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چکیده
در این مقاله تاثیر گفتمانهای سیاست داخلی بر عملکرد جریانهای سیاسی در مذاکرات هسته ای بررسی خواهد شد .فرضیه نویسنده
مقاله این است که اعتقاد گفتمان اصالح طلبی به تنشزدایی و توسعه سیاسی موجب شده تا این گفتمان مخالف چالش بررای پیشررفت در
فناوری هستهای باشند .در مقابل ،اصولگرایان انرژی هستهای را نماد مقابله و مقاومت مقابل غرب میدانند .اعتدال گرایان نیز بره واسرهه
اعتقاد به توسعه اقتصادی و همکاری با نظام جهانی ،موافق اعتماد سازی با غرب برای حل مساله هسرتهای هسرتند .ضرمن اینکره آرایرش
نیروهای سیاسی داخل نظام براساس اعتقاد به برجام یا مخالفت با برجام سنجیده میشود .به منظرور آزمرون فرضریه مزبرور ،ضرمن مررور
برخی تئوریها ،ابعاد اندیشههای جناحهای اصلی سیاست ایران براساس نظریه گفتمان بررسی خواهد شد و سپس ،عملکرد آنها در زمینره
مذاکرات هستهای ارزیابی خواهد شد.
مناقشه هسته ای ایران موجب پیوند سیاست داخلی و سیاست خارجی گردید به نحوی که فراز و نشیب این پرونده موجب تغییررات در
آرایش نیروهای سیاسی داخلی نظام شد .برخی از اصولگرایان را به اعتدالگرایان نزدیك کرد و موجب شد شکاف بزرگی میان اصرولگرایان
شکل بگیرد .مناقشه هستهای موجب شکافهای بزرگی در سیاست ایران شد .از فاصله گرفتن روحانی و اصولگرایان تا نزدیك شدن امثرال
دکتر والیتی و دکتر الریجانی به طیف اعتدالی .بر این اساس می توان این نتیجه را از مقاله حاضر گرفت که مناقشه هستهای موجب تبدیل
شدن جدال چپ و راست به جدال برجامیان  /نابرجامیان در سیاست ایران گردید و چپ و راسرت جدیرد در عرصره سیاسرت ایرران شرکل
گرفت.
واژگان کلیدي :گفتمان ،اصالحطلبی ،اصولگرایی ،اعتدال ،مذاکرات هستهای ،پرونده هستهای ایران.
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مقدمه
در  23تیر ماه  1394دو طرف مذاکره در وین به نتیجه رسیدند تا شرب عردم توافرق از سرر
محمد جواد ظریف به عنوان ریریس تری چهرارم مرذاکره کننرده هسرتهای کره دربراره ارتبرا
گفتمانهای سیاست داخلی ایران با سیاستهای غرب تاکنون صری ترین سخنان را گفته است،
برداشته شود؛ تا محمد جواد ظریف اینگونه رسیدن به برجام را روایرت کنرد؛ «حضرور مرردم در
انتخابات سال  92ریاست جمهوری مذاکرات را به ثمر رساند ...حضور مرردم پرای صرندوا رای
باعث شد تا طرف مقابل از تحمیل ارادهاش بر مردم ایران ناامید شود( ».سایت دیپلماسی ایرانی،
 )1394 /5/18روایتی که سیاست خارجی را به سیاست داخلی پیوند میزند .داستانی که از سرال
 81آغاز و اکنون به پایانش رسیده است .داستانی که اگر مذاکرات تی اول هستهای را ابتدای آن
بدانی و مذاکرات تی دوم و سوم را میانه اش ،اکنون به نقهه پایرانی رسریده اسرت .خهری کره
میتوانست میانهروهای ایران و غرب را در قالب بیانیه سعدآباد و بعد توافق پاریس به ه وصرل
کند ،ابتدا توسط بوش پسر در آمریکا و مدتی بعد توسط محمود احمدینژاد در تهران پاره شد ترا
مساله هسته ای ،غرب و ایران را طی دهه اخیر بیشتر از همیشه از یکردیگر دور کنرد و سیاسرت
داخلی و خارجی را به ه پیوند زند .شاید اکنرون بتروان گفرت کره مسراله هسرتهای نره فقرط
موضوعی دیپلماتیك یا حقوقی و حتی سیاسی که جنبههای گفتمانی و جامعه شناختی نیرز پیردا
کرده و حول آن میتوان انواع گفتمانهای سیاسی را تصور کرد :گفتمان اصالحطلب ،اعتردال و
اصولگرایی .سه گفتمان اصلی سیاست رسمی در ایران که در طول دهره گذشرته هرر یرك بره
نحوی در دو سه نظری و عملی بر دیپلماسی هستهای تاثیر گذاشتهاند.
در این مقاله به منظور نائل شدن به هدف پژوهش که ارتبا برقررار کرردن میران عملکررد
تی های مذاکره کننده و ریشههای فکرری آنهرا مریباشرد ،ایرن فرضریه تردوین شرده اسرت:
اصالح طلبان با گفتمان اصالحطلبی رویکرد تنشزدایی در مساله هستهای را عاملی برای حرکت
به سمت دموکراتیك شدن و توسعه سیاسی ،میانه روها با گفتمان اعتدال رویکرد اعتمادسرازی و
مصالحه جویانه را عراملی بررای توسرعه اقتصرادی و همراهنگی برا سراختار نظرام برینالملرل و
اصولگرایان با گفتمان اصولگرایی رویکرد سرسختانه در حفظ فناوری هسته ای را عاملی بررای
ایستادگی و مقاومت مقابل غرب و تثبیت قدرت منهقهای و فرا منهقهای ایران میدانند .در واقع،
فرضیه مقاله به دنبال تاثیرگذاری گفتمانهای مختلرف بره عنروان متغیرر مسرتقل برر رویکررد
هستهای نیروهای مختلف سیاسی در عرصه نظر و عمل است .به همین منظرور ،پرس از بحرث
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پیرامون برخی تئوریها به واسهه اینکه از نظر متدولوژیك از روش گفتمان استفاده شده اسرت،
ویژگیهای گفتمانهای سهگانه را بحرث مریکنری  .سرپس ،بره تراریخ اداره پرونرده هسرتهای
می پردازی  .در نهایت ،ضمن تقسی بندی طیفهای مختلف پیرامون مساله هسرتهای بره اثبرات
فرضیه که از ارتبا برقرار کردن میان این گفتمانها و رویکردهای عملی و نظرری گرروههرای
سیاسی در مساله هستهای میگذرد ،میپردازی .
چارچوب نظري
برای سامان دادن به فرضیه الزم است تا از چند نظریه علوم سیاسی ،جامعهشناسی سیاسری
و روابط بینالملل بهره گرفته شود .مهمترین آنها نظریه گفتمان 1الکال و مروف اسرت کره بره
واسهه آن میتوان گفتمانهای مورد اشاره را مورد بحث و بررسی قرار داد.
ارنستو الکال 2و شنتال موف 3با استناد به نظریه گفتمان فوکو نظریه پست پوزیتیویستی خود
را ارائه دادند و ادبیات پست مدرن فوکو را به نقد نظام سلهه پیوند زدند تا چپ نو گامی به جلرو
برداشته باشد .از نظر این دو ،هر عمل و پدیدهای برای معنادار شدن و فهمیده شردن بایرد درون
نظام گفتمانی قرار گیرند« .هیچ چیز بنیادینی وجود ندارد که به سرایر پدیرده هرا معنرا و هویرت
بخشد ،بلکه هویت هر چیز در شبکه هویتهای دیگری که با ه مفصلبندی 4شدهانرد ،کسرب
می گردد» (حقیقت )598 :1391 ،در نظریره الکرال و مروف ،گفتمران عبرارت اسرت از «کلیرت
ساختاردهی شده که از عمل مفصلبندی حاصل میشود»( .حقیقت )599 :1391 ،از نظر آنهرا،
این گفتمانها هستند که تصورات از واقعیت و جهان را شکل مریدهنرد .مفصرلبنردی در ایرن
نظریه عبارت است از« :هر عملی که میان عناصر پراکنده در درون یك گفتمران ارتبرا برقررار
کند؛ به نحوی که هویت این عناصر اصالح و تعدیل شود»( .حقیقت)599 :1391 ،
از دیگر مفاهی نظریه الکرال و مروف ،قابلیرت دسترسری5و اعتبرار 6اسرت .مفهروم قابلیرت

1. Discourse
2. Ernesto Laclau
3. Chantal Mouffe
4. Articulation
5. Availability
6. Credibility
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دسترسی معین میکند که چگونه در زمان بحران بعضی گفتمانهرا برا شررایط بهترری روبرهرو
می شوند .قابلیت اعتبار میزانی است برای نسبت میان اصول پیشنهادی گفتمان با اصول اساسری
آن گروه اجتماعی .دال مرکزی 1و دال شرناور دو مفهروم مهر دیگرر نظریره گفتمران هسرتند.
براساس تعریف« ،دال مرکزی به حالتی اشاره دارد که معنای نشانه به حالت انجماد درآمده است
ولی دال شناور به حالتی داللت میکند که نشانه در میدان مبارزه گفتمرانهرای متفراوت بررای
تثبیت معنا شناور و معلق است»( .حقیقت )605 :1391 ،ضدیت و خصومت 2از محورهای نظریره
گفتمان تلقی می شود .براساس ضدیت ،نوعی رابهه خصمانه منجر به تولید یك دگرر مریشرود.
«از آن جایی که نظریه گفتمان با جوهرگرایی و ذاتگرایی سازگاری ندارد ،حضور دیگری اسرت
که میتواند در شکل دادن به هویت موثر افتد»( .حقیقت)605 :1391 ،
آنچه به طور مجمل مورد بحث قرار گرفت ،مربو به نظریه گفتمان الکال و موف برود کره
در این مقاله مورد استفاده قرار میگیرد.
آغاز فعالیت هستهاي ايران
بسیاری سال  1335را شروع فعالیت های هسته ای ایران می دانند .در این سرال توافقنامرهای
میان ایران و آمریکا به امضا رسید که از یازده ماده تشکیل شده بود وبره ایرران اجرازه اسرتفاده
غیر نظامی از انرژی هسته ای را می داد .این توافق بعدها منجر به تأسیس مرکز تحقیقرات اتمری
تهران در سال  1338شد.
فعالیتهای هستهای ایران که بخشی از پروژه مدرنیزاسیون شاه بود به قدری گسترش یافت
که در اواسط دهه  50بودجه ساالنه سازمان انرژی اتمی به  1/3میلیارد دالر رسیدMilani, ( .
)2010
تنش هستهاي چگونه آغاز شد؟
اگر بخواهی زمان آغاز مناقشه هستهای را تعیین کنی باید بگویی  23مرداد  .1381زمرانی
که یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که سابقه دشمنی فرراوان برا دولرت ایرران را دارد از
1. Nodal Point
2. Antagonism
◊ 156

بررسي نسبت گفتمانهاي داخلي با ديپلماسي هستهاي ايران◊

فعالیت های مخفیانه هسته ای ایران در اصفهان ،نهنز و اراک خبر داد .در حالی که تنها در نهنرز
ایران بدون اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت می کرد و اصفهان و اراک تحت نظرارت
آژانس بود .از این زمان بود که رفته رفته حساسیت آژانس بیشتر و برنامه هسته ای ایران تبردیل
به برنامه غیر عادی شد .در نهایت این روند به بیانیه شورای حکرام آژانرس منجرر شرد .مبنرای
بیانیه ،گزارش البردعی بود که در برخی موضوعات ایران را مته میکرد.
بعد از کش و قوسهای فراوان حسن روحانی بهعنوان حرد فاصرل دو جنراح راسرت و چرپ
سیاست ایران مدیریت پرونده هسته ای را در اختیار گرفت .اولین اقدام تی جدید هسته ای بیانیره
تهران بود .بیانیه ای که برای اصالح طلبان این حسن را داشت که وارد مسیر پرسنگالخ با غررب
نشوند و برای میانه روها اعتبار حل مسأله هسته ای ثبت شود در حالی که این بیانیه موجب خش
اصولگرایان شد.
بیانیه ای که موضوع اصلی آن تعلیق غنی سازی اورانیوم بود و آن طور که حسین موسرویان
می گوید مورد تایید مقامات ارشد نظام قرار گرفت؛ «آقای روحانی در تماس برا رئریس جمهرور و
بیت رهبری شرایط مذاکرات را بررای آنهرا شررح داد .بعرد از بیسرت دقیقره گفتگروی تلفنری،
رئیس جمهور و بیت رهبری با پیشنهاد فوا موافقت کردند ....آنها پذیرفتند ایران مهابق تعریف
البرادعی و نه فراتر از آن به صورت موقتی و داوطلبانه غنری سرازی اورانیروم را تعلیرق کننرد».
(موسویان)163 :1394 ،
حسن روحانی ه در کتاب خود تعامل با سران نظام درباره بیانیه تهران را تایید مریکنرد برا
این تفاوت که برای تعلیق غنی سازی اجازه ای از رهبری دریافت نمی کند؛ «سپس با دفترر مقرام
معظ رهبری تماس گرفت و خواست تا مباحث مهرح شده و شرایط به وجود آمده را بره رهبرر
معظ انقالب منتقل کنند و اگر ایشان نظر خاصی دارند فوراً به مرن منتقرل شرود امرا پاسرخی
دریافت نشد( ».روحانی)189 :1392 ،
جمعبندی همکاری هستهای ایران در قالب بیانیه تهران به همراه شبهههای پریش آمرده در
کاال الکتریك و نهنز در قهعنامه آبان  1382شورای احکام بازتاب یافت .قهعنامهای کره ضرمن
استقبال از همکاری ایران در پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق غنیسازی از قصرورهای ایرران در
همکاری های پادمانی گالیه کرد که این میتوانست راه را برای فرستادن پرونده ایران به شورای
امنیت باز کند.
گویا طرف غربی و به ویژه آمریکا از البرادعی خواسته بود که فشار بیشرتری برر ایرران وارد
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کند؛ «یك تعریف کامالً فنی مستلزم تعلیق تزریرق مرواد هسرتهای بره آبشرار سرانتریفیوژهای
غنیسازی بود ....اما اروپاییها خواهان تعریف وسیعتری بودند)ElBaradei, 2011: 140( ».
در نهایت اما مذاکرات بیشتر به توافق بروکسل انجامید .یکی از تحوالت مه درباره برنامره
هستهای ،قهعنامه شهریور  1383بود .در این قهعنامه نسبت به غنریسرازی ایرران هشردار داده
شده بود .از تزریق  37تن کیك زرد به تأسیسات تبدیل اورانیوم اصفهان ابراز نگرانی شده بود و
از ایران خواسته شد که تأسیسات آب سنگین اراک را نسازد.
با اتمام دولت اصالحطلبان و روی کار آمدن احمردی نرژاد مشرخ برود کره راه آنهرا از
یکدیگر جداست .علی الریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملری رسرید .او و احمردی نرژاد در
یك تصمی مشترک بودند و آن ه آغاز غنیسازی و سپس انجام مذاکره بود.
شورای حکام نیز به روال قدیمی قهعنامهای در  28شهریور  1384علیه ایرران صرادر کررد و
ایران را تهدید کرد که در صورت عدم همکاری پروندهاش به شرورای امنیرت خواهرد رفرت .در
تاریخ  31شهریور به طور روشن مواردی که ایران را به شورای امنیت می کشاند توضی داده شده
بود .رفتن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت نقهه عهف مهمی بود .با این حال نخستین بیانیه
شورای امنیت اما در  8فروردین  1385به صورت غیر الزامآور صادر شد.
رسیدن به فرمول 5 +1
پس از باال رفتن شعله های آتش بحران ،تروئیکای اروپایی پیشنهادی مهررح کردنرد کره در
آن از غنیسازی در خاک روسیه حمایت می شد .طرحی که خواسته ایران را نمی توانسرت ترأمین
کند .در حالی که مذاکرات به بن بست رسیده بود اما ناگهان آمریکا بررای شررکت در مرذاکرات
هستهای اعالم آمادگی کرد .فرمول جدید که  5 +1بود جای  EU3را گرفت.
فایننشال تایمز در این باره نوشت که آمریکرا یکری از بزرگتررین ریسرك هرا را در سیاسرت
خارجی خود انجام داده است)Financial Times, June 1،2006( .
آتش آرمان گرایی احمدی نژاد امان را از عمل گرایی الریجانی بریرده و راه را بررای توافرق
هستهای بسته بود.
در همین ایام سومین قهعنامه شرورای امنیرت صرادر شرد .در  2دی  1385قهعنامره 1737
مبتنی بر ماده  41منشور سازمان ملل به صورت الزم االجررا تصرویب شرد .نقهره تمرکرز ایرن
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قهعنامه بر غنی سازی به منظور فعالیت نظامی بود اتهامی که ایران آن را رد می کررد .در ادامره
اما الریجانی با وجود اختالفی که با احمدی نژاد داشت از سمت خود استعفا داد.
بعد از اختالفات روحانی – احمدی نژاد این دومین اختالف بین نخبگان سیاسی بر سر مسأله
هستهای بود که نشان از یك شکاف بزرگ میداد .شکافی که آغازش از پرونده هستهای بود.
اکنون که چندین سال از ماجرای رفتن الریجانی از شورای امنیت مری گرذرد کسری روایرت
دسته اولی از دالیل آن ارائه نکرده ولی به صورت کلی مریتروان گفرت کره قردرت شخصریت
الریجانی به قدری بود که اجازه نمی داد به عنوان یك مدیر متوسط با او برخورد شرود .گرچره در
آن زمان سخنگوی وقت دولت اعالم کرد که «الریجانی بره دلیرل مشرکالت شخصری اسرتعفا
داده( ».خبرگزاری فارس).1386 /8/ 28 ،
یکی از دستاوردهای الریجانی در مذاکرات توافق بر یك "طرح کاری" یا "مدالیتره" بررای
پاسخ به "مهالعات ادعایی درباه ساخت سالح" بود .که مربرو بره سرانتریفیوژهای  P1و ،P2
پلوتونیوم و معدن گچین میشد.
اما این طرح آمریکاییها راعصبانی کرد .مخالفت غرب در رسانههای شان هویدا بود تا جایی
که سرمقاله نویس روزنامه واشینگتن پست از البرادعی به عنوان هماهنر کننرده سررکش یراد
کرد .ونیویورک تایمز نوشت که او «سرمست قدرت جایزه نوبل ،است ».گزارش محمد البرادعری
در سوم اسفند  1386زمینه سومین قهعنامه تحریمی شورای امنیت را فراه آورد.
در این میان شکاف میان البرادعی و آمریکا کامال واض بود .البرادعی بعدها نوشت که ایرن
قهعنامه بدون توجه به یافتههای من منتشر شد و در پس آن اهداف سیاسی مستقر بود.
()Baradei, 2011: 280
پس از نامه  5+1به ایران در تابستان  ،1387مذاکرات بین ایران و  5 +1آغراز شرد و سرعید
جلیلی مدالیته جدیدی را ارائه کرده بود
اوباما در کاخ سفید به معنای تغییر استراتژی واشنگتن در قبال جهان برود .اوبامرا برا تئروری
قدرت هوشمند ژوزف نای نوعی نرم افزار گرایری را جرایگزین سرخت افرراز گرایری بروش پسرر
می کرد .در دور جدید مذاکرات هستهای پس از انتخابات سال  ،88ایرران بسرتهای را بره طررف
غربی پیشنهاد داد .واکنش آمریکرا امرا خیلری سررد برود و حراکی از اینکره بره دنبرال افرزایش
تحری هاست.
آنچه کار را برای به نتیجه رسیدن مرذاکرات سرختتر مری کررد افشرای تأسیسرات فرردو در
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شهریور  1388بود .برای مثال گوردن براون نخست وزیر بریتانیا از حرزب کرارگر گفرت« :عمرق
فریبکاری حکومت ایران جامعه بین الملل را شگفت زده و عصبانی کرده و راهحل های مورد نظرر
ما را سخت گیرانهتر خواهد کرد».
نیاز ایران به سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران به جامعه بینالملل ارائه شرد امرا واکرنش
خوبی دریافت نکرد و همین موضوع موجب شد در  18بهمرن  1388تولیرد اورانیروم  20درصرد
غنی شده در تأسیسات نظنز آغاز شود.
بعد از گزارش آمانو ،اوباما موضع سختی علیه ایران اتخاذ کرد و گفرت کره ایرران بره دنبرال
توسعه ظرفیت خود برای ساخت سالح هستهای است
بیانیه تهران و قطعنامه 1929
 25مهر ماه  1389زمانی بود که سه کشور ترکیه ،ایران و برزیل برای مبادلره سروخت گررد
ه آمدند تا بتوانند تحری های جدید شورای امنیت را به تأخیر بیندازند .این تفاه در قالب بیانیه
تهران اعالم شد اما با مخالفت آمریکا مواجره گشرت ترا یکری از آخررین ترالشهرای محمرود
احمدی نژاد برای حل بحران هسته ای بی ثمر بماند .اشکال آمریکا به بیانیه تهران ایرن برود کره
غنی سازی  20درصدی را در ایران متوقف نمیکرد.
شکست بیانیه تهران منجر به صدور سختترین قهعنامره شرورای امنیرت علیره ایرران شرد؛
قهعنامه  .1929پاییز  1389اما در ژنو مذاکراتی میان سعید جلیلی و کاترین اشتون که جایگزین
خاویرسوالنا شده بود ،برگزار شد.
مجموع مذکرات جلیلی – اشتون ه به جایی نرسیده تا اینکه دولت یازده به قدرت رسید.
روحانی به قدرت رسید تا پرونده هستهای مسئول اولش را دوباره در قامتی براالتر ببینرد .محمرد
جواد ظریف مسئول پرونده شد تا این بار راست مدرن به سمت حل مساله هستهای رود.
با حضور حسن روحانی در راس قوه مجریه پرونده بار دیگر به دست او افتاد .رئیس جمهرور
دوره یازده نیز آن را به وزارتخارجه و ظریف محول کررد ترا مرذاکرات را دنبرال کنرد .ظریرف
توانست در گام اول به توافق ژنو دست پیدا کند و در گامهای بعدی فاز سیاسی آن را در لوزان و
نهایتا توافق نهایی را در تیرماه  94به اتمام برساند.
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جدالهاي قبل و در حین برجام
شکافی که قبل از انتخابات سر باز کرده بود پس از توافق ژنو کامالً ابعاد جدیدی پیدا کرد و
سراسر فضای سیاسی کشور را فرا گرفت .در حالی که تی مذاکره کننده هستهای گمان میکررد
با اجماع داخلی پس از توافق ژنو مواجه خواهد شد اما به یکباره با موج عظیمیاز انتقادها روبهرو
شد که این توافق را در حد ترکمانچای میپنداشتند و شمشیر به روی آن کشیدند .این چنین بود
که جمع مخالفان توافق هستهای از ژنو تا لوزان و وین جمع شرد و در مقابرل بررجامیران صرف
آرایی کرد .گروهی که خود را دلواپس مذاکرات می دانستند و به دالیل سیاسی ،حقوقی و امنیتی
به نقد توافق ژنو پرداختند .طبق تئوری پولیارشی مورد نظر این پژوهش ،این گروه سرعی کردنرد
بهعنوان یکی از گروههای درون حاکمیت بر نظام سیاسری تراثیر بگذارنرد و در نگراه حرداکثری
زمینه توافق هسته ای را از بین ببرند و در حالت حداقلی ،توافق بد را به یك توافق خوب تبردیل
کنند .تولد این گروه که عمدتاً از چهرههای نزدیك به جبهه پایداری بودند دو قهبی برجامیران/
نابرجامیان را وارد فاز تازهای کرد و نقش این گروه را در حد اعتدال گرایان برهع نروان موافقران
توافق هسته ای برجسته کرد .دل واپسان اما به صورت کلی معتقد بودند که توافق ژنو یك توافق
بد و به ضرر ایران است و بر عکس آنچه ظریف و روحانی میگویند معامله برد -باخت است نره
برد -برد.
در یکی از اولین همایشهای منتقدان توافق ژنو ،الیاس نادران نماینده مجلس میگوید کره:
«آنچه که شنیده می شود ،حاکی از این است که تی مذاکره کننده ایرانی از حوزه قدرت و دفراع
از تمامیت نظام برخورد نکرده و همین مساله سبب ایجاد نگرانی و حساسیتهای اجتماعی شرده
است( ».خبرگزاری فارس)93 /2/ 14 ،
فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمیدر دولت دوم احمدی نژاد ضمن دفراع از عملکررد
قهرمانانه تی سعید جلیلی گفت« :اگر بخواهی عنوان قهرمانی به کسی بدهی باید به تی آقای
جلیلی بدهی نه دیگران » (همان) که کنایهای به تی محمد جواد ظریف قلمداد میشد».
مهدی محمدی ه که از منتقدان مذاکرات هستهای محسروب مریشرود دربراره توافرق برا
آمریکا گفت « :دلواپسی ما از بابت اساس انقالب نیست بلکه دلواپسی ما از بابت آن دولتی است
که به مردم وعده داده که چرخ زندگی مردم را خواهد چرخاند ولی آن را به پای حیوان چموشری
به نام آمریکا گره زده که آن را به ته دره خواهد برد( ».همان)
فواد ایزدی که سالها در آمریکا درس خوانده و از چهرههای منتقرد میانرهروی در سیاسرت
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خارجی محسوب می شود ه به انتقاد از توافق با غرب میپردازد« :نگرانی کره وجرود دارد ایرن
است که طرف مقابل ه امتیازات را میگیرد و هیچ اقدامی برای اجرای تعهدات خود نمیکند و
این دلواپسی وجود دارد که توافقی که در سعد آباد در سال  82اتفاا افتاد دوبراره تکررار شرود».
(همان)
محمد صادا کوشکی اما پا را فراتر میگذارد و میگوید« :عنروان بریسروادی را برا افتخرار
میپذیرم تا فردا بیشرف نباشی ( ».همان)
سعید زی با کالم استاد فلسفه عل دانشگاه تهران ه معتقد است که توافق دولت روحرانی برا
 ،5 +1استقالل کشور و انقالب اسالمی را هدف گرفته است.
به این جمع باید افراد دیگری چون نبویان ،کوچك زاده ،رسایی ،زاکانی ،کریمری قدوسری را
اضافه کرد که از منتقدان جدی توافق هستهای و برجام بودند.
این دوگانه اما فضای جدید سیاست ایران را ساخت و بره جردال اصرولگرایران چرپگررا و
اعتدالگرایان منجر شد.
در این میان حسن روحانی سکوت نمیکرد و با منتقدان خود به تندی سرخن مریگفرت ترا
آتش این جدال شعله ورتر شود .جدالی بین گروههای نخبه درون حاکمیت برای تاثیر گذاشتن به
تصمی نهایی نظام سیاسی.
حسن روحانی که خود را نماد اعتدال گرایی معرفی می کرد در مورد منتقردان چنرین گفرت:
«یك عده به ظاهر شعار می دهند ولی بزدل سیاسی هستند و ترا حررف مرذاکره پریش مریآیرد
میگویند ما میلرزی  .به جهن ؛ بروید یك جای گرم برای خود پیدا کنید .خداوند شما راترسرو و
لرزان آفریده است( ».سایت خبری فرارو )1392 /5/ 20 ،
چنین جدالی بود که کار سیاست در ایران را پیش میبررد و نره تنهرا فاصرله اصرولگرایران
نابگرا را از اعتدالیون بیشتر میکرد که به شکاف بیشتر اصولگرایان ه منجر میشد.
آرایش جدید سیاست ایران پس از امضای برجام و رسیدن به توافرق نهرایی کرامالً عیران و
روشن شد.
مناقشه هستهای ایران به عنوان متغیر مستقل بر آرایش نیروهای سیاسری داخرل کشرور بره
عنوان متغیر وابسته تاثیر گذاشت و محافظهکاران جدید را از دل اصولگرایان متولد کرد و آنان را
به سمت مرکزی سیاست ایران سوا داد تا ائتالف راست میانره از جمرع میران راسرت مردرن و
راست سنتی شکل بگیرد .برجرام مهمتررین تراثیرش را در انتخابرات مجلرس دهر گذاشرت و
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اصررهالحا نابرجامیرران را از مجلررس دهر حررذف کرررد .آرایررش سیاسرری قرردی را حررذف کرررد؛
«...........یعنی آن ساختار کالسریك سیاسرتورزی کره در ایرران مریشرناختی و آن را تقسری
میکردی به اصولگرا ،اصالحطلب و اپوزیسیون و فعاالن مدنی به ه ریخته .....مریبینری کره
بخشی از اصولگرایان اعتدال گرا مثل هاشمی رفسنجانی کمتر به جناح اپوزیسیون معتدل خرارج
از کشور حمله میکنند ......یا اپوزیسیون سرنگونی طلب در خارج از کشور بیش از آنکه بخواهرد
از رهبری و [آقای] مصباحیزدی انتقاد کند ،دارد به اصالحطلبان حمله میکند( ».رادیو فردا 22 ،
).1395 /4/
آن گونه که پیداست برجام حتی آرایش نیروهای سیاسی اپوزیسیون را ه بره ریخته و ایرن
در طول تاریخ جمهوری اسالمی ک نظیر است .دورانی که برخری نرامش را "دوران سرردرگمی
پس از برجام" گذاشتند .در عین حال اما هستند افرادی مثل رضرا علیجرانی از فعراالن ملری –
مذهبی که همچنان معتقد باشند دسته بندی جناحهای سیاسی به سیاا گذشته است« :در ظاهر
جریان اعتدالی قویتر از گذشته شده اما در اساس فکر نمیکن آرایش نیروهای سیاسی ایران از
آن دو گفتار اصولگرا و اصالحطلب خارج شده باشد( ».رادیو فرردا  )1395 /4/ 18 ،ایرن گرروه
البته در اقلیت هستند .این مناقشه همچنان پای خود را در سیاست ایران نگاه مریدارد .ایسرتگاه
بعدی احتماالً انتخابات دوازده ریاستجمهوری در سال  96است .آن گونه کره رضرا علیجرانی
میگوید« :من تصور میکن در یك سال آینده این نزاع تشدید شود ».هر چه هست اما در سال
 95ایام برای اعتدال گرایان به کام بود.
گفتمانهاي سیاست داخلی
اصالح طلبی در اواسط دهه  1370را باید ادامه جریان چپ اسالمی اوایل انقالب دانست کره
با تغییرات وسیع در اندیشه سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی حیات سیاسی جدید خود را آغراز
کردند .البته ،این جریان سیاسی را باید نماینده جریران اجتمراعی خواسرتار اصرالحات در سره
جامعه دانست که عموما نیروهای آن را طبقه متوسط جدید شکل میداد( .بشیریه)130 : 1387 ،
اگر روشنفکر دینی را نیای فکری جریان اصالحطلبی بدانی  ،اما احیاگری دینی که ریشه در
اندیشه های سیدجمال الدین اسدآبادی ،جالل آل احمد و تا حدودی علی شریعتی دارد ،نزد طیفی
از اصولگرایان با گرایش های عدالت خواهانه ه هواخواه دارد .موج اول اصولگرایی را میتوان به
عنوان دنباله فکری مشروعهخواهی بازتولید راست گرایی اسالمی در سرالهرای پرس از انقرالب
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اسالمی تصور کرد .موج دوم آن نیز که ریشه در تحوالت دوران سازندگی دارد ،از تیرمراه 1384
نوعی چپگرایی را به میدان اصولگرایی آورد که موجب شد تا گفتمان اصولگرایی با دو طیرف
راست و چپ شناخته شود .در میان این دو گفتمان ،گفتمان سومی سر برآورده است که ریشه در
فضای دو قهبی سالهای پس از انقالب اسالمی دارد :گفتمان اعتدال با اتکاء به جریان نیرروی
سوم .این جریان در سال  1392ذیل ائتالفی جدید شامل اصالحطلبان و اعتدالگرایان از ریاست
جمهوری حسن روحانی حمایت کرد.
اکنون که توضی مختصری پیرامون سه گفتمان اصلی سیاست داخلی ایران بیان شد ،طبرق
نظریه الکال و موف درباره این سه گفتمان در چند سه بحث میکنی .
● شناسايی فضاي تخاصم
گفتمان اصالح طلب در سال  1376خود را به عنوان «دگر» گفتمان اصولگرا معرفری کررد؛
همان گونه که گفتمان اصولگرا با «مفصلبندی جدید» و «قابلیرت دسترسری» مقابرل گفتمران
اصالحطلبی ایستاد و گفتمان اعتردال بره واسرهه «اعتبرار» و نیرز بره واسرهه ضرعف گفتمران
اصالحطلبی خود را به عنوان رقیب اصلی گفتمان اصولگرا معرفی نمود.
● زمان و مکان
ابتدای دهه  1360را میتوانی زمان تولد هر سه گفتمان مورد نظر بپنداری ؛ بره نحروی کره
اصالح طلبی متاخر در قالب چپ اسالمی ،اصولگرایی متاخر در هیبت راسرت اسرالمی و جریران
اعتدال در سه نخبگان و در قالب دولت سازندگی به حیات سیاسری پرداختنرد .در سرال 1376
بود که مفصلبندی جدیدی از اصالحطلبان را شاهد بودی ؛ همان گونه که در فاصله سرالهرای
 1382تا  1384بود که با ظهور نواصولگرایی مواجه شدی و تقریبا یك دهه بعد در سال 1392
گفتمان اعتدال سر برآورد.
● دال مرکزي و دالهاي شناور
این سه گفتمان براساس تغییر و تحوالت فراوان از ابتدای انقالب تاکنون تقریبرا بره تثبیرت
رسیده اند .گفتمان اصالح طلبی در اواسط دهه  1370به واسهه «قابلیت دسترسری» ،بره عنروان
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تنها ساخت منسج در انتخابات ریاسرت جمهروری هفرت بره پیرروزی رسرید .در عرین حرال،
هماهنگی این گفتمان با گروههای اجتماعی حامیاش «اعتبار» آن را پدید آورد و این پیروزی به
گفتمان مزبور در فضرای سیاسری کشرور «هژمرونی» داد .دال مرکرزی ایرن گفتمران «توسرعه
سیاسی» است و دال های شناور آن که در مفصلبندی جدیرد برا یکردیگر در زنجیرره هر ارزی
ترکیب شده و معنا یافتند ،عبارت بودند از :اصالحات ،جامعه مدنی ،قرانون و مصرالحه برا غررب.
گفتمان اصولگرا در اوایل دهه  1380توانست دال شناور عدالت را جذب کند و به آن معنا دهرد
و این مفهوم را در مقابل الیگارشی ها و فسرادهای سراختاری بره نفرع مستضرعفین بسرازد .دال
مرکزی گفتمان اصولگرایی «اسالم» بود و دال های شناور آن عبارت بودند از :عردالت ،تهراج
فرهنگی ،مقاومت ،ارزش ها و فقه .گفتمان اعتدال نیز در سال  1392توانست از بحرانری کره در
سال  1388برای گفتمان اصالح طلبی پیش آمده بود ،استفاده کند و دال های شناور آن گفتمران
را در یك مفصلبندی جدیدی قرار دهد و با زنجیره ه ارزی معنای مهلوب خود را به آن دهرد.
دال مرکزی این گفتمان عقالنیت است و دالهای شرناور آن عبارتنرد از :امنیرت ملری ،توسرعه،
میانهروی ،آشتی ملی و واقع گرایی در سیاست خارجی .جداول شماره  1ترا  3نمرایی از دالهرای
مرکزی و شناور سه گفتمان را نشان میدهند.
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● منازعات معنايی و محتوايی
هر یك از سه گفتمان مورد نظرر در حروزه اندیشره و نظریره چره مری گوینرد برا گفتمران
اصولگرایی آغاز می کنی  .اصولگرایان در فلسرفه سیاسری معتقرد بره برقررار کرردن حکومرت
اسالمی در عصر غیبت می باشند و حق حکومت در این دوران را متعلق به فقیه عادل مری داننرد
که مشروعیت خود را از امام زمان (عج) میگیرد و مقبولیت وی به واسهه مجلس خبرگان که از
آرای مردم برآمده است ،تضمین میشود .اصولگرایان نسبت به غررب بسریار بردبین هسرتند و
ضمن نقد فلسفه غرب اساسا هژمونی آمریکا در سه جهانی را نمیپذیرند؛ «میگویند که چون
زورمان از همه بیشتر است ،چون یك عدهای امکانات دارند میتوانند اراده خود را بر جهان حاک
کنند؛ یعنی بر مبنای عدالت نیست  ...چرا انقالب اسالمی اهمیت دارد چون در ایرن فضرا و در
این جهان ،مردمی ایستادند و این نظام را به چالش کشیدند و توانستند اراده خودشران را برر آن
قدرتها تحمیل کنند»( .پایگاه اطالعر سانی دکتر جلیلی) این بخشی از گفتههای سرعید جلیلری
از نواصولگرایان است که به صراحت از عدم پذیرش قدرت هژمرون سرخن مری گویرد .نسرخه
اصولگرایان برای مقابله با غرب مقاومت است.
«این تفکر ریشه در عدالتخواهی در عرصه سیاست خرارجی از جانرب اصرولگرایران دارد.
اگرچه عدالتطلبی و عدالتگستری محور گفتمان اصولگرایی عدالت محور است و دال متعرالی
عدالت به آن هویت می بخشد ،ولی این دال و مفهوم کانونی در چارچوب اصولگرایی تعریرف و
ارائه میگردد .عدالتطلبی و عدالتگستری در عرصه سیاست خارجی و روابط بینالملل ناشی از
اصالح و بدعت در منظومه فکری ،ارزشی و آرمانهای انقرالب اسرالمی و جمهروری اسرالمی
نیست بلکه نمود و تجلی بازگشت به یکی از اصول و ارزشهای اولیه و بنیادی انقالب اسرالمی
است( ».دهقانی فیروزآبادی)23: 1392 ،
اصولگرایان به طور خاصی به توسعه می نگرند .آنها با توسعه غربی مخالفنرد ،از پیشررفت
سخن میگویند و در عین حال ،پیشرفت را تنها به شر عدالت مهلوب مریشرمارند .در زمینره
توسعه اقتصادی بیشتر به مکتب وابستگی نزدیك انرد و بره شردت نسربت بره نظریره نوسرازی
کالسیك مرزبندی دارند و از پیشرفت بومی سخن می گویند .در این مقوله کلید واژه اصولگرایان
استقاللخواهی است .همین نگرش استقاللخواهانه بره عنروان فلسرفه مقاومرت ،سرن بنرای
رویکرد اصولگرایان به موضوع هستهای را نیز می سازد .در عین حرال ،در عرصره عمرل ،آنهرا
همین نگرش را موجب افزایش قدرت منهقهای و حتی فرامنهقهای ایرران مریداننرد .در زمینره
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توسعه سیاسی ،اصول گرایان اساسا با دو روایت نظ محور و مدرنیستی مخالفند و آنها به جای
واحد دولت ر ملت از امت سخن می گویند .همچنین ،اصالح طلبان نسبت به فلسفه غرب همدلی
دارند و به سنت روشنفکران مذهبی جمع میان امر دینری و امرر مردرن را ممکرن مری شرمارند.
نوشتههای سید محمد خاتمی ،رئیس جمهور سابق ایران ،شراهدی برر همردلی آنران برا توسرعه
مدرنیستی است( .خاتمی)285 : 1377 ،
اصالح طلبان در زمینه سیاست خارجی موافق برقراری ارتبا با آمریکا ،همکاری برا غررب و
تاکید بر واحد دولت ر ملت به جای نگرش به جهان اسالم هستند و بیشتر بر مردمساالری دینی
و اصالحات به جای قدرت سخت در سه منهقه تاکید می کنند و از تنش زدایی میگویند .ایرن
گونه است که برای اصالح طلبان افزایش قدرت نظامی ایران در منهقره در اولویرت نیسرت و در
عوض ،حرکت به سمت شاخ های توسعه سیاسی اهمیت می یابد« :باید توجره داشرت کره در
جهان امروز تنها راه رشد و توسعه پایدار اقتصادی و تکنولوژیك برای کشوری نظیرر کشرور مرا،
تعامل و اعتمادسازی در عرصه خارجی و پذیرش مردم ساالری دینی در عرصره داخلری اسرت».
(پایگاه اطالع رسانی حوزه)1384 ،
در اوایل دهه  90شمسی ،در میانه دو گفتمان کامال غیریت سراز و دگرآفررین گفتمرانی سرر
برآورد که همواره در طول سه دهه گذشته ذیل دو گفتمان اصلی میزیست؛ گفتمان اعتدال .تنها
در انتخابات ریاست جمهوری یازده بود که گفتمان اعتدال در خالء اصالحطلبان توانست رقیب
گفتمانی اصولگرایان شود و با اتکای فراوان به حل مساله هسته ای ایران ،بهبود رابهه با غرب،
مهار نابسامانیهای اقتصادی و بازگشت آرامش به کشور اقبرال مرردم را کسرب کنرد .در حروزه
توسعه اقتصادی ،گفتمان اعتدال ضمن اعتقاد به نوسازی کالسیك ،در عمل به دنبال مروج دوم
نظریههای وابستگی مانند مدل اقتدارگرایی بوروکراتیك و حتی توسعه وابسته است.
در زمینه توسعه سیاسی ،اعتدالگرایان به روایت امثال هانتینگتون معتقدند و راه رسریدن بره
دموکراسی را از توسعه اقتصادی می دانند .در امنیت ملی طرفدار امنیت جامعه محورند ،حال آنکه
در سیاست خارجی مخالف آرمان گرایی و طرفدار همکاری با غرب هستند و در عین حال ،ماننرد
اصولگرایان قدرت منهقه ای و فرامنهقه ای را برای کشور مهلوب مری داننرد ،امرا اولویرت را بره
توسعه اقتصادی و همکاری با نظام بینالملل میدهند .گفتمران اعتردالگررا در اقتصراد مخرالف
توزیع مجدد درآمد و به دنبال سیاستهای توسرعهای اسرت و در مباحرث دینری ،هروادار نروعی
نوگرایی دینی یا همان اجتهاد است که درون فقه صورت می گیررد و برا روشرنفکری دینری کره
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بیرون از فقه را مراد میکند ،تفاوت دارد.
ديپلماتهايی از گفتمانهاي مختلف
اکنون نوبت آن است کره عملکررد دیپلمرات هرای درگیرر در مرذاکرات هسرته ای براسراس
اندیشههای جریانهای مذکور تبیین شود تا فرضیه مقاله اثبات گردد .به همین منظور الزم است
تا ابتدا به صورت تحلیلی کمی از گرایشهای مذاکره کنندگان هستهای بحث شود.
احتمال رفتن پرونده ایران به شورای امنیت و نیاز به حضور فردی که مرورد اعتمراد توامران
حاکمیت و دولت باشد ،موجب تغییر ساختار این پرونده در داخل کشور گردید و در نهایت ،حسن
روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مدیریت این پرونده را بره عهرده گرفرت .البتره،
دیپلمات های تی روحانی اکثرا بوروکرات منش بودند و کمتر جناحی محسروب مری شردند ،ولری
گرایشهای عمده آنان نزدیك به طیف میانهرو بود .اما پس از پایان دولت سید محمد خراتمی و
دوره احمدینژاد ،دو طیف از اصولگرایان ریاست پرونده هستهای را به عهده گرفتند .یکی علری
الریجانی از طیف راست اصولگرایان و دیگری سعید جلیلی از طیف چپ اصولگرایان.
اصولگرایان راست گرایی همچون علی الریجانی معتقدند که ضمن انتقاد به نظام بین الملرل
باید در همین ساختار از کشورهای مختلف امتیاز گرفت ،اما چپ گرایانی مانند سرعید جلیلری بره
ماهیت آنارشیك روابط بینالملل براساس نظریات رئالیستی اشاره دارند و در نظرر و عمرل ،سرر
سازگاری با هژمونی آمریکا را ندارند .به عبارتی ،اگر اصولگرایان راست معتقد به بازی برد ر برد
و با حاصل جمع مثبت طبق نظریات نورئالیستی هستند ،اما اصولگرایان چپ گرا معتقد به برازی
برد ر باخت و با حاصل جمع صفر براسراس تئروری رئالیسر انرد و برر همرین اسراس ،رویکررد
سختگیرانه در مذاکرات را مدنظر قرار میدهند.
علی الریجانی و حسن روحانی را می توان فصل مشترک مذاکرات هستهای در نظرر گرفرت
که در عمل ،هر دو معتقد به تئوری های نورئالیستی بودند و نوعی محافظه کاری در عملکرد هرر
دوی آنها دیده می شد؛ میراثی که سعید جلیلی ،انقالبی گری و آرمان گرایی را جانشین آن کررد.
دوره سعید جلیلی را باید دوره ایدئولوژیك شدن پرونده هسته ای نامید .یك سوی میرز دشرمنان
ایران و سوی دیگر میز ،ایرران .نمودارهرای شرمارههرای  4و  ،5وضرعیت طیرفهرای مختلرف
جناحهای سیاسی کشور را نشان میدهند.
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اعتدال و توسعه

چپ
کارگزاران

ندا

امیدایرانیان

یاران

اعتمادملی

مجاهدین

مشارکت

در نهایت ،با پایان دولت احمدی نژاد ه مساله هسته ای حل نشد و حسن روحرانی برا شرعار
حل آن پا به پاستور گذاشت .حسن روحانی که خود روزگاری بر رویکرد عملگرایانه در پرونده
هسته ای نظر داشت ،پس از دوره مدیریت سعید جلیلی ،از نقد ایدئولوژیك شدن این پرونرده
در مبارزات انتخاباتی استفاده کرد و مذاکره با آمریکا و غررب را بره عنروان بخشری از گفتمران
اعتدال مهرح کرد.

اعتدال و
توسعه

رويکرد ديپلماتها به پرونده هستهاي
همانگونه که از گفتمان اصالحطلبی بر میآید ،این جریان سیاسی بیشتر به جنبههرای نررم
قدرت مانند افکار عمومی و جامعه تاکید دارد و به دنبال باال آوردن مفاهیمی چون مردمسراالری
دینی ،اصالحات و قانون و در نهایت ،به منظور دستیابی به توسعه سیاسی شرعار ترنشزدایری در
عرصه بین المللی را سر می دهد .پس طبیعی است که آنها چندان میانه خوبی با مساله هسته ای
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که موجب تنش در روابط ایران و غرب شده نداشته باشند .مهمترین تاثیر اصالحطلبان در پرونده
هستهای مربو به امضای پروتکل الحاقی میشد .حسن روحانی این گونه نظر اصالح طلبران را
روایت میکند« :آنها (اصالحطلبان) میگفتند برنامره هسرتهای پرهزینره و بررای امنیرت ملری
مخاطره آمیز است  ...و لذا باید کنار گذاشته شود و یا حداقل به نحوی مدیریت شود»( .روحرانی،
)136 : 1391
اصالح طلبان در آن دوران با غنی سازی ه موافق نبودند و براساس خاطرات دکتر روحانی
حتی حمالت تندی علیه سازمان انرژی اتمی نیز داشتند .آنان ورود به مقوله هستهای را از سویی
موجب به فراموشی سپرده شدن اولویتهای داخلی چون توسعه سیاسی میدانسرتند و از سرویی
دیگر ،این موضوع را موجب خدشه دار شدن تعامل دولت اصالحات با کشورهای قدرتمند جهران
قلمداد میکردند .نمونه مخالفت آنها با برنامه هستهای را مریتروان در بیانیره حرزب مشرارکت
مشاهده کرد« :پیشنهاد میکنی برای شکستن اجماع بینالمللی و تا زمان خروج از بحران و آغاز
دوباره روند اعتمادسازی ،با بازگشت بهسیاستهای قبل ،به صورت داوطلبانه کلیره فعالیرتهرای
مربو به چرخه سوخت هستهای کشور به حالت تعلیق درآید»( .خبرگزاری مهر)1385 ،
صادا زیباکالم که از مخالفان انرژی هستهای به حسراب مریآیرد در ایرن براره مریگویرد:
«اشکال کار در فعالیت هسته ای از جایی شروع شد که نگاه ها به فعالیرت هسرته ای بره نگراهی
سیاسی و ایدئولوژیك تبدیل شد و فعالیت هسته ای به ابزاری جهت مبارزه با آمریکا تبدیل شد و
محور انقالب شد ...اکنون چهره هایی که به شدت با توافقنامه ژنو مخالف هستند ،آمریکرا سرتیز
هستند و از سویی دیگر ،موافقران توافقنامره ژنرو بره توسرعه سیاسری اعتقراد بیشرتری دارنرد»
(خبرگزاری ایسنا .)1393 /2/ 30 ،با عنایت به شواهد فوا اکنون میتوان فرضیه مقاله حاضر در
مورد اصالح طلبان را ثابت کرد؛ اینکه اصالح طلبان به دنبال تنش زدایی در مساله هستهای بررای
تمرکز بر مسأله توسعه سیاسی هستند.
اما در مورد اصولگرایان وضعیت متفاوت است .اصولگرایان براساس گفتمان خود که عزت
مسلمانان و استقالل آنان در مقابل مستکبران را طلب مری کنرد ،معتقدنرد کره داشرتن فنراوری
هسته ای در جهت این استقالل و خودکفایی عمل می کند و از ایران قدرتی قابل اعتنا می سرازد.
به همین جهت ،رویکرد اصولگرایان در مساله هسته ای کامال سرسختانه بود؛ خصوصا عملکررد
سعید جلیلی که نکته اصلیاش در طول مذاکرات چند ساله وارد نشدن به زمین بازی کشرورهای
غربی بود .و از همین جاست که میتوان دوگانه مصالحه  /مقاومت را در مساله هستهای تصرویر
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نمود که در دو سوی آن ،دو گفتمان اعتدال و اصولگرایی قرار داد .با ایرن توضری کره در ایرن
میان گفتمان اصالحطلبی ضمن لحاظ برخی تفاوتها از گفتمان اعتدال حمایت میکند.
با لحاظ این نکته اکنون می توان از خرده گفتمان مقاومت ذیرل گفتمران اصرولگرایری نیرز
سخن گفت؛ خردهگفتمانی که اساس مذاکره برای راضی کردن غرب را در موضوع هستهای نفی
می کند« :چند کشور برای خودشان این حق را قائل هستند که می توانند حتری سرالح هسرته ای
داشته باشند و از این سالح استفاده کنند ولی بقیه نباید داشته باشند .ایرن مناسرباتی اسرت کره
تعریف کردهاند»( .پایگاه اطالع رسانی دکتر جلیلی )1394 ،در عین حال ،خرده گفتمان مقاومرت
معتقد است که مساله هسته ای برای غرب نقش یك بهانه را بازی می کند .بنابراین ،این گفتمان
اصالتی برای این مذاکرات قائل نیست.
آنچه در مجموع از رویکرد اصولگرایان در برنامه هسته ای به دست می آید ،میتوان به سره
بخش تقسی کرد .بخش اول که به مدیریت اصولگرایان راسرت گررا برر پرونرده هسرتهای بره
نمایندگی علی الریجانی بر میگردد .دوره دوم ،به آغاز کار سعید جلیلی باز میگشت :آغاز قدرت
گرفتن خرده گفتمان مقاومت در پرونده هستهای .در اندیشه اصولگرایان انرژی هستهای به نماد
مقاومت ،غربستیزی و استکبارسرتیزی تبردیل شرد و از دل ایرن مرذاکرات ،از دامرن گفتمران
اصولگرایی نوعی چپگرایی با خرده گفتمان مقاومت برون آمد.
آن طور که حسین موسرویان روایرت مریکنرد« :در دوره روحرانی ،برنامره هسرتهای ایرران
موضوعی حقوقی – سیاسی بود اما در دوره احمدی نژاد به واسهه ارجاع پرونده به شورای امنیت
سازمان ملل از سوی آژانس به موضوعی حقوقی – سیاسری – امنیتری تبردیل و سرپس کرامال
امنیتی شد( .موسویان )407 :1394 ،این تعبیری است از سوی عضو ارشد و میانهرو تی روحانی
درباره طیف چپ اصولگرایان.
اگر از دامن گفتمان اصولگرایی ،خرده گفتمان مقاومت ضمن برترری دادن بره ایرن دال و
معنا و مفهوم گرفتن از پس تحری ها و تحوالت منهقه ای پدید آمد ،در سویی دیگرر نیرز خررده
گفتمان مصالحه از دامن دو گفتمان اصالح طلبی و اعتدال به صحنه سیاست ایران وارد شد .این
خرده گفتمان که پیش از دوران محمود احمدی نژاد نیرز سرابقه دارد ،پرس از دوران او و فترتری
هشت ساله عصر دوم حیات خود را آغاز کرد .نگرش این خرده گفتمان به موضوع هسته ای کره
در طول دو دوره ثابت ماند ،کامال متفاوت با گفتمان اصولگرایی به ویژه خرده گفتمان مقاومرت
بود .اصالح طلبان حرکت به سمت فناوری هسته ای را برای ایران تنشزا می دانند ،اما میانهروهرا
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تنها با ابعاد نظامی آن مخالفند و معتقدند که باید برای غررب در ایرن مرورد اعتمادسرازی کررد.
میانه روها سعی می کنند با وجود برخی نظرات در غرب وارد موضوع بازدارندگی نشوند« :داشرتن
سالح هسته ای برای ایران نه امنیت ایجاد می کند و نه بازدارنده است .بالعکس ،بزرگترین عامل
خهر ،ورود به بحث هسته ای به صورت نظامی است و معادالت اسرتراتژیك جهران و منهقره را
به میریزد»( .راجی)236 : 1392 ،
در دوره اول فعالیت این جریان ،ذیل گفتمان اصالحات حسن روحرانی برا ایرن اعتقراد کره
دیپلماسی میتواند یك بازی برد ر برد باشد ،مدیریت پرونرده را بره عهرده گرفرت؛ «دیپلماسری
همین بده بستان است ،منتهی باید نتیجه این معامله به گونه ای باشد که منرافع ملری کشرور را
تامین کند»( .روحانی )141 :1391 ،او در نهایت توانست برا تروئیکرای اروپرایی بره یرك بیانیره
مشترک دست یابد؛ بیانیه ای که حک به تعلیق غنیسازی می داد و بعدها عامل اصلی انتقراد بره
روحانی و همکارانش شد و او در مقابل حمله مخالفانش ،دسرتاورد مرذاکراتش را نررفتن پرونرده
ایران به شورای امنیت و عدم حمله نظامی آمریکا به ایران عنوان کند.
دوره دوم حضور میانه روها در پرونده هسته ای ،به پرس از هژمرون شردن گفتمران اعتردال
بازمی گردد .این بار حسن روحانی پرونده هسته ای را به محمد جواد ظریرف سرپرد .ماموریرت او
دستیابی به توافق جامع با گروه  5+1بود؛ به نحوی که از سویی ساختار برنامره هسرتهای ایرران
حفظ شود و از سویی دیگر ،ضمن خروج پرونده ایران از شورای امنیت تحری ها علیه ایران پایان
یابد .دکتر ظریف موضوع هسته ای را بحران غیرضروری توصیف می کرد؛ برخالف خرده گفتمان
مقاومت که مساله هسته ای را کامال ایدئولوژیك می نگریست و نمادی از مبارزه جبهره مقاومرت
با غرب تصویر میکرد ،دکتر ظریف دست یافتن به توافق هستهای را به عنوان پایان بحران غیر
ضروری در نظر می گرفت .شیوه کار میانه روها در دوره دوم فعالیتشان تفاوت بزرگری برا دور اول
داشت؛ مذاکره با آمریکا .به همین واسهه ،محمد جواد ظریف تابوی مذاکره ایرران برا آمریکرا را
شکست و ساعت ها با جان کری وزیر خارجه آمریکا مذاکره کرد .نکته مهر دیگرر در مرذاکرات
ظریف ،تاکید فراوان او بر معامله برد ر برد بود که بیشتر از دوره اول بر آن تاکید میشد؛ تاکیدی
که به طور تلویحی از تعهد این تی به ساختارهای نظام بین الملل پرده برمی داشت و امنیت ملی
را در همکاری با این ساختار تعریف میکرد .دستاورد میانهروها نیز در نهایت به توافق جامع خت
شد تا پایانی باشد بر مناقشه هستها ی ایران وغرب.
مساله هستهای در ایران شکل جدیدی به آرایش نیروهای سیاسی داده است .گفتمران هرای
◊ 173

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و پنجم ،زمستان1397

آنان را شفاف تر کرده ،عملکرد آنان را به میدان قضاوت آورده و افکار عمومی را تحت تاثیر خود
قرار داده است .از گفتمان اصالح طلبی که طرفدار تنش زدایی است و مساله هسرته ای را موجرب
رانده شدن موضوع توسعه سیاسی در ایران می داند تا گفتمان اعتدال که به دنبال اعتمادسازی و
همکاری با نظام بین الملل برای حل مساله هسته ای و دسرتیابی بره توسرعه اسرت و همچنرین،
گفتمان اصولگرایی با خرده گفتمان مقاومت که مساله هسرتهای را میردان مبرارزه برا غررب و
موجب اقتدار ایران در سه منهقهای و فرامنهقهای میداند.
آنچه از مقاله حاضر می توان در صحنه سیاست داخلی ایران استنبا کرد ،خارج شدن خررده
گفتمان مقاومت به صورت تقریبا نسبی از گفتمان اصولگرایران اسرت؛ بره نحروی کره مسراله
هسته ای انگار میان طیف چپ و راست اصولگرایی شکافی بزرگ درست کرده باشد؛ در سرویی
سعید جلیلی و جبهه پایداری و جمعیت رهپویان و در سویی دیگر ،علی الریجرانی و علری اکبرر
والیتی و برخی تشکل های راست گرا .در این میان ،هرر چره زمران بره جلروتر مریرود ،شرکاف
دالور/دلواپس یا برجامیان /نابرجامیان سامان بهتری می گیرد و فرصت برای تصمی گیری برخی
از اصولگرایان راستگرا کمتر میشود .به نظر میرسد که چارهای نیست و گریزی از این دوگانه
یافت نمی شود .شاید نوبت آن باشد که «چپ» و «راست» جدید در صحنه سیاست تعریف شود.
چپ گرایان ضدغرب ،ضدسرمایه داری و ضدامپریالیس به مثابه اپوزیسیون دولت یرازده عمرل
کنند و جناح راست سیاست ایران ذیل ائتالف راست مدرن و راسرت سرنتی برا دالهرایی ماننرد
«توسعه»« ،عقالنیت»« ،مصالحه» و با اندیشه دفاع از اقتصاد آزاد جای خود را در سیاست ایران
بیابد .در غیاب اصالح طلبان در قدرت رسرمی ،جنراح راسرت فرصرت بری نظیرری بررای تثبیرت
میانهروی دارد .شاید تعبیر عباس عراقچی تعبیر مناسبی باشد که انتخابات مجلرس در سرال 94
بین برجامیان و نابرجامیان بود (هفتهنامه مثلث )1394 /12 ،که گفترههرای او را کراظ جاللری
کامل میکند که در انتخابات ریاست جمهوری سال  96ه رقابت میان برجامیان و نابرجامیران
است( .روزنامه نوآوران )1395 /6/ 9 ،انگار برجام خطکشی جدید سیاست ایران است.
نتیجهگیري
در این مقاله تالش شد تا رابهه گفتمان های متفاوت داخل ایران با عملکرد آنهرا در حروزه
هستهای که در مذاکرات اتمی قابل مشاهده بود ،سنجیده شود .فرضیه مقاله به گونرهای تردوین
شد که میان اندیشه های هر یك از جناحهای اصلی سیاست ایران با رویکرد و عملکرد آنهرا در
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زمینه دیپلماسی هسته ای ارتبا برقرار شود و نشان داده شود که چگونه گفتمان اصالح طلبی به
واسهه تنش زدایی و پرداختن به مقوله توسعه سیاسی موافق امضای پروتکل الحاقی بوده است و
گفتمان اصولگرایی نیز به واسهه اعتقاد به مبارزه با غرب و قدرت یافتن ایران در سه منهقره
به دنبال توسعه فناوری هستهای و رویکرد سرسختانه در این حوزه بود .همچنین ،در میانره ایرن
دو جناح ،گفتمان اعتدال به حفظ فناوری هسته ای و در عین حرال ،اعتمادسرازی دربراره برنامره
نظامی هستهای معتقد است و به منظور دستیابی به هردف توسرعه اقتصرادی حاضرر بره انجرام
مذاکره برد ر برد با غرب میباشد.
به منظور آزمون فرضیه ،پس از اشاره به چنرد نظریره ،ابتردا گفتمرانهرای متفراوت برا بره
کارگیری نظریه الکال و موف بررسی شد و سپس ،ضمن توضی طیفهرای مختلرف در عرصره
سیاست ایران ،ابتدا از رویکرد آنها به مساله هستهای سخن به میان آمد و در نهایرت ،برا ارائره
عملکرد آنها در حوزه دیپلماسی هستهای ،میان گفتمان آنها و کردارشان مقایسه انجام شد .در
نهایت اینگونه نتیجهگیری شد که مناقشه هستهای موجب تولد برجامیان  /نابرجامیان بره جرای
چپ و راست در سیاست ایران گردید به نحوی که بسیاری از اصرولگرایران نزدیرك بره طیرف
محافظه کار برسر برجام همراه با دولت و طیف اعتدال شردند و از هر طیفریهرای سرابق خرود
فاصله گرفتند.
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