فصلنامه علمي -پژوهشي «پژوهشنامه انقالب اسالمي»

سال چهارم :شمارة  61پاییز 6931
صفحات693-639 :

Pažuhešhnâme-ye Enghelâbe Eslâmi
A Quarterly Scientific – Research Journal
on Islamic Revolution
Vol 4, No 16, Fall 2015

دولتمردان یازدهم و مسئله آمریکا

6

رضا سیمبر
سامره فصیحی مقدم

الکانی2

چکیده
اتمام جنگ سرد ،ایاالتمتحده آمریکا را در وضعیتی قرار داد که در نبود یک قدرت متوازن کننده همتراز،
استقرار نظمی لیبرال در سراسر جهان را بهعنوان اصلیترین مأموریت خود ،تعریف کند .این رسالت نوین که
در تعارض بنیادین با منافع هیچیک از قدرتهای مطرح جهانی نمیباشد ،هر بازیگری را که رفتارش تهدیدی
علیه نظم موردنظر ژاندارم جهانی محسوب شود ،متحمل هزینههای سنگینی خواهد کرد .با این وصف ،با در
نظر گرفتن بیش از سه دهه تنش آشکار بین جمهوری اسالمی ایران و ایاالتمتحده آمریکا ،هدف از این
نوشتار ،بررسی پیامد سیاست خارجی اعتدالگرا بر روابط دو کشور میباشد .نگارندگان درصددند با استفاده از
نظریه واقعگرایی نوکالسیک ،به این پرسش پاسخ دهند که؛ سیاست خارجی اعتدالگرا چه تأثیری بر روابط
دو کشور جمهوری اسالمی ایران و ایاالتمتحده آمریکا بر جای خواهد گذاشت؟ روش تحقیق در این مقاله
توصیفی -تحلیلی و روش گردآوری نیز به سبک کتابخانهای است .به نظر میرسد؛ سیاستهای اعتدال
گرایانه دولتمردان یازدهم ،اگرچه منجر به گسترش نفوذ منطقهای ایران خواهد شد ،اما بر روابط جمهوری
اسالمی ایران و ایاالتمتحده آمریکا تأثیر چندانی نخواهد گذاشت .بااینحال در صورت وقوع توافق هستهای
میان ایران و گروه  ،3+6کاهش موقت سطح تنش میان دو کشور محتمل خواهد بود .اما به دالیلی چون
هویت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که منافع و امنیت ملی ایاالتمتحده را به چالش میکشد ،وجود
بازیگران بینالمللی و منطقهای که منافعشاندرگرو تداوم تنش بین ایران و آمریکا میباشد و نهایتاً تحت تأثیر
عوامل داخلی ایاالتمتحده ،احتماالً جمهوری اسالمی ایران در دوره اعتدالگرایان نیز از سوی این کشور
تحتفشار قرار خواهد گرفت که این امر افزایش تنش میان دو کشور را در آینده نزدیک درپی خواهد داشت.
کلیدواژهها:واقعگرایی نوکالسیک ،سیاست خارجی اعتدالگرا ،جمهوری اسالمی ایران ،ایاالتمتحده آمریکا
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مقدمه
پس از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و برگزیده شدن آقای دکتر روحانی
توسط مردم ،گمانهزنیهای مختلفی در بین تحلیلگران سیاسی داخلی و خارجی درباره تأثیر این انتخاب
بر روابط جمهوری اسالمی ایران و ایاالتمتحده آمریکا مطرح شد .بهعنوان نمونه؛ ام .مهتاب علم رضوی6
انتخاب ایشان را سرمنشأ تحول در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و عامل تزریق امید به جامعه
جهانی دانسته و بر این باور است؛ احتمال دارد که دولت روحانی با اتخاذ رویکردی معتدل بتواند بر موانع و
مشکالت موجود در روابط دو کشور ایران و آمریکا غلبه کند (.)Alam Rizvi, 2014: 7-8
تریتا پارسی 2یکی دیگر از نویسندگانی است که در این زمینه به اظهارنظر پرداخته و معتقد است؛ نوع
واکنشی که غرب و ایاالتمتحده به گامهای مثبت دولت یازدهم نشان میدهند ،بسیار حیاتی و
تعیینکننده است .این نویسنده بهبود روابط دو کشور را مشروط به گامهای متقابل آمریکا در قبال اقدامات
مثبت دولت روحانی و عدم وقوع اشتباه در تعامالت دو کشور میداند (.)Parsi, 2013: 16
سرمینپرزچک 9هم نتیجه انتخابات یازدهم را به مثابه یک شانس یا فرصت برای ایران و جهان و در پاسخ
به «مطالبات داخلی» مردم ایران دانسته و بر این باور است که عامل مذکور ،دولتمردان یازدهم را به رفع
چهره خصومتآمیز ایران در عرصه بینالمللی و گسترش تعامل با اروپاییان وادار میکند .او با همین
استدالل نتیجه میگیرد که؛ انتخاب روحانی اگر با کارشکنیهای رقبای داخلی همراه نشود ،احتماالً سطح
تنش با غرب را کاهش داده و بهبود روابط ایران و آمریکا را در پی خواهد داشت ( Przeczek,2013:
.)68-70
برن1

با تأکید بر جهل ،بهعنوان مهمترین عامل تنش بین ایران و آمریکا ،اقدامات احتمالیدولت
مالکوم
یازدهم را در فراهم کردن بسترهایی برای پژوهش ،گفتوگو و ایجاد تعامل و آشنایی میان مردم دو
کشور ،عامل مؤثری در به چالش کشیدن دیدگاههای افراطی و اتخاذ سیاستهای شفافتر دو کشور
نسبت به یکدیگر میداند ( .)Byrne, 2013: 5علیرضا رضائی و قاسم ترابی هم ،بر این باورند که
دولتمردان یازدهم برای شکستن جوّ امنیتی و ارتقاء «هویت صلحطلب ایران» ،بهبود رابطه با اروپا و
مذاکره با آمریکا را در دستور کار سیاست خارجی خود ،قرار خواهند داد (رضائی و ترابی.)633 :6932 ،
اما برخالف پیشبینی نویسندگان مذکور ،پل راجر 3بر این باور است که سالهای کوتاه باقیمانده از
دوره ریاست جمهوری اوباما ،عامل مهمی است که بر تصمیمات دولت روحانی در قبال ایاالتمتحده تأثیر
میگذارد .زیرا از نگاه این نویسنده ،هیچ تضمینی برای دولتمردان یازدهم وجود ندارد که گامهای مثبت
شان ،نتیجه قطعی ،متداوم و مثمر ثمری برای آنها داشته باشد،درحالیکه گسترش ارتباط با اروپا و
کشورهایی مثل چین ،هند و ترکیه مطمئنتر میباشد .بااینحال او اذعان میکند که اگر مذاکرات
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هستهای به توافق منجر شود ،اثر بارزی بر سیاست خارجی ایران برجای خواهد گذاشت
( .)Rager,2014:3استیون دیتو 6نیز با استناد به مکتوبات ،سخنرانیها ،مواضع و سوابق فکری و عملی
حسن روحانی ،چنین نتیجه میگیرد که ابراز تمایل کنونی او به تعامل با مردم آمریکا ،سخنانی
تناقضآمیزو مانعی مهم در اعتمادسازی میان دو کشور و عامل عدم بازدهی گامهای مثبت احتمالی خواهد
بود (.)Ditto, 2013, 74-79
علیرغم این گمانهزنیها ،در این نوشتار تالش میشود از دریچهای جدید به رابطه جمهوری اسالمی
ایران و ایاالتمتحده آمریکا پرداخته شود .در این راستا مساعی نگارندگان بر این است که با استفاده از
نظریه رئالیسم نوکالسیک ،به واکاوی دیدگاه مهمترین سیاستمداران دولت یازدهم بپردازند تا به این
پرسش پاسخ داده شود که؛ سیاست خارجی اعتدالگرا چه تأثیری بر روابط دو کشور جمهوری اسالمی
ایران و ایاالتمتحده آمریکا بر جای خواهد گذاشت؟ برای دستیابی به این منظور ،نگارندگان پس از
تشریح مختصر چارچوب نظری رئالیسم نوکالسیک ،تالش میکنند که در گام دوم ،ادراکات
وبرداشتهای اصلیترین تصمیمگیرندگان دولت یازدهم رادر عرصه سیاست خارجی در ارتباط با ساختار
کنونی نظام بینالملل ،جایگاه ایاالتمتحده آمریکا ،تهدیدات ،فرصتها و مقدورات مادی جمهوری
اسالمی ایران و نحوه واکنش صحیح بهنظامبینالملل و توزیع نسبی قدرت به تصویر بکشند .در گام سوم
تأثیر سیاستهای اعتدالگرایانه بر روابط ایران و آمریکا مورد ارزیابی قرار میگیرد و نهایتاً نتیجهگیری
خواهد شد.
2

 .1واقعگرایي نوکالسیک
پارادایمهای رقیب در روابط بینالملل ،هنگامی متولد میشوند که چارچوبهای نظری رایج ،ناتوان از
تجزیهوتحلیل علل بروز و ظهور حوادث کنونی بوده و قادر به پیشبینی تحوالت احتمالی آینده نیز نباشند.
در چنین مواقعی ،نظریهپردازان تالش میکنند ،با پردازش نظریهای جامعتر ،نقایص چارچوبهای نظری
قبلی را اصالح نموده ،تا تحلیل صحیحتری از وقایعی که درنتیجه مراودات مداوم میان بازیگران فعال در
عرصه بینالمللی رخ میدهد ،داشته باشند(نوروزی ،بیتا) .به همین دلیل ،در شرایطی که بسیاری از
منتقدان و همچنین برخی از طرفداران نظریه توازن قدرت والتز ،به این مشکل اذعان داشتند که این
نظریه توضیح نمیدهد؛ «چرا و چگونه برخی از دولتها با ساختاری مشابه ،در مقابل فشارهای نظاممند
به اتخاذ راهبردهای متفاوتی روی میآورند؟» ( .)Taliaferro, 2006: 466-467عدهای از اندیشمندان
تالش کردند ،برای تحلیل دقیق رفتار سیاست خارجی کشورها ،میان سطح تحلیل سیستمیک موردنظرنو
واقعگرایان و سطح تحلیل واحد مورد تأکید واقعگرایان کالسیک ،پلی ایجاد تا از این طریق بررسی

1. Steven Ditto
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نمایند؛ «چگونه توزیع قدرت در نظام بینالملل به همراه انگیزهها و برداشتهای داخلی کشورها از این
نظام به سیاست خارجی آنها شکل میدهد؟» (دهقانی فیروزآبادی.)233-282 :6931 ،
این نویسندگان که گیدئون رز6آنها را «واقعگرایان نوکالسیک» مینامد ،با پذیرش برخی
ازمفروضههای واقعگرایی کالسیک و نوواقعگرایی همچون؛ آنارشی ،توزیع قدرت نسبی ،منافع ملی ،تأثیر
ساختار بر کارگزار ،نقش نخبگان سیاسی و ادراکات افراد تصمیمگیرنده در تفسیر دادههای گرفتهشده از
محیط و سپس تصمیمسازی و تصمیمگیری بر مبنای عوامل ذهنی برخاسته از آن ،نظریه جدیدی خلق
نمودند .آنها تأکید میکنند؛ اگرچه متغیرهای داخلی ،مستقل از متغیرهای ساختاری به رفتار سیاست
خارجی شکل نمیدهند ،اما میتوانند میان انگیزههای نظاممند و رفتار سیاست خارجی کشورها مداخله
کرده و بر آن تأثیر بگذارند ( .)Lobel, et al, 2009: 5-7; Roze, 1998: 144همچنین ،قدرت دولت
که به نوبه خود تابع ایدئولوژی سیاستمداران و مخالفانشان ،ساختار دولت ،ماهیت جامعه و میزان حمایت
جامعه از دولتمردان و سیاستهای آنها میباشد ،تعیینکننده راهبردهایی است که هر دولت در عرصه
سیاست خارجی اتخاذ میکند(.)Taliaferro, 2006: 464-485
بنابراین رئالیستهای نوکالسیک؛ با تقدم علّی دادن بهنظامبینالملل (متغیر مستقل) ،درنظر گرفتن
ادراکات و برداشتهای تصمیم گیران هر کشور از نظام بینالملل و نحوه واکنش به آن ،ساختار دولت و
ماهیت جامعه (متغیر میانجی) و پاسخگویی به سه پرسش درزمینهٔ؛ «چگونگی ارزیابی فرصتها و
تهدیدها»« ،چگونگی انطباق راهبردی» و «چگونگی استخراج و بسیج منابع داخلی برای اجرای
سیاستها» ،تالش میکنند به تجزیهوتحلیل رفتار سیاست خارجی یک دولت (متغیر وابسته) بپردازند
(.)Lobel, et al, 2009:32

بر اساس آموزههایاین نظریه ،ساختار نظام بینالملل و چگونگی توزیع نسبی قدرت ،از طریق ادراکات و
برداشتهای تصمیم گیران هر کشور ،بهطور غیرمستقیم بر سیاست خارجی دولتهاتأثیر میگذارد .به
همین دلیل ،جهتگیریهای شناختی ،شخصیت تصمیم گیران ،میزان خطرپذیری آنها ،نظامهای باور و
تصویری که از دشمن در ذهن دارند و نیز برآورد آنها از توانمندیهای و قدرت کشور خود ،عالوه بر
اینکه رفتار سیاست خارجی را تعیین میکند ،بر نوع واکنش یک دولت به ساختار نظام بینالملل و توزیع
نسبی قدرت آن ،تأثیر میگذارد (فیروزآبادی .)283 :6931 ،ازاینرو ،درک زاویه نگاه ریاست محترم
جمهوری اسالمی ایران و وزیر امور خوارجه به عنوان باالترین تصمیمگیرندگان دولت یازدهم در عرصه
سیاست خارجی ،اهمیت فراوانی مییابد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
 .2ادراکات و برداشتهای سیاستمداران اعتدالگرا
در این بخش تالش میشود تا از البهالی مکتوبات و سخنرانیهای دکتر روحانی و محمدجواد ظریف -
بهعنوان اصلیترین تصمیمگیرندگان عرصه سیاست خارجی در دولت یازدهم -نگرش ایشان نسبت به
1. Gideon Rose
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ساختار نظام بینالملل و توزیع نسبی قدرت ،جایگاه ایاالتمتحده در ساختار کنونی ،توانمندیها و
مقدورات مادی کشور ایران واکاوی شده و شیوههای صحیح واکنش به ساختار ظریف قدرت از منظر آنان
تشریح شود.
 .1.2ساختار نظام بینالملل و جایگاه ایاالتمتحده آمریکا

فروپاشی شوروی در اوایل دهه  6331و پیروزی آمریکا در جنگ سرد ،ساختار دوقطبی نظام بینالملل را
دچار تحوالت عمیقی کرد که تغییر ماهیت رقابت و منازعه در نظام بینالمللی را در پی داشت و افزایش
اجتنابناپذیر بازیگران بینالمللی در کنار فرسایش حاکمیت دولتها ،امروزه سیاستگذاری را پیچیدهتر از
گذشته نموده است ( .)Zarif, 2014: 1-2به دیگر سخن ،در فضای انتقالی بعد از جنگ سرد ،شاهد
برجسته شدن پیوستگی متقابل در منطق تعامالت بینالمللی بودهایم (روحانی .)6932/11/ 22
برخالف دورهی انتقالی گذشته ،امروزه به دالیلی همچون «تغییر شدید در فضای جهانی ،تحول در
ماهیت قدرت ،و نیز تنوع و تکثر بازیگران دولتی و غیردولتی» رقابتها شکلی غیرنظامی یافته و اشکال
جدیدی از نفوذ فرهنگی ،اقتصادی و تکنولوژیک که موجب دسترسی تعداد بیشتری از بازیگران به منابع
قدرت شده است ،به چشم میخورد .همچنین رشد تدریجی چندجانبه گرایی ،هنجارها و اجماع جهانی را
برای دستیابی به اهداف دارای اهمیت فراوانی کرده است واکثر کشورهاضمن پرهیز ازانزوا گرایی،
همکاری ارادی را جایگزین مناسبی برای الگوهایی چون رویارویی ،تسلیم بیقیدوشرط و یا رقابت دائم
میدانند ( .)Zarif, 2014: 1-2از منظر اعتدالگرایان ،سیاست بینالملل کنونی ،حوزهای چندبعدی است
که احتمال شکلگیری همزمان رقابت و منازعه در آن وجود دارد .در این شرایط ،هر چه فاصله میان
ملتها کوتاهتر و ارتباطشان با دیگر بازیگران بینالمللی مستحکمتر باشد ،منافع آنها سریعتر و با صرف
هزینه کمتری تأمین خواهد شد .با این وصف ،معقولترین راه برای پیش برد سیاستها ،در نظر گرفتن
منافع دیگر کشورهاست ،زیرا استمرار تفکرات تکبعدی رایج در دوره جنگ سرد ،منجر به آسیب دیدن
منافع همه کشورها خواهد شد (.)Rouhani, 2013
اما برخی از کشورهای قدرتمند همچون آمریکا تالش میکنند با حفظ نظم پیشین که مبتنی بر تقسیم
جهان به دو اردوگاه «مای برتر» و «دیگران دونتر» و بازی برد -باخت بود ،نوعی نظم تکگویی را
برجهان حاکم کنند(روحانی  )6932/13/9که ظهور نظریههای آخرالزمانی تحت عنوان «پایان تاریخ» یا
«برخورد تمدنها» را میتوان در همین راستا تجزیه و تحلیل کرد ( .)Zarif, 2014: 2وقوع حادثه 66
سپتامبر  2116فرصتی برای آمریکا فراهم کرد تا فرهنگ حاکم بر دوره جنگ سرد را حفظ کرده و به این
بهانه نیروهای فراوانی را به خاورمیانه وارد کند (روحانی( 62 :6981 ،ج)) و کشورهای قدرتمند اروپایی،
روسیه و چین نیز ،به دلیل عدم توانایی در توازن قدرت آمریکا ،ناچار به تمکین و تحمل رویکردهای
امنیتی ،سیاستهای تجویزی و اقدامات مداخلهگرایانه ایاالتمتحده شدند (روحانی(63 :6988 ،ب)) .اما در
اواخر دوره دوم ریاست جمهوری بوش ،بهویژه با به قدرت رسیدن اوباما ،آمریکاهوشمندانه تالش میکند
از طریق هنجار سازی ،تسخیر قلوب و تعامل با دیگر کشورها ،سیاستهای یکجانبه گرایانهاش را

.................................................................... 142فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال چهارم ،شماره  ،11پاییز 94

قانونمند سازد (روحانی(62-69 :6988 ،الف)) که این شیوه منجر به مشروعیت بخشیدن به رهبری آمریکا
در دوره اوباما شده است و هر دولتی را که با نظم جهانی موردنظر آمریکا مخالفت و یا در مقابل آن
مقاومت نماید ،متحمل هزینههای سنگینی خواهد کرد (ظریف 633-631 :6932 ،و  .)932با این
توصیفات ،با توجه به وجود بیش از سه دهه خصومت میان جمهوری اسالمی ایران و ایاالتمتحده،
ضرورت مییابد که در بخشی مجزا تواناییها و مقدورات مادی جمهوری اسالمی ایران ،تهدیدها و
فرصتهای نظام بینالملل کنونی را از منظر سیاستمداران اعتدالگرا تشریح نماییم.
 .2.2جایگاه جمهوری اسالمي در ساختار جدید نظام بینالملل؛ تهدیدها و فرصتها

از منظر اعتدال گرایان ،کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک و ژئو استراتژیکی که دارد،
بازیگری بانفوذ و منحصربه فرد تلقی میشود که با اتخاذ رویکردی مدبرانه و سازنده ،میتواند به جایگاهی
شایسته در منطقه و جهان دست یابد (روحانی( 63-63 :6936 ،الف)) اما از زمان شکلگیری انقالب
اسالمی ،جمهوری اسالمی ایران با چالشهای عدیدهای برای تحقق اهداف سیاست خارجیاش که
دربرگیرنده مواردی چون؛ حفظ استقالل؛ تمامیت ارضی؛ امنیت ملی و رسیدن به توسعه ملی پایدار
بلندمدت میباشد ،مواجه شده است ( .)Zarif, 2014: 3-5در این راستا ،آنها بر این باورند که همه
دولتمردان ایران ،باید به واقعیات غیرقابلانکاری که بر رفتار سیاست خارجی کشورتأثیرات ملموسی
برجای میگذارد ،توجه داشته باشند تا مشکالت پیش روی جمهوری اسالمی در عرصه سیاست خارجی
مرتفع شود.
واقعیت اول :ایران ،فارغ از نوع حکومتی که در آن مستقر است ،دارای ویژگیهای قومی ،نژادی،
مذهبی و زبانی خاصی است که آن را از کشورهای اطرافش متمایز کرده و مانع جایگیری این کشور در
گروهبندیهای منطقهای میشود .همچنین هویت فرهنگی ایران ،داشتن تمدنی باشکوه ،حکومتی
مردمساالر ،جمعیت زیاد و سرزمینی وسیع ،عالوه بر ایجاد حس رقابت در بین همسایگان ایران و
کشورهای منطقه ،آن را بهصورت تهدیدی بالقوه جلوه میدهد که این مسئله ،بسترهای الزم را برای
دشمنان جمهوری اسالمی فراهم کرده تا با بهرهگیری از امپراتوری رسانهای خود به ترویج ایران هراسی
و شیعه هراسی بپردازند و از طریق مختل کردن روابط دوستانه ایران با کشورهای منطقه و همسایگان،
تحقق منافع ملی یا دستیابی این کشور به اهداف سیاست خارجی را هزینهبردار و طوالنیمدت کنند
(ظریف.)911 :6932 ،
واقعیت دوم :جمهوری اسالمی ایران ،به دلیل قرار گرفتن در خاورمیانه – منطقهای که کشورهای
بزرگ غربی و شرقی از گذشتههای دور به آن نگاه ویژهای هم از بعد «تأمین نیاز انرژی و تضمین انتقال
آن» و هم از بعد «حفظ بازار» برای فروش محصوالتشان ،داشتهاند (روحانی( 61 :6988 ،الف)) -همواره
مورد توجه و طمع قدرتهای جهانی بوده است (دهقانی فیروزآبادی )229 :6988 ،که همین مسئله،
مشکالت فراوانی را در عرصه روابط خارجی برای این کشور ،بهویژه در بُعد تأمین امنیت ایجاد مینماید.
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بحرانهای ایجادشده در کشورهایی چون لیبی ،مصر ،سوریه ،عراق ،افغانستان ،لبنان ،یمن و فلسطین نیز
شاهدی بر این مدعاست (.)Zarif, 2014: 3-6
واقعیت سوم :ایاالتمتحده آمریکا که ایران شاهنشاهی یکی از متحدان استراتژیکش محسوب میشد،
پس از انقالب اسالمی و وقوع بحران گروگانگیری ،روابط دیپلماتیک خود را بهصورت یکجانبه با ایران
قطع کرد و به یکی از دشمنان اصلی این کشور تبدیل شد .بر این اساس ،اعتدالگرایان بر این باورند که
«انباشت برخوردهای منفی حلنشده» در تاریخ دو کشور« ،برداشتهای اشتباه بهویژه در آمریکا نسبت به
رفتار ایران»« ،سوءتفاهمات ناشی از تعامالت غیرمستقیم»« ،برداشت اشتباه هر طرف از ضعف دیگری در
صورت نشان دادن آمادگی تعامل»« ،سوءظنّ نسبت به نیات و اهداف کوتاهمدت و میانمدت
طرفین»( ،)Zarif, 2007: 73-85ادعای داشتن «رسالت جهانی» و «ارائه الگویی جدید برای حکومت»
توسط جمهوری اسالمی که الگوی لیبرالی ایاالتمتحده آمریکا را به چالش میطلبد ،ازجمله دالیلی
هستند که در سیوپنج سال گذشته مانع برقراری مجدد ارتباط دوستانه و عامل تداوم خصومت میان دو
کشور شده است(ظریف )219-211 :6932 ،و نیز اتهامات چهارگانهای که از دوره کلینتون به ایران نسبت
داده میشود ،به دالیل سیاسی و باهدف تحدید جمهوری اسالمی ومانعتراشی بر سر دستیابی به منافع
ملی و اهداف سیاست خارجی این کشور بوده است.
واقعیت چهارم :جمهوری اسالمی ایران نیز همانند سایر کشورها ،در عرصه نظام بینالملل ،به دنبال
تأمین منافع ملی و «به حداکثر رساندن» آن میباشد که در صورت رفع خصومت میان ایران و آمریکا
احتماالً بسیاری از موانع موجود کنونی بر سر تأمین منافع ملی و تحقق اهداف سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران ،از بین خواهد رفت .اما مسئلهای که نباید مورد غفلت واقع شود این است که اکثر کشورها،
به دالیلی ،منافع ملّی خود را بر وجود و استمرار تنش بین ایران و آمریکا تعریف کردهاند (ظریف:6932 ،
.)636-633
واقعیت پنجم :تحقق منافع ملی و دستیابی به اهداف سیاست خارجی هر کشور ،منوط به اجماع
نخبگان بر سر تعریف منافع ملی و شیوههای برآورده نمودن آنها میباشد ،زیرا شکافهای اجتماعی و
عدم اجماع نخبگان در مسائل مهم و حیاتی منجر به دشوار شدن امکان دفع تهدیدات احتمالی ،بهرهگیری
از فرصتها شده و تصمیمگیری در عرصه سیاست خارجی را با چالشهایی مواجه مینماید .درحالیکه
اعتدالگرایان بر این باورند که روند تصمیمگیری در ایران دارای معضالتی است که گاهی منجر به قربانی
شدن سیاست خارجی بهپای اختالفات داخلی خواهد شد (روحانی( 11-81 :6936 ،ب)).
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جدول  :1معضالت روند تصمیم گیری در ایران از منظر اعتدال گرایان

معضالت روند تصمیمگیری در
ایران
از منظر اعتدالگرایان

غوغا ساالری
جابهجایی مسئولیت
شعارهای بیحدوحصر
عدم تخصص و تجربه کافی
فقدان احزاب فعال و منسجم
نقش قدرت و نفوذ یک فرد در ساختار
ثبات ساختار در جمهوری اسالمی ایران
عدمحمایت از مسئولین در صورت بروز اشتباه
تأثیرپذیری مسئله ملی از موضوعات سیاسی داخلی
کندی چرخش اطالعات و آگاهی از تصمیمات
بخشهای گوناگون
اسارت در توهمات بهجای درنظرگرفتن آرمانهای
اصیل انقالب اسالمی

درنتیجه
قربانی شدن سیاست خارجی

بااینحال دولتمردان یازدهم بر این باورند که با انجام اقداماتی در عرصه داخلی و اتخاذ رویکردهایی
در عرصه خارجی ،میتوان ضمن حفظ آرمانهای انقالب اسالمی ،برای محقق ساختن اهداف سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ،گامهای مؤثری برداشت .بخش بعدی به تشریح این مسئله اختصاص مییابد.
 .2.2نحوه واکنش صحیح بهنظام بینالملل و توزیع نسبي قدرت

موفقیت سیاست خارجی وابسته به اقداماتی در عرصه داخلی و خارجی میباشد .بنابراین در دوره
اعتدالگرایان ،سیاست خارجی معطوف «نیل به تفاهم و اجماع در سطح ملی و تعامل سازنده و همکاری
مؤثر با دنیای خارج» باهدف حفظ و تقویت امنیت ملّی ایران ،خنثیسازی یا حذف تهدیدات بیرونی ،مبارزه
با اسالم هراسی و ایران هراسی ،ارتقای جایگاه کشور ،و نیل به پیشرفت فراگیر خواهد بود .آنها تالش
میکنند بین اهداف و امکانات؛ بین نیازهای ملی ،منطقهای و جهانی از یکسو و امکانات ،ابزار و
سیاستهای موجود از سوی دیگر ،بین اسباب و ابزار مختلف قدرت در ساختار نظام بینالملل کنونی و بین
تداوم و انعطاف در سیاست خارجی ،توازن ایجاد کنند
با عنایت به واقعیات اول و دوم که پیشتر ذکر آن گذشت ،دولتمردان یازدهم تالش خواهند کرد تا
ضمن اجتناب از خاص گرایی (روحانی(83-88 :6936 ،ب)) با پایبندی به اصل «عزت ،حکمت و
مصلحت» ،تهدیدات منطقهای را از طریق پرهیز از اقدامات توهینآمیز ،تحقیرکننده و یا خود بزرگ
انگارانه دفع نموده و بسترهای الزم را برای اعتمادسازی و همکاری دو یاچندجانبه با کشورهای منطقه و
همسایگان خود فراهم نمایند و همزمان ضمن مخالفت با اقدامات تجاوزگرانه اسرائیل ،همچون دیگر
دولتهای جمهوری اسالمی ،از مردم فلسطین حمایت نمایند).) Zarif, 2014: 7-8
سومین واقعیت ،یکی از اولویتهای این دولت راکاهش تنش وخنثی کردن اقدامات جریان ضد ایرانی
بینالمللی خواهد کرد که به بهانه فعالیت صلحآمیز هستهای ایران ،تالش میکنند ایران را بهمثابه
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تهدیدی علیه نظم جهانی نشان دهند .بنابراین مذاکره با گروه  6+3برای یافتن زمینه مشترک و رسیدن
به توافقی که انتظارات ایران و جامعه جهانی را برآورده سازد ،در این جهت خواهد بود(.)Zarif, 2014: 9
با توجه به واقعیت چهارم نیز ،چندجانبه گرایی نقشی محوری در روابط خارجی ایران ایفا خواهد کرد
زیرا به باور اعتدالگرایان ،اگر سیاست خارجی کشور استمرار و انعطاف الزم را داشته باشد ،ایران بهعنوان
یک کنشگر جدی و معقول در عرصه بینالمللی معرفی میشود و از این طریق میتواند با توجه به
مقتضیات زمان ،بدون دست کشیدن از آرمانها ،ارزشها و اصول انقالبیاش ،کوتاهترین و کمهزینهترین
راه دستیابی به پیشرفت را برگزیند و از این طریق ضمن حفظ دستاوردهای ملی چون انرژی صلحآمیز
هستهای ،در زمینههای اقتصادی هم موفق باشد (روحانی  .)6931/12/91از منظر دولتمردان یازدهم،
جمهوری اسالمی با بهره بردن از شیوه چندجانبه گرایی و جهانیسازی ارزشهایش میتواند نقشههای
دشمنان را خنثی نماید (ظریف.)931-931 :6932 ،
جدول  :2اقدامات موثر در عرصه سیاست خارجي از منظر اعتدال گرایان

اقدامات مؤثر در عرصه سیاست خارجی
از منظر اعتدالگرایان
(روحانی(83-88 :6936 ،ب)).

تناسب آرمانها با امکانات و مقدورات
انتخاب گفتمان مناسب و در کنار آن پیگیری آرمانها و ایدهها و تا حد امکان
گریز از خاص بودن
توجه به عرف و هنجارهای بینالمللی ،پیگیری اهداف از طریق اقناع افکار
عمومی و مجموعهسازی کشورهای همسو
تأکید بر برنامه ریزی دقیق و بلندمدت و توجه به آثار عملکردها در پیگیری
اهداف ملّی
مشارکت در ایجاد و هدایت فرایندهای منطقهای
کوشش برای از بین بردن تصویر امنیتی و تهدید زا
تغییر روابط با کانونهای قدرت بینالمللی از مخاصمه به رقابت
ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی و تحقق توسعه
ضرورت اجتناب از رویکرد تقابلی و مخاصمه آمیز
تداوم در سیاستها تا حصول نتیجه

در چارچوب نظری واقعگرایی نوکالسیک « تصمیمها و کنشهای سیاست خارجی حاصل هماهنگی یا
کشمکش جامعه و دولت است» (دهقانی فیروزآبادی .)289 :6931 ،بنابراین واقعیت پنجم ،اعتدالگرایان
را به این مسئله رهنمون میشود که دستیابی به اقتدار ملی (روحانی )93 :6982 ،که درگرو جلب رضایت
مردم از طریق خدمترسانی (روحانی )61 :6989 ،و دستیابی به «فناوری پیشرفته» بهعنوان پیشنیازی
برای قدرتیابی در تمام عرصهها میباشد ( .)Ditto, 2013: 78به وجود آمدن عزم ملی برای دوری از
افراط وتفریط ،پایبندی به قانون و اعتماد به مسئوالن کشور(روحانی  ،)6932/13/69ایجاد امنیت در همه
ابعاد برای حاکم کردن آرامش در جامعه از طریق تحقق حقوق شهروندی ( )6932/11/ 1و تکیه بر منابع
درونزای قدرت ( )6932/18/23بهعنوان اصلیترین عامل پیشرفت ،اصالح ساختارهای سیاسی و
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اقتصادی و اجتماعی ،اصرار و اقدام به عدالت اجتماعی و ریشهکن کردن تبعیض ،مبارزه قاطع با فساد
اداری-مالی (روحانی(98 :6981 ،ب)) ،بررسی گفتمانهای موجود و انتخاب سیاست اجماعی امنیت زا
برای ایجاد و تداوم اجماع ملی بر سر سیاستهای متخذه ()6932/61/21؛ یکپارچهسازی مؤثرساختارهای
اجرایی برای اعمال سیاستهای انتخابشده؛ پیگیری روندهای سیاسی برای افزایش اثرگذاری
سیاستهای اتخاذشده و نظارت بر اجرای آن؛ بهکارگیری سیاستهای اعالمی در حد ضرورت و نهایتاً
دیدن مسائل ارزشی در کنار اهداف ملی (روحانی(83 :6936 ،ب)) ،از دیگر عوامل مؤثر در دستیابی به
اقتدار ملی میباشد که بسترهای داخلی الزم را برای موفقیت سیاست خارجی فراهم خواهد کرد.
جدول  :2اقدامات داخلی مؤثر بر موفقیت سیاست خارجی از منظر اعتدالگرایان

اقدامات داخلی مؤثر بر موفقیت سیاست خارجی
از منظر اعتدالگرایان

به وجود آمدن عزم ملی برای دوری از افراط و تفریط ،پایبندی به قانون
و اعتماد به مسئوالن کشور
ایجاد امنیت در همه ابعاد برای حاکم کردن آرامش در جامعه از طریق
تحقق حقوق شهروندی
تکیهبر منابع درونزای قدرت بهعنوان اصلیترین عامل پیشرفت
اصالح ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
دیدن مسائل ارزشی در کنار اهداف ملی
مبارزه قاطع با فساد اداری-مالی
بهکارگیری سیاستهای اعالمی در حد ضرورت
اصرار و اقدام به عدالت اجتماعی و ریشهکن کردن تبعیض
نظارت بر اجرای سیاستهای متخذه و آمادگی برای ایجاد تغییرات الزم
یکپارچهسازی مؤثر ساختارهای اجرایی برای اعمال سیاستهای
انتخابشده
بررسی گفتمانهای موجود و انتخاب سیاست اجماعی امنیت زا برای
ایجاد و تداوم اجماع ملی

اما اقدامات مورد اشاره سیاستمداران اعتدالگرا ،چه تأثیری بر روابط جمهوری اسالمی ایران و
ایاالتمتحده آمریکا بر جای میگذارد؟ سؤالی است که در بخش بعدی بهتفصیل به آن پرداخته میشود.
 .2ارزیابي سیاست خارجي اعتدالگرا بر روابط ایران و آمریکا
بر طبق نظریه واقعگرایی نوکالسیک ،مهمترین هدف و منفعت جمهوری اسالمی ،تأمین امنیت و تضمین
بقا در ساختار آنارشیک نظام بینالملل میباشد.بااینحال ،منافع معطوف به نظم منطقهای و جهانی و نیز
اهداف غیرامنیتی مثل پیشرفت و دستیابی به رفاه اقتصادی نیز جزو اهداف کشور است که با توجه به
ادراکات و برداشتهای دولتمردان از شرایط بینالمللی و داخلی ،ساختار دولت و ماهیت جامعه ،بین موازنه
قوا ،موازنه منافع و گسترش نفوذ منطقهای متغیر خواهد بود (دهقانی فیروزآبادی .)283-281 :6931 ،با
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این وصف ،با توجه به برداشتهای دولتمردان یازدهم که در بخش قبلی ذکر آن گذشت ،انتظار میرود که
شاهد تالش برای موازنه منافع و نیز افزایش نفوذ جمهوری اسالمی ایران در این دوره باشیم .اما ارزیابی
دقیق تأثیر سیاست خارجی اعتدالگرا بر روابط جمهوری اسالمی ایران و ایاالتمتحده آمریکا ،مستلزم
عنایت به چند نکته کلیدی در بُعد داخلی ،منطقهای و بینالمللی است.
نکته اول) سیاست خارجی آمریکا که برآیند بده و بستانهای مکرر و چانهزنیهای مداوم میان نخبگان
فعال در مؤسسات پژوهشی و اتاقهای فکر این کشور است ،توجه به نیروهای داخلی این کشور را دارای
اهمیت خاصی میکند .به جز اختیارات قانونی ،شخصیت و جهتگیریهای شناختی رییسجمهور آمریکا،
میتوان عوامل داخلی مؤثر بر روابط ایران و آمریکا را شامل کنگره ،وزارت خارجه ،پنتاگون ،وزارت
خزانهداری ،بخش اداری کاخ سفید و وزارت دفاع این کشور دانست که عمدتاً رویکردی ضد ایرانی دارند
(عبداله خانی و کاردان)13-31 :6931 ،؛ شبکه بررسی مسائل ایران در آمریکاکه بزرگترین و
پرطرفدارترین تقسیمبندی آن در شرایط کنونی« ،تعامل ستیزهجویانه» مبتنی بر سیاست چماق و هویج را
به دولتمردان آمریکا بهعنوان بهترین راه برخورد با جمهوری اسالمی ایران ،پیشنهاد میکند (ایزدی،
 )63-91 :6936و البیهای ضد ایرانی فعال در آمریکا بهویژه البیهای صهیونیستی نیز که از طریق
مراودات مداومشان با اتاقهای فکر ،مشاوران ارشد رؤسای جمهور ،نهادهای رسانهای و قانونگذاران
شاخص کنگره ،مشرب فکری تحریم را بهمنظور براندازی یا تضعیف جمهوری اسالمی ایران تجویز
میکنند (امامجمعه زاده و بابایی ،)32-36 :6931 ،از دیگر عوامل داخلی دارای اهمیت میباشند .بنابراین،
میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تحت تأثیر مؤلفههای فوقالذکر ،سیاستمداران کنونی ایاالتمتحده هنوز
هم سیاست فشار بر روی ایران را مؤثر دانسته و دشمنی با ایران را سودمندتر از دوستی با این کشور
میدانند.
نکته دوم) ایران دارای رقبای منطقهای میباشد که موفقیت ایران در عرصه سیاست خارجی را به ضرر
منافع ملیشان میدانند .این کشورها که شامل عربستان سعودی ،ترکیه و رژیم صهیونیستی میشوند؛ از
بحران هستهای ایجادشده و روابط پرتنش جمهوری اسالمی با غرب و بهویژه با آمریکا استقبال
میکنند.بنابراین پس از به قدرت رسیدن اعتدالگرایان و اتخاذ گفتمان تعامل سازنده ،نباید انتظار تغییر
ملموسی در رویکرد این کشورها نسبت به ایران داشت .بهعنوانمثال ،اسرائیل که قبل از به قدرت رسیدن
حسن روحانی ،سرسختانهترین مواضع را نسبت به برنامه هستهای ایران اتخاذ کرده بود ،همچنان تالش
میکند با حفظ استراتژی تهدید نظامی علیه ایران و بهرهبرداری از نفوذ البیهای صهیونیستی ،مانع
موفقیت سیاستهای دولتمردان یازدهم شود (محمودی و دیگران .)261-223 :6939 ،ترکیه و عربستان
نیز به دالیل مختلفی ،مخالف جایگاهیابی ایران و افزایش نفوذ این کشور در منطقه میباشند(پوستینچی
ومتقی )63-21 :6932 ،و اقدامات آنها در سوریه و یمن را باید در راستای تالشی برای تضعیف ایران
تجزیه و تحلیل کرد .اظهارات وزیر خارجه عربستان مبنی بر مقابله با مداخله منفی ایران در منطقه
( )www.mehrnews.comو رقابتهای ایدئولوژیک و اقتصادی ایران و ترکیه در منطقه قفقاز
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( )Fasihi Moghaddam Lakani & et al, 2015: 126-127نیز شاهدی بر این مدعاست .این
رقبای منطقهای با استفاده از البیهای خود در ایاالتمتحده تالش میکنند تا عوامل داخلی این کشور را
به سودمندی تداوم تنش با ایران ،رهنمون شوند.
نکته سوم) اتحادیه اروپا که دربرگیرنده سه کشور مؤثر بینالمللی شامل انگلیس ،فرانسه و آلمان
میباشد ،بهعنوان یکی از عوامل بینالمللی ،به دالیلی چون داشتن عالیق و منافع مشترک در قفقاز
(مطلبی و دیگران )918 :6939 ،نفوذ فرهنگی ،موقعیت ژئوپلیتیک ،ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران،
تمایل زیادی به برقراری رابطه با جمهوری اسالمی در دو بُعد تأمین انرژی و دسترسی به بازارهای داخلی،
دارد و به همین دلیل ،شاهد استقبال کشورهای اروپایی از رویکرد حسن روحانی بودهایم .متقابالً
اعتدالگرایان هم مایل به بهرهگیری از نفوذ اتحادیه اروپا در مجامع و سازمانهای بینالمللی برای مهار
زیادهخواهیهای آمریکا ،جذب تکنولوژی و سرمایههای خارجی آن هستند (سنائی و رحمتی مقدم:6931 ،
 .)612-613اما در دو دهه گذشته اتهامات و برخورد تبعیضآمیز اتحادیه اروپا با جمهوری اسالمی،
مناسبات دو کشور را علیرغم عالیق و منافع مشترک ،تحت تأثیر خود قرار داده است و هیچیک از این
دو بازیگر نتوانستند از ظرفیتهای موجود بهره ببرند (طارمی و مرادی .)611 :6939 ،این تنشها که
منجر به تحدید روابط تجاری و اقتصادی اروپا با ایران و فرصت سازی برای چین و روسیه شده است،
اروپائیان را وامیدارد که خواهان حلوفصل مسئله هستهای ایران بهصورت تعاملی و مسالمتآمیز
باشند(مروتی و یزدانی )32 :6939 ،زیرا ایران تنها کشوری است که بهعنوان فضای تنفسی اروپا در منطقه
محسوب میشود ،بنابراین اتحادیه اروپا ضمن عدم تمایل به بهبود روابط ایران و آمریکا احتماالً از
حلوفصل مسئله هستهای ایران حمایت میکند.
روسیه و چین نیز بهعنوان دیگر عوامل مؤثر بینالمللی ،قبل از انتخابات یازدهم با اتخاذ مواضعی
متفاوت از اروپائیان ،ضمن مخالفت با بهکارگیری ابزار نظامی علیه جمهوری اسالمی (خلیلی:6939 ،
 ،)616از تحریم و انزوای این کشور و وجود تنش بین روابطش با غرب و آمریکا ،منتفع میشوند .بر این
اساس ،دو کشور مذکور ،پس از به قدرت رسیدن اعتدالگرایان ،با اتخاذ رویکردی محتاطانه در مذاکرات
هستهای ،ضمن تأکید بر ضرورت توسل به دیپلماسی بهجای تهدید ،در جهت تأمین منافع خود تالش
میکنند که روابط ایران و غرب بهویژه با ایاالتمتحده آمریکا همچنان تنش آمیز باقی بماند (مروتی و
یزدانی .)13-18 :6939 ،بنابراین تمام تالش عوامل بینالمللی مذکور بر این است که مانع بهبود روابط دو
کشور شوند.
نکته چهارمی که نباید در ارزیابی سیاست خارجی دولتمردان یازدهم مورد غفلت واقع شود ،تقابل
هویت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با منافع ملی ایاالتمتحده آمریکا و متحد استراتژیکش-اسرائیل-
میباشد ( .)Jansiz & Fasihi Moghaddam Lakani, 2015: 27یعنی نمیتوان دراندیشه ارتباط با
آمریکا بود و همزمان با استناد به منابع هویتی خود از مخالفت با اسرائیل سخن گفت (سورتچی:6936 ،
 .)261تحت تأثیرهمین عامل است که در اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا ،جمهوری اسالمی در زمره
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هویتهای خطرناک قرار داده شد و با عناوینی چون «قدرت منطقهای بالقوه متخاصم» ( NSS,
« ،)1994:25تهدیدی اصولی برای صلح در خاورمیانه و تهدیدی بزرگ برای شهروندان بیگناه» ( NSS,

« ،)1996:16محور شرارت» (روحانی« ،)63 :6986 ،بزرگترین چالش پیش روی ایاالتمتحده»
(« ،)NNS, 2006: 20بزرگترین چالش از جانب یک کشور»( )NSS, 2010و «کشوری که منافع
آمریکا را به چالش میکشد»( )NIS, 2014یادشده است که آمریکا بابت برنامه هستهایاشنگرانیهای
جدی دارد و در صورت لزوم از همه گزینهها برای رفع این دغدغه بهره خواهد برد ( NSS,
.)2015:12این عامل هویتی با به چالش کشیدن منافع ایاالتمتحده در خاورمیانه و جهان ،بهتنهایی
نقش بسیار مهمی در عدم بهبود روابط دو کشور ایفا مینماید.
و نکته پایانی که ضرورت دارد مورد اشاره واقع شود این است که برخالف تصوری که بعضاً از سوی
برخی از منتقدان اعتدالگرایان ارائه میشود ،دولتمردان یازدهم ،قائل به وجود مشکالتی بنیادین در
روابط ایران و آمریکا هستند و معتقدند که در شرایط کنونی ،آمریکا تحت تأثیر عوامل سهگانه داخلی،
منطقهای و بینالمللی تمایلی به روابط دوستانه با جمهوری اسالمی ندارد و چون اتهامات چهارگانه آمریکا
به ایران ،بیش از آنکه ناشی از سوءتفاهم باشد ،سیاسی است ،تا زمانی که اراده سیاسی الزم در طرف
آمریکایی به وجود نیاید ،اقدامات تاکتیکی مثبت ایران ،نهتنها سودی نخواهد داشت ،بلکه منجر به افزایش
سوءظن و سوءتفاهم بین دو کشورخواهد شد (ظریف .)33-16 :6932 ،با این وصف اگر تصور شود که
یکی از اهداف اعتدالگرایان در عرصه سیاست خارجی ،بهبود روابط ایران و آمریکا در کوتاهمدت میباشد،
برداشت ناصحیحی از تفکرات آنان است .دولتمردان یازدهم با اتخاذ رویکردی سازنده و اعتماد ساز،
تالش خواهند کرد به خنثیسازی نقشههای دشمنان ایران بپردازند .به این امید که با گسترش نفوذ ایران
در منطقه و جهان ،مهرههای ایران نیز بیشتر شده تا از این طریق ،گام مؤثری در جهت تأمین منافع ملی
و تحقق اهداف سیاست خارجی کشور بردارند.
اما با در نظر گرفتن این نکته که سیاستمداران اعتدالگرا ،میان رشد و توسعه داخلی و سیاست خارجی
موفق ،ارتباط مستقیمی قائل هستند و سیاست داخلی و خارجی را دارای تأثیر و تأثر متقابل میدانند،
طبیعتاً در عرصه سیاست خارجی نیز با محدودیتهای جدی مواجه شوند ،زیرا تحت تأثیر ماهیت جامعه
ایران و رقابتهای جناحی داخلی و عدم اجماع نخبگان بر سر اهداف سیاست خارجی ،منافع ملی کشور و
راههای تحقق آنها ،رقبای اعتدالگرایان میتوانند سیاست تنشزدایی را بهمثابه عدول از ارزشها و
اصول انقالبی نظام اسالمی معرفی و حمایت مردمی و بسیج منابع داخلی توسط دولتمردان را تحت تأثیر
خود قرار دهند .بر اساس چارچوب واقعگرایی نوکالسیک ،اگر دولتمردان یک جامعه ،پایگاه اجتماعی
مستحکمی در میان اقشار مختلف مردم و گروههای مختلف جامعه نداشته باشند و رویکرد سیاست خارجی
آنهامورد موافقت نخبگان جامعه نباشد ،نهتنها آنها قادر به بسیج منابع داخلی و موفقیت در عرصه
سیاست خارجی نخواهند بود .بلکه با چالشهای جدیای مواجه خواهند شد.
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با این توصیف ،به نظر میرسد که اگرچه در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ،رویکرد سیاست خارجی
اعتدالگرایان و راهکارهای ارائهشده آنها در بحث مذاکرات هستهای ،موردقبول اکثریت جامعه واقع شد،
اما پس از توافق ژنو ،برخی از گروههای داخلی ،اقدامات انجامشده از جانب اعتدالگرایان در مذاکرات
هستهای را بهنوعی عدول از خط قرمزهای نظام و می دانستند (نقد توافق ژنو.)6932 ،
درمجموع به نظر میرسد؛ با حمایتهای مستمر باالترین قدرت سیاسی ایران –رهبر معظم انقالب  -از
تیم مذاکرهکننده و دولتمردان یازدهم ،تالشهای سیاستمداران اعتدالگرا به بهبود چهره ایران در
سطح منطقه و جهان و همچنین گسترش نفوذ جمهوری اسالمی در سطح منطقه کمک کرده و احتماالً
سطح تنش بین ایران و سایر کشورها بهویژه کشورهای اروپایی ،نسبت به دوره آقای احمدینژاد تا حدی
کاهش خواهد یافت .اما برخالف خوشبینیهای برخی از تحلیلگران داخلی و خارجی ،نگارندگان به
دالیلی چون؛ هویت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که منافع آمریکا را به چالش میکشد؛ عدم وجود
اراده سیاسی در تصمیم گیران ایاالتمتحده برای گام برداشتن در مسیر بهبود روابط با جمهوری اسالمی
و به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در انتخابات اخیر کنگره؛ عدم تمایل عوامل منطقهای و بینالمللی به
کاهش تنش بین ایران و آمریکا؛ و نیز ساختار تصمیمسازی و ماهیت جامعه ایران ،پیشبینی میکنند؛
حتی اگر در دوره دولت یازدهم ،توافقی هستهای میان ایران و  6+3صورت بگیرد و سطح تنش بین ایران
و آمریکا در دوران کوتاه باقیمانده از ریاست جمهوری اوباما تا حدی کاهش یابد ،اما بهاحتمال
قریببهیقین ،تا زمانی که اراده سیاسی الزم در دولتمردان ایاالتمتحده ایجاد نشود و رویکردهای
خصمانه آنها در قبال جمهوری اسالمی تغییر نکند ،اقدامات سیاستمداران اعتدالگرا نیز ،تأثیر ملموس و
بلندمدتی بر بهبود روابط دو کشور نخواهد داشت و ایران در دولت یازدهم نیز همچنان در موارد
چهارگانهای که شرح آن پیشتر گذشت ،از جانب آمریکا مورد اتهام و فشار قرار خواهد گرفت.
نتیجهگیری
در این نوشتار تالش شد که با استفاده از مفروضات رئالیسم نوکالسیک به بررسی تأثیر احتمالی سیاست
خارجی اعتدالگرا بر روابط ایران آمریکا پرداخته و به این پرسش پاسخ داده شود که ،سیاست خارجی
اعتدالگرا چه تأثیری بر روابط دو کشور جمهوری اسالمی ایران و ایاالتمتحده آمریکا بر جای خواهد
گذاشت؟ به همین منظور ،با استفاده از مفروضات نظریه رئالیسم نوکالسیک ،تفکرات مهمترین تصمیم
گیران عرصه سیاست خارجی در دولت یازدهم ،نسبت به ساختار نظام بینالملل ،جایگاه ایاالتمتحده
آمریکا ،توانمندیها و مقدورات مادی جمهوری اسالمی ایران در این ساختار و نهایتاً نحوه واکنش صحیح
به توزیع قدرت نسبی به تصویر کشیده شد .درمجموع به نظر میرسد ،گامهای مثبت دولت یازدهم و
ابتکارات اعتدالگرایان ،تأثیر قطعی و متداومی بر بهبود روابط جمهوری اسالمی ایران و ایاالتمتحده
آمریکا نخواهد داشت .محتمل است که رویکرد دولتمردان یازدهم ،تا حدی منجر به بهبود چهره
تهدیدآمیز ایران و درنتیجه گسترش نفوذ منطقهای و افزایش مراودات جمهوری اسالمی با کشورهای
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منطقه و اروپایی بشود و نیز با وقوع توافق هستهای میان ایران و  3+6احتماالً بهصورت موقت ،تا حدی
شاهد تغییر سطح تنش میان جمهوری اسالمی و آمریکا نیز خواهیم بود ،اما به دالیلی چون؛ عوامل
منطقهای و بینالمللی که خواهان وجود تنش میان دو کشور هستند؛ عدم وجود اراده سیاسی الزم از جانب
دولتمردان آمریکا برای ترمیم روابط دو کشور تحت تأثیر عوامل داخلی ایاالتمتحده و درنتیجه باور آنان
به تأثیر سیاست «چماق و هویج» در قبال ایران در شرایط کنونی؛ و نهایتاً عدم اجماع میان نخبگان ایران
بر پیگیری متداوم سیاست تنشزدایی در عرصه سیاست خارجی ،پیش بینی می شود؛ روابط جمهوری
اسالمی ایران و ایاالتمتحده آمریکا بهبود چشمگیری نخواهد یافت و شواهد حاکی از آن است که
احتمال افزایش تنش میان دو کشور در آینده نزدیک دور از انتظار نیست.
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