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چکیده
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال  1392گفتماا حاام بار
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایارا از اصاول گرایای عاااتت محاور در دوتات قبا با
آرما خواهی واقعگرایان تغییر یافت و بر این اساس دیپلماسی هست ای مشور نیز دچار تحاول
اساسی شاه است .در واقع سیاست هست ای ایرا از حاتت تقابلی -تهاجمی در دوتت قبا با
حاتت تفاهمی -تعاملی در دوتت جایا تغییر جهت یافت و ح معمای هست ای ب عنوا یکای
از طوالنیترین و پیچیاهترین مسائ سیاست ایرا در سالهای گذشت در صاار اوتویاتهاای
ماری دوتت یازده قرار گرفت است.
در این مقات می خواهی م عوام تأثیرگذار بر این دیپلماسای جایاا هسات ای و حصاول
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برجام را براساس مال جیمز روزنا بررسی منی  .یافت های پژوهش حاامی از آ اسات ما با
ترتیب نظام بین اتمل  ،فرد (شخصیت و انایشا هاای رئای

جمهاور و تای ماذامرهمننااه) و

همچنین جامع مه ترین عوام مؤثر بر دستیابی ب توافق باوده و ایان عواما بیشاتر از نقاش
سازما بورومراتیک (حکومت) در رسیا ب این توافق تأثیرگذار بودهانا.
واژگان کلیدی :جامع  ،دیپلماسی هست ای ،فرد ،نظام بیناتمل  ،نظری روزنا.
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مقدمه

حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازده با سا وعااه انتخابااتی خاود
توانست رأیها را ب سوی خود جذب منا و ب ریاست جمهوری برسا .اتبتا ایان سا
وعاه انتخاباتی تنها مختص ب او نبود و دوتتمردا پیشاین ها با آنهاا اشااره مارده
بودنا .این وعاهها ،سیاست خارجی تعام گارا و ارتقاای رواباط خاارجی باا جهاا و
ب ویژه غرب ،بهبود وضع اقتصادی و معیشت مردم و پایینآما نرخ تورم و با تباع آ
رونق مسب و مار ،بهبود فضای سیاساتورزی و احیاای حقاوش شاهرونای در داخا
مشور بود .اگر در دوتت محماا خااتمی بهباود فضاای سیاساتورزی در مشاور و در
دورا محمود احمای نژاد وعاه بهبود منزتت اقتصادی سرتوح ماار قارار گرفاتر در
دوتت روحانی محور بیشتر برنام های او موضاو سیاسات خاارجی اسات و در رأس
آنه ح چاتش هست ای قارار دارد .درواقاع در آساتان انتخاباات ریاسات جمهاوری
افزایش تنش میا ایرا و غرب بر سر موضو هست ای سبب شاا تاا مساائ مختلا
سیاست داخلی و خارجی م شاور تحات تاأثیر ایان موضاو قرارگیارد ،با ویاژه آنکا
پیوناخورد تحری های بیناتمللی و مشکالت اقتصادی با موضاو هسات ای آ را با
یکی ازمحورهای اصلی رقابتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری تبای مرد.
دوتت روحانی با وعاه چرخیا ه زما چرخ سانتریفیوژها و زنااگی ماردم وارد
انتخابات شا و متناسب با همین شاعار سیاسات خاود در موضاو هسات ای را تعاای
سیاست هست ای مشور و مااهش هزینا هاای ناشای از آ معرفای مارد .روحاانی راه
پیشرفت مشور و مسب جایگاه و منزتت ایرا در معادالت بیناتمللی را ن در تقاب ما
در تعام سازناه با جها جستوجو میمرد .او بارخال

اصاولگرایاا ما موضاو

هست ای را ب موضوعی محوری و هویتی تبای مرده بودنا ،درپی ب حاشی رانا ایان
موضو و ح مساتمت آمیز آ با غرب بود .روحاانی بار پایا شاعار اعتااال ،گفتماا
سیاست خارجی خود را آرما گرایی همراه با واقعگرایی معرفی مرد م راهی میان باین
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سازش و ستیزش با غرب بر سر موضوعاتی چو موضو هست ای بود(فیروزآباادی و
عطایی)106: 1393 ،
در حقیقت با پیروزی حسن روحاانی در انتخاباات ریاسات جمهاوری ساال 1392
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرا نیز تغییر رویکرد داد و وارد مرحل تازهای شا.
از ویژگیهای قاب توج ایان گفتماا تانشزدایای ،بازساازی و اصاالع تعاامالت باا
قارتهای مؤثر بیناتمللای در جهات مناافع ملای و عاادیساازی و بهباود رواباط باا
مشورهای منطق ب ویژه همسایگا  ،بازسازی روابط با شارمای سانتی در اروپاا و آسایا
بوده است .سیاست روحانی در مسئل هسات ای تاالش بارای خاروپ پرونااه ایارا از
شورای امنیت در منار تکمی فناوری هست ای و همچناین ماذامرات جاای و هافمناا
برای رسیا ب تفاه براساس منافع ملای مشاور و همچناین ماایریت ،مااهش و تغاو
تحری های بیناتمللی چناجانب و یکجانب بوده است.
در این میا سؤاتی م مطرع می شود این است م چرا چنین گفتمانی بار سیاسات
خارجی و دیپلماسی هست ای جمهوری اسالمی ایرا غاتب شاه است؟ و در این راستا
متغیرهای تأثیرگذار براساس اهمیات و اوتویات چا متغیرهاایی هساتنا؟ در رابطا باا
دیپلماسی هست ای دوتت یازده اگرچ آثاری نوشت شاه استر وتی ممتار از دیااگاه
نظری ب این موضو پرداخت شاه است .از معاود آثاری م ب سیاست هست ای دوتات
یازده ازدیاگاه نظری پرداخت است میتوا ب مقات اتهاام رساوتی و سیامحسان میار
حسینی باعنوا «بررسی عوام شک دهناه ب سیاست هست ای دوتت اعتااال براسااس
نظری پیوستگی جیمز روزنا» اشاره مرد(رسوتی و میرحسینی .)1394 :اگرچ این مقاتا
تالش میمنا تا متغیرهای مورد نظر روزنا را در رابط با موضو هست ای مورد آزماو
قرار دهار اما تفاوت هاای قابا تاوجهی باا اثار حاضار دارد از جملا اینکا اصاول و
جهت گیری و گفتما حام بر دوتت یازده در عرص سیاست خاارجی چنااا ماورد
بحث و بررسی قرار نمی گیرد .همچنین این اثر ب واماوی عوام تأثیرگذار بر دیپلماسی
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هست ای مشور براساس درج و میزا اهمیت و اوتویت نمیپاردازد و هما عواما را
باو توج ب اوتویت آ ها ما ماامالم متفااوت هساتنا ،با شایوهای بسایار ماوجز و
غیرانضمامی بررسی میمنار ب گون ای م خیلی مشخص نمیشود م فشارهای خارجی
و تحری ها و همچنین شخصیت و ادراک تصمی گیرناگا و یا متغیرهای اجتمااعی بار
تغییر سیاست هست ای ایرا چ تأثیری داشت است.
چارچوب نظری :نظریه تصمیمگیری جیمز روزنا
پیشین مطاتع روابط بین دوتتها یا روابط بیناتمل  ،ب اناازه قامت و ساابق خاود
دوتتها استر اما مطاتع سیاست خارجی یا تحلی سیاست خارجی سابق زیادی ناارد
و سابق آ ب بعا از جنگ جهانی دوم برمایگار)(Hudson & Vore, 1995, 212
م آنه ب شات تحت تأثیر نظری های روابط بیناتملا و علاوم سیاسای مانناا نظریا
انتخاب عقالنی ،روا شناسی انسانی و مطاتعات سازمانی بوده اسات ما در هرمااام از
این نظری ها بر بخشی از فراینا سیاست خارجی تأمیا میشود(آتا و آرا .)11: 1393
مروری بر تاریخچ مطاتعات سیاست خارجی حامی از آ است م میتوا نظری هاای
سیاست خارجی را در درو س رهیافت روششناسان مال  ،خرد و مخاتلط (میاانبرد)
تقسی مرد:
 .1رهیافت کالن
این رهیافت ب م نظام بیناتمل اشاره دارد .نویسناگانی م در این ساط تحلیا
می نویسنا ،بر مفاهی  ،مفروضها و قضایای تجریای توج دارناا و بار تاأثیر سااختار
نظام بیناتمل بر سیاست خارجی مشورها تأمیا میمنناا .در ایان رهیافات ،مشاورهاا
ب عنوا منشگر اصلی نظام بیناتمل همچو توپهای بیلیارد هستنا م ماهیت درونای
آ ها یکسا استر بنابراین بر چگونگی چرخش آ ها روی میز بیلیارد بیناتملا تاأثیر
ناارد .بنابراین این منشگرا از نظر نو ماارمرد ،تفااوتی باا یکاایگر ناارناا و ناوعی
همگونی بین آ ها وجود دارد .ب همین دتی  ،نظامهای ارزشای و پاویشهاای داخلای
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بازیگرا در رفتار سیاست خارجیشا نقش ممی دارد(سی

زاده.)130 :1384 ،

مه ترین نظری ای م در این رهیافت قرار میگیرد ،نظری واقعگرایی ساختاری منت
واتتز است .در نظری واتتز ،سیاست خارجی واحاها (دوتتها) تحت تأثیر ساختار نظام
بیناتمل است .ساختار نظام بیناتملا برحساب اصا ساازما دهنااه اقتااارگریزی و
توزیع قارت فهمیاه میشود .این ویژگیها ب منابع بیناتمللای رفتاار دوتاتهاا شاک
میدها .از این نظر ،ساختارها و سیاستهای داخلی از مجموعا عواما تأثیرگاذار بار
سیاست خارجی حذ

میشود .درواقع ،ساختارهای نظام است م بر منش واحاها اثار

میگذارد و ب رفتار آ ها شک میدها)(Waltz, 1979, 9
 .2رهیافت خُرد
نویسناگا این رهیافت بر تأثیر ساختار داخلی مشورها بر رفتار خارجی آ هاا تأمیاا
میمننا .ب باور آ ها وجود تفاوت در رفتار مشاورها حاامی از اهمیات سااختار داخلای
است .از این نظر ،عملکرد و رفتار خارجی مشورها از یکسو ،تاابع مقتضایات داخلای و
محیط استقرار هر واحا خاص جغرافیایی است ،از ساوی دیگار ،تحات تاأثیر شخصایت
تصمی گیرناگا  ،محیط اجتماعی و چان زنیهای دیوا ساالران در ساط داخلای جامعا
است .از مه ترین نویسناگا این رهیافات مایتاوا با هاروتاا و مارگاارت اساپروت،
ریچارد اسنایار ،گراهام آتیسو و هاتپرین اشاره مرد .این دست از نویسناگا اعتقاد دارناا
م برای تجزی و تحلی سیاست خارجی بایا ب داخ جوامع رجو مرد و ب بازگشاایی
انایش تصمی گیرا سیاست خارجی پرداخت()Sporout,1957, 309
 .3رهیافت مختلط یا میانبرد (ترکیب دو سطح تحلیل)
نویسناگا این رهیافت درپی استفاده از هر دو سط تحلیا خارد و ماال بارای
تجزی و تحلی سیاست خارجی هستنا .از جمل نویسناگا این رهیافت مایتاوا با
جیمز روزنا اشاره مرد .ب اعتقاد روزنا ،تحلی گرا شایست ای وجود دارنا م مجموعا
گستردهای از فرایناهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و روا شناسان را مش

ماردهاناا
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م بر رفتار خارجی جوامع تأثیرات قاب توجهی (محااودیتسااز و توانمناسااز) دارد.
تحلی گرا دیگری هستنا م بر فرایناهای سیاسای متمرماز شااهاناا و باین سیاسات
خارجی یک ملت و تغییارات در افکاار عماومی ،فعاتیاتهاای رساان هاای جمعای و
ویژگاایهااا نخبگااا  ،گرایشااات ،انسااجام و پیونااا برقاارار ماایمننااا .عاااهای دیگاار از
تحلی گرا  ،توج خود را ب متغیرهای انگیزشی ،نقش و متغیرهاای ساازمانی معطاو
مردهانا م در درو حکومتها ب عنوا تعیینمنناه سیاسات خاارجی عما مایمناا.
پژوهشهای دیگری نیز وجود دارد م ب انوا خاصی از تصمی گیرنااگا و نهادهاای
تصمی گیر ب عنوا عوام تأثیرگذار بر فرایناا سیاساتگاذاری خاارجی توجا دارناا.
بنابراین ،میتوا گفت م هیچ ماام از فرایناهای داخلی ب عنوا منباع رفتاار خاارجی
مورد غفلت واقع نشاه است(.)Rosenau, 1971, 96-97
روزنا اعتقاد دارد م ب این مجموع میتوا عوام دیگری نیز اضاف مرد .این ماار
چناا دشوار نیست .مه نشا داد شک تأثیرگذاری بر فراینا سیاستگذاری خاارجی
است .شناسایی اینک چ عواملی در سطوع داخلی و خارجی ب سیاست خارجی شک
میدها ،نشا نمیدها م در چ شرایطی ،ماام دست از عوام بار دسات دیگار غاتاب
میشود .این مسئل ای است م ب آ توجا الزم نشااه اسات .ممتار متااب و مقاتا ای
وجود دارد م از توصی

صر

عوام داخلی فراتار رود و آ هاا را در فرایناا تعاما

برای تبیین سیاست خارجی قرار دها .روزنا دتی این مسئل را نباود یاک نظاام فراگیار
جامع از تعمی های آزمو پذیر میدانا م با جوامع ب عنوا منشاگرانی رفتاار مناا ما
وامنشهای بیرونی نشا مایدهناا .ایان حاوزه مطاتعااتی نا تنهاا بااو چاارچوبهاا و
رهیافتهایی است م فراتر از جوامع خاصی باشا و بتوانا اهاا  ،ابزارهاا ،توانمناایهاا و
منابع سیاست خارجی را مفهومسازی منار بلک باو هرگون طرحی است م باین آ اجازا
و رفتار خارجی در یک حاتات علای ،پیوناا برقارار مناا ).(Rosenau, 1971, 96-99
ازنظر روزنا رفتار خارجی مشورها تحت تأثیر پنج عام است:

188

فصلنام مطاتعات روابط بین اتمل  ،سال نه  ،شماره  ،33بهار 1395

 .1فرد :نخستین مجموع شاام ویژگایهاای منحصار با فارد تصامی گیرنااگا
میشود .مسانی م تصمی گیرناه هستنا و سیاستها را اجرا میمننا .ایان متغیار هما
جنب های تصمی گیرناه یعنای ارزشهاا ،اساتعاادها و تجربیاات پیشاین فارد را شاام
می شود م گزین های سیاست خارجی و یا رفتار او را از دیگر تصمی گیرناگا متماایز
مایمناا( .(Rosenau, 1971, 108متغیرهای فردی ویژگیهای فردی ،برداشتها و
تصورات ،انگیزهها ،برتااریهاااا ،سااابک رهبااااری و شاااایوه تااااصمی گیااااری،
جهااااا بیناااای و نظااااام باورهااااای تااااصمی گیرناااااگا را شااام ماااایشااااود.
ویژگاایهای شخصی و روانی تصمی گیرناگا سیاست خارجی ب دو دسا ات ذاتا ای و
امتاااسابی تقسی میشونا م در مجمو شخصیت آنا را تشکی میدهنا .ویژگیهایی
احتیاط

چو

در

برابر عجل و

بیپروایی،

دورانایشی در

مقاب عصبانیت،

مصلحتانایا اشی در برابا ار جا ازمگرایا ای ،تواضع در برابر تکبر و تفاخر ،احا اساس
برتاری در مقابا احااساس حقااارت ،خالقیاات در براباار تخریبگری ،اعتماد باا
بایش از حاا در مقابا روا پریاشی ،شااجاعت در براباار تاارس ،قاطعیت در

نفا

برابر تزتزل ،تساه در برابر تقیا و غیره.
این ویژگاایهاااای فاااردی سیاساااتگذارا تأثیر انکارناپذیری بر سیاست خارجی
دارد .پ

وقتی در این چارچوب ویژگیهای فردی تصمی گیرناگا را ب مار مایباری

ب این معنا نیست م سیاست خارجی ایرا فقط معلول تصمی گیری تصامی گیرنااگا
استر وتی هر یک از تصمی گیرناگا از نظر جامع پذیری و جایگاه اجتماعی ،ویژگای
شخصیتی تجرب تاریخی و سیاسی نگااه متفااوتی با سیاسات و حکومات دارناا ما
میتوانا یکی از مؤتف های تشکی دهناه سیاست خارجی باشاا .اتبتا ایان با آ معناا
نیست م وقتی تصمی گیرناگا در جایگاه تصمی گیری قارار مایگیرناا ،تحات تاأثیر
عوام دیگری قرار ناارنا .پ

سیاست خارجی مایتواناا متاأثر از تصامی گیرنااگا

باشار وتی این متغیر یک دست از منابع را تشکی میدها(فیروز آبادی.)70 :1389 ،
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.2متغیرهای ساختاری یا سیستمیک :این متغیرها شام جنب های غیر انساانی محایط
خارجی جامع یا هر منشی است م در خاارپ روی مایدهاا و گزینا هاای سیاسات
خارجی تصمی گیرناگا را مشروط میمنا و تحت تأثیر قارار مایدهاا .واقعیاتهاای
جغرافیایی نمون ای آشکار است از متغیرهای سیساتمی ما مایتواناا با تصامیمات و
منشهای تصمی گیرناگا سیاست خارجی شک دهنا .آخرین نو متغیرها ،متغیرهاای
بیناتمللی هستنا ،اتبت توج ب این متغیر ب معنای پاذیرش جبارگرایای سااختاری ما
معتقا است ،سیاست خارجی معلول سیست و ساختار بیناتمللای اسات ،نیسات .بلکا
منظور این است م بخشی از عوام تعیینمنناه در سیاست خاارجی معطاو

با ایان

متغیرهای ساختاری است.
در نظام بیناتمل  ،سلسل مراتب غیر دستوری بازیگرا بست ب ناو قاارتطلباای
مطلااااق و یااااا نسبی و نیز حوزه فعاتیت بیناتمللی ،منطق ای و محلی ب پنج رده به
پیوسات ابرقاارت ،قارت بزرگ ،قارت منطق ای ،قارت موچک و ریز قارت تقاسی
مااایشاااونا .تجربااا عملااای حامی از آ است م دستیابی ب اهاا

ایاان بازیگرا

ب صورت فرایناهای از پاایین با باااال می ب استقالل دارد .تحوالت رفتار بیناتمللاای
قاارت موچاک ،تحاات ساا اجبااار داخلاای ،منطق ای و بیناتمللی است .هر چ از
پل های پایین ،بااااالتر مااایرویااا  ،از میااازا ایااان اجباااار ماست میشود .هرچنا
ابرقارتها ه از وابستگی دراما نیستنا).)Rosenau,1971:56
.3متغیر جامع  :این متغیر ب آ دست از جنب های غیرحکومتی جامع اشاره دارد ما
ب رفتار خارجی تأثیر میگذارد .جهتگیریهای ارزشی مها جامعا و میازا وحاات
ملی و میزا صنعتی شا متغیرهایی هستنا م در تعیین محتوای آرما ها و سیاستهای
خارجی مشور مشارمت دارنا .پ

این متغیر ناظر ب جامعا ایارا فاارز از حکومات

است .جامع ایرا از نظر فرهنگی ،اجتماعی ،ویژگایهاای خااص خاود را دارد .بارای
نمون جامع ایرا تکثرگرا است و از قومیتهای گوناگو تشاکی شااه اسات و ایان
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موضو ب سیاست خارجی ایرا تأثیر میگذارد.
ژئوپلیتیک ایرا نیز بر سیاست خارجی تأثیر میگذاردر اینک ایرا مشور بیناتمللای
است و در منطق حساسی قرار گرفت است ،ب سیاسات خاارجیاش تاأثیر مایگاذارد.
بنابراین نمیتوا سیاست خاارجی ایارا را فاارز از ژئوپلیتیاک و پیشاین تااریخی آ
بررسی مرد .ایرا مشوری باا پیشاین تااریخی چناا هازار ساات و تجاارب گونااگو
است.مشور ایرا شاها شکستها و افتخارات و تحقیرهایی بوده است ما در سیاسات
خارجی منونی نیز تأثیر میگذارد .بایا در نظر داشت م مشور ب مثاب فرد میماناا ما
تجارب زناگی شخصیاش بر نو رفتارهایش تأثیر میگذارد(فیروز آبادی)92 :1389 ،
 .4متغیر نقش :این متغیر باین معنا است م مسئوال دوتتی باو توج با ویژگای
فردی و انحصاری م در متغیر فرد ب آنها اشاره شا ،با تکی بر سمت و جایگااهی ما
در حکومت دارنا ،نسبت ب موضوعی از خود وامنش نشا می دهنا .جایگااه فارد در
ساختار حکومتی و وظای  ،مسئوتیتها و وفاداریهایی م براساس ایان جایگااه از او
انتظار می رود ،بر تصورات فرد از جهاا و تصامی گیاریهاای او در عرصا سیاسات
خارجی تأثیر می گذارد .ب صورت ملی میتوا نقش را اینگون تعبیر مردر تصوری ما
یک دوتت ،حکومت و یا یک فرد میپناارد م بایا براساس آ عم منا.
نقااش ب ا ویژگاایهااای رفتاااری تعری ا

ماایشااود م ا ناشاای از مساائوتیتهااای

سیاستگذاری یک بازیگر است و هر فردی ما چناین جایگااهی را پرمناا ،از او نیاز
رفتار مشابهی انتظار میرود .میتوانی نقش را تعام بین فرد و نظاام سیاسای بااانی و
انتظاراتی م این نظام از فرد دارد .هرچنا نقاش ممکان اسات محااوده عما فارد را
محاود منار وتی چنین نقشی براساس صفات شخصیتی فرد برداشت و ایفاا مای شاود.
ب عبارت دیگر متغیر نقش مربوط ب رفتار خارجی است م از نقشی م تصامی گیرنااه
اشغال میمنا ناشی میشود ،باو توج ب اینک اشغالمنناگا نقش چ ویژگی داشات
باشنا .پ

یک رابط معکوس باین شخصایت و نقاش وجاود دارد .نقاش با معناای
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انتظارات خاصی از هر پست و مقامی است .متغیرهای مربوط ب نقش ب دو صورت بار
سیاساات خااارجی تااأثیر میگذارنااا ،اول از راه ایجاااد محاااودیت رفتاااری باارای
تصمی گیرناگا و ماهش گزین های آ ها و دوم شک دهی با گرایشاات و رفتارهاای
گروهاای و سااازمانی خاااص و مسااتمر از راه ایجاااد رویاا هااای ثاباات و مسااتمر
است(فیروزآبادی .)76-80: 1389
 .5متغیرهای حکومتی :ب آ جنبا هاایی از سااختار حکاومتی اشااره مایمناا ما
گزین های سیاست خارجی را محاود میمنا یا افزایش میدها .تأثیر رابط قاوه مجریا
و قوه مقنن در سیاست خارجی نمون ای از عملیاتیشا متغیار حکاومتی اسات .پا
بحث اصلی این اسات ما ناو نظاام سیاسای بار سیاسات خاارجی تأثیرگاذار اسات
) (Rosenau, 1971, 108یعنای نظاام جمهاوری اساالمی ایارا از نظار مااهوی و
ساختاری و بورومراتیک چ تأثیری ب سیاست خارجی جمهاوری اساالمی ایارا دارد.
پ

نظام سیاسی عام مهمی در تحلی سیاست خارجی است و تنها عام تعیاینمننااه

نیست(فیروزآبادی.)73 :1389 ،
اتبت ها

روزنا از پیش نظری سیاست خارجی ،فقط بیا متغیرهای دخیا نیساتر

بلک نشا داد نقش هرماام از متغیرها در فراینا سیاست خارجی اسات .با اعتقااد او
در مشور های مختل

میزا نفوذ هر یک از عوام چهارگانا داخلای و عاما محایط

بیناتمل در شک گیری و اجرای سیاست خارجی متفاوت است .ب نظر وی میزا نفوذ
هریک از این عوام ب پنج عام بستگی دارد .1 :قارت بازیگر م مشور هاا را با دو
دست بزرگ و موچک تقسای مایمناار  .2وضاعیت اقتصاادی باازیگر ما مشاورهای
توسع یافت را از توسع نیافت جاا میمنار  .3ماهیت بااز و بسات سااختار اجتمااعیر .4
نفااوذپااذیری و یااا نفوذناپااذیری ساااختار فرهنگاای و  .5حااوزههااای موضااوعی
مختل ) )Rosenau,1971,96بنابراین ،روزنا بر این باور است م ویژگیها و رفتار
هر نظام اجتماعی در هر تحظ ای از زما  ،نتیجا سانت فرهنگای و محایطهاای متغیار
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داخلاای و خااارجی اسااتر ب ا عبااارت دیگاار ،گزین ا هااا و دایااره انتخاااب و فعاتیاات
تصمی گیرناگا تحت تأثیر هنجارهای فرهنگی ،سوابق و سنتهای تاریخی ،تقاضاها و
درخواستهایی است م از هر دو نظام داخلی و خارجی ناشی میشاود .(Rosenau,
)1971, 14
ب اعتقاد نویسناگا چارچوب روزنا ب صورت روشمنا ایان امکاا را مایدهاا تاا
مجموع ای از متغیرها را در س سط فردی ،ملی و بیناتمللی از مادی و معناایی بارای
تحلی سیاست خارجی ایرا مورد استفاده قرار دهی  .اتبت بایا توج داشت ما تقسای
مشورها ب دو رده مختل

بزرگ و موچک و توسع یافت و توسع نیافت و یا باز و بست

چناا دقیق نیست و در عات واقع همواره طیفی از مشورها با شارایط مختلا

وجاود

دارنار بنابراین ترتیب اوتویت متغیرها را نیز تنها نمیتوا ب نمون های مورد نظر روزناا
محاود مرد .ب هرحال چارچوب روزنا را میتوا نوعی تنز مفهومی در نظر گرفت ما
ب مشاهاه بهتر واقعیت و تحلی آ ممک میمنا .ب هر حال پیش از بررسی متغیرهای
تأثیرگذار بر سیاست خارجی دوتت روحاانی ،بهتار اسات مؤتفا هاای اصالی سیاسات
خارجی دوتت یازده را دقیقتر بررسی منی تا تفااوتهاای آ باا سیاسات خاارجی
دوتت گذشت نمایا شود.
اصول سیاست خارجی دولت یازدهم
حسن روحانی بر این باور است م اساس سیاست خارجی بایاا در راساتای تاأمین
منافع ملی و امنیت ملی ایرا باشا و اگر سیاست خارجی بتواناا تاأمین مناافع ملای را
تضمین و مشور را در راه توسع و قرار دها و ب سخن سادهتر هزینا هاا را مااهش و
سودها را افزایش دها ،این سیاست خاارجی مطلاوب خواهاا باود .بناابراین برمبناای
حقیقتهای دنیای منونی و شرایطی م داری  ،بایا هزین ها را م و فایاهها را بیفازایی .
سیاست خارجی در چارچوب منافع و امنیت ملای بایاا تعریا

و تااوین شاود .اگار

بخواهی گفتما سیاست خارجی دوتت روحانی را بر اساس اظهارات وی جماعبناای
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منی ب این موارد خواهی رسیا:
 .1اعتدال :ب معنای ایجاد تواز میاا آرماا و واقعیات با ساوی آرماا خاواهی
واقعگرایی اسات .گفتماا اعتااال در سیاسات خاارجی دوتات حرمات واقاع بینانا ،
خودباوران  ،متواز و هوشمناان از تقاب ب گفتاار و تعاما ساازناه و تفااه باهاا
ارتقای جایگاه مشور است .ب ظاهر معنای تواز بین آرما خواهی و واقعبینی ب معنای
ممترشا تعارض با نظام بین اتمل است و طبعام ب آ معنا اسات ما ادبیاات ایارا از
تغییرخواهی بنیادین در نظ بیناتمللی ،در دوتت روحانی ب سوی پذیرش نظا موجاود
و تزوم تعام با آ خواها بودر
 .2قدرتجویی بینالمللی محاسبه گرایانه :مفهاوم قاارت یکای از پایا ایتارین
مفاهیمی است م شایا بتوا گفت دانش روابط بایناتملا

براسااس آ شاک گرفتا

است .روحانی ب صراحت از این مفهوم و بحث محاسب قارت ساخن گفتا اسات .از
سوی دیگر بایهی است م تعری
سنتی تنها معطو

روحانی از قارت نمیتواناا همچاو واقاعگرایاا

ب قارت نظامی باشا .بلک با نظار متفکارا متاأخر ما قاارت را

ترمیب توانمنایهای دوتت میداننا نزدیکتر استر
 .3تعامل با نظام بینالمللی :برقراری و تقویت مناسابات دوجانبا و چناجانبا در
جهت تحکی امنیت ملی و منافع ملی و اعتال و ارتقای اقتاار ،شأ و موقعیت مشور در
منطق از اصول اساسی سیاست خارجی دوتت حسن روحانی بوده استر
 .4موزانه قدرت براساس مفهوم اعتدال :یکی دیگر از مسایلی م دیاگاه روحاانی
را ب واقعگرایی در مقاب آرما گرایی نزدیک مرده است ،تأمیاا مساتمر وی با مقوتا
اعتاال است .اعتاال از شعارهای مه انتخاباتی او و بلک مها تارین شاعار انتخابااتیش
بودر
 .5تنشزدایی :مهار تنش و جلوگیری از بروز تنشهای غیرضاروری در رواباط باا
مشورهای مختل

و خارپمارد موضاوعات غیرضاروری و ناامربوط از دساتور ماار
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روابط با اروپا و آمریکار
 .6رویکرد هزینه -فایده :از سوی دیگر تأمیا با مفهاوم محاساب قاارت از منظار
تامتیکی ب رویکرد هزین  -فایاه شابی اسات .ایان بااا معناا اسات ما در سیاسات
خارجی دوتت روحانی تنها مجبورمرد سایر بازیگرا ب پاذیرش مواضاع ایارا مها
نیستر بلک هزین ای ه م در این مسیر پرداخت میشود نیز مه است و این میتوانا
یکی از جایترین تفاوتهای گفتما او با گفتما سیاسات خاارجی آرماا گارا باشاا
تالش برای خروپ پروناه هسات ای ایارا از شاورای امنیات در مناار تکمیا فنااوری
هست ای ،حذ

تحری ها ،جلوگیری از افزایش تنش بین رابط ایرا و آمریکا ،اوتویات

قرارداد روابط دوستان با هم همساایگا  ،تاابیر در سیاسات خاارجی ،تاالش بارای
رسیا ب نظر واحا بین دوتت و مجل

بارای حا مساائ سیاسات خاارجی ،خطاا

برشمرد انایش تقاب با دنیا و پیمود مسیر تعام سازناه اصول دیگر او است.
متغیر نظام بینالملل و سیاست هستهای روحانی
همواره نظام بیناتمل نقش مهمی در شک گیری سیاست خارجی با ویاژه در میاا
مشورهای تأثیرپذیرتر و توسع نیافت داشت است .باو شک با فروپاشی اتحاد شاوروی
و شک گیری نظام تکقطبی ،این مجموع مشورهای غربی با رهباری ایااالت متحااه
بوده انا م هژمونی و قارت ساختاری را در نظاام بایناتملا را در دسات دارناا و باا
روشهای مختل

نظامی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ب استیال بر نظام جهانی و مقابل

با تهایاات پرداخت انا .بررسی تأثیر نظام بین اتمل بار شاک گیاری سیاسات خاارجی
دوتت یازده حامی از آ است م مجموعا غارب در ساالهاای ریاسات جمهاوری
احمای نژاد در ایرا با بهرهگیری از انوا فشارها ب ویژه تحری های بیناتمللای فراگیار
تالش مردنا تا سیاست خارجی مشور را در وضاعیت تااافعی قارار دهناا و سیاسات
خارجی ب مه ترین دستورمار انتخابات ریاست جمهوری  1392تبای شود.
تحری های اقتصادی علی جمهوری اسالمی ایرا را بایا یکی از ابزارهای دیپلماسی

تبیین دیپلماسی هستهای دولت یازدهم با بهرهگیری از مدل تصمیمگیری روزنا

195

اجبار ایاالت متحاه برای متقاعاسازی مشورهایی دانست م با اقتصاادجهانی وابسات
شاه انار اما تمایلی ب پذیرش قواعا مربوط ب اقتصاد و سیاست جهاانی ناارناا(مری و
همکارا  .)88:1392،طبیعی است م اجرای چناین فرایناای تنهاا در شارایطی متوقا
می شود م آمریکا و جها غرب بتواننا ب اهااا

راهباردی خاود در رابطا باا ایارا

برساانا .دیپلماساای اجبااار بخشاای از واقعیاات راهبااردی آمریکااا باارای متقاعااامرد و
محاودسازی توا راهبردی جمهاوری اساالمی ایارا اسات) )Berman,2012:42و
فراینا محاودسازی راهبردی و تحری اقتصادی توسط آمریکا و سایرمشاورهای جهاا
غرب براساس ضرورت های ایائوتوژیک ،امنیتی و راهبردی نظام جهاانی غارب محاور
انجام می گیرد م از ابزارهای اصلی سیاست خارجی ایاالت متحاه در قباال ایارا پا
ازانقالب اسالمی ایرا بوده است .این تحری ها در ده هشتاد و نود با بهانا حمایات
ایرا از تروریس و در جهت مهار و قارتنگرفتن ایرا و در جهت تقویت مشاورهای
همسو با آمریکا عم مرده بودر وتی از سال 2006شک و ماهیات تحاری هاای ایااالت
متحاه با تصویب پنج قطعنام در شورای امنیت ساازما ملا وارد ابعااد گساتردهتاری
شا( .) katzman: 2016
یکی از ابزارهای مه برای رسیا ب این ها

ساازومارهای نهاادی اسات ما از

عوام مؤثر بر فراینا تحری اقتصادی ایرا است .ایااالت متحااه آمریکاا و مشاورهای
جها غرب همچنین برخی از واحاهای سیاسی تالش مایمنناا تاا از اتگوهاایی بهاره
گیرنا م مبتنی بر جایگاه و مشروعیت ساختاری آنا باشا .قاارت سااختاری هماواره
در مقایس با مؤتف های منش مارگزارا در محیطهای منطق ای و بیناتمللی اثار بخشای
بیشتری دارد .جها غارب از قابلیات سااختاری خاود بارای مقابلا باا ایارا اساتفاده
مرد(مصلی نژاد  .)248:1391،مجموع غرب و با ویاژه ایااالت متحااه درحاوزه هاای
مختل  ،قارت ساختاری قاب توجهی دارد .قارتی م مه تارین ویژگای آ اتیگااپوتی
بود است .از همین رو مجموع غرب در دورا پ

از جنک جهانی دوم ب ویژه دورا
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از جنگ سرد از این چهره قارت ب دفعات علی مشورهای رقیب بهره برده اسات.

ناگفت پیاا است م از مه ترین مشورها ایرا است .مشوری م در دورا پ

از جنگ

سرد همواره از سوی قارت های غربی مورد تهایا ب استفاده از زور قرارگرفتا اساتر
اما در عم قارت ساختاری غرب مه ترین ابزار ب مارگرفت شاه علی این مشور باوده
است .قارت ساختاری ب معنای تنظی دستورمار بین اتمللای و شاک دهای با فضاایی
است م در آ دوتت ،شرمت ها ،افراد با یکایگر مرتبط میشونا .غرب با با ماارگیری
این چهره قارت ،تمام تالش خود را ب مار گرفت است تا ارتباط دوتت ایارا باا ساایر
دوتتها و شرمتهای ایرانی با سایر شرمتها و شهروناا ایرانای با ویاژه نخبگاا را
باهمتایا خود در مشورهای بیشتری دچار محااودیت و اخاتالل سازد(شاریعتی نیاا و
توحیای.)137:1392،
ایجاداین محاودیت ها مصااش تهایا راهبردی ایاالت متحاه و جها غارب ایارا
است و بایا ب این نکت توج مرد م این تحری های اقتصادی ،بخشای از تحاری هاای
گستردهتری است م در حوزههای سیاسی ،تکنیکی و راهبردی با ماار بارده شاا .ایان
بخش از تحاری در قاتاب اقااامات فلاجمننااه بارای محااودمرد قابلیات راهباردی
جمهوری اسالمی ایرا انجام گرفت است هر یک از اقاامات با ماار گرفتا شااه علیا
ایرا را می توا بخشی از دیپلماسی اجبار در قاتاب سیاسات تحاری مااتی ،تجااری و
تکنوتوژیک دانست) .(kagan2003:72در اینجا ب بخشی از این تحری هاا و تبعاات
آ اشاره میمنی :
 .1توقی

اموال و داراییهای افراد و سازما های ایرانی در خارپ از مشور :ه زما

با گروگا گیری مارمنا سفارت آمریکا در تهرا ب دستور ریی
اموال بسیاری از ایرانیا در آمریکا توقی

جمهور وقت آمریکاا،

شا .این تحری هاا در ژانویا 1984با بهانا

مشارمت ایرا در بمب گاذاری در مقار نیروهاای دریاایی آمریکاا در تبناا و در ساال
1992ب بهان مبارزه با تسلیحات مشتارجمعی نیز تشایا شار
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.2تحری های تجااری ،صاادرات و واردات و سارمای گاذاری :در  30آوریا 1995
ریی

جمهور وقت آمریکا ممنوعیت گسترده ای را برای تجاارت و سارمای گاذاری در

ایرا وضع مردم در سال 2010و با دنباال آ در ساال 2013تعااادی از شارمتهاای
پتروشیمی و تجاری ایرا در صنعت خودرو نیز برای اوتینبار با تیسات سایاه تحاری
اضاف شانار
 .3مواد مربوط ب انارژی هسات ای :ممیتا ای با ناام اعماال تحاری هاای ایارا در
سال1996تشکی شا تا با ب مارگرفتن تحری تجاری بر شرمتها و مشاورهای همکاار
با برنام هست ای ایرا مانع پیش برد برنام هست ای ایرا شود ما در زماا ریاسات
جمهوری باراک اوباما با شات بیشتری دنبال شار
 .4تحری های ماتی :سازما خزان داری آمریکا در ساال 2006تحاری هاای گساترده
ماتی را علی ایرا وضع مرد م نق و انتقال بیش از 100دالر بین سازما ها را با مشک
مواج می مرد .در نوامبر 2011ایاالت متحاه م نظام باانکی و باناک مرمازی ایارا را
تحری مرد .در همین رابط تحری های مااتی در آیاین ناما اجرایای دیگاری در ژوئان
2013و با ها

تضعی

ریال صورت پذیرفت م ب بانکهاای خاارجی ما باا ریاال

تجارت مننا یا از آ نگهااری مننا جریم های سنگینی تعلق خواها گرفتر
 .5تحری دارایی ها :ب دنباال حملا تروریساتی با نیویاورک و واشانگتن در ساال
2001توقی

تمام دارایی ها ،سازما هاا و نهادهاایی ما مرباوط با مشاورهای حاامی

تروریس ا بودنااا در دسااتور مااار ایاااالت متحاااه قاارار گرفاات .در سااالهااای بعااا(
 )2011،2007،2005نیز افراد و سازما های دیگری تحری شانار
 .6تحری های بین اتمللی :اتحادی اروپا نیز تحری های ساختی را علیا ایارا وضاع
مردناا .در اول جاوالی 2012مناع واردات نفات از ایارا  ،صاادرات نفات ایارا را
1/25میلیو بشک نسبت ب سال 2011ماهش داد .در م  2013هفتصاهزار بشک دیگار
در صادرات نفات مااهش یافات .در ژوئان  2010اتحادیا اروپاا تحاری هاای مشااب
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تحری های تجاری و سرمای گذاری منگره آمریکا در بخش انرژی بر ایرا تحمیا مارد
م سازما ها و بنگاه های اروپایی را نیز از فعاتیت تجاری با ایارا مناع مارد .همچناین
اتحادی اروپا نیز تیستی از افراد ،بانکها ،شرمتها و سازما های ایرانی را مورد تحاری
قرارداد .شورای امنیت نیز از سال 2006وضع تحری ها بر ایرا را آغاز مرد .در دساامبر
هما سال صادرات تمام تکنوتوژیها و تجهیزات مرتبط با انرژی هسات ای با ایارا و
مسافرت چناین فرد و مسئوتین سازما های ایرانی ب مشاورهای خاارجی نیاز ممناو
اعالم شاا(فاایی و درخشاا  .)122:1394،ایان جااولهاا با خاوبی گساترش دایاره
تحری های ب مار گرفت شاه علی ایرا در حوزههای مختل

را نشا میدها.
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اولویتبندی اهمیت تحریمها

فدایی و درخشانی1394:123،
شاخصهایی از اقتصاد ایران )2006-2014(1387-1393
شاخص



1388

1389

1390

1391

1392

1393

نرخ بیکار(آمار دولتی)

10.4

11.9

13.5

12.3

12.2

12.7

12.6

نرخ بیکار(آمارغیررسمی)

14.6

14.6

17

19

20.6

.833

19.2

نرخ تورم(آماررسمی)

25.4

10.7

12.4

21.5

31.5

28.3

25.8

نرح تورم(آمارغیررسمی)

27.2

20.5

19.2

26.9

35.8

.742

34.1

حجم چکهای برگشتی به میلیارد تومان

20.942

23.407

27.891

28.492

32.171

.26593

38.318

تولید نفت خام (میلیون بشکه) درروز)

3.94

3.55

3.53

3.52

2.85

1.8

2.77

صادرات نفت خام (میلیون بشکه)

2.30

2.02

2

2

1.1

800

1.20

رشد بودجه عمومی به درصد

35.7

3.1

31.3

33.5

4.7

7.2

2.4

رشد بودجه

21.2

-2.1

27

40.6

22

23.9

6.7

نرخ دالر

967

997

1.060

1.534

2.504

4.242

4.076

نرخ سکه

231

246

349

661

923

1.163

1.341

(مختاری هشی )163 :1394
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در جمعبنای این بخش میتوا گفت م اگرچ درظاهر میزا این فشارها ب اناازه
جنگ نبوده استر وتی آثار زیا بار آ حتی میتوانا از جنگ نیز فراتر رودر زیارا هما
عوام قارت ملی از اقتصاد و محیط زیست ،سیاست ،علوم و فناوری ،اجتما  ،فرهنگ
و بخشهای نظامی را تحت تأثیر قرار میدها و مشاور را با صاورت هافمناا تحلیا
می برد و سیست دچار آنتروپی میشودر ب شکلی م با بحرا عملکرد مواج و از قارت
فعاتیت آ ب صورت مستمر ماست میشود و در معارض خطار فروپاشای قارار بگیارد.
مشورهایی م روابطشا با سایر عناصر سیست محاود می شود با مااهش رشاا مواجا
شاه و سطوع باالی بی نظمی را تجرب می مننا .رشا اقتصادی ،میزا تورم ،ارزش پاول
ملاای ،بازپرداخاات دیااو  ،درصااا تحقیقااات و توسااع معیااار اناااازهگیااری آنتروپاای
هستنا(مختاری.)149:1394،
درم آثار این تحری ها در دورههای موتاه مات ،میا مات و بلنامات نماود پیااا
مردنا .آثار این تحری در موتاهمات در پارهای از موارد سبب فشاار بار سیسات مااتی
ایرا شاه است و هزین های معامالتی و درنهایت قیماتهاا را افازایش داده اسات .در
مورد اثرات میا مات این تحری ها میتوا ب مااهش سارمای گاذاری ،مناای رشاا و
افزایش تورم اشاره مرد .در این راستا ایارا در پاارهای از ماوارد شااها مااهش حجا
واردات و صادرات و ذخایر ارزی بوده است .در مورد اثرات بلنامات ب نظر مایرساا
م وجود تحری های اقتصادی سبب ماهش سرمای گذاری ب عنوا مه ترین عام رشاا
و توسع اقتصادی و صنعتی شاه است ما دساتیابی با اهااا
سختتر میمنا .پ

سانا چشا اناااز را

هما گون م از شواها پیاا است ،تبای تحاری هاای یاکجانبا

اقتصادی آمریکا ب تحری های چناجانب سازما مل

ایرا را وارد مرحل جایای مرد

م ه از نظر سیاسی و دیپلماسی و ها از نظار اقتصاادی مسائل اسات .نتاایج نشاا
میدها م تحری های اقتصادی واردات مواد اوتی و ماالهای سرمای ای را از نظر ممای
و میفی متأثر مرده است م ب دنبال خود مااهش ممای مااهش توتیاا و بیکااری را با
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همراه داشت است.
شایا توج اینک افزو بر آثار ملموس تحری ها بر اقتصاد ایارا ما قابا اساتناد
سنجش و اناازهگیری است در مواردی نیز ب ویژه وقتای باا مساائ اجتمااعی ،علمای،
فرهنگی و نظایر آ گره میخورد ،سنجش چناا آسا نیست و ب علت پیوساتگی ایان
مسائ ب یکایگر اختالل در یک حوزه در حوزههای دیگر ه تسری پیاا خواها مارد.
تأثیر عمیق تحری ها بر هم مسائ مشور و ب وجودآما بحرا از سوی سیاستماارا
در دوتت یازده درک و در جهت رفع این مشک در یک دوره زمانی اقاام شاا .درک
وجود بحرا و تأثیرگذاری مخرب تحری ها بر تمام مسائ مشور و حرمات در جهات
رفع تحری ها بر جهتگذاری سیاست خارجی و دیپلماسای هسات ای دوتات یاازده
بسیار مؤثر بوده است.

فشار عوام محیطی م در تحری های گسترده متجلی شا ،سابب فشاار زیاادی با
سیاستماارا ایرانی شا و پررنگترین نقش را در شک گیری توافق هست ای ایفا مرد.
تأمیا تصمی گیرا ایرانی بر تزوم رفع هم تحری ها دتی این ماعا است .دوتات اوباماا
با بهره گیری از اجما بیناتمللی و نهادهای بیناتمللی فشار بسیار زیاد و بیساابق ای را
علی جمهوری اسالمی ایرا ب مار گرفت اسات ما میازا تأثیرگاذاری و مارآماای آ
بسیار بیشتر از سیاست های ریی

جمهور پیشین آمریکا جرپ بوش بوده است .تصویب
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چناین قطعنام علیا ایارا در شاورای امنیات و شاک گیاری سااختار هوشامنای از
تحری ها م توسط مجموع گستردهای از مشورها دنبال و رعایت شاا ،درعما سابب
بحرا عمیق در اقتصاد ایرا شا م خود در باالرفتن نرخ ارز و طال در زمساتا 1391
نمود یافت و حتی نارضایتیها و ناآرامی هاایی را در باازار رقا زد .فشاار بایناتمللای
ب گون ای بوده م حتی در دوتت ده ه رگ هایی از مذامره با آمریکا مالحظ و حتای
برخی گفت وگوهای محرمان در عما نیز انجام گرفت .با ایان حاال تصامی ماردم در
انتخاب ریاست جمهوری  1392و تی جایا در سیاست خارجی ایارا درعما زمینا
تغییر نرم در سیاست خارجی ایرا را فراه آورد.
متغیر فرد (اندیشهها و شخصیت رئیس جمهور)
مؤتف پراهمیت دیگری م در رابط با دیپلماسای هسات ای دوتات یاازده نیازمناا
واماوی است ،فرد یعنی انایش ها و شخصیت ریی

جمهور و در مقیاسی پایینتار تای

مذامرهمننااه هسات ای اسات .پیشاین سیاسات خاارجی جمهاوری اساالمی ایارا در
دوره های گذشت نشا داده است م شخصیت و انایش ریی

جمهور نقشی اساسی در

تعری  ،تاوین و تااوم سیاسات خاارجی آ دوتات داشات اسات .از ایانرو گفتماا
اعتاال گرایی حام بر سیاست خارجی دوتات یاازده پایش از آنکا سااختار معناایی
مشخص داشات باشاا ،برخاسات از تفکار و ذهنیات ریای

جمهاور اسات ما نقاش

تعیااینمنناااه در دوام و قااوام آ دارد(فیااروز آبااادی .)36 :1393 ،حساان روحااانی در
چارچوب گفتما ها و هنجارهای سیاسی جمهوری اسالمی ایرا توانست شخصایتی از
خود ب جها عرض منا م ترمیبی از صااقت و بیا قاب فه بایناتمللای را در خاود
داشت .جها ب حر های روحانی ب عنوا یک سیاستماار صادش نگریست .ب عالوه
او نیز با زبانی با جها سخن گفت م برای جهانیا قاب درک و فه و احترام باود .در
عین حاتی م روحانی بومی سخن میگفت ،وتی در چارچوبی جهانی حرمت میمارد.
قارت تلفیق ارزشهای انقالبی و بومی با معیارهای بیناتمللی همراه با آشانایی وی باا
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حساسیتهای فکری جها برای او فضایی را ب وجاود آورد ما نظارات او باا احتارام
مورد توج جهانیا قرار گیرد .ب عبارت دیگر ریی

جمهور درگفتار و رفتار نشاا داد

م شخصیتی واقعبین و آرمانگرا است م قائ ب پیگیری آرماا هاای انقاالب اساالمی
برمبنای شناخت واقعیتها و امکانات ملی است.
از سوی دیگر او ه تباس روحانیت ب تن دارد و ه عضو مجل
است .عضویت وی در این مجل

خبرگا رهبری

و پایگاه روحانی در نظام جمهاوری اساالمی ایارا

سبب می شود م متغیر فردی تأثیر بیشتری داشت باشا .از دیگر وجوه قارتمنای متغیار
فردی روحانی این است م او در فضایی وارد عم می شود م پیشاین ماار سیاسای و
امنیتی در ارتباط با پروناه هست ای دارد .او مذامرهمنناه ارشا بوده و در سطحی بسایار
باال با وزیرا مشورهای اروپایی در زمین پروناه هست ای ایرا ماذامره مارده اسات و
ب عنوا شخصیتی متین و موقر مورد شناسایی آنا قرار گرفت اسات .در اینجاا تاالش
میمنی از الب الی سخنرانیها و مصاحب های حسن روحانی ب شخصیت و انایش های
او در پیشبرد دیپلماسی هست ای پی ببری .
روحانی درباره ها
ب اهاا

ورودش ب انتخابات ریاست جمهوری گفت بود :بارای اینکا

ملی دست پیاا منی و برای اینک مشور را از تحری ظاتمانا نجاات دهای و

برای اینک روابطما را با دنیا براساس تعام سازناه بنیانگاذاری منای در ایان عرصا
ورود مرده ای  .روحانی اعتقاد دارد قطع رابط با مشورهای دیگر امکا پذیر نیست ،قطع
رابط ن شانی است و ن امکا پذیراست م انزوا حاص شود و نمیتاوا مشاور را از
جها جاا مرد .ملیا ح مشکالت تابیر است(سخنرانی روحانی .)1392/3/14
روحانی در نشست خبری خود همچنین گفت :دوره توق

غنیسازی ساپری شااه

است .اینک در شرایط ویژهای هستی  .شیوههای اعتمادسااز زیاادی موجاود اسات .وی
اظهار داشت :موضو هست ای فقط راه ح مذامراتی دارد و ب  .ن تهایا ماؤثر اسات
ن تحری  .وی اضاف مرد احقاش حقوش حق ملت ایرا از مه ترین امور اسات .حسان
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روحانی گفت :دو راه ح برای رفع تحری ها موجود اسات یکای قاام گذاشاتن در مسایر
شفافیت بیشتر و افزایش اعتماد متقاب  .وی همچنین گفت تالش میمنی تا تحاری دیگاری
روی ناها .رئی

جمهوری ایرا درباره تحری های غرب علی ایرا تأمیا مارده اسات ما

این تحری ها ب سود هیچک

نیست .در پروناه هست ای من ب دنبال اجماا ملای خاواه

بود و دوتت با تمام قارت از تی مذامرهمنناه پشتیبانی و اجما ملای را با دسات خواهاا
آورد .زیرا مسئل بسیار حساس است و مسئل منافع ملی است و موشش ما بر این است ما
فناوری هست ای را تکمی و حفظ منی  .بایا تالش مرد تا ضمن حفظ فناوری هسات ای ،در
سیاست خارجی هزین ها را ماهش دهی و بتوانی از مشکالتی م بیگانگا ب بهان هسات ای
ب وجود آوردهانا عبور منی (مصاحب روحانی .)1392/02/14
با توج ب اینک او پروناه هست ای را در سالهای 1382تا 1384در دسات داشات اسات
ب مسائ هست ای آگاهی دارد .روحانی میگویا :افرادی م بار امانت سیاست خارجی را بار
دوش میگیرنا بایا افرادی حرف ای ،با مار دقیق مارشناسی ،روی گشاده و شاهامت باشانا.
بایا در بیا منافع ملیما با ممال شهامت حر بزنی و با مسی تعار نااری  ،وتی ساخن
بایا عادالن  ،دقیق و منطقی باشا .این عرص جای شعر و شعار نیسات ،جاای فها درسات
مسائ و وقایع جهانی است .اگر نتوانی ب درستی درک منی و نتاوانی در تصامی ساازی و
دیگر مسائ مرتبط با آ موفق باشی در اجرا نیز موفق نخواهی بود .اگر ملت احسااس مناا
م ما با تابیر مار میمنی حتی اگر دنیا ه بخواها زور بگویاا تماام ملات پشات سار ماا
خواها بود .اگر شعار باهی و بیمنطق حرمت منی و نحوه سلوک ما با گونا ای باشاا ما
مردم احساس مننا م ما دقیق عم نکردی اجما ملی ایجاد نمایشاود(روحانی درمجلا
خبرگا رهبری .)1392/06/13حسن روحانی میگویا :سیاست خاارجی ماا در چاارچوب
اصول خاصی است ،ما در منطق خواستار ثبات و صال و از باینرفاتن زمینا هاای جناگ
هستی  .روابط ایرا براساس منافع ملی و منافع ملتهای مختل

باا باازیگرا بایناتملا از

جمل غرب تنظی میشود (روحانی در نشست خبری نیویورک.)1392/7/5
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سیاست روحانی در مسئل هسات ای ایارا  ،تاالش بارای خاروپ پرونااه ایارا از
شورای امنیت در منار تکمی فناوری هست ای در مشور است .او مایگویاا :ها بارای
ایرا و ه برای دشمنا و مشورهای غربی تنها روش ،گفتوگو است .مقصود دوتات
بایا درنهایت این باشا م تحری ها زدوده شودر زیرا م ب سود ملت ما نیسات .اینکا
در ماام نشست و ب چ شک موضو تغاو تحاری هاا را مطارع منای  ،یاک تامتیاک
مذامراتی است(روحانی .) 1392/09/16بایا مقاااری راهکارهاا و تحان و ادبیااتماا
تغییر منا .ضمن اینک ب نظ جهانی انتقاداتی دارمر اما ب معنی تقاب با دنیا ه نیسات.
بایا ب نوعی با دنیا در تعام باشای ما هزینا هایماا را مااهش دهای و خاود را با
مقاصای م در سنا چش انااز است نزدیک منی  .اگار غارب حقیقتاام با دنباال اعتمااد
نسبت ب فعاتیتهای هست ای ایرا است روشی جز مذامره ناارد و ما ه برای رسیا
ب حقوقما و شکستن تحری ها و گذر از مسیری م امنو دشمن بارای ماا با وجاود
آورده است مذامره بهترین روش است .در جها سیاست خارجی نیااز اسات با دنباال
یارگیری باشی  .در شورای حکام آژان

بیناتمللی انرژی اتمی سی و پنج مشور وجاود

دارد م بایا از میا آنها یارگیری منی تا ب مقصودما برسی .
حسن روحانی گفت است :بایا اسلوبی را برگزینی م ایرا را ب هافش برسانا نا
راهی م تکبیرآفرین باشا .یکی از مجالهایی م برای آمریکااییهاا موجاود اسات در
صحن  1+5است .اگر آ ها مایخواهناما در ماورد پرونااه هسات ای ساخن بگویناا
مذامرات فرصت مناسبی استر اما اینک آمریکا ب جلساات مایآیاا و ساختگیاری و
مقاومت نابجا میمنا فرصتی است م از دست میرود .ما با بمب هست ای مخااتفی با
این دتی م دین ما و اخالش ما ب ما میگویا سالع مشاتار جمعای و از جملا ساالع
هست ای غیرانسانی و برای بشریت خطرناک هساتنا .ماا هرگاز دنباال ساالع هسات ای
نبوده ،نیستی و نخواهی بود .ما فقط دنبال فناوریهای صل آمیز هست ای خواهی بود و
بنابراین در این زمین میخواهی هم جهانیا بااننام ساالع هسات ای در دمتارین ماا
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جایی ناارد و نخواها داشت (وبگاه حسن روحانی.)1392/4/11
وی میگویا قسمتی از تحری ها م مربوط ب آمریکا است از گذشت بوده و ما با آ
مقابل مردهای  ،اما در سالهای اخیر دو مشک روی داده است ،بخشی مربوط ب تحری
در شورای امنیت سازما مل است م این بیسابق بوده است چو تحاری هاای قبلای
تحری سازما مللی نبوده ،مشک دیگر این است م ما هماواره تاالش مایماردی تاا
فاصل ای میا اتحادی اروپا و آمریکا باشا و در پروناه هست ای ه این فاصل را ایجااد
مرده بودی  .این مسئل وابست ب هنر دیپلماسی و دوتاتماردا و مسائوال اسات ما
نگذارنا اجما بر ضا یک مشور ایجاد شود ،ب علت ایجاد این اجماا مشاک مناونی
برای ایرا ایجاد شاه است ما بایا از راهی م دشمن استفاده مرد بهره ببری و برگردی
و با موشش و فعاتیت و مذامره جای بتوانی ماری منی م این اجما را بشکنی  .ایان
مار یک شب امکا پذیر نیستر اما ب دتی تجرب فراوانی م دارم میدانا شاانی اسات.
این مار با یک نشست جای ممکن است ،گفتوگو ب معنای اعالم مواضع نیست ،بلک
ب این معنا است م موضوعی مورد ارزیابی قرار گیرد و دو ساوی ماذامره وارد بحاث
شونا .در گفتوگو بایا پ زده شود تا با نقطا مشاترک برسای  .موضاو تحاری در
میا مات ون در موتاهمات قاب رفع است.
روحانی میگویا «حتمام حق هست ای حق مسل مردم ما استر مما اینک صاها حق
دیگر حق مسل مردم ما است .توسع مشور ه حق مسل مردم ما است .بهبود زنااگی
ه حق مسل مردم ما است .ایستادگی در برابر تحری و رفاع تحاری ها حاق مسال
مردم ما است .رابط خوب با دنیا ه حق مسل مردم ما است .عزت و سربلنای مشاور
و مردم ه حق مسل مردم ما است .ب هم حقاوش مسال مشاور بایاا توجا منای و
احترام بگذاری و از جمل حق هست ای م آ ه حق مسل است .پ

هسات ای بارای

چ است برای توسع است ،هست ای برای عظمت مشاور اسات .حواساما باشاا ما
چگون رفتار میمنی  .دوتت من با ممترین هزین ایان حاق را تثبیات مایمناا و پایش
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می برد .مه این است م چ مقاار هزین برای چ ماری ما پرداخات منای  .مها ایان
است م در منار هم فناوریها ،سانتریفوژ ما میچرخا .در منار چارخش ما مشاور،
مارخان ها ،صنعت ،زناگی مردم ،حیات مردم ،نشاط مردم با ممترین هزین و این حتماام
در دوتااات تاااابیر و امیاااا دنباااال خواهاااا شا(مصااااحب روحاااانی درمباااارزات
انتخاباتی.)19/3/1392
در م بسیاری از تهایاها با انتخاب حسن روحانی ب ریاست جمهوری برطار

و

جایگاه جمهوری اسالمی ایرا در عرص بیناتمل ب جایگاهی جایا در افکار عماومی
تباب شا و جهانیا با دیاگاهی دیگر نسبت ب ایرا و نظام جمهاوری اساالمی ایارا
نگاه مردنا .همچنین بایا ب انایش ها و ساوابق تای ماذامرهمننااه هسات ای با ویاژه
محماجواد ظری

نیز توج داشات .تای هسات ای دوتات از مجاربتارین نیروهاای

وزارت خارج بوده م برخال

دوتت نه و ده تجرب باالیی در مذامرات بیناتمللای

و دیپلماسی داشت انا .باو شک تجربیات و باورها و سوابق ایان مجموعا نیاز نقاش
زیادی در توافق هست ای داشت م بایا ماورد توجا قارار گیارد .با صاورت ملای در
سیاست خارجی دوتت روحانی ضمن توج ب حقوش ایرا تالش شاا تاا باا منطاق و
استاالل و تعام سازناه با دنیا شرایطی را ب وجود آورد تا بهانا هاایی ما غارب بارای
تحری ایرا دنبال میمنا را از دست آ ها بگیرد و تالش میشود م فشار نابجا ،نابحق
و غیر قانونی م علی ملت ایرا ب انجام رسیاه از ملات دور شاود .درواقاع مایتاوا
استاالل مرد م فشار محیطی باالیی م بر جمهوری اسالمی ب مار گرفت شا ه زما با
قارت گیری فردی شا م سیاست خارجی را عرص تعام و ساازش مایدانسات و در
سالهای گذشت تجرب مصاتح با غرب در موضو هست ای را داشات .ایان عواما در
منار ه زمین مساعای را برای تغییر در سیاست خارجی ایرا مهیا مرد.
متغیر جامعه :جامع در هر مشوری و با توج ب معیارهاا و ماوقعیتش در منطقا و
جها یکی از اصلیترین و اساسیترین مهرههای تأثیرگذار در تشاکی مشاور و ایجااد
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مشروعیت برای نظام سیاسی است .از آنجا م افکار عماومی از مها تارین معیارهاای
تأثیرگذار در رونا تصمی گیری در عرص های مه سیاسی بوده و هست در این بین نیز
از نظر پشتیبانی و یا عام پشتیبانی م همین ملت از سیاستهاای حامماا وقات خاود
دارنا چ در سیاست داخلی و چ در سیاسات بایناتملا دارد جایگااه ویاژهای دارد
(حاجی یوسفی.) 25: 1384.
در همین راستا انتخابات ریاست جمهوری ساال  1392و نتیجا آ با عناوا یاک
پایاه مه در ایرا و جها قاب توجا باود .تغییارات نسالی و آموزشای ،جنسایتی و
شهرنشینی و مشارمت ایرانیها در تعیین سرنوشت سیاسای خاود با ایارا جایگااهی
جایا در منظر صاحبنظرا بیناتمللی بخشیاه است .ب نظر میرسا ما حضاور عاما
مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال  1392حاوی پیامهای روشن ،بهباود معیشات،
آرامش اجتماعی و تعام بیناتمللی بوده -م ناظر ب مسائ عینی و واقعی مردم است-
از سوی مردم برای حامما خویش بود .در این انتخابات حتی در روستاهای دورافتااده
مردم مباحث انتزاعی را منار زدنا و ب تمایالت ملموس م زناگی آ ها تحت تاأثیر آ
است رای دادنا(سریع اتقل  .) 20: 1392.این پیام روشن از سوی دوتتمردا دریافت
و راه ح خروپ مشور از بحرا و برطر مرد س خواست اصلی مردم را تعام مثبت
و سازناه با دنیا و رفع تحری های فلجمنناه و بهبود وضعیت اقتصادی بوده است.
بایا توج داشت م در این سط از تحلی نیز در بررسی سیاست هست ای دوتات
یازده بایا ب جهت گیری های مردم نسبت ب موضو هست ای توجا داشات .اینکا
افکار عمومی بر حقوش مام خود در زمین هست ای و رویکرد تهاجمی پافشاری منناا
و در این راه هر هزین ای را بپذیرنا و یاا بارعک

خواساتار ساازش باا غارب و تغاو

تحری ها شونا ،بسیار با اهمیت است .ب نظر می رسا م حمایات ماردم از روحاانی در
انتخابات سال  1392مامالم جهتگیری امثریت مردم را نمایا مرد .در این راساتا تأمیاا
روحانی بر اینک ما نمی خواهی سانتریفیوژها بچرخا و م مملکت و توتیاا و صانایع
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مشور بخوابا و درنهایت حمایت مردم از این سیاست م منجر ب پیروزی روحاانی در
مرحل اول انتخابات شا را بایا مورد توج قرار داد.
متغیر نقش :مجموعة چهارم از متغیرهای مرباوط با رفتاار خاارجی ،از نقشای ما
تصمی گیرناه بازی میمنا ناشای مایشاود .بااو توجا با ویژگایهاای شخصایتی
ایفامنناگا نقش ،درحقیقت متغیرهای وابست ب نقش تأثیرگذاری پست و مسئوتیت بار
رفتار صاحب منصبا و مسئوال است م ب صورت شارع مشااغ و مسائوتیتهاا یاا
قواعا رفتاری مورد انتظار از آنا تعری

می شود .متغیرهای مربوطا با نقاش با دو

صورت بر سیاست خارجی تأثیر میگذارد اول از راه ایجااد محااودیت رفتااری بارای
تصمی گیرناگا و ماهش گزین های آنا و دوم شک دهای با گرایشاات و رفتارهاای
گروهی و سازمانی خاص و مستمر از راه ایجاد روی های ثابت و مستمر .اتبت اهمیت و
جایگاه متغیرهای وابست ب نقشها و تأثیرگذاری آ ها بر سیاسات خاارجی جمهاوری
اسالمی ایرا ب معنای تعیینمنناگی انحصاری این عوام نیست هما گون م افراد با
تنهایی ب سیاست خارجی مشور شک نمیدهنا پستها و نقاشهاا نیاز تنهاا منباع آ
نیستنار زیرا منابع فردی و نقشگرایان یکایگر را منترل و تعای مایمنناا .با عباارت
دیگر بین این دو دست از متغیرها ارتباط معکوس برقرار استر یعنی هر چ تأثیرگذاری
افراد بیشتر باشا ،از تأثیرگذاری نقش ماست و حاود مسئوتیت ماست میشودر بارعک
ب هراناازه م قارت ویژگیهای شخصیتی ممتر باشا ،میزا و سط تأثیرگذاری نقاش
پررنگتر خواها بود.
جایگاهی م روحاانی با عناوا ریای

جمهاور در اختیاار دارد ،بعاا از رهباری

عاتیترین مقام رسمی مشور است .بنابر اص  113قانو اساسی ،پا
رئی

از مقاام رهباری،

جمهور عاتیترین مقام رسمی مشور است و مسائوتیت اجارای قاانو اساسای و

ریاست قوه مجری را جز در اموری م ب شک مستقی ب رهبری مربوط میشاود را بار
عهاه دارد .بنابراین برنام ها و سیاستهاا و تصامیمات او در جهاتدهای با سیاسات
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خارجی ایرا نقش اساسی دارد .بایا ب این نکت توج داشت م تصامی گیارا سیاسات
خارجی از جمل روحانی ریی

جمهور نیز تحت تأثیر رفتارهای تجویزشااه اجتمااعی و

سیاسی و هنجارهای حقوقی ناشی از پستها و مسئوتیتهایی م متصای آ هستنا قارار
دارنا .در حقیقت سیاستگذارا صر نظر از شخصیت روانی و ویژگیهاای فاردی ما
دارنا ،هنگامی م عهاهدار نقش خاصی ماننا ریاست جمهوری میشونا ،بایا خاود ر اباا
اتزامات و شرایط خاص نقش و مسئوتیت خود منطبق و متناسب با آ عم مننا.
براساس این منطق ما نقاش مسائول را مایساازد ،رفتاار تصامی گیرنااه بایش از
ویژگیهای شخصیتی او متأثر از اتزامات مسئوتیتی است م پذیرفت اسات .از آنجاا ما
اصول و آرماا هاای ماانونی سیاسات خاارجی جمهاوری اساالمی ایارا مانناا نفای
سلط گری و سالط پاذیری و ظلا ساتیزی و استکبارساتیزی تاااوم و اساتمرار دارناا،
سیاستگذارا ملزم و مقیا هستنام در دیپلماسی جایا هست ای خود آ ها را رعایت
مننا .در نتیج روحانی نیز ب عنوا ریی

جمهور از این امر مستثنی نبوده و در انتخاب

گزین ها و ب مارگرفتن سیاستها و شیوههای اجرایی -برای نمون مسائل هسات ای -از
آزادی عما نامحاااود ناااارد و بایاا در چااارچوب برخاساات از نقااش خااود حرماات
منا(فیروزآبادی .)101:1393پ

ب صورت ملی میتوا نتیج گرفات ما تاأثیر سابک

رهبری ،شخصیت ،تجرب سیاسای و اجتمااعی ،اساتعااد و سالیق متماایز رهبارا بار
سیاست خارجی ب وسیل ضرورتهای شغلی و مسئوتیتی آ ها از جملا در دیپلماسای
هست ای محاود و تعای شاه است.
ساختارهای حکومتی :ویژگیهای ساختاری و شک حکومات جمهاوری اساالمی
ایرا نیز نقش تعیینمنناه در سیاست خارجی مشور دارد .باا توجا با دو ناو ماردم
ساالری ریاستی و پارتمانی ،ایرا نظامی نیما پارتماانی ،نیما ریاساتی اسات .پا

از

بازنگری قانو اساسی در سال  1368نظام جمهوری اساالمی ایارا ازنظار اعماال قاوه
مجری ب صورت دو رمنی درآماه استر یعنای بخشای از قاوه مجریا در دسات مقاام
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رهبری و بخشی دیگر در دست رئی
در آ سال اختیارات ریی

جمهور و وزراء است .اصالحات قاانو اساسای

جمهور را افزایش داد و با توج ب ماهیت نیما ریاساتی و

نیم پارتمانی و دو رمنی جمهوری اسالمی ایرا  ،رئی

جمهاور پا

از مقاام رهباری

بیشترین تأثیر را بر سیاست خارجی دارد .افزو بر ایان ،شاورای عااتی امنیات ملای و
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نهادهاای تعیاینمننااه در سیاساتگاذاری خاارجی
هستنا .این عوام ب همراه نظام تفکیک قوا و تقسی قارت بین قوای س گان موجاب
ضرورت مصاتح سیاسی در سیاستگذاری خارجی و ب تبع آ  ،مناشاا ایان فرایناا
میشود .بنابراین این دست از متغیرهاای حکاومتی از تغییارات ناگهاانی و غیرمترقبا و
گسترده در سیاست خارجی ایرا جلوگیری میمنا و ب آ استمرار و تااوم میبخشاار
وتی در م در ساختار سیاسی جمهوری اساالمی ایارا  ،ریای

جمهاور از وزنا هاای

تأثیرگذار بر سیاست خارجی است(فیروزآبادی)25 :1389 ،
نتیجه گیری
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ساال  1392شااها تحاول
گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرا از اصاولگرایای عاااتتمحاور در
زما محمود احمای نژاد ب آرما گرایی واقعبینانا در دوتات حسان روحاانی باودی .
ب تبع آ دیپلماسی هست ای جمهوری اساالمی ایارا از حاتات تقاابلی -تهااجمی در
دورا احمای نژاد ب حاتت تفاهمی و تعاملی در دوتت جایاا تغییار رویکارد داد .در
نتیج در ذی اعتاال م دال مرمزی در گفتما دوتت حسن روحانی بوده اسات ساعی
شا تا نوعی تواز بین واقعبینی و آرما خواهی برقرار شود م این ب معنای ممترشاا
تعارض و ستیز با نظ بین اتمل و پذیرش نسبی آ و تزوم تعام با آ باوده اسات .در
این پژوهش تالش شا تا با بهرهگیری از مال تصمی گیری روزناا با عواما ماؤثر بار
دیپلماسی هست ای دوتت یازده و چرایی تغییر در سیاست خارجی آ پرداخت شاود.
در این راستا تأثیر پنج مؤتف ساختار نظام بیناتمل  ،فرد ،جامع  ،نقش و منابع حکاومتی
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در رسیا ب توافق هست ای مورد آزمو قرار گرفتنا.
یافت های پژوهش حامی از آ بوده م ب ترتیب نظاام بایناتملا  ،فارد و همچناین
جامع مه ترین عوام مؤثر بر دستیابی ب توافق هست ای بوده و ایان عواما بیشاتر از
نقش و سازما بورومراتیک (حکومت) در رسیا با ایان توافقاات تاأثیر گاذار باوده
است .در مرحل اول ،فشار عوام محیطی م در تحری های گسترده متجلی شا ،سابب
فشار زیادی ب مردم مشور و درپی آ سیاست ماارا ایرانی شاه و پررنگتارین نقاش
را در شک گیری توافق هست ای ایفا مرد .تأمیاا تصامی گیارا ایرانای از جملا مقاام
رهبری بر تزوم رفع ه تحری ها برای دستیابی ب توافق هست ای دتی بر همین ماعا
است .تصویب چناین قطعنام علی ایرا در شورای امنیت و اعمال تحری های گسترده
م توسط مجموع وسیعی از مشورها دنبال و رعایت شا ،درعم سبب بحارا عمیاق
در اقتصاد ایرا شا .گستردگی این تحری ها ب حای بود م محمود بهمنی رئی

وقات

بانک مرمزی اثرات جای تحری ها را ب اقاامی م دستممی از جناگ نظاامی نااارد،
تشبی مرد .حتی رئی

جمهور وقت محمود احمای نژاد ما زماانی قطعناما را ماغاذ

پاره یاد میمرد ،ب اثرات سوء تحری ها اعترا

مرد .شایا توج اینک فشار بیناتمللای

ب گون ای بوده م حتی در دوتت ده ه رگ هایی از مذامره با آمریکا مالحظ و حتای
برخی گفتوگوهای محرمان در عما نیز انجام گرفت.
درپی بحرا عمیق اقتصادی ،مشور در آستان ورود ب بحرا های سیاسای و امنیتای
بود ب گون ای م با گسترش و ادام یافتن رونا قبلی حتی ب خطرافتاد نظام جمهاوری
اسالمی ایرا نیز قاب تصور بود .در این میا  ،با انتخابات ریاسات جمهاوری ،نخبگاا
سیاسی جایای م برداشتهایی متفاوت از نخبگا دوتتهای نه و ده در رابطا باا
دیپلماسی ،مصاتح و سیاست خارجی داشتنا ،با قاارت رسایانا .روحاانی توانسات
شخصیتی از خود ب جها عرض منا م ترمیبی از صااقت و بیا قاب درک بیناتمللی
را در خود داشت .او سیاسات خاارجی را عرصا تعاما و ساازش مایدانسات و در
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سال های گذشت تجربا مصااتح باا غارب در موضاو هسات ای را داشات .بررسای
رویکردها ،پیشین و تجربیات روحانی و تی مذامرهمنناه هست ای و تالشهای آ ها در
مذامرات پیچیاه و طوالنی هست ای م ب ماراتنی دشاوار شابی باود ،با خاوبی تاأثیر
متغیرهای فردی بر حصول توافق هست ای را نشا مایدهاا .درواقاع بررسای تطبیقای
نخبگا سیاسی و تی مذامرهمنناه در دوتت ده و یازده با خاوبی انعطاا پاذیری،
اعتمادسازی ،تحرک و تجرب و تأثیر آ در دستیابی ب توافق را نمایا میمنا.
مؤتف پراهمیت بعای در شاک گیاری دیپلماسای هسات ای دوتات یاازده مناابع
اجتماعی است .در این سط بایا ب جهتگیریهای مردم و افکاار عماومی نسابت با
موضو هست ای توج داشت .اینک آیا افکار عمومی بر حقاوش ماما خاود در زمینا
هست ای و رویکرد تهاجمی پافشاری مننا و یا برعک

خواستار سازش با غرب و تغو

تحری ها شونا ،بسیار پر اهمیت است .ب نظر میرسا م حمایات ماردم از روحاانی در
انتخابات  1392و همچنین رونا طوالنی مذامرات مامالم جهاتگیاری امثریات ماردم را
نمایا مرد .درنهایت بایا ب تأثیر نقش و مناابع حکاومتی در حصاول توافاق هسات ای
اشاره مرد .در این راستا ،نقش ریی
حاود اختیارات و وظای

جمهور و وزیر امور خارج و تی مذامرهمننااه و

آ ها در سیاستگذاری هست ای ،با توج ب قانو اساسای و

روناها و روی ها مورد توج است .درواقع ،حسن روحانی ب عنوا ریای

جمهاور در

انتخاب گزین ها و ب مارگرفتن سیاستها و شیوههای اجرایی – بارای نمونا در مسائل
هست ای -آزادی عم نامحاود ناارد و ایان مسائل در موضاو هسات ای نیاز نقشای
محاود منناه داشت است .درنهایت ،با توج ب ساختار حکومتی ،ریی

جمهور پا

از

رهبری بیشترین تأثیر را بر سیاست خارجی دارد و اتبت نهادهاایی چاو شاورای عااتی
امنیت ملی نیز بسیار تأثیرگذار هستنا .این ساختار حکومتی خود تأثیرات چناگان ای بر
دستیابی ب توافق هست ای داشت ب گون ای م از یکسو باا توجا با تاأثیر ریاسات
جمهور در سیاسی خارجی نقش پررنگی در رسیا ب توافق ایفا مرده و از سوی دیگار
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با توج ب جایگاه نهادهای دیگر محاودیتهایی نیز داشات اسات ما اتبتا دیپلماسای
مارآما معموالم با بهرهگیری از محاودیتها در سط داخلی تالش مایمناا تاا بهتارین
نتیج و برو داد را ب دست آورد م از این منظر نیز مایتاوا در فرصات دیگاری با
سیاست خارجی دوتت یازده پرداخت.
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منابع:

آتا  ،مری

و امو آرا ( ،)1393رویکردهای جدید در تحلیلل سیاسلت خلارجی،

ترجم امیر نیاموئی و دیگرا  ،تهرا  :انتشارات میزا .
حاجی یوسفی ،امیر محما( ،)1384سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در پرتلو
تحوالت منطقهای( ،)1991-2001تهرا  :وزارت امور خارج .
دهقانی فیروزآبادی ،جاالل(  ،)1389سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،تهارا :
انتشارات سمت.
سی

زاده ،حسین( ،)1384مبانی و مدلهای تصمیمگیری در سیاست خارجی ،تهرا :

انتشارات وزارت امورخارج .
مری ،مالیااهافبونر و همکاارا ( ،)1392بلازخوانی تحلریمهلای اقتصلادی ،ترجما
نادرجعفری ،تهرا  :انتشارات مشتیرانی.
مصلی نژاد ،عباس( ،)1391سیاستگذاری اقتصادی ،مدل ،روش و فرایند ،چاپ دوم،
تهرا  :انتشارات رخااد نو.
دهقانی فیروزآبادی ،جالل(بهاار « ،)1393گفتماا اعتااالگرایای در سیاسات خاارجی
جمهوری اسالمی ایرا » ،فصلنامه سیاست خارجی ،سال ،28شماره اول.
دهقانی فیروزآبادی ،جاالل و مهاای عطاایی( بهاار « ،)1393گفتماا هسات ای دوتات
یازده » ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال ، 17شماره .1
رسوتی اتهام و میرحسینی (« ،)1394بررسی عوام شاک دهنااه با سیاسات هسات ای
دوتت اعتاال بر اساس نظری پیوستگی جیمز روزنا» ،فصلنامه راهبرد ،شماره .74
سریع اتقل  ،محمود (« ،)1392مفهوم اعتاال» ،مجله مهرنامه ،شماره. 30
شریعتی نیا ،محسن و زهرا توحیای(« ،)1392ایرا وقارت ساختاری غرب» ،فصللنامه
روابط خارجی ،سال پنج  ،شماره سوم ،پاییز.
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فاایی ،مهای و مرتضی درخشانی( بهار « ،)1394تحلی اثرات موتاه مات وبلنا ماات
تحری اقتصادی» ،فصلنامه پژوهشهای رشد وتوسعه اقتصلادی ،ساال پانج  ،شاماره
هجاه .
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