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استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد ایالم ،دانشگاه ازاد اسالمی ،ایالم ،ایران

چکیده

نوشتار حاضر به دنبال واکاوی تأثیر ساختار نظام بین الملل بر سیاست خارجی جمهوری اسالالمی
ایران است .در این راستا تأثیر این ساختار را در سه دولت سید محمد خاتمی ،محمود احمالدی نالداد و
حسن روحانی بررسی می کند .با توجه به این که مهمترین پرونده سیاست خارجی ایران در این ساله
دولت پروندهی هستهای میباشد لذا تمرکز اصلی بحث بر روی سیاست هستهای و میزان اثرپالذیری
تصمیمات کالن نظام جمهوری اسالمی از ساختار نظام بینالملل میباشد .ادعای نوشتار حاضالر ایالن
است که قدرتهای بزرگ با استفاده از مکانیسمهای بازدارندهای از قبیل تهدید نظامی و تحریمهالای
اقتصادی باعث شدند تا سیاست هستهای جمهوری اسالمی ایران به تدریج تغییر کند .در واقع تعلیال
غنی سازی در دولت خاتمی در سایهی تهدید نظامی ،انزوای بینالمللی ایران در دولت احمدی نالداد و
امضای برجام در دولت یازدهم که به واسطهی فشار تحریمهایاقتصادی صورتگرفت ،نشان دهنالده
اثرپذیری سیاستهای داخلی و تصمیم کارگزاران سیاسی ایران از ساختار نظام بینالملل و قدرتهای
مؤثر حاضر در این ساختار بوده است.
کلیدواژه ها :نظام بین الملل ،تغییر رفتار ،سیاست هسته ای ،جمهوری اسالمی ایران.
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مقدمه:
در بررسی عوامل تأثیر گذار بر تصمیم گیری های واحدهای سیاسی به ارزش ها و اعتقادات ،زمیناله
های تاریخی و فرهنگی ،ایدئولوژی ،کارگزاران ،ساختار نظام بین الملل و  ...به عنوان عوامل مهالم و
تأثیر گذار اشاره می شود که وزن تأثیرگذاری هر کدام با توجاله باله شالرایط زمالانی و مکالانی خالا
متفاوت است .اگر بخواهیم بر اساس نظریه های مؤثر در روابط بین الملل یعنی لیبرالیسم و نحلههای
مختلف آن و رئالیسم و گونه های متعدد آن ،این عوامل را تبیین کنیم طبعاً ساختار نظالامبالینالملالل،
دولت ها ،نهادها و سازمانهای بینالمللی مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیمگیری واحالدهای سیاسالی
قلمداد میشوند .سیاستخارجی جمهوری اسالمی ایران نیز در کنار مؤلفه های داخلی از قبیل مؤلفاله
های فرهنگی ،ایدئولوژیک ،سیاسی و اقتصادی همواره و در موارد مختلف از ساختار نظام بین الملالل
تأثیر پذیرفته است که در این میان پرونده هسته ای ایران و نوع تصمیم گیریهای داخلالی پیرامالون
آن ،از مواردی است که میتوان گفت اثر پذیری زیادی از ساختار نظامبینالملل داشته است .هر چنالد
مقاومت و تالشهای ایران در طول بیش از  21سالی که سیاستخارجی ایران درگیر این پرونده بوده
است نیز در مقاطعی مؤثر واقع شده است اما نتیجه این ماراتن دیپلماسالی نشالانگر وزن بالا ی نظالام
بینالملل در به سرانجام رساندن پرونده هستهای ایران است .در این مجال بر اساس نظریه رئالیسالم
ساختاری کنت والتز و جان مرشایمر در پی آزمون ادعای فوق هستیم.
در واقع یازده سپتامبر و قدرت افزایی آمریکا در سایه مبارزه با تروریسم ،حضور ایالن کشالور و هالم
پیمانان آن در عراق و افغانستان بهعنوان همسایگان ایران و خطر حمله نظامی به ایران باعث شد تالا
دولت خاتمی برای جلوگیری از این تهدید ،تعلی غنی سازی را بپذیرد .دولت احمدی نداد نیز با اتخاذ
سیاست تهاجمی در برابر قدرت های بزرگ ،نه تنها نتوانست جامعه جهانی را وادار به پذیرش حقالوق
هسته ای ایران نماید بلکه تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی قدرت هالای بالزرگ ایالران در انالزوای
جهانی قرار گرفت .به کارگیری مکانیسم بازدارنده تحریمهای اقتصادی توسط قدرتهای بزرگ علیه
ایران که دولت احمدی نداد را در انزوای بین المللی قرار داده بود باعث شد تا دولت حسن روحانی نیز
برای عبور از فشارهای داخلی و بین المللی و پیشگیری از فروپاشی ستون های اقتصالادی کشالور ،بالا
عدول از اکثر سیاست های اعالمی هسته ای جمهوری اسالمی بخش عظیمی از فعالیت های هسته
ای را تعطیل نماید و بر سر میز مذاکره با قدرت های بزرگ بنشیند و برناماله جامعاله اقالدام مشالتر
(برجام) را بپذیرد.
نوشتار حاضر به دنبال بررسی محاسن و معایب برجام نیست بلکه از آن جایی که نظام جمهالوری
اسالمی ایران ،تحت فشارهای بینالمللی مجبور شد از سیاست هستهای خود عدول نماید و برجالام را
امضا نماید لذا این تغییر رفتار را در راستای موفقیت فشارهای بینالمللی و اثر پذیری رفتار جمهالوری
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اسالمی از ساختار نظام بین الملل بررسی می کند.
چارچوب نظری:
واقع گرایی یکی از پارادایم های مهم حاکم بر نظام بین الملل است کاله مالی تالوان آن را باله دو
دسته کالسیک و ساختاری تقسیم نمود .رئالیسم کالسیک با چهره های سرشناسی چالون مورگنتالا و
جرج کنان و رئالیسم ساختاری با چهره های شاخصی چون کنت والتز و مرشایمر شناخته می شود .از
نظر رئالیست های کالسیک و ساختاری ،قدرت اساس روابط بین الملل را تشکیل می دهد ونقش آن
در نظام بین الملل شبیه نقش ارز در عرصه اقتصاد است .آن ها قدرت های بزرگ را بازیگران اصاللی
نظام بین الملل می دانند و به قدرت نظامی و اقتصادی توجه دقیقی دارند .سیاست های بین الملل را
مترادف با سیاست های قدرت میداننالد ( .)Mersheimer, 2006:72سالاختار نظالامبالینالملالل را
آنارشیک می دانند و معتقدند هیچ دولت برتر جهانی و هیچ قدرت فائقهای وجود ندارد .از طرف دیگر
ساختار نظام بین الملل را متشکل از واحدهای سیاسی مستقل می دانند که همیشه باید برای دفاع از
خود آمادگی زم را داشته باشند (.)Jakobsen, 2013
با این حال تفاوتهای بنیادی میان رئالیست ها وجود دارد .اساسیترین تفاوت در پاسالخ باله ایالن
سؤال ساده اما مهم است که چرا دولت ها به دنبال قدرت هسالتند بالرای رئالیسالتهالای کالسالیکی
مانند مورگنتا پاسخ به طبیعت انسان ها بر می گردد .وی معتقد است تقریبا همه انسان ها بالا ارادهای
معطوف به قدرت متولد میشوند و چون قدرتهای بزرگ هم توسط افرادی رهبالری مالیشالوند کاله
مصمم هستند بر رقبای خود مسلط شوند به همین خاطر این قدرت ها نیز باله دنبالال کسالب قالدرت
هستند ( .)Mersheimer, 2006:72برای رئالیستهای ساختاری ،طبیعت انسان نقش کمتالری در
تالش دولت ها برای کسب قدرت دارد .در عوض از نظر آن ها این ساختار نظام بین الملل است کاله
دولت ها را وادار می کند که به دنبال قدرت باشند (.)Walts, 1979
رئالیسم ساختاری یا نئوواقع گرایی در اوایل دهه  2099به عللی نظیر ورود جنگ سالرد و رقابالت
تبلیغاتی میان شرق و غرب و در واکنش به رفتارگرایی و موضوع وابستگی ،تجدید حیات یافت .شش
مفهوم آنارشی ،ساختار ،ظرفیت ،توزیع قدرت ،قطب بندی یا دوگانگی و منافع ملی ،مهمترین مفاهیم
مورد نظر نئو واقع گرایان است .اصل بنیادین نئورئالیسم ،رویکرد سیستماتیک آن به تغییر رفتار دولت
هاست .در واقع دو اصل آنارشی و ساختار در نزد نئو رئالیستها دو مفهوم در هم تنیده و مرتبط با هم
هستند .از نظر آن ها ساختار نظامبینالملل آنارشیک است نه به این معنا که حامل هرج و مرج اسالت
بلکه به این معنا که در آن نه یک اقتدار و دولت جهانی وجود دارد که امنیت و ثبات جهانی را برقالرار
کند و نه سیاست های جهانی مانند سیاست های داخلی به شکل رسمی و سلسله مراتبی سازماندهی
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شده اند .بنابراین در این ساختار هر بازیگر مسئول پیامدهای رفتارهای خود است و هم یالک سیسالتم
خودیاری ارائه می دهد ( .)Waltz, 1979: 88-93
پرسش اصلی نواقعگرایی این است که چرا کشورهای مختلف با ساختار سیاسی متفاوت ،وضعیت
و موقعیت جغرافیایی گوناگون و تمایزات ایدئولوژیک ،رفتارهای سیاست خارجی مشابهی از خود بالروز
میدهند نوواقعگرایان علت این رفتار مشابه را ماهیت نظام بینالملل و محدودیتهایی میدانند کاله
برای کشورهای مختلف ایجاد میکند .لذا درحالی کاله واقالعگرایالانی چالون مورگنتالا انگیالزه و علالت
قدرتطلبی کشورها ذات ناقص و معیوب انسان میدانند ،نوواقعگرایانی چون والتز ،ساختار آنارشالیک
نظام بینالملل را مهمترین عامل قلمداد میکنند که تجمیع و انباشت قدرت را باله عنالوان یالک نیالاز
حیاتی بر کشورها دیکته و تحمیل میکند (دهقانی فیروزآبادی.)99 :2902،
رئالیسم ساختاری یا نئورئالیسم ،تفاوت های فرهنگی و به همان اندازه تفالاوت نالوع نظالام هالای
سیاسی را در رفتار دولت ها نادیده می گیرد .عمدتاً به این دلیل که معتقد است نظامبینالملل انگیالزه
های زم و اساسی را برای قدرت های بزرگ ایجاد میکند که تالش کنند تا قدرت بیشالتری را باله
دست بیاورند .از نظر آن ها دموکراتیک بودن یا استبداد بودن دولتها در شیوه رفتار دولتها با سالایر
واحدهای سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار نیست و خیلی مهم نیست که چه کسی مسئول سیاسالت
خارجی دولت هاست بلکه این ساختار آنارشیک نظام بین الملل است که کشورها را وادار می کند کاله
به دنبال کسب قدرت باشند ( .) Mersheimer,2006:72
از طرف دیگر بین رئالیست های ساختاری نیز یک تفاوت عمده وجود دارد که به سؤال دومی که
رئالیست ها مطرح می کنند بر می گردد و آن این است که چه میالزان قالدرت بالرای دولالت هالا زم
است رئالیست های تدافعی مانند کنت والتز معتقدند برای دولت ها غیر عاقالنه خواهد بود که تالش
کنند تا حداکثر سهمشان را از قدرت جهانی به دست بیاورند چون اگر برای کسب قدرت بیش از حد
تالش کنند سیستم ،آن هالا را مجالازات خواهالد کالرد ( .)Walts, 1979در مقابالل ،رئالیسالت هالای
تهاجمی مانند مرشایمر معتقدند که دولت ها باله دنبالال باله دسالت آوردن بیشالترین قالدرت هسالتند.
مرشایمر معتقد است هر چند سلطه و فتح ،فی نفسه خوب نیست اما در عوض داشتن قدرت قالاطع و
فراوان بهترین راه برای اطمینان از بقای خود است.وی معتقد است قدرت های بزرگ بازیگران اصلی
نظامبینالملل هستند و هدف اصلی شان از کسب قدرت این است که آن را وسالیله ای بالرای بقالا در
نظر می گیرند (  .)Mersheimer,2001:30-31میرشایمر در تبیین مفهوم قدرت های بالزرگ در
ساختار نظام بین الملل ،معتقد است قدرت ،مبتنی بر یک رشته توانایی هالا و ظرفیالت هالای مالادی و
ملموس است که دولت ها در کنترل خود دارند .توازن قدرت ،عمدتاً تابعی از توانایی ها و داراییهالای
ملموس نظامی از قبیل تسلیحات هسته ای می باشد .دولت ها نوع دومالی از قالدرت باله نالام قالدرت
پنهان نیز دارند .این قدرت ،محتویات اجتماعی و اقتصادی است که قدرت نظامی را می سازد .قالدرت
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پنهان ،در برگیرنده رفاه دولت و میزان جمعیت آن است .قدرت هالای بالزرگ باله پالول ،تکنولالوژی و
افرادی که نیروی نظامی را تشکیل دهند و بجنگند نیاز دارد و قدرت پنهان دولت یعنی نیروی بالالقوه
ای که دولت در اختیار دارد و می تواند در زمان رقابت با دیگر رقبا از آن استفاده کند .این نکتاله بایالد
مورد توجه قرار بگیرد که از نظر رئالیست های ساختاری جنگ تنها راه به دست آوردن قدرت نیسالت
بلکه دولتها می توانند جمعیت و سهم خود از رفاه جهانی را افزایش دهند؛ کاری کاله چالین در چنالد
دهه گذشته انجام داده است (  .)Mersheimer,2006:72-73در یک جمع بندی کلی مالی تالوان
گفت رئالیست های ساختاری برای نقش ساختار نظامبالینالملالل در تغییالر رفتالار واحالدهای سیاسالی
موجود ،وزن و اعتبار بیشتری نسبت به سایر عوامل در نظر می گیرنالد و آن را تعیالین کننالده نهالایی
رفتار دولت ها میدانند؛ به عبارت دیگر سطح تحلیل را نظام بین الملل قرار می دهند و معتقدند نظام
بین الملل نوع و قواعد بازی را مشخص می کند.
ارتباط چارچوب نظری با بحث
با توجه به این که رئالیستهای ساختاری ،ساختار نظامبینالملل و قدرتهای بزرگ جهالانی را در
روابطبینالملل واجد تأثیر گذاری با یی میدانند و معتقدند این قدرت های بالزرگ حاضالر در جامعاله
جهانی هستند که این ساختار را میسازند و در ادامه ،همینساختار است که شیوه رفتارهای واحدهای
سیاسی دیگر را تعیین می کند لذا این نظریه میتواند حامی نظری مناسبی برای پدوهش حاضر باشد
که مدعی است سیاست هسته ای ایران در سه دولت خاتمی ،احمدی نداد و روحانی بیشترین تالأثیر را
از ساختار نظام بین الملل و قدرت های بزرگ پذیرفته است و رفتار سیاسی جمهوری اسالالمی تالابعی
از نظام بین الملل بوده است.
بحران هسته ای ایران
شروع بحران هسته ای ایران به  19مرداد سالال  2992بالر مالی گالردد کاله سالخنگوی گروهالک
منافقین طی کنفرانسی مطبوعاتی در هتل ویالرد واشنگتن ادعای فعالیت های مخفیانه اتمی ایران را
در سه مجتمع نطنز ،ارا و اصفهان مطرح کرد .حدود  0ماه بعالد در  12آذر ،شالبکه جهالانی CNN
گزارشی را بر مبنای بررسی مؤسسه «علم و امنیت بین المللی در آمریکا»روی آنتن برد که با تصاویر
ماهواره ای این سه سایت مستند شده بود (فالحی .)11 : 2991 ،با توجه باله ایالن کاله آمریکالا در آن
مقطع زمانی درگیر بحران عراق بود و خود را مهیای حمله به عراق می نمود لذا گزارش هالای ارائاله
شده نتوانست ایران را به شکلی جدی در برابر نظام بین الملل قرار دهد و آمریکا و سایر قدرت هالای
بزرگ حساسیت با یی به این موضوع نشان ندادند .در ژوئن ( 1999خرداد  )2991پرونالده هسالتهای
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ایران ،برای اولین بار در شورای حکام انرژی اتمی مطرح شد .البرادعی دبیر کل آژانال بالین المللالی
انرژی اتمی نیز تحت فشارهای آمریکا در گزارش  29ژوئن  19( 1999خرداد  )2991اعالم کرد کاله:
«ایران در برآورده کردن تعهدات خود طب موافقتنامۀ پادمالانی بالا آژانال در مالورد گالزارش مالواد
هستهای خود قصور ورزیده است» ( .)IAEAGov, 2003از این تاریخ به بعد است که قدرت های
بزرگجهانی نسبت به پرونده هستهای ایران حساسیت با ی نشان دادند و دولت سیدمحمدخاتمی به
شکلی جدی درگیر بحرانی تاریخی به نام بحران هستهای ایران شد؛ بحرانی که دولتهای بعدی نیز
به شکلی تام درگیر آن شدند و تحت فشارهای چند مرحله ای قالدرتهالای بالزرگ ،مجبالور شالدند از
سیاست های هسته ای خود عدول کنند.
-2مرحله اول فشارهای ساختاری و تعلی غنی سازی
حمالت تروریستی22سپتامبر و نسبت دادن این حمالت به مسلمانان ،ادعای وجالود سالالحهالای
کشتار جمعی در عراق و در خطر بودن منافع آمریکا و غرب ،دست آمریکا را در اشغال عراق و همالراه
نمودن قدرتهای بزرگ با آن باز نمود .حضور آمریکا در همسایگی ایران ،عدم آشنایی افکار عمالومی
ایران با انرژی هسته ای ،عدم انسجام داخلی نخبگان سیاسی ،بر سر سیاستهالای هسالتهای و قالرار
گرفتن قدرت های بزرگی چون آلمان؛ فرانسه ،انگلی و حتی چین و روسیه در کنار آمریکا شرایط را
برای فشارهای بین المللی بر ایران مهیا نمود .استراتدی دولت بوش و نئو محافظهکاران کاخ سفید از
بدو کار تا پایان ،تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه و ساقط نمودن رژیم هایی بود که متحد آمریکا نبودنالد
طبعاً ایران یکی از اهداف اصلی این استراتدی بود .سقوط رژیم صدام و اشغال عراق ،توسالط آمریکالا
آغازی موفقیت برای این استراتدی بود .دنی راس در این رابطه میگوید :عملیات عراق به استراتدی
تغییر رژیم در خاورمیانه تحت هدایت آمریکا ،مشروعیت خواهد بخشید (.)Goldberg,2002
استراتدی تغییر رژیمهای مخالف آمریکا بخشالی از یالک طالرح مطالعالاتی بالا عنالوان «راهنمالای
استراتدیک برای وزارت دفاع» بود که بیان میداشت وزارت دفاع به دنبال منزوی کالردن و تضالعیف
کشورهای مخالف آمریکا و «مختل کردن ،ضربه زدن و نابودی» توانمندیهای نظالامی آنهالا و ناله
ضرورتاً سالحهای کشتار جمعی آنها خواهد بود .طرح مالذکور همننالین ایالن الالزام را کاله «بایالد از
حمالت بیشتر علیه آمریکا یا منافع آن جلوگیری شود» به عنوان یک «هالدف اسالتراتدیک» در خالود
داشت .این بدان معنا بود که این طرح با تفسیری موسع ،استفاده از زور علیه هالر دولتالی را کاله تالابع
آمریکا نباشد ،توجیه و امکانپذیر میکرد (.)Feith,2008:81-85
با توجه به این که آمریکا بعد از22سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم موف شده بود قدرتهالای
بزرگ جهانی را با خود همراه کند و عراق و افغانستان را به عنوان دارنده سالحهای کشالتار جمعالی و
حامیان تروریسم ،اشغال نماید و در منزلت هدمونیک قرار بگیرد لذا افشای فعالیالت هالای هسالته ای
ایران در آن شرایط باعث شد تا هراس از حمله نظامی به ایران شدت بگیرد .به همین خالاطر بحالران
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هسته ای ایران می توانست در آن شرایط منجر به شکل گیری یک اجماع جهانی علیاله ایالن کشالور
شود.
شروع اصلی فشارهای نظامبینالملل و قدرت های بزرگ بر ایران با صدور قطعنامه شدید اللحالن
شورای حکام در سپتامبر  1999علیه ایران بود .شورای حکام برای اجرای درخواست های قطعنامه به
ایران ضرب ا جل داد .این قطعنامه ایران را در وضعیتی بحرانی قالرار داد؛ باله طالوری کاله وضالعیت
اقتصادی ،بازار و معامالت عادی کشور نیز تحتتأثیر این قطعنامه و بازتابهایجهانی آن قرارگرفت.
سفر خاویر سو نا مسئول سیاست خارجی اروپا در پایان اوت  1999به ایران و بیانیه اروپالا در 29
شهریور  2991در راستای تحت فشار قرار دادن ایران برای امضای پروتکل الحاقی و صدور قطعناماله
پیشنهادی  9کشور کانادا ،استرالیاو ژاپن در تاریخ  12شهریور  2991که به ایالران مهلالت مالیداد تالا
پایان ماه اکتبر سال 1999به تعهدات خود در مورد کنترل برنامه اتمی عمل کنالد و تمالامی نارسالایی
هایی را که آژان تشخیص داده بود را برطرف سازد (عبداللهی )2999 ،حامل مرحله دوم فشالارهای
ساختاری از طرف کشورهای قدرتمند جهانی علیه ایران بود.
نکته قابل توجه این بود که محمد البرادعی بعد از جنگ عراق ،گزارش مثبتی از صاللح آمیزبالودن
فعالت هستهای ایران ،ارائه داد و بعد از این گزارش ،تحت فشار قالرار گرفالت تالا پرونالده ایالران را در
دستور شورای حکام قرار دهد .پیرو همین فشار ،البرادعی در گزارش به شورای حکام از قصالور ایالران
در اجرای برخی از پادمانها خبر داد .به دنبال این گزارش روسیه نیز ایالران را باله عالدم همکالاری در
بوشهر تهدید نمود .این شرایط سبب شد تا شورای حکام آژان بالینالمللالی انالرژی اتمالی ،قطعناماله
پیشنهادی سه کشور کانادا ،استرالیا و ژاپن را تصویب کند .طب مفاد این قطعنامه دولت ایران باید تا
تاریخ فوق ،فهرست تمامی منابع و اجزاء غنی سازی اورانیوم را اعالم می نمود و به بازرسالان آژانال
بین المللی انرژی اتمی اجازه ورود به مراکز مورد نظرشان را میداد .تهران باید منشاء مواد آلالوده باله
اورانیوم را روشن میساخت و در مورد دستگاه های گریز از مرکز گازی برای غنیسازی اورانیالوم باله
پرسش ها پاسخ می داد .در این قطعنامه از کشورهایی که برای ایران مواد هسته ای تهیه کرده بودند
نیز خواسته شده بود تا دراین زمینه همکاری زم را به عمل آورند .این قطعناماله همننالین از ایالران
می خواست که برخی از برنامه های هسته ای خود را متوقف و پروتکل الحالاقی را امضالاء نمایالد .در
پایان مقرر شد دبیر کل آژان گزارشی را در ماه نوامبر و یا زودتر از آن در مورد اجرای این قطعناماله
به شورای حکام ارائه دهد ()Gove/2003/81, ov 26, 2003, 3.
حمایت اتحادیه اروپا از از قطعنامه شورای حکام علیهجمهوریاسالمی و صدور همزمان قطعناماله
شدید اللحن آمریکا از سوی آژان برای ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت حامل مرحله
بعدی فشارها بود.
ایران تحت فشارهای بین المللی یک گام به جلو و دو گام به عقب نشست و اعالالم کالرد حاضالر
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است در قبال برخی از امتیازات ،پروتکل الحاقی را امضا کند .بعد از صدور قطعنامه شورای حکام علیه
ایران ،سه کشور اروپایی آلمان فرانسه و انگلی تالش های دیپلماتیکی برای حل بحران هسالته ای
ایران آغاز کردند که آمریکا نه تنها با این تالش ها مخالفت نمود بلکاله در مقابل،اسالتراتدی تحمیالل
تحریم های سخت بر ایران را اتخاذ کرد (.)Macaluso ,2014:6
ورود وزرای خارجه سه کشور اروپایی به ایران بعد از ارسال نامه و پاسخ با تأخیر ایران به این نامه
فصل دیگری از تالش های بین المللی برای مدیریت فعالیت های هسته ای ایران را بالاز کالرد و باله
نوعی مسیر بیانیه ها ،معاهدات و تواف های بین المللی زیادی را برای ملزم کردن ایران به پالذیرش
مقررات جهانی باز نمود .بیانیه سعد آباد ،معاهده بروکسل و موافقت نامه پاری که حاصل فشالارهای
بین المللی بر ایران بود در همین راستا امضا شدند .نتیجه نهایی این معاهدات،ت علی داوطلبانه غنی
سازی توسط ایران بود.
بر خالف انتظار بعد از این توافقات ،کشورهای اروپایی بانی قطعنامه ای شدند کاله در  10نالوامبر
 1990به تصویب رسید و صادر شد .مهم ترین نکته آن عبارت تعلی پایدار غنی سالازی اورانیالوم باله
عنوان یک الزام و تعهد از جانب ایران بود و همننین بحث نامحدود بودن تعلی نیز از مسائل مطرح
شده بود که با تواف پاری کامالً در تضاد بود (.)Gov,2004
همراهی ایران با آژان بین المللی انرژی اتمی و تعلی داوطلبانه برنامه های هسته ای ایران ناله
تنها پرونده هسته ای ایران را از حالت امنیتی و سیاسی خارج ننمود بلکه در پایان ،آمریکا و متحالدان
اروپائیش ،موضوع هستهای ایران را به مباحث سیاسی ،امنیتی و اقتصادی مرتبط نمودند و جرج بوش
ایران را در کنار دو کشور عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار داد .نهایتاً با ارجاع پرونالده ایالران
به شورای امنیت مسیر برای صدور قطعنامه های متعدد علیه ایران باز شد؛ قطعناماله هالایی کاله هالم
ایران را در تنگناهای اقتصادی قرار دادند و هم شرایط انزوای بین المللی آن را فراهم نمودند.
 -1مرحله دوم فشارهای ساختاری و انزوای بین المللی ایران
محمود احمدی نداد در شرایطی به پیروزی رسید و نسبت به پرونالده هسالته ای ایالران سیاسالتی
متفاوت با دولت قبل اتخاذ نمود که آمریکا به عنوان مهم ترین قدرت جهانی در عراق و افغانستان با
چالشهای مختلفی مواجه شده بود و همین شرایط ،فرصالت مهمالی را باله ایالران داد کاله بخشالی از
فعالیتهای هسته ای خود را که در دوران اعتماد سازی به حالت تعلی درآورده بود از سر بگیالرد .در
واقع آن چه این فرصت را به ایران داد صرفاً تصمیم کارگزاران سیاسی داخلالی و راهبردهالای تالدوین
شده در مراکز تصمیم گیری ایران نبود بلکه افول مقطعی قدرت آمریکالا و سالایر هالم پیمانالان آن در
خاورمیانه این فرصت را به ایران داد تا رفتار سیاسی خود را از حالت تدافعی خارج نمایالد و در موضالع
تهاجمی قرار بگیرد.
با افزایش میزان انحراف ایران ،از مسیر تعیین شده قبلی ،آمریکا بیشتر به این نتیجه میرسید که
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از اقدامات یک جانبه علیه ایران خودداری کند و به سمت ایجالاد یالک ائالتالف جهالانی علیاله ایالران
حرکت کند .وقتی در دی ماه  2990ایران غنی سازی را در سایت نطنز آغاز نمود ،شالورای حکالام در
بهمن  2990جلسه ای فوق العاده برگزار نمود و تصمیم گرفت گزارش پرونده هسته ای ایران ،همراه
با  29قطعنامه صادره و21گزارش مدیرکل و بیانیه های صادره در اجالس مارس (اواخر اسفند )2999
شورای حکام آژان که ریاست آن بر عهده ژاپن بود را به سازمان ملل ارسال نماید (فالحی:2991 ،
.)12
با رفتار سیاسی جدیدی که ایران اتخاذ نمود به تدریج جبهه جدیدی علیه ایران گشالوده شالد .در
این جبهه جدید از یکطرف ،موضع اروپایی ها به تدریج به موضع ایالت متحده آمریکا نزدیک شد و
از طرف دیگر ،ابتکار عمل از دست اروپا خارج و آمریکا رهبری مدیریت پرونده هسته ای را به دسالت
گرفت.بر این اساس اروپایی ها در رابطه با قرار گرفتن پرونده هسته ای ایران در چالارچوب شالورای
امنیت با آمریکا همکاری نمودند و در ادامه در جهت صدور بیانیه مارس 1991و قطعنامه های ،2101
 2991 ،2999 ،2101 ،2191و 2010تالش کردند.
بیانیه مارس از این جهت حائز اهمیت بود که پرونده هسته ای ایران را وارد مرحله جدیدی نمالود
که آن را از مرحله قبلی متفاوت می ساخت.با طرح پرونده در شورای امنیت و حضالور  1قالدرت برتالر
هستهای دنیا در این پرونده عمالً قدرت چانه زنی ایران کاهش پیدا کرد و ایران دیگر قادر به استفاده
از راه حل های متعدد برای حل مسأله هسته ای خود که اینک به یک بحران امنیتی در سطح جهان
تبدیل شده بود نبود.
ایران بر سر دو راهی قرار گرفته بود .یا باید با جامعهجهانی همکاری میکرد یالا بالا انالزوای بالین
المللی روبرو میشد .طبعاً معنای همکاری با جامعه جهانی ،توقف کلیه فعالیتهای هسته ای و مفهوم
انزوای بین المللی ،مواجهه با قطعنامه و تصمیمات شورای امنیت و پیامدهای نامطلوب آن بود .ایالران
هر کدام از این دو مسیر را که انتخاب مینمود نمیتوانست از زیر سایهسنگین تصمیمات قدرتهالای
بزرگ خارج شود و در هر دوحالت این نظامبینالملل و قدرت های مالؤثر در آن بودنالد کاله نتیجاله را
تعیین میکردند و ایران راه حل دوم را اتخاذ کرد.
پیامدهای قرار گرفتن پرونده هستهای ایران در چارچوب شورای امنیت از این جهت مهمبود چون
شورای امنیت در خصو برخی موضوعات که زم بداند بر مبنای منشور ملل متحد و بالرای حفال
صلح و امنیت بین المللی ،می تواند از موازین حقوق بین الملل فراتر برود .این واقعیت را می توان در
نحوه برخالورد شالورای امنیالت بالا عالراق در جریالان اشالغال کویالت و صالدور قطعناماله ( 191آوریالل
)2002مشاهده نمود )UN SC Res 687,3 April 1991( .شورا در این قطعناناله تصالمیماتی در
رابطه با عراق اتخاذ نمود که به نظر بسیاری از کارشناسان با آیین داوری عاد نه انطباق نداشت .باله
این ترتیب شورای امنیت در مواردی که به طور مستقیم با صلح و امنیت جهانی مالرتبط اسالت بالرای
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خود صالحیت های نامحدودی قائل است و به ویده بعد از پایان جنگ سالرد زمیناله هالای توجاله باله
چنین صالحیت هایی بیش از پیش فراهم شده اسالت ( .)Taylor, 2005:1-99افتالادن سرنوشالت
پرونده ایران به دست شورای امنیت ضمن این که باعث کاهش وجه حقوقی و فنی پرونده و افزایش
وجه سیاسی و امنیتی آن شد منجر به دخالت گسترده شورای امنیت؛ خصوصاً ایالا تمتحالدهآمریکالا
گشت .این مهم ما را به دریافت رئالیستها در خصو نقش و ماهیت نهادهالای بالینالمللالی نظیالر
شورای امنیت ملی میرساند .از نظر رئالیست ها ،نهادهای بینالمللی در نهایت منافع قدرت هدمون را
تأمین می کنند (اس پی  .)292-221 :2990 ،رئالیستها در کنار بدگمانی به نقش مستقل نهادهای
بینالمللی معتقدند تحلیل نهایی رفتار این سازمانها باید با توجه به منافع کشورهای قدرتمند ارزیابی
شود .سخنان جان بولتون معاون وزیر امورخارجه دولت بوش در امور سازمانهای بینالمللالی و رابالط
وزارت امورخارجه با سازمان ملل در فوریه 2000نشانگر واقعیت فوق است .وی میگوید:
سازمان ملل متحددی وجود ندارد.یک سازمان بین المللی است که گاه گاهی می تواند در خدمت
تنها ابرقدرت باقی مانده به کار گرفته شود.این ابر قدرت ایا ت متحده آمریکاست .سازمان ملل بایالد
از آن پیروی کند.هر جا منافع ما ایجاب کند از آن استفاده می کنیم و هر جا منافع ما ایجاب نکنالد از
آن استفاده نمی کنیم (بلی  .)11-19 :2911 ،به این ترتیب دولت محمود احمالدی نالداد بالا تمالرد از
سیاست های قدرت های بزرگ ،باعث شکل گیری یک ائتالف جهانی از قطالب هالای قالدرتجهالان
علیه ایران شد .در ادامه با موضعگیریهای تهاجمی علیه هولوکاست ،بی صهیونیزم هالم بالا شالدت
بیشتری در کنار بی اروپا و آمریکا قرار گرفت .هراس کشورهایعربی از یک ایران هستهای ،اعراب
را نیز به جبهه مذکور ملح ساخت.
در برابر سیاست های هسته ای دولت احمدی نداد ،قدرت های بزرگ به رهبری آمریکا با استفاده
از مکانیسم تحریم ضمن منزوی کردن ایران ،با تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران و معیشالت مالردم
نهایتاً موف به تغییر رفتار ایران در دولت یازدهم شدند .دراین بخش به نقش تحالریم هالا باله عنالوان
مکانیسم قدرت های بزرگ برای تغییر رفتار جمهوری اسالمی اشاره می کنیم:
تحریم های بین المللی عامل انزوا و رکود اقتصادی ایران:
الف)تحریم های یک جانبه آمریکا
از پیروزی انقالب اسالمی تا سال  1991آمریکا مدیریت تحریم های ایران را به طور یکجانبه به
عهده داشت .با بحران گروگان گیری در نوامبر ،2010آمریکا تحریمهای خود علیه جمهوری اسالمی
را آغاز نمود .آمریکا واردات نفتی از ایران و کمک های نظامی به این کشور را ممنوع کالرد .در ذیالل
قانون «اعمال قدرت در شرایط اضطراری اقتصادی بینالمللالی» و بالر خالالف مفالاد قالرارداد الجزایالر
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( )2092تمام داراییهای ایران در بانک ها و شرکت های آمریکالایی را بلوکاله نمالود .ایالن مالوج اول
تحریمهای آمریکا علیه ایران بود ()Torbat, 2005:407-434سه سال بعد آمریکا ایران را حالامی
تروریسم نامید و یک چارچوب جدید را برای توجیه رفتارهای محدودکننده و تحالریم هالای گسالترده
علیه ایران ایجاد نمود.
در دوران بیل کلینتون استد ل برای تحریم های آمریکا علیه ایران این بود که حمایت ایالران از
جنبش های تروریستی مانند حزب اهلل و حماس یک تهدید فوق العاده برای منافع اقتصادی و امنیالت
آمریکا در جهان است (.)Middle East Report,2013:6-7
از دهه  2009کنگره آمریکا با دادن مجوز برای چند اقدام ،تحریمهالای ایالران را گسالترش داد:
نخستین اقدام این بود که قانون تحریم های ایران لیبی به قانون تحریمهای ایران تغییر کرد .اقالدام
بعدی تقاضای مجازاتهای خارجی بود که می توان آن را باله عنالوان یکالی از مهالمتالرین تغییالرات
سیاست آمریکا در قبال ایران مطرح کرد ( .)GovTrack.us ,2014حمالالت تروریسالتی در سالال
 1992و افشای فعالیت های هسته ای ایران در سال  1991بنیاد جدیدی برای گسترش تحریمهالای
ایران ایجاد کرد .که می توان گفت این تحریم ها بخشی از یک هدف گسترده بالا عنالوان مکانیسالم
ماشه بود .سازوکار ماشه روندی است که آمریکاییها از ابتدا بر آن تأکید داشتند و محتالوای آن ایالن
است که باید سازوکاری پیشبینی شود که اگر ایران تعهدات خود را نقض کرد ،تحریمهای رفع شده
این کشور پ از تواف  ،بهسرعت قابل بازگشت باشند .این ماشه باید همیشه آماده چکاندن باشد تالا
به تعبیر غرب ،تهران همواره سایه تحریمها را با ی سرخود احساس کرده و به مفالاد توافال پایبنالد
بماند (« .)Dumbrel, 2014قانون حمایت از آزادی ایران» نیز محالدودیت هالایی را بالر اشالخا ،
گروه ها و یا کسانی که به گسترش سالحهای کشتار جمعی کمک می کنند اعمال نمود و همننالین
چارچوبسیاستهای آمریکا در رابطه با ایران را مشخص کرد .هدف تغییر رژیالم باله وضالوح در ایالن
عبارت قانون آزادی ایران بیان شده است :آمریکا باید حمایت کند از :تالشهایی که به وسیله مالردم
ایران برای اعمال اراده خود برای شکل دادن به حکومت صورت می گیرد-1 .برگزاری یک رفراندوم
در ایران با نظارت نهادهای بین المللی .رئی جمهور آمریکا نیز حمایالت مالالی و سیاسالی از افالراد و
گروه هایی که در ایران از دموکراسی حمایت می کنند و مخالف تکثیر سالح کشتار جمعی هسالتند را
مورد تأیید قرار داد ( .)Iran Freedom and Support Act ,2005در دوران اوباما آمریکا یالک
بسته جدیدی از تحریمهای سختگیرانه و جامع علیه ایران بر اساس«قانون جامع تحریمها ،مسئولیت
پذیری و محرومیت ایران» در سال 1929تصویب نمود .این قانون که ترکیبی از تمالام سیاسالتهالای
محدود کننده آمریکا در قبال ایران است و هدف آن منزوی کردن ایران به لحاظ اقتصالادی ،مالالی و
بانکی میباشد با امضای اوباما در  2جالو ی  1929اجرایالی شالد(Bureau of Public 2011
 .)Affairs Department of State,در  12نوامبر  1922اوباما یک گام مهالم بالرای منالزوی
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کردن سیستم بانکی ایران به وسیله شناسایی جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک محدوده « بسیار
نگرانکننده در زمینه پولشویی » طب بخش « 922قانون میهن پرستی ایالا ت متحالده» برداشالت.
( )US Department of the Treasury, 2011وزارت خزانه داری ایالا تمتحالده ،جمهالوری-
اسالمیایران را بهخاطر حمایت این کشور از تروریسم؛ پیگیری سالح های کشتار جمعالی ،اتکالاء بالر
نهادهای متعل به دولت یا نهادهای کنترل شده برای تسهیل گسترش سالالحهالای کشالتار جمعالی؛
فعالیتهای مالی غیرقانونی و فریبکارانه که نهادهای مالی ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و دیگر
نهادهای تحتکنترل دولت در جهالت تسالهیل رفتالار غیرقالانونی ایالران و فالرار از تحالریمهالا باله آن
میپردازند ،به عنوان محدوده بسیار نگرانکننالده پولشالویی مطالرح کالرد ( ,US Department of
.)State, 2014
در همین راستا از طری بخش  2101یحه اختیارات دفاع ملی بالرای سالال مالالی  ،1921بالرای
منزوی کردن ایران به لحاظ مالی ایران را تحت فشار قرار دادندو آمریکالا مشخصالاً از شالرکت هالای
خارجی خواست که معامالت خود با ایران را متوقف کنند (.)US Department of State,2014
ب)تحریم های چند جانبه سازمان ملل
علی رغم تالش های کلینتون و بوش به ترتیب جامعه بین المللی به طور عام و اتحادیه اروپا باله
طور خا سیاستهای واشنگتن را دنبال نکردند و برای ایران محدودیتهای تجاری اعمال نکردند.
به عنوان مثال در زمان بحران گروگان گیری،هم پیمانان آمریکا به ویده ژاپن و جامعه اروپالا تحالریم
های اند تجاری بر ایران تحمیل نمودند؛ به طوری که بر تجارت و جریان بازرگالانی ایالران اثالرات
بسیار کمی داشتند .همزمان در ژانویه  ،2099شوروی ساب با هرگونه تالشی بالرای تحمیالل تحالریم
های سازمان ملل بر ایران مخالفت کرد.در سال  2009و  1991اروپا با رویکرد آمریکا در قبال ایالران
مخالفت نمود و در عوض به روابط عادی خود با ایران ادامه داد و این رویکرد تالا شکسالت مالذاکرات
تروئیکای اروپا با ایران ادامه یافت ( .)Macaluso,2014:6در سالال  2001آمریکالا قالانون تحالریم
های ایران را تصویب کرد و کشورهای اروپایی رفتارهای آمریکا را محکوم کردند ،چون این قانون از
یک طرف به تالش های دیپلماتیک آن ها با ایران صدمه می زد و از طرف دیگر تالالش تعالدادی از
شرکت های اروپایی که برای تأمین نفت خود و سایر معامالت مهم شان با ایران آماده می شدند را با
شکست مواجه می نمود .به همین خاطر اتحادیه اروپا آشکارا شرکت های اروپایی را بالرای عالدول از
سیاست ها و رفتارهای آمریکا دعوت می کرد( .)Macaluso,2014:6به دنبالال گالزارش آژانال
بین المللی انرژی اتمی از فعالیتهای محرمانه غنی سازی اورانیوم توسط ایران و همزمان با مذاکرات
هسته ای سه کشور انگلی  ،فرانسه و آلمان با ایران که به وسیله حسن روحالانی رهبالری مالی شالد،
کنگره آمریکا «قانون حمایت از آزادی ایران» را تصویب کرد .بنابراین حکومت آمریکا نه تنها تالش
های دیپلماتیکی که به وسیله متحدان اروپائیش آغاز شده بود را رد کرد بلکه حتی با تحمیل تحالریم
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های سخت بر ایران در مقابل استراتدی اروپالا قالرار گرفالت ( .)Macaluso,2014:6مرحلاله اول
تحریم ها ،دهه های زیادی به طور یکجانبه توسط آمریکا اعمال می شد و به همین خالاطر تالأثیرات
زم را برای تغییر رفتار ایران نداشت .چون آمریکا و قدرتهای بزرگ سیاستهایی که در قبال ایران
اتخاذ میکردند اغلب با هم در تضاد بودند .اما  9از سال  1991به بعد ،مدیریت آمریکا منجر به ایجالاد
یک اجماع بین المللی در راستای تحت فشار قرار دادن ایران شد .در ایالن مرحلاله بالا ارجالاع پرونالده
ایران به شورای امنیت سازمان ملل ،سیاستهای تحریم آمریکا علیه ایران مشروعیت یافالت .اجمالاع
بینالمللی بر سر نیاز به اعمال فشار بر ایران ،منجر به ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت
در سال  1991و صدور  0قطعنامه سازمان ملل علیه ایران شد .بین سال های  1991تالا  1929و بالر
اساس قطعنامه های شورای امنیت ،تجارت مواد هسته ای حساس با ایران ممنوع شد ،سرمایه هالای
مالی ایران بلوکه شد و اشخا  ،کارشناسان نظامی و تمام افالرادی کاله در فعالیالت هالای هسالته ای
ایران مشارکت داشتند در فهرست تحریمهای بین المللی قرار گرفتند ( .)Macaluso,2014:7در
بین قطعنامه هایی که علیه ایران صادر شد ،قطعنامه  2010بسیار پیشالرفته تالر و حامالل یالک بسالته
کامل از تحریم های سازمان ملل بود .نکته قابل توجه این بالود کاله ایالن قطعناماله یکالی از آخالرین
قطعنامه هایی بود که علی رغم تهدید وتو شدن توسط روسالیه و چالین ،بالا اجمالاع اکثریالت اعضالای
شورای امنیالت تصالویب شالد ( .)UN SecurityCouncilResolution 1929, 2010در ایالن
قطعنامه به جز تحریم های نفتی و مالی ،راهی برای تحریم های یک جانبه به وسیله استرالیا ،کانادا،
ژاپن ،نروژ و کره جنوبی علیه ایران بالاز شالد )Downes and Maloney, 2011(.ایالن قطعناماله
نقشی بسیار حیاتی در رسمیت بخشیدن به سیاست های فشار و تحریمی که آمریکا برای دهه ها به
تنهایی علیه ایران دنبال می کرد ایفا نمود و راه را برای افزایش فشارهای یک جانبه علیه ایالران بالاز
نمود .در همین رابطه یک مقام ارشد وزارت امورخارجه آمریکا در سال  1922اعالم نمود که« :از نظر
ما تحریم هایی که از طری قطعنامه  2010شورای امنیت تصویب شده نه تنها فشالارهای سالختی را
به حکومت ایران تحمی نموده بلکه برای ما یک منشور رفتاری ایجاد کرده کاله از طریال رفتارهالای
خالالالود و همالالالاهنگی رفتالالالاری بالالالا همتایال الان خالالالود بالالاله فشالالالار علیال اله ایال الران ادامالالاله دهال الیم»
(.)US Department of State, 2014
یکی از مهم ترین تفاوت های قطعنامه های سازمان ملل با قطعنامه های دیگر این بود که ایالن
قطعنامهها ،حامل ترس از مجازاتهای آمریکا برای شرکت هایی بود که می خواستند معامالت خالود
با ایران را ادامه دهند .با صدور قطعنامه های سازمان ملل ،شرکتهای بسیاری سرمایه های خالود را
از ایران خارج نمودند و بسیاری نیز از معامالت تجاری با ایران صرف نظر کردنالد؛ باله همالین خالاطر
ایران به شدت با کاهش سرمایه گذاری خارجی مواجه شد.
ج)تحریم های اروپا
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شورای اتحادیه اروپا اولین مرحله تحریم ها را در سال 1991و فقط دو ماه بعد از قطعناماله 2191
شورای امنیت بر ایران تحمیل نمود.این مرحله از تحریم ها ،فشار گسترده ای را برکلیت اقتصاد ایران
و بخش مالی آن تحمیل نمود؛ خصوصاً تصمیمات شورا یک تحریم کامل اقتصادی نفتی را بر ایالران
تحمیل نمود که شامل ممانعت از تهیه وسالایل و خالدمات بالرای صالنعت پتروشالیمی ،بلوکاله کالردن
سرمایههای بانکمرکزیایران و سرمایههای دیگر ،ممانعت از واردات برخی مواد اولیه اساسی ،ممانعت
از واردات تجهیزات مربوط به کشتی سازی و  ...بود ()Macaluso,2014:7
تحریم ها و چرایی تغییر رفتار جمهوری اسالمی
از دهه  2009بسیاری از کارشناسان و محافل دانشگاهی بر افزایش تحالریم هالای اقتصالادی باله
عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی تمرکز کردند .آنها به دنبالال سالنجش میالزان محالدودیتهالا،
اثرات انسانی و میزان تأثیرات تحریمها بودند .آن ها معتقد بودند که تحریمهالا مالیتوانالد یالک ابالزار
کلیدی در جلوگیری از جنگ قلمداد شود و حتی می تواند جایگزین خوبی برای درگیری های نظامی
باشد ( .)Schwebach & Morgan, 1998: 66-74تحریم های قدرت های بزرگ با هدف قرار
دادن اقتصاد و معیشت مردم،حکومت ایران را تحت فشار قرار داد تا از سیاست های هسالته ای خالود
عدول کند.نگاهی به اثرات مخرب این تحریم ها بر کلیت اقتصاد ایران نشان می دهد که جمهالوری
اسالمی اگر سیاست هسته ای خود را تغییر نمی داد و برجام را نمی پذیرفت شاهد فروپاشالی اقتصالاد
خود می بود و نهایتاً حمایت افکار عمومی را از دست می داد .مهم ترین هدف تحریم ها،بخش نفتی
به عنوان ستون اصلی اقتصاد ایران بود.مطاب با گزارش بانک جهانی ،تولید ناخالالص داخلالی واقعالی
ایران  1/1درصد در سال  1921و  0/0درصد در نیمه اول سال  1929کاهش داشته اسالت؛ یعنالی در
بیش از دو دهه گذشته به پایینترین حد خود رسیده بود .تعدادی از مشاغل از بالین رفتنالد ،وامهالای
بدون باز پرداخت افزایش پیدا کردند ،صنایع ثبت شده زیادی نابود شدند .بررسالی کارشناسالان نشالان
میدهد که افزایش فشار تحریمها بر بخش انرژی نقالش مهمالی در کالاهش تولیالد ناخالالصداخلالی
ایفانموده است .از سوی دیگر سوءمدیریت داخلی ،سیاست های غلط پولی و فسادمالی نیز در کاهش
تولید ناخالص داخلی ،نقش مؤثری ایفا نمودند (.)Bozorgmehr, 2014
مطاب اعالم بخش اطالعات اکونومیست قبل از تحریم نفتی ،صادرات نفتالی  99درصالد از کالل
صادرات کشور و  19تا  19درصد از درآمالدهای دولالت را تشالکیل مالی داد (Economist ,2014
 .)Intelligence Unitولی با اعمال تحریم های اقتصادی نفتی آمریکا و اروپا در تابستان  1921و
علی رغم برخی بخشودگی ها ،درآمدهای ناشی از کل صادرات نفت ،در کمتر از یک سالال19درصالد
کاهش یافت ( )US Energy Information Administration, 2014قبل از این تحریم ها،
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اتحادیه اروپا روزانه  199999هزار بشکه نفت از ایران خریداری می کرد که برابر با  29درصد از کالل
صادرات ایران در آن زمان بود (.)ICG, Spider Web, 13
در نتیجه ایران ،درپایان سال  1921تولید نفتی اش را از  1/9میلیون بشکه در روز به حالدود 1/1
میلیون بشکه در تابستان  1921کاهش داد ( .)Gladstone, 2012تحریم های نفتی اعمالال شالده
در بخش نفتی به گسترش فساد و قاچاق نفتی در سایه حمایت برخی از مقامات دولتی منجر شالد .در
زمان احمدی نزاد اعالم شد که  199میلیارد د ر از درآمدهای کشالور ناپدیالد شالده اسالت .در فوریاله
 1920دیوان محاسبات رسماً اعالم کرد که بین مارس 1921و مارس  1929حدود 19میلیالارد د ر از
درآمدها به خزانه دولت منتقل نشده است ( .)Bozorgmehr,2014کالاهشصالادراتایالران نیالز تالا
حدی به خاطر اقداماتی مانند قانون تحریم ایران و فرمان اجرایی 29111بود که به آمریکا اجازه مالی
داد تا مجازات ها و جریمه هایی بر شرکت های خارجی که نفت و یا فرآورده های نفتی از ایران وارد
کنند تحمیل نماید (.)EU Council Decision 2012/35CFSP
از طرف دیگر علیرغم این که برخی کشورهای آسیایی مانند چین و کره شمالی به واردات نفالت
از ایران ادامه می دادند اما به تدریج مسیر معامالت نفتی خود را به سالمت کشالورهای عربالی حالوزه
خلیج فارس ،مخصوصاً عربستان سعودی تغییر دادند؛ به طالوری کاله چالین از سالال  1922تالا 1921
واردات نفتی خود از ایران را  12درصد کاهش داد (.)Katzman ,2013
به علت تأثیرات مخرب تحریم ها بر ایران ،مطاب با نظر آژان بین المللالی انالرژی ،حتالی اگالر
تحریمهای ایران فوراً برداشته شوند بعید است که صنعت نفتی ایران بهطالور کامالل بتوانالد تالا سالال
1919میزان تولید قبلی خود را بازیابی کند ( .)World Energy Outlook,2012با وجود این کاله
ایران یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان نفت خام است اما به شدت به واردات بنالزین وابسالته اسالت.
آمریکا و دیگران تالش کردند که توانایی ایران برای واردات این ماده اولیه و توسعه تولید داخلالی آن
را کاهش دهند .بند  291از «قانون جامع تحریم ها ،مسئولیت پذیری ،و محرومیت ایالران» بالا سالوء
استفاده از وابستگی ایران به واردات بنزین ،فقط اجازه می داد ایران  09در صد نیازهای خود را در آن
زمان تأمین کند .به همین خاطر فروش بیشتر از یک میلیون د ر بنزین و تجهیزات و خدمات مرتبط
به آن به ایران ممنالوع شالد ( )CISADA, 2010: 111-195واردات بنالزین باله ایالران از حالدود
 219999بشکه در روز در کمتر از یک ماه به حالدود  99999هالزار بشالکه در روز کالاهش یافالت .در
نتیجه بسیاری از شرکتها از معامله با ایران منصرف شدند و سرمایههایشان را از ایران خارج کردنالد
درحالی که بقیه نیز مردد بودند که آیا به معامالت حود با ایران حتالی در بخالشهالایی کاله مسالتقیماً
تحریم نشده بود ادامه دهند یا نه به همین خاطر این شرکت ها به طور بالقوه حدود  19میلیارد د ر
فرصت سرمایه گذاری در ایران را از دسالت دادنالد ( .)Katzman ,2013طبال نظالر کالاخ سالفید،
شرکت هایی از قبیل ارنست اند یانگ ،دایملر آگ ،کاتر پیالر ،انی ،توتال و صدها شرکت دیگر ،برای
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جلوگیری از خطرات احتمالی ،سرمایه هایشان را از ایران خارج کردند و در نتیجه دسترسی ایالران باله
اقتصاد بین المللی بیش از بیش تضعیف شد ( .)The White House,2014آمریکا صنعت خودرو را
به عنوان یکی دیگر از ستون های اقتصاد ایران هدف قرار داد .و به بانک های خارجی اعالالم نمالود
اگر با بخش صنعت خودروی ایران معامالت مالی داشتهباشند از بازار آمریکالا محالروم مالیشالوند .در
نتیجالالاله تولیالالالد خالالالودرو در ایالالالران از سالالالال  1922تالالالا  09 1929درصالالالد کالالالاهش یافالالالت
(.)Katzman,2013:52
تحریم های آمریکا و اروپا در رکود اقتصادی ایالران نقالش مالؤثری ایفالا نمودنالد .از یالک طالرف
دسترسی ایران به ذخائر ارزی خود ،به شدت محدود شده بود؛ به طوری که به دلیل محدودیت هالای
بانکی ،ایران از ذخائر ارزی  299میلیارد د ری خود فقط به  19تا  99درصد آن دسترسالی داشالت .از
طرف دیگر چون هر معامله داخلی وابسته به فروش نفت بود لذا محالدودیت دسترسالی باله ارز باعالث
شده بود که نفت ایران به سختی به فروش برسد( .)Katzman,2013:51نکته جالب توجه ایالن
بود که خروج ایران از سیستم مالی جهانی و جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بالانکی ،شالرکت هالای
ایرانی را مجبور کرده بود تا از سیستم های قدیمی مالی استفاده نمایند .ایران به سختی به کا هالا و
خدمات عمده از قبیل غذا و تجهیزات پزشکی دسترسی داشت .این وضعیت بیثبات مالی در حقیقالت
به تقاضا برای ارز خارجی در بازار سیاه منجر شد و ریال ایرانی بالین مالارس  1921تالا مالارس 1929
حدود  99درصد از ارزش خود را در برابر د ر آمریکا از دست داد (.)Plaut ,2013
زم به ذکر است که سیاست های ناکارآمد مالی برای مقابله با افزایش قیمت ها به وخیم شالدن
اوضاع مالی مردم کمک کرد.در دسامبر  1929احمدی نداد با اجرای طرح یارانه ها ،سوبسیدهایی کاله
به انرژی و محصو ت اساسی اختصا یافته بود را لغو نمود.دولت حدود  09درصد از بودجه خالود را
به خانوادههای کمدرآمد اختصا داد که در میانه راه ،افزایش قیمت سوخت و سایر کا های اساسی
اثرات مخربی بر صنعت گذاشت و باعث افزایش تورم شد (.)Habibi,2013
دولت یازدهم؛ برجام و تغییر رفتار جمهوری اسالمی
دولت یازدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تحریمهایی که آمریکا رهبری آن را بر عهده داشالت
شرایط سختی را بر مردم ایران تحمیل کرده بود .آمریکا و هم پیمانانش به خاطر کنترل فعالیت های
هسته ای ایران و عقب نشینی ایران ازمواضع هستهای خود این تحریمها را اعمال کالرده بودنالد امالا
ایران نه تنها عقب نشینی نکرده بود بلکه به پیشرفت های خارق العاده ای در زمینه هسته ای رسیده
بود .از طرف دیگر این تحریم در زمینههای اقتصادی و سیاسی به شدت ایران را تحت تأثیر قرار داده
بود .به این ترتیب می توان گفت این تحریم ها دو اثر متفاوت و متضاد بر ایران به جای گذاشته بود:
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-2پیشرفت در فعالیت های هسته ای
همانگونه که گزارش های آژان بینالمللی انرژی اتمی نشان می دهد ،پیش از اعمال تحریم ها
ایران یک تأسیسات غنی سازی ،یک تأسیسات پایلوت با  210سانتریفوژ بالا درجاله غنالی سالازی 9,1
درصد ،یک نسل از سانتریفوژها و حداکثر  299کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی شده داشت .اما با اعمال
تحریم ها ایران به دو تأسیسات غنی سازی با  21هزار سانتریفوژ رسید که و می توانست غنی سازی
را با خلو  19درصد انجام داده و از سانتریفوژهای نسل جدید استفاده کنالد کاله ذخیالرهای  9هالزار
کیلوگرمی از اورانیوم غنی شده در اختیار ایران قرار داد (موسویان.)2901،
 -1تضعیف زیرساخت های اقتصادی و موقعیت سیاسی ایران
استراتدی تحریم ،رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کالاهش داد ،سالرمایهگالذاریهالای خالارجی را
محدود کرد ،ریال را ضعیف نمود ،تولید و صادرات نفت و گاز را کاهش داد و نرخ تورم را چنالد برابالر
کرد (موسویان .)2901،به عنوان مثال در ماه می  1929نرخ تورم  01درصد گزارش شد؛ درحالی کاله
بین سال  1999تا  1929میانگین نرخ تورم در حدود 21درصد بود .صندوق بین المللی پول نیز پالیش
بینی نمود که نرخ بیکاری در ایران ،تا سال  1920به  20/1برسد کاله در میالان کشالورهای آفریقالای
شمالی و خاورمیانه یکی از با ترین نرخ بیکاری بود (.)United Nations Report,2013
حتی محمود احمدی نداد ،رئی جمهور ساب کاله زمالانی تحالریم هالا را رفتالاری تمسالخر آمیالز
توصیف کرده بود ،اذعان نمود که تحریمها اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است .تحریمها طبقه
متوسط در جامعه را از بین برد ،بخش خصوصی را به نفع بخش دولتی به حاشیه رانالد و تجالارت را از
سیستم بانکداری رسمی خارج و به سمت شبکه های زیرزمینی متمایل نمود و ایران را ناگزیر کرد تالا
از اقتصاد بازاری فاصله بگیرد( .موسویان)2901،
نکته قابل توجه این بود که آمریکا و غرب با اعمال تحریم ها به مهم ترین هدف خالود کاله اثالر
گذاری بر زندگی مردم بود رسیدند چون این اثرگذاری می توانست منجر به فشار افکار عمومی برای
وادارکردن کارگزاران سیاسی نظام به مذاکره برای کاهش تحریمها و نهایتاً رها شدن مردم از زیر بار
فشارهای کمر شکن اقتصادی شود .به همین خاطر بود که حسن روحانی در تبلیغات انتخابالاتی خالود
یکی از برنامه های خود را شکستن اجماع بین المللی علیه ایران و کاهش تحریم ها در سایه مذاکره
و دیپلماسی عنوان نمود.وی با در حساسیت مردم و به خطر افتادن معیشت آن ها بیشالتر بالر حالل
مشکالت ایران در صحنه بین المللی و با قدرت های بزرگ تأکید نمود.
اگر چه آمریکا از ابتدا برای انزوای ایران سیاستهای تحریم را دنبال کردهاسالت امالا در  0سالال
دوم دولت احمدی نداد موف شد تا ایران را به واکنش وادارد .این که چرا تحریم ها در گذشته عمالل
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نکرده اند و اکنون مؤثر واقع شدند به دو عامل زیر بر می گردد :او ً گسترش تحالریم هالا باله حالوزه
اقتصاد و بخش مالی ثانیاً تغییر اقدامات یک جانبه آمریکا به سمت اقدامات چند جانباله کاله در سالال
1991با صدور اولین قطعنامه شورای امنیت آغاز شد (.)Macaluso,2014:3
با توجه به این که حاصل تحریم های اقتصادی ایران ،رکود اقتصادی ،به خطالر افتالادن معیشالت
مردم ،انزوای جهانی ،کاهش سرمایه اجتماعی ،انواع فسادهای مالی و پولی و ...بود لذا نظام جمهوری
اسالمی با شروع دولت یازدهم به این نتیجه رسید که باید سیاستهای هسته ای خود را تغییر دهالد.
به همین خاطر وارد مذاکرات مهم ،تاریخی و طو نی با گروه  1+2شد که نتیجه آن امضای برجام و
لغو تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران بود .با آن که مسئولین نظام جمهوری اسالمی
به دنبال القاء این باور به محافل داخلی و خارجی هستند که نشستن ایران بر سر میز مذاکره با شالش
قدرت بزرگ جهان ،نشان دهنده قدرت دیپلماسی ایران است اما نگاهی به شرایط ایران قبل و بعد از
امضای برجام ،ما را به این مهم می رساند که جمهوری اسالمی چاره ای جز اتخالاذ رویکالرد تعالاملی
نداشته است و این ناگزیری ،حاصل اعمال قدرت ساختار نظام بین الملل بوده است.
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نتیجه گیری:
بر اساس آن چه در متن پدوهش حاضر آمد می توان گفت بعد از این که غرب به رهبری آمریکا
نتوانست از راه تقابل نظامی (جنگ تحمیلی) رفتار جمهوری اسالمی را تغییر دهد لذا اعمالال تحالریم
های اقتصادی را به عنوان مهم ترین ابزار سیاست خارجی خود در مقابل ایران در سطح وسیعی مورد
استفاده قرار داد .به طوری که می توان گفت تن دادن ایران به مذاکره با غرب نتیجه مستقیم اعمال
تحریم ها بود و این نشانگر نقش تعیین کننده قدرت در مناسبات بین المللالی اسالت .در واقالع قالدرت
تعیین کننده رفتار سیاسی کشورهای مختلف حاضر در نظام بینالملل است؛ به عبارت دیگر هر چقدر
که یک واحد سیاسی واجد قدرت بیشتری باشد رفتارهای آن از ثبات بیشتری برخوردار و می تواند بر
رفتار سایر واحدهای سیاسی نیز تأثیر بگذارد .جمهوریاسالمیایران نیز از قاعده فوق مستثنی نیسالت
و تا کنون قدرت های بزرگ نقش مهمی در نوع رفتار آن ایفا نموده اند .علی رغم مقاومت در برخالی
از عرصهها مخصوصاً عرصه هسته ای ،در نهایت تحت فشارهای بین المللی تسلیم شده است لذا اگر
این واحد سیاسی بخواهد در نظام بین الملل به عنوان یک واحد تأثیرگذارسیاسی عمل کند و در برابر
قدرت های بزرگ در موضع انفعالی قرار نگیرد باید به سالمت قالدرت افزایالی بیشالتر در زمیناله هالای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و نظامی برود .در غیر این صورت باید به صورت یالک کنشالکر منفعالل و
پیرو عمل کند.
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