يعني آيا دستاورد اين تعامالت
اقناعي ميان  +1و ايران ،تعديل رفتاري يا تغيير هويتي نظام اسالمي است!؟ به عبارت ديگر،
ميتوان اين پرسش را طرح کرد که آيا توافق هستهاي ،فرهنگ رقابتي يا رفاقتي در تعامالت ايران
و  +1يا غرب حاکم خواهد کرد؟ ()Wendt, 1999
هرچند در بدو امضاي توافقنامه هستهاي ژنو شاهد گمانههايي درباره امکان حاکميت نوعي
«فرهنگ رفاقتي» (مبتني بر ديدگاههاي صلحطلبانه منتسب به «امانوئل کانت») در مناسبات ميان
ايران و غرب بوديم؛ اما بهتدريج همان «فضاي مسلط شک و ترديد» همراه با بدبيني در زمينه
مناسبات ايران و غرب بازگشت و امروزه بهطور عمده همان «فرهنگ رقابتي ،حتي خصمانه» را
شاهد باشيم که به منزله پيچيدگيها و چالشهاي فزاينده فراروي بهبود مناسبات با آمريکا و احياناً
مجموعه غرب است.
در اينجا موضوع هستهاي از منظر بحثهاي هنجاري و هويتي قابل طرح است .از آنجا که
گفتمان جمهوري اسالمي با ماهيت ثابت و اليتغير انقالبي توصيف ميشود ،بنابراين ،در تحليل
نهايي ممکن است پايداري توافق با غرب ،با عنوان برجام يا غير از آن ،زير سؤال رود .اين بحث
به اين نکته برميگردد که اساساً همکاري ميان ايران و گروه مقابل يک همکاري رفتاري يا هويتي
است؟ يعني آيا زايش ناشي از اين تعامالت اقناعي يا نتيجه دلخواه آن ،تعديل رفتاري يا هويتي
نظام اسالمي است!؟
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در اينجا است که رهيافت نوواقعگرايي در برابر سازهانگاري قرار ميگيرد :اگر محذورات
تحقق توافق جامع با غرب از منظر تباين با گفتمان انقالب اسالمي مورد توجه قرار گيرد ،ميتوان
به اين نتيجه رسيد که هر نوع توافق صرفاً در حد تعديل رفتارها خواهد بود .اين محظورات ،بنا
به تصويرسازيها ،بيشتر ابعاد هنجاري و هويتي دارد که روي ديگر منافع محسوب ميشود .اين
تبيين مؤيد سازهگرايي است که هويت و فرهنگ را روي ديگر منافع مادي کشورها ميانگارد.
بنابراين ،احتماالً همکاري ها -به ويژه پس از امضاي توافق ژنو -در خوشبينانهترين حالت در گرو
تعديل رفتار ايران خواهد بود و نه تغييرات ماهوي در سياست ايران که گفتمان نظام وابسته به آن
است.
پس رهيافت نورئاليستي والتس در اين زمينه قدرت تبيين بيشتردارد؛ زيرا تغيير رفتار را در
اولويت خود داشته و آن را محصول يادگيري و تربيت دولتها و سياستمداران در قالب فرايند
جامعهپذيري ميانگارد .بنابراين ،با بهکارگيري بسترهاي فرانظري رئاليسم انتقادي زمينهاي فراهم
شده است تا بفهميم که رويکرد تاريخي يا «در زماني» ايران در قبال آمريکا زايش جديدي جز
«همکاري» يا شايد هم «هماهنگيهاي متقابل» در برنداشته است .در عين حال ،بر مبناي منطق
جامعهپذيري هر دو طرف در زمينه برجام پختهتر از قبل عمل کردهاند .البته ،هرچند نورئاليسم
بهطور بالفعل ابعاد روانشناسانهاي را بسيج ميکند که شامل نقش کششها ،تمايالت و هوسهاي
سياستمداران در تجزيه و تحليلهاي بينالمللي ميشود ،اما بيشتر به نفي اين تمايالت گرايش دارد
(.)Ariffin et al., 2016, p.35
نگرشهاي ساختارگرايي والتس و نظام جهاني والراشتاين ،دچار تقليلگرايي هستيشناختي
هستند؛ چه اولي اساساً ساختار را محصول تعامالت پيشيني کارگزاران ميانگارد؛ و دومي نيز دچار
شيءشدگي ساختاري  ،چون به نقش کارگزاران بي توجه است و آنها را نسبتاً منفعل ميداند.
برخالف نگرشهاي يادشده ،رويکرد «ساختدهي» آنتوني گيدنز و به تبع آن ،سازندهگرايي
1. Structuration
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الکساندر ونت نسبت به مسئله کارگزار-ساختار اجازه ميدهد بدون درگيرشدن در تقليلگرايي
هستيشناختي يا شيءشدگي ،تبيينهايي درباره کارگزارن دولتي و ساختار نظام ارائه دهيم.
اساساً در جهان امروز ،اشکال هويت عوض شده و دستخوش تحول و دگرگوني دائمي است،
منافع بيشتر ،درونزا يعني مبتني بر ملزومات نظام سرمايهداري جهاني -وابستگي متقابل اقتصادي و
نبود تعارض -است .بنابراين ،تا جايي که منافع ايران همخواني با اين نظام داشته باشد ،امکان
تعامل هست و بالعکس به ميزاني که واگرايي ايدئولوژيک وجود داشته باشد ،تعامل به همکاري يا
توافق براي هماهنگي محدود ميشود .بنابراين ،در برجام هرچند توافقي شکل گرفته است ،اين
نوع توافق بيشتر بر مبناي ضرورتهاي ناشي از هماهنگي است؛ به اين روي ،در قبال شکلگيري
برجام ،نه همگرايي و نه مشارکت هيچيک در کار نبوده است؛ بلکه هماهنگي يا همکاري مقطعي،
زايش اصلي آن ،و وجه غالب آن بوده است تا به اين روي مرزهاي هويتي خود را با نظام
سرمايهداري غربي حفظ کند.
گردهماييها در قالب نشستها و اجالسهاي  +1براي مذاکره و اقناع ،از يکسو هويتهاي
دروني ميان خود اين اعضا ،را برساخته و تقويت ميکند و از سوي ديگر ،حرکتهاي هميارانه و
هماهنگ را در قبال ايران به عنوان هويت بيروني تقويت ميکند (لينکلتر 831 ،ب ،ص  .)41گويا
 +1به عنوان يک سيستم در فرايند اقناع دروني ،مواضع نسبتاً مشابه يا مشترکي در قبال تحوالت
و رخدادهاي بيروني ،يعني در برابر نگاه خاصگرايانه يا انقالبي کارگزار ايراني ،داشتهاند.
در اين شرايط کارگزاران دولتي يعني  ، +1خود را با ديگري در تعقيب ارزشي فراتر از نفع
تنگنظرانه يا بهرهکشي صرف ،شريک ميبينند .اينها وضعيتهايي هستند که در آنها نوعي
همساني يا اشتراک هويت وجود دارد و تقويت ميشود .اساساً مهمترين ويژگي اين چرخههاي
توافقي ،يعني چرخههاي اقناع ،اجماع (توافق) و اجبار (تحريم )« ،اطمينان»سازي ميان کشورها به
نظر ميآيد؛ که به خروج آنها از بالتکليفي ياري ميکند.
حرکت در مسير تقويت هويتهاي مشترک ميان  +1در چرخههاي اقناع ،اجماع و اجبار ،به
زعم آنها از بياعتمادي در ساختار بدون قطب جهاني ميکاهند .هرچند در قضيه هستهاي،
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بازسازي هنجارهاي مشترک به ويژه ميان روسيه و آمريکا مشکل و زمانبر بوده است ،اما باالخره
در هر چرخه انجامگرفته ،و به توافق و در نهايت صدور قطعنامههاي اجبارگرانه شوراي امنيت
منجر شده است که نتيجه آن نيز همان تحريمها بوده است .به عبارت ديگر هرچند مثالً ميان
آمريکا و روسيه ،آستانههاي هويتي متفاوت ،يا آستانهاي متفاوت براي توافق در قبال ايران ،بوده
است اما در نهايت ،در هر چرخه ،شامل روندهاي پياپي اقناع ،اجماع و اجبار ،در نهايت ،به توافق
رسيدهاند.
توافق ژنو از اين نظر که برخالف گذشته توافقي به همراه ايران و نه در مقابل ايران بوده،
دستاورد قابل توجهي محسوب شده و شايد بتواند گشايشي دراين زمينه باشد .بدين معنا که مانع
صدرو قطعنامههاي اجبارگرانه شوراي امنيت و البته کنگره آمريکا شده باشد؛ اما اين توافق تا چه
حد و ميزاني ميتواند قابل اتکا باشد؟ يعني واقعاً ميتواند مسيري نو را در زمينه بههمزدن
چرخههاي توافق ضد ايران رقم بزند؟ و مثالً با تغييرات هنجاري ،نوعي رفاقت را در مقابل
خصومت رقم بزند؟ البته قبال توافق ناپايدار پاريس نيز به عمل آمده بود .توافقنامه پاريس در پاييز
سال  8224بين ايران از يکسو ،و آلمان ،فرانسه و انگلستان امضا شد.
در اينجا بايد دو نوع سازوکارها يعني مادي و گفتماني را مد نظر قرار دهيم :در زمينه توافقات
ميان  +1در مقابل ايران ،هم سازوکارهاي مادي (علي و معلولي) و هم گفتماني تأثيرگذار بوده
است :سازوکارهاي مادي مبتني بر وابستگي متقابل کارگزاران در عصر جهانيشدن بوده و
سازوکارهاي گفتماني مبتني بر اعتمادسازي متقابل و مسيري براي رهايي از بالتکليفيها بوده است
که  +1را به توافق بر سر ايران رسانده است .به اين روي اين بحثها و مشاجرات ميان اعضاي
 +1به ويژه آمريکا و روسيه نشانه پسرفت نبوده که امکاني براي چانهزني و اقناع به نظر ميرسد.
به عبارتي مشاجرات و کشمکشها به سبب وابستگي متقابل کشورها ،به نزاع و تخاصم
نميانجامد.
1. Agonism
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در نتيجه ،تعامل اقناعي ميان خود  ، +1مشارکت هويتمحور را به بار آورده؛ و در مقابل،
برجام يا توافق هستهاي ،جنبه همکاري و هماهنگي با ايران داشته و هويتمحور نبوده است .يعني
به تحول هويتي ايران منجر نشده است.
سیر تاریخی شکلگیری توافقات هستهای
مبنای نظری

در اصل ،روند شکلگيري توافقات در زمينه برنامه هستهاي ايران ،محصول رايزنيهاي ميان
طرفهاي مختلف درگير در مقاطع مختلف بوده است .هرچند بخشي از اين سازوکارهاي اقناعي
براي رسيدن به توافق ميان  +1عليه ايران ،قابل مشاهده نبوده است ،اما ميتوان آنها را بر مبناي
ظهور قطعنامههاي تحريمي شوراي امنيت عليه ايران بهطور تجربي درک کرد .پس ميتوان نتيجه
گرفت در تعامالت ايران و  +1جنبه هنجاري و رسيدن به مرحله دوستي و رفاقت کانتي غالب
نبوده است و توافق نهايي همان برجام نيز محصول سازوکارهاي اقناعي ميان خود  +1از يکسو،
و تمهيدات اجبارگرانه عليه ايران از ديگر سو بوده است.
بر مبناي ديدگاه اين نوشتار ،ميتوان در زمينه تحوالت موضوع هستهاي از منظر نظري سه
سطح را در اليههاي اجتماعي مورد توجه قرار داد :يکي سطح واقعي (اليه زيرين) ،دوم سطح
عملي و سوم سطح تجربي محض که کامالً قابل مشاهده است .به اين روي فرايند «اقناع» ميان +1
در سطح واقعي و در اليههاي زيرين انجام ميگيرد که در واقع ،سطح غيرتجربي يا غير قابل
مشاهده محسوب ميشود ،توافقات يا اجماعها محصول سطح عملي يا تجربي ماليم است؛ و
قطعنامههاي اجباري شوراي امنيت يا کنگره آمريکا را در سطح تجربي محض ميتوان در نظر
گرفت که کامالً مشهود است .به عالوه ،خود فرايند اقناع ،در اليههاي زيرين هستيشناختي نيز باز
خودش شامل سه سطح ميشود :اول؛ سطح غربي ميان اروپا و آمريکا؛ سطح دوم ميان گروه
غيرغربي -روسيه و چين -با غرب و سطح سوم که از همه زمانبرتر و دشوارتر بوده ميان تمام
اينها با کارگزار ايراني است .تحوالت در اين اليههاي تو در تو در يک فرايند زماني انجام
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ميشود .در اين فرايندِ «در زماني» ايران بهطور عمده ،در روند اقناع با ديگران شرکت کرد؛ هرچند
در بيشتر مواقع ،توافق با آنها حاصل نشد.
هرچند در قضيه هستهاي ،به رغم پذيرش و اجراي تعهدات توسط ايران ،در بيشتر موارد،
بستري مناسب براي مشارکت با تهران فراهم نيامد .اما در عوض چين و به ويژه روسيه ،ضمن
برخي مقاومتها در مقابل غربي ها ،با ايران نيز چانهزنيهاي سياسي و اقتصادي براي امتيازگيري
داشتهاند .به عبارت ،واضحتر بيشتر اين نوع تعامل آنها ،چانهزني و دادوستد بود تا نوعي
دموکراسي مشورتي.8
سیر حلقهای اقناع /توافق ،و هویتیابی غرب در مقابل ایران

امضاي توافقنامه پاريس در پاييز سال  8224بين ايران از يکسو ،و آلمان ،فرانسه و انگلستان از
سوي ديگر به اين مفهوم بود که ايران قبول کرد که با اين سه کشور مذاکره جامعي در مسائل
مختلف انجام بدهد و در عين حال متعهد شد که تا زماني که اين مذاکرات ادامه دارد همه
فعاليتهاي مربوط به غنيسازي را متوقف کند و گويا منظور از همه فعاليتهاي غنيسازي حتي
فعاليتهاي تحقيقاتي بوده است (.)Stone, 2006, p.158
فعالسازي مقدمات غنيسازي در تأسيسات اصفهان از ديد  +1به منزله فسخ توافقنامه پاريس
يا خريد فرصتي ديگر توسط ايران معناسازي ميشد؛ و اين از ديد آنان يعني انتقال گفتماني ايران
به سياست تهاجميتر که يک نقطه عطف در روند هستهاي محسوب ميشد .اين يک رويداد مهم
به شمار ميرفت که اروپا را از ارائه مشوقهاي اضافه -در اين مقطع زماني -بازداشت؛ اين تحول
به منزله کاهش اميدها براي امضاي قرارداد همکاري تجاري با ايران ( )TCIو به تبع به محاق رفتن
مذاکرات بود.
يک نقطه اساسي در تحول ذهنيت اروپايي زماني بود که آژانس بينالمللي انرژي هستهاي با
1. Bargaining
2. Deliberation
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تصويب قطعنامه  84سپتامبر  8221آژانس راه را براي ارجاع پرونده هستهاي ايران به شوراي
امنيت هموارتر کرد .اين قطعنامه نشاندهنده پايانيافتن دوره دوسالهاي ،از سال  8228تا زمان
صدور است که ايران و سه کشور اروپايي در حال مذاکره بر سر پرونده هستهاي ايران بودند.
لحن قطعنامه  8221به نسبت شديدتر و خواستههاي آژانس از ايران نيز بيشتر شده است.
يادآوري ادعاي پنهان کاريهاي تهران و تأکيد بر استمرار آن و نقض پيمان منع گسترش،
نشانههاي افزايش «بياعتمادي» بوده است .بهعالوه ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ،هرچند
بدون سازوکار خاص ،اما به عنوان چاره کار در صورت عدم متابعت تهران از اين قطعنامه در سند
گنجانده شد ).(Alexander & Milton, 2007, p.127
حرکت جديتر به سوي ارجاع ،بيانيهاي بود که از طرف رئيس شوراي امنيت صادر شد .بيانيه
مارس  ،8221حد وسطي بين خواستهاي آمريکا و اروپا از يکطرف ،و روسيه و چين از طرف
ديگر بود .هرچند در مجموع به خواستهاي آمريکا و اروپا نزديکتر است ،اما بند تهديدکنندهاي
که اجازه اقدام اعضاي شوراي امنيت عليه ايران را به عنوان ناقض صلح و امنيت ميداد حذف
شده است ،که ميتوان آن را دستاورد روسيه و چين دانست .بنابراين ،شاهد همان تبادالت امتيازي
يا چانهزني ميان ايران و روسيه ،چين از يکسو و روند اقناعي و بحث ها ميان ايران و غرب از

سوي ديگر هستيم (.(Alexander & Milton, 2007, pp.200-221
سير حلقهاي اقناع /توافق طي گفتوگوهاي منتهي به قطعنامه  191ميان اعضاي گروه ،1+
نيز پيگيري شد .برآيند اين گفتوگوها آن بود که آمريکا و همپيمانان غربي به درخواست روسيه و
چين از اعمال تحريم و مجازات براي يک ماه صرفنظر کردند تا نوعي ادغام جناح غربي گروه
 1+با جناح شرقي اين گروه تداعيگر شود .قطعنامه  ، 191الزام اجرايي و حقوقي پيدا کرده و
در صورت تخطي خاص گرايي ،از «تدابير ديگر» ،قابل تفسير به توسل به زور اقتصادي ،عليه ايران
سخن ميگفت.
هرچند قطعنامه  181به دليل اصالحات گسترده روسيه و چين پيروزي کاملي براي غرب

قلمداد نميشد ،اما استحکام موقعيت مسکو و پکن در چرخه اقناع – توافق -اجبار فينفسه
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موفقيتي براي دولت بوش به حساب آمد .در حالي که قرائن نشان ميداد مقاصد روسيه و چين با
تصويب قطعنامه تحريمي بر اساس بند هفتم منشور عليه ايران چندان موافق نبود.
در تکميل قطعنامه  181اتحاديه اروپا تصميم گرفت فراتر از تدابير سازمان ملل اقدامات
تحريمي را عليه ايران اجرا کند .در واقع ،تحريمهاي مصوب دو قطعنامه  181و  141چيزي جز
تنبيهات محدود محسوب نميشد .بنابراين ،از اين پس اقدامات مکمل خارج سارمان ملل نيز مد
نظر قرار گرفت.
پروژه انصراف ايران از چرخه سوخت هستهاي در قطعنامه  181با سرعت بيشتري دو مرحله
«اقناع» و نيل به «توافق» ميان غربيها و روسيه  -چين را پشت سر گذاشت و به مرحله اعمال
فشار و «اجبار» عليه ايران رسيد .قطعنامه بعدي يعني قطعنامه  141دو مرحله اقناع و توافق را
حتي زودتر هم طي کرد .اين نهتنها به منزله افزايش دامنه تحريمها و مجازاتها عليه ايران يا همان
مرحله «اجبار» ،که نشاندهنده تسريع چرخههاي سه مرحلهاي «اقناع –اجماع –اجبار» و به عبارتي
تشديد چالشهاي جهاني در قبال برنامه هستهاي ايران بود (.)House of Commons, 2008, p.120
قطعنامه  328با رويکردي همگرايانهتر بند ديگري را نيز به مفاد تحريمي قبلي افزود :آن براي
نخستينبار از دولتها خواست تا به بازرسي کشتيها و هواپيماهاي ايران بپردارند که «زمينههاي
مستدلي» براي حمل مواد و تجهيزات ممنوعه دارند .عبارت يادشده ،مبهم و در عين حال براي
ايران تهديدزا به نظر ميرسيد.
در پي تصويب قطعنامه تحريمي  989شوراي امنيت سازمان ملل متحد ،بهانهاي براي
تحريمهاي يک جانبهاي از سوي آمريکا و اتحاديه اروپا فراهم شد که بهطور عمده ،صنايع نفت و
گاز ايران را به عنوان پاشنه آشيل اين کشور هدف قرار ميداد .مقدمه قطعنامه  ، 989چهارمين
قطعنامه تحريمي عليه ايران ،در يک نوآوري ،عنوان ميکند که «ميان درآمدهاي بهدستآمده از
حوزه انرژي ايران با فعاليتهاي هستهاي ايران ارتباط بالقوه است» ).)UN. S. Res,1929, p.2010
1. Reasonable grounds
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قطعنامه  989بهطور مشخص واردات صنعتي ،تجارت خارجي و افتتاح اسناد اعتباري و در
نهايت ،بخش انرژي ايران را هدف قرار داد .در تکميل و اجراي مفاد اين قطعنامه هم تحريمهاي
کنگره آمريکا و همين طور اتحاديه اروپا تصويب شده است که شامل مسائل مربوط به معامالت
بانکي ،شرکتهاي بيمه مسائل مربوط به نفت و گاز و سرمايهگذاري در ايران و تقريباً هرگونه
ارتباط با برنامههاي موشکي و هستهاي ايران است .اساساً اتحاديه اروپا تحريم خريد نفت ايران را
در راستاي اجراي قطعنامه  989توجيه کرد.
اين تحرکات غرب ،خود نشاندهنده حرکت به سمت نوعي هويت يابي مشترک در برابر ايران

بود .به عبارت دقيقتر ،چرخههاي اقناع -اجماع و اجبار درآستانه تبديل به نوعي هويت واحد در
برابر ايران بود که از نظر پساساختارگرايان در قالب «خود و ديگري» تجلي مييابد .اتحاديه اروپا

مبناي تحريمهاي خود را با استناد به «مقدمه» قطعنامه  989توجيه کرد؛ اقدامي که دو اشکال
حقوقي داشت :اول اين که در مقدمه بهصراحت به اين نکته نپرداخته بود و دوم اينکه مقدمه
قطعنامه يا معاهده ارزش متن را نداشته و فاقد الزامآوري است (زماني و مظاهري ، 892،ص.) 41
به عالوه ،رعايت اصول حسن نيت ،انصاف ،و تفسير برمبناي معناي متداول ،و نه فراتر از آن ،بايد
مد نظر قرار ميگرفت.
اما يکي از مهمترين بخشهاي قطعنامه  989که شوراي امنيت تصويب کرد مربوط به بازرسي
کشتيهاي ايران است؛ در کنار آن هم تحريم هايي توسط دولت آمريکا و اتحاديه اروپا تصويب
شده است ،که شامل مسائل مربوط به معامالت بانکي ،شرکتهاي بيمه مسائل مربوط به نفت و
گاز و سرمايهگذاري در ايران و تقريباً موضوعات در برگيرنده هرگونه ارتباط با برنامههاي موشکي
و هستهاي ايران است.
به نظر ميرسد در يک روند زماني ،به مرور نگرشهاي امنيتي در قطعنامههاي تحريمي شوراي
امنيت به نحو برجستهاي تقويت ميشود .اساساً قطعنامههاي  141 ، 181و  328مجموعهاي از
تحريمها را با تمرکز بر فعاليتهاي موشکي و هستهاي با نشانههايي از توجيه آن بر اساس رفتار
خاص ايران اعمال کردند .در قطعنامه  181شوراي امنيت از جلوگيري از انتقال جنگافزارهاي
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متعارف از ايران به خارج ،مسدودکردن داراييهاي شمار بيشتر از مقامها و نهادهاي داخلي مرتبط
با برنامه هستهاي و موشکي ايران و نشانهگرفتن انگشت اتهام به سوي فرماندهان ارشد نظامي و
نهادهاي مرتبط سپاه بوده است (.)UN. S. Res,1929. 2010
توافق هستهای ژنو  :نقطه عطف در تعامالت ایران و غرب

توافق هستهاي ژنو در  84نوامبر  82 8تحت عنوان برنامه مشترک براي اقدام در زمينه تعامالت
ايران و غرب نقطه عطف مهمي به شمار ميآيد .مذاکرات گروه پنج به عالوه يک و ايران در ژنو با
بخشي از کليات و طرح مسائل کلي بدون ورود به جزئيات همراه بود؛ هرچند برخالف دورههاي
پيش ايران و گروه پنج به عالوه يک برسر بيانيه مشترک موسوم به طرح مشترک براي اقدام به
توافق رسيدند.
شايد بتوان گفت تفاوت مهم توافق هسته اي ژنو با موارد مشابه گذشته،اين بود که ايران موفق
شد «تا حدي» و در دوره اوباما ،آمريکا را به دست کشيدن از متابعت از ديدگاههاي اسرائيل و به
ويژه مطالبات عربستان وادارد .اعتمادزايي را از انحصار تعريف اين دولتها خارج کند .و روال
تکرارشونده را به سمت پويايي و اثبات بيشتر حسن نيت خود بکشاند .احتماالً دولت ايران در پي
معاملهاي بود که بر اساس آن با جلب اعتماد بينالمللي ،استقالل هستهاي تهران توسط غرب
شناسايي شود.
گويا ،هژموني آمريکا در قبال ايران در قالب «چندجانبهگرايي» معنا مييافت اين بدين معنا بود
که دوران يکهتازيها سر آمده است و آمريکا براي اقناع افکار عمومي در قبال ايران براي هر اقدام
غيرمترقبهاي نياز به جلب نظر ديگر قدرتها يا به اصطالح جامعه بينالمللي خواهد داشت .اين
هژموني هم جنبه اقناع ديگر دولتها و جذابيت بخشي و مشروعيتبخشي به ديدگاههاي خود را
داشت و هم جنبه ايدئولوژيک يعني سردمداري حرکتهاي نظمبخش در سطح بين الملل .و در
کل نماد قدرت نرم آمريکا به شمار ميرفت.
1. Joint Plan of Action
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در کنه برخي تحليلها ،هر چند روي کار آمدن روحاني نقطه مهمي در توافق هستهاي بوده
است اما جريان اصلي ،محصول يک توافق نسبي در نظام بوده است که قبل از انتخاب روحاني به
رياست جمهوري اتخاذ شده است .اساساً اطمينان بخشي به آمريکا نيز فراتر از ظرفيتهاي يک
دولت به نظر ميرسد؛ به طوري که نياز به تضمينهاي اساسي دارد .با اين حساب سياست
واقعگرايانه ايران در زمينه هستهاي ميتوانست شانس بيشتري براي موفقشدن را در مقايسه با
سياستهاي گذشته چه در دوره اصالحات (گفتوگوي ميان تمدنها) و چه دوره اصولگرايي
(سياست تهاجمي) داشته باشد ،يا انتظار ميرفت چنين باشد.
سیر تاریخی :تغییر هویت یا رفتار؟

الگوي حاکم بر رفتار ايران تا قبل از توافق ژنو اين گونه بوده است :چه به لحاظ فرصتهاي
ساختاري و چه نيات کارگزاران نه تنها هويتسازي انجام نگرفته ،بلکه از نظر رفتاري نيز تعديل يا
تغييري رخ نداده است .در حول ژنو بهتدريج انعطافهايي در سطح کارگزاران ظاهر ميشود و
ساختارهاي اجتماعي ناشي از نيازهاي منطقهاي خاورميانه مثل وخامت اوضاع در سوريه و بحران
فلسطين فرصتسازي ميکند .در واقع ،توافق در متني رئاليستي و با مؤلفههاي تداوم بياعتمادي
رخ داده است.
از ديد اين نوشتار چه آمريکا و چه روسيه به ساختارهاي اجتماعي سرمايهداري و ملزومات آن
متعهدند و بنابراين ،در قالب  +1يا شوراي امنيت همکاريهاي خود را در مقابل ايران متحدا
حفظ ميکنند .ميتوان گفت هر دو «هويت نظام سرمايه» و مقتضيات آن را پذيرفتهاند.
و به همين دليل در قالبهاي اقناع ،متقاعدسازي متقابل باالخره در هر مرحله به صدور
قطعنامههاي الزامآور عليه ايران رضايت ميدهند .يعني چرخه اقناع ،اجماع (توافق) و اجبار
(قطعنامههاي اجبارگرانه) عليه ايران شکل ميگيرد .در اينجا در سير «زماني» چرخههاي شکلگيري
«اجبار» عليه برنامه هستهاي ايران ،نقش و رفتار کارگزار ايراني نيز در قالبي «خاص» ،مثالً
ايدئولوژيک يا انقالبي ،تبيين ميشود.
پرسش اين است که آيا پس از توافق هستهاي ژنو ،چه اتفاقي افتاد که ايران به توافق رسيد
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يعني در واقع ،اين بار خود ايران نيز درگير روند اجماع شد؟ آيا از نظر هويتي ايران تغيير کرد يا
صرفاً در حد تعديل رفتاري بود؟ اساساً محوري که ايران به ويژه پس از توافق هستهاي ژنو مطرح
کرد ،اين بوده است که تحريمها يکجا برداشته شود که بيشتر نگاه پروژهمحور به نظر ميرسيد .در
حالي که طرف غربي تأکيد کرده است که تحريمها بايد بهطور تدريجي و به مرور زمان کاهش
يابد و لغو شود که نگاه روندمحور يا همان فريند «در زماني» را تداعي ميکند .از چنين منظري،
برداشتن تحريمها به حل همه اختالفي منوط ميشود .به نظر ميرسد تمناي اصلي ايران همان
نظمبخشي منطقهاي و با فرمول محلي است که با نظم سرمايهداري همخواني ندارد يا دستکم اين
گونه تداعيگر شده است ،و آنچه پذيرفتنيتر به نظر ميآيد اين است که پذيرش توافق با غرب
توسط ايران ،حداکثر در قالب تعديل رفتاري قابل ارزيابي است ،تا تغيير هويتي.
نتیجه
آيا واقعاً خاصگرايي ،در نظام ايران جنبه استراتژيک يافته است يا نه؟ به عبارت ديگر آيا
خاصگرايي يک استراتژي تغييرناپذير و جداييناپذير به شمار ميرود؟ پاسخ اين پرسش نهتنها در
آيندهپژوهي مؤثر به نظر ميرسد ،بلکه در تبيين علت (بر اساس رابطه علت و معلول) شکلگيري
توافقات بينالمللي عليه ايران ،و توافق با ايران ،نيز تأثيرگذار خواهد بود .در اينجا ميتوان به
رويکردهاي رتوريک ايران در دوره دولت نهم و دهم اشاره کرد .هرچند اجماعها يا توافقات عليه
ايران نيز در تحليل نهايي احتماالً بيشتر به اساس و ماهيت نظام اسالمي مربوط ميشود .در واقع،
اين مسائل به هويت کارگزار ايراني برميگردد .از اين منظر ،سازندهگرايي و رئاليسم انتقادي
احتماالً امکانات تبييني بيشتري ميتواند در اختيار قرار دهد؛ چون در يک فرايند زماني و در قالب
بازسازي اجتماعي امکاناتي براي نشاندادن همگرايي هويتي (رفاقت ) يا واگرايي (خصومت) ميان
ايران و  +1نشان ميدهد .به عالوه نشان ميدهد «هويت» کارگزار ايراني ،يک برساخته بوده و
روي ديگر آن« ،منافع» ايران است و بر اين اساس جمهوري اسالمي از آمال خود کنار نميکشد.
در اين نوشتار ،هويتها را مطابق با نگرش بسکار ،حتي فراتر از آنچه در مکتب سازهگرايي و
انگليسي ،به عنوان امري تفهمي ،معنوي ،بيناذهني ،مطرح ميشود ،در نظر ميگيريم .مثالً در حالي
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که الکساندر ونت اساساً امر معنايي را در برابر مادي 8قرار ميدهد ،اما از نگاه رئاليسم انتقادي،
هويت در واقع و فينفسه ،جنبه مادي هم دارد .همچنين و به طريق اولي ،در اينجا فراتر از مکاتب
نورئاليسم و نوليبراليزم ميرويم که تمثيلهاي اقتصادي خرد ،بيشينهسازي منافع يا مقاصد «فردي»
را مد نظر داشته و قدرت و منافع را عمدتاً در قالبهاي مادي ميبينند .يعني به طور ساده ،نه
صرفاً جنبههاي مادي و نه صرفاً جنبههاي معنوي ،بلکه هردو باهم ،مد نظر قرار ميگيرد (ونت،
 ، 834صص89و .)44
البته همانطور که گفتيم موضوع جامعهپذيري رفتاري والتز نيز از برخي جنبهها کارگشا است.
يعني اينکه اگر بنا باشد ايران با آمريکا در قضيه هستهاي همکاري داشته باشد صرفاً در حد تعديل
رفتار خواهد بود ،نه تعديل هويت .اما آيا جامعهپذيري رفتاري نميتواند بهمرور جلوههايي
فرهنگي بيابد .يعني از فرهنگ خصومت به رقابت يا حتي رفاقت سمت و سو يابد!؟ به نظر بعيد
ميرسد.
در اينجا ميتوان به فرهنگ سهگانه آنارشي اشاره کرد :شامل فرهنگ و منطق آنارشي «هابزي»،
که بر اساس عنصر دشمني تدوين و شکلدهي شده است .فرهنگ و منطق آنارشي «الکي» منتسب
به جان الک ،که بر اساس عنصر رقابت است ،و فرهنگ و منطق آنارشي کانتي منتسب به امانوئل
کانت که بر اساس عنصر درونيسازي است.
در همين بستر ،شايد بتوان گفت مهمترين محور در زمينه خطيربودن موضوع هستهاي براي
ايران همان نکتهاي است که دستکم ماهها پيش از برجام اينجا و آنجا صريحاً يا تلويحاً بيان
ميشد مبني بر اينکه ظرفيتهاي نظام اسالمي براي کنارآمدن با آمريکا در زمينه هستهاي چقدر
است؟! روي ديگر اين قبيل بحثها اين بود که در گذار از شرايط تحريم به دوره جديد ميتواند
اتفاقاتي بيفتد که خارج از کنترل باشد؛ اصل اين موضوع به تفاوت ميان «انتقال» ،8و «گذار» يا
1. Iditional
2. Material
3. Transition
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«تحول» برميگردد؛ اساساً بخشي از رقابتهاي ميان اصولگرايان و اصالحطلبان هم در همين
متن قابل توجه است .پيشبرد توافق هستهاي و اجراييشدن آن قرارگرفتن در يک د راهي را تداع
گر است که ميتواند آينده را از گذشته جدا کند .اين قبيل بحثها به نوعي روي ديگر پروژه نفوذ
آمريکا تداعي ميشود و نگاه هاي هويتي ،سازهانگارانه و رفتاري و نورئاليستي را در مقابل هم به
تصوير ميکشد .در واقع ،اگر نگاه اجتماعي به سياست بينالملل داشته باشيم ،موضوع ريشه
عميقتري ميبايد ،حتي مسائل «رهاييبخشي» نيز قابل طرح است و اگر نگاه دولتمحور به آن
داشته باشيم ،يعني آن را سياست بينالدول بيانگاريم ،موضوع ميتواند در همين حد توافق هستهاي
متوقف بماند.
جدول  .1عوامل مؤثر در شکلگیری توافق ایران و 1+5

نيروی علي تأثيرگزار در وقوع توافق
ساختار سياسي

منافع سرمايهدارانه (انعطاف و روابط غيرتخاصمي و

مؤلفههای

(کارگزاران دولتي)

اعتماد متقابل )

ساختاری

ساختار بينالملل

نظام بدون قطب و تشديد فشارهاي سياسي بر ايران

نظام بينالملل

ساختار فرهنگي

وفاداري به مقتضيات هنجاري سرمايهداري در

(هويتي)

چرخههاي تحريم

عوامل مؤثر در

ساختار اقتصادي-

وقوع توافق

اجتماعي

وابستگي متقابل اقتصادي

ايران

آموزههاي ايدئولوژيک و منافع حياتي

مؤلفههای

غرب (آمريکا و اروپا)

مقتضيات نظام سرمايهداري

کارگزاری

غيرغربيها
(روسيه و چين)

ثبات سياسي و اقتصادي منطقه

1. Transformation
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