مدل تصمیمگیری شهودی چندوجهی و برنامه
هستهای و موشکی ایران؛ با تمرکز بر قطعنامه 9191
تاریخ دریافت6991/9/61 :

تاریخ پذیرش6991/61/16 :
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ناصرالدین حیدری

چکیده
در این مقاله ،کارآیی مدل تصمیمگیری شهودی چندوجهی با تمرکز بر تحریمهای قطعنامهه
 6919شورای امنیت با عنایت به رویکرد دولتهای نهم و دهم نسبت به برنامه هسهههای و
توان موشکی ایران مورد آزمون قرار گرفهه است .بند نهم قطعنامه  6919شورای امنیهت بهه
طور صریح توان دفها موشهکی کرهور را نرهانه گرفههه کهه سهابقه قب هی نداشههه اسهت.
تصمیمگیری شهودی چندوجهی در مقایسه با الگوهای مرسوم ادراکی و بازیگر خردمند ،به
طور نسبی به الگوی مهمایز تصمیمگیهری در سیاسهت خهارجی جمههوری اسهیمی ایهران
نزدیکتر است و با رویههای پروسهای چند مرح های آن سازگاری بیرههری دارد ،هرچنهد
این الگو نیز مانند سایر مدلها قادر به تبیین ماهیت و ک یت سیاست خارجی ایران نیست.
کلیدواژهها :سیاست خارجی ،تصمیمگیری شهودی چندوجهی ،الگوی بازیگر خردمنهد،
الگوی ادراکی (شناخهی) ،امنیت فیزیکی ،امنیت هویهی.
* دانرجوی دکهری روابط بینالم ل دانرگاه عیمه طباطبایی
فص نامه مطالعات راهبردی  سال شانزدهم  شماره چهارم  زمسهان   6991شماره مس سل 11
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مقدمه
برنامه هسههای ایران بعد از گذشت بیش از یک دههه بهه مهمههرین مو هو تصهمیمگیهری در
سیاست خارجی جمهوری اسیمی ایران تبدیل شده اسهت .در قطعنامهه  6919شهورای امنیهت
سازمان م ل مهحد ،غیر از تمرکز بر مسائل هسههای مهمایز از قطعنامههای قب ی ،به طور صهریح
توانمندی موشکی ایران نیز در بند  9قطعنامه مذکور ،با مسائل هسههای مرتبط شهده و ایهران را
از هرگونه فعالیت مرتبط با موشکهای بالسهیک دارای قاب یت حمل سهی هسهههای منه و از
کرورهای دیگر خواسهه شده مان انهقال فنآوریهای مربوطه به ایران شوند .اخیراً نیز بعهد از
توافق ایران با  ،6+5آمریکا و رژیم اسرائیل در پی آن هسهند که مسایل موشکی به دسههور کهار
مذاکرات ا افه شود که با مو

گیری صریح مقامات کرهورمان مواجهه شهد و طهر مسهائل

نظامی را بیربط با این مذاکرات دانسهند.
واقعیت این است که بسیاری از زوایای تصمیمات جمهوری اسیمی ایران در عدم پذیرش
قطعنامههای تحریمی شورای امنیت و تحریمهای یکجانبه که برای تحت فرار قهراردادن ایهران
صادر شدهاند ،با مدلهای سنهی تصمیمگیری در سیاست خارجی ،به ویژه با مهدل عقییهی یها
بازیگر خردمند 6که مبنای تصمیمگیری آن بر اساس نگرش واق گرایی ،کسب باالترین سود بها
حداقل هزینهه ممکهن در شهرایط آنارشهی نظهام بهینالم هل اسهت ،سهازگار نیسهت و الگهوی
تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسیمی ایران را نمیتوان با این مهدل تو هیح داد.
بدین جهت ،هدف از نگهارش ایهن مقالهه کاربسهت و تطبیهق نظریهه تصهمیمگیهری شههودی
چندوجهی با تصمیمات کرورمان در خصوص مو و هسههای و موشکی است.
مدل تصمیمگیری شهودی چنهدوجهی 1یکهی از مهدلههای چندگانهه تصهمیم گیهری در
سیاست خارجی است که برای تو هیح و تبیهین تصهمیمات سیاسهت خهارجی کرهورها از
ترکیب عناصر و مدلهای ادراکی یا شناخهی 9و مدل بازیگر خردمند یا عقییهی ابهدا شهده
است .بر خیف مدلهای بازیگر خردمنهد (عقییهی) و ادراکهی ،ایهن مهدل دارای فرآینهدی
دومرح های است؛ بدین ترتیب که در مرح هه اول تصهمیمگیهر تهیش مهیکنهد از مجمهو
1. Rational Actor Model
2. Poliheuristic Decision Making Model
3. Cognitive Decision Making Model
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گزینههای 6تصمیم با اسهفاده از روش ادراکهی یها شهناخهی ،تعهدادی را حهذف و سهدر در
مرح ه دوم ،با کاربست مدل بازیگر خردمند ،گزینه نهایی تصمیم را انهخها

کنهد .در مهدل

شهودی چندوجهی محیط تصمیم برای تصمیمگیر در مقایسه با دو مدل پهیشگفههه و سهایر
مدلهای سنهی تصمیمگیری ،سادهتر می گردد ،هرچند تصمیم نهایی بهاز ههم دشهورایههای
خود را دارد .این مدل از این جهت که تصمیمات تحت فرار زمانی و اسهرس کمهری در دو
مرح ه انجام میشوند ،مهضمن نوآوری است.
در روابط بینالم ل ،بر مبنای غ به رهیافت واق گرایی ،تئوری تصمیمگیهری بهازیگر خردمنهد در
سیاست خارجی از حیث محاسبه سود و زیان ،1تئوری غالب تصمیمگیهری در سیاسهت خهارجی و
تیپ ایدهال شناخهه شده است .مبنای خرد بهازیگر ،محاسهبات سهود و زیهان بهر اسهاس محاسهبات
اقهصاد خرد است .فرد تصمیمگیر در معامیت اقهصادی خود خواهان خرید کهاال بهه نمهن بخهر و
فروش آن به باالترین قیمت ممکن برای کسب نهروت اسهت (.)Waltz,1979; Mearsheimer,1995
این نظریه در تئوری بازیها برای نراندادن اینکه چگونگی اتخاذ برخهی تصهمیمات معهین و یها در
معمای زندانی 9از قدرت تبیینی خهوبی برخهوردار اسهت ( .)Mitz, 2010:8هنهوز بهرای بسهیاری از
واحدهای سیاسی از این روش با توجه به شرایط آنارشی نظام در تصمیمات سیاست خهارجی خهود
اسهفاده میکنند .پر از آن ،رهیافت سهیبرنهیک 4بهر مبنهای عقینیهت محصهور ،5بهه عنهوان تئهوری
ذینفوذ برای خود جا باز کرده است .در این نظریه ،اسهدالل می شود که عوامل روانشهناخهی ماننهد
برداشتها و سوء برداشتها ،شخصیت رهبران ،هزینه سنگین جم آوری اطیعات ،فرهار زمهانی و
ابهام و سایر عوامل روانی در تصمیمات رهبران تأنیرگذار است و تصمیمگیری را دچهار محهدودیت
مههیکنههد ( ،)Mandel, 1986امهها چنههدی اسههت تئههوری شهههودی چنههدوجهی بههه عنههوان رهیافههت
تصمیمگیری که از جهت روانشانسی ادراکی بیش از دو رهیافت دیگهر بها طبیعهت انسهان سهازگار
است ،توجه نظریهپردازان را به خود ج ب کرده است.

1. Alternatives
2. Cost- Benefit Analysis
3. Prisoner’s Dilemma Game
4. Cybernetic Model
5. Bounded Rationality
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مطابق این تئوری ،انسان در تصمیمگیری روزمره بیش از عقل تحت تهأنیر حهر و تجربهه
حسی ادراکی خود قرار دارد .مهخصصین مغز و اعصا

بر این باورنهد کهه تصهمیم بهر مبنهای

احساس در مغز به صورت ناخودآگاه و خودکار صورت میگیرد .نههای برخهی آزمهایشههای
مغزی نران داهد مغز در هر نانیه  66هزار پیام برای تصمیمگیری به صورت ناخودآگاه فرمولهه
میکند ،درحالیکه فرآیند مغز برای تصمیمات آگاهانه در هر نانیه فقهط  41تصهمیم مهیباشهد
( .)Janice Gross Stein, 2008بنابراین ،پاسخ ما به بسیاری از گزینههای تصمیمگیری خودکهار
و به صورت حسی و ادراکی است.
در این میان ،تئوری تصمیمگیری شهودی چندوجهی 6به تعبیر وا هعین آن ،پ هی میهان دو
رهیافت است و در مورد تصمیمات راهبردی مرتبط با منهاف حیهاتی م هی و سهایر تصهمیمات
مربوط به شرایطی که برای تصمیمگیر آشناست و حهی در شرایط عدم قطعیت 1قاب یت بهههری
از خود نران داده است .بسهه به شرایط تصمیمگیری که در زمینهههای 9پویها یها نابهت 4اتخهاذ
گردد ،این شیوه تصمیمگیری پروسه تصمیم را سهولت میبخرد و به فرآیند و نهیجهه ،ههر دو
توجه دارد.
چارچو

تصمیمگیری در سیاست خارجی جمههوری اسهیمی ایهران ،بهه ویهژه در دوران

تصدی دولتههای نههم و دههم نسهبت بهه مو هو راهبهرد هسهههای بها مهدلههای معمهول
تصمیمگیری در سیاست خارجی ،یعنی مدلهای عقییهی و عقینیهت محصهور و حههی مهدل
دیوانساالری و سازمانی در عدم پذیرش و تمکین نسبت به قطعنامههای تنبیهی شورای امنیهت
بر اساس فصل هفهم منرور م ل مهحد ،مخصوصاً شدیدترین آنها ،یعنی قطعنامه  6919کهه بهه
طور منی گزینه نظامی نیز درآن پیشبینی شده است ،سازگاری ندارد.
در این نوشهه ،من تو یح مدل تصمیمگیری شههودی چنهدوجهی ،تهیش مهیشهود بها
کاربست این مدل در مسئ ه هسههای و موشکی ،به این سهاال پاسهخ داده شهود کهه آیها مهدل
تصمیمگیری شهودی چندوجهی برای تح یل تصهمیمات جمههوری اسهیمی ایهران در مسهئ ه
1. Polihuristic
2. Uncertainty
3. Context
4. Static or Dynamic context
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هسههای و موشکی الگوی مناسبی است یا خیر؟ از این رو ،در چند بخش ،پر از شهر مهدل
تصمیمگیری شهودی چندوجهی که به طور طبیعی از تو یح روشهای قب ی بهینیهاز نیسهت،
کاربست این مدل در مورد سیاست هسههای و موشهکی جمههوری اسهیمی ایهران بهه آزمهون
گذاشهه میشود.
مفروض اولیه مقاله این است که این مدل به طهور نسهبی روشهنتهر از مهدلههای سهنهی،
تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسیمی ایران را به دلیل اولویت امنیت هویهی ناشی
از اصول پایدار انقی

اسیمی تو یح میدهد و تا حدی بههر از سایر مدلها قادر بهه تو هیح

دالئل تصمیمگیری در سیاست هسههای و موشهکی ایهران کهه ماهیهت منفعهتمحهور ندارنهد،
مخصوصاً در دوره دولتهای نهم و دهم میباشد.

الف .محدودیتهای مدلهای سنتی تصمیمگیری
مدلهای عقییی و ادراکی ،هر یک درک مهفاوتی از وجوه تصمیمگیهری در سیاسهت خهارجی
ارائه میکنند .هربرت سهایمون در سهال  6951مهییدی بهرای توصهیر درکههای مهفهاوت از
تصمیمهای انسانی ،دو اصطی مهم را به ادبیات سیاست خارجی و تصمیمگیری افزود؛ یکهی
هومو اکنومیکوس 6برای ارجا به تصمیمات عقییی بر اساس محاسبه سود و زیهان و دیگهری
هومو سایکولوجیکوس 1برای ارجا به تصمیمات منه از ادراک (حر) و شهناخت (

Simon,

 .)1985: 293-304ترخیص سایمون این بود که مدلهای تصمیمگیری ادراکی بهر ایهن فهرض
اسهوار است که تصمیمگیر دارای توانایی محدودی در گردآوری اطیعات مورد نیاز تصمیم بهه
اعهبار محدودیتهای ناشی از شخصیت و توان انسانی است .تصهمیمگیهر در ایهن شهرایط بهه
جای اینکه به طور عینی در پی گردآوری تمام اطیعات مورد نیهاز بهرای حصهول بهه بهههرین
نهیجه باشد ،گزینهای را انهخا

میکند که قابل قبول باشد .او ایهن اصهطی  Satisficingرا از

ترکیب لغت  Satisfyبا لغت  sufficeبه ترتیب به معنای را یبهودن و کهافیبهودن بهه ادبیهات
تصمیمگیری افزوده است (.)Mintz, 2010: 68
1. Homo economicus
2. Homo pscychologicus
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در حالی که مدل عقییی بر اساس محاسبه و موازنه سود و زیهان بهه دنبهال حداکررسهازی
اطیعات و دادههای مورد نیاز برای تصمیمگیری بر مبنای تئوری مط وبیت 6است ،مدل ادراکی
یا شناخهی به دنبال آن است که انسانها چگونه تصمیمگیری میکنند؟ با توجه به اینکه محهیط
تصمیم از عوامل محدودیتزا برای تصمیمگیری است ،مدل ادراکی در پی آن است که انسانها
انهخا گر گزینهها در میهان انبهوه اطیعهات هسههند؛ انهخهابی کهه بعضهاً کامهل نیسهت ،ولهی
را یکننده میباشد .به عبارت دیگر ،از دیدگاه هربرت سایمون ،تصمیمگیری خواه نهاخواه بهه
واسطه موان ادراکی و روانی ،عقینیهی محصور 1است و بایهد بها محهدودیتهها تطبیهق یابهد
( .)Simon, 1985:295این محدودیتها عار ة پروسه یها رویهه تصهمیمگیهری اسهت و مهدل
عقییی آن را نادیده میگیرد ،زیرا فقط به نهیجه توجه دارد (.)Mintz, 2010: 68-81
مدل عقییی به چرایی تصمیم توجه دارد ،در حالیکه عقینیت محصور یا ادراکی چگونگی
تصمیمگیری را بررسی میکند .میریان اشهاینر ( )6999وا ه رهیافهت سهیبرنیهیک مهیگویهد:
«عقینیت محصور باز هم تصمیمی عقییی است ،اما محدودیتهای بیولوژیکی و روانشناسی
که ادراک انسان را محدود میکند ،باعث میگردد نهایهاً با ادراک و شناخت تصمیمگیهری کنهیم
و به احهمال قوی موفق به کسب نهیجه حداکرری مورد انهظار مدل عقییی نخهواهیم شهد .وی
میپرسد اگر تصمیمگیرنده نهواند حداکرر اطیعات مورد نیاز را به صهورت اشهبا شهده بهرای
اتخاذ تصمیم بدست آورد ،چگونه ذهن قادر بهه درک دنیهای پیییهده پیرامهون خواههد شهد؟»
( )Mintz, 2010: 68-73هربهرت سهایمون نهیجهه مهیگیهرد کهه اسههفاده از مهدلههای سهنهی
تصمیمگیری عقییی در شرایطی که زمان عامل ایجاد محدودیت در تصهمیمگیهری نباشهد 9،و
تصمیمگیر یک بازیگر و هدف عم یاتی آن یکی باشد ،هزینه زیاد کسب اطیعات خواه نهاخواه
تصمیمگیر را به آنجا می کراند که گزینهها را ارزیابی کنهد و یکهی از گزینهههها را بهر اسهاس
فرآیند  Satisficingانهخا

میکند ( .)Mintz, 2010گفهه میشود فرآیند تصمیم در مدل بازیگر

عاقل که قاعدتاً باید به تصمیم بههری منههی شود ،همیره بههرین نهجه را بهه دسهت نمهیدههد
(.)Renshons, 2008
1. Utility Theory
2. Bounded Rationality
3. Slow-moving situations
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ب .مقایسه مدلهای سنتی تصمیمگیری
تئوریهای تصمیمگیری به خصوص در حوزه سیاست خارجی ،به صورت سنهی بر روی ایهن
مسئ ه مهمرکز بوده که چگونه تصهمیمگیهر در نهایهت ،از میهان راه حهلههای مهعهدد یکهی از
گزینههای مقهضی (آلهرناتیوها) را به عنوان تصمیم انهخا

میکند؟ در این خصوص ،سه مهدل

در تصمیمگیری سیاست خارجی شناسایی شدهاند؛ اولین آنها مدل عقییی یا بهازیگر خردمنهد
است که اولین بار توسط گراهام آلیسون معرفی شد .وی از سه الگهو در تو هیحات خهود نهام
برده )6 :الگوی عقییی )1 ،الگوی سازمانی و  )9الگوی بوروکراتیک .الگوی بازیگر خردمند یا
سیاست عقییی ،چنانکه تو هیح داده شهد ،تصهمیمات م هی و سیاسهت خهارجی را بهر پایهه
محاسبات عقییی سود و زیان و دادههای عینی ارزیابی میکنهد .در الگهوی سهازمانی ،بهه ایهن
نکهه توجه میشود که هر تصمیم حکومهی ،به ناچار از مجاری سازمانهها و نهادههای خاصهی
عبور میکند .بنابراین ،شناخت سازمانی که تصمیمی بر عهده آن است ،کم وکیر تصمیمات را
روشن میسازد .در الگوی دیوانساالری یا بوروکراتیک ،آلیسون این نکهه را روشن میسازد که
سازمانها و ادارات به وسی ه افرادی اداره میشوند که هر یک بهرای خهود نقهش و صهیحیهی
قائل بوده و بعضاً در رقابت با یکدیگر قرار دارند .بدین ترتیب ،تصمیمات محصول چانههزنهی
افرادی ت قی میشود که از منظر موقعیت شغ ی خهود بهه ایفهای نقهش مهیپردازنهد .بنهابراین،
ویژگیهای شخصی ،شغ ی ،انگیزهها و عقاید دیوانساالران در فرآیند تصمیمگیری نقش اساسی
بازی میکند (.)Allison, 1969,1971: 689-718
مجموعهای از مدلهای نو دوم تحت عنوان سایبرنهیک عقینیت محصور توسهط هربهرت
سایمون بررسی شدهاند .مدل نو سوم با نام عمومی روانشناخهی معرفههی شهناخهه مهیشهود،
هرچند در رشهههای مخه ر ع وم انسانی از جم ه در روابط بینالم ل نامههای مهفهاوتی بهه آن
دادهاند ( .)Simon, 1985: 294مهدل شههودی چنهدوجهی در دسهههبنهدی مهدل روانشهناخهی
معرفهی قرار میگیرد و در پهی آن اسهت کهه روشههای مکاشهفهای در روانشناسهی شهناخهی
(ادراکی) را به صورت تجربی بررسی نماید .در این مهدل ،دو محهیط بهرای تصهمیمگیهری در
سیاست خارجی شناسایی شدهاند؛ محیط عم یاتی و محیط روانشناخهی .محیط عم یهاتی خهود
به دو بخش تقسیم میگردد )6 :میدان بیرونی که شهامل مهغیرههایی ماننهد مهغیرههای جههانی،
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منطقهای و روابط دوجانبه است؛  )1محیط درونی شامل تواناییهای نظامی و اقهصادی ،ساخهار
سیاسی ،گروههای دارای مناف و نخبگان رقیب؛ محققین دریافههانهد کهه محهیط روانشهناخهی،
منب غنی برای تبیین و ترهریح نظریهات تصهمیمگیهری اسهت .ایهدئولوژی ،میهرات تهاریخی،
شخصیت رهبران از مهغیرهای محیط روانشناخهی هسهند (.)Mintz, 2010: 78-93
مفرو ات ذیل در مورد نگرش روانشناخهی به تصمیمگیری در سیاست خارجی بیان شده
است:
 .6تصمیمگیران مای ند اطیعات دریافهی را با تصاویر ذهنی خود تطبیق دهند تها آنیهه انهظهار
دارند ،درک نمایند؛
 .1تصمیمگیران نظام بینالم ی را نظام تحت تس ط خود میانگارند تا هرچه سریعهر مرکیت
امنیهی خود را حل کنند؛
 .9رقابت میان نخبگان و گروههای دارای مناف در محیط درونهی کرهورها از اهمیهت زیهادی
برخوردار است؛
 .4مهغیرهای بیرونی در مقایسه با مهغیرههای درونهی از وزن و اهمیهت بیرههری نهزد نخبگهان
برخوردارند؛
 .5ظرفیتهای اقهصادی و نظهامی ،محهرک اصه ی رفههار کرورهاسهت کهه ریرهه در تب یهو و
بیرینهنمودن قدرت دارد (م کی.)6991 ،
مدل سازمانی چگونگی اتخاذ تصمیم را روشن میسازد .اگهر اههداف در مهدل عقییهی
کامیً روشن اسهت ،در مهدل سهازمانی ا ههداف بها توجهه بهه مسهیر تصهمیم بسههه سهطو
تصمیمگیری ممکن است تغییر یابد .در تصمیمگیری سازمانی ،چون مجموعه تصهمیمات در
شاخه های مخه ر بوروکراسی بر اساس اسهانداردهای مرسوم عم یاتی 6در سازمانها اتخهاذ
میشوند ،نو و شکل تصمیات روال عادی پیهدا مهیکنهد و بسهیاری مواقه مهدیران سهطح
پایینتر تصمیمگیری مینمایند .بدین شکل ،نوعی تدریجی و تجربهگرایی 1بر روند تصهمیم
حاکم میشود .نواقص و نارسایی این الگو بعضاً میتواند به شکست و پیشبینیهای غ هط و
)1. Standard Operating Procedure (SOP
2. Incrementalism
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نادرسههت بیانجامههد (  .)Dougherty & Pfaltzgraff, 1990: 487جههانیر و مههان در مههدل
روان شناخهی خود بر این باورند که ک ید فهم تصهمیم گیهری آن اسهت کهه انسهان موجهودی
احساسی است و مقامات دولههی کهه تصهمیمههای مههم تأ نیرگهذار بهر سرنوشهت کرهور را
میگیرند نیز از این آفت مصون نیسهند و حهی با میزان بیرههری در معهرض غ یهان ادراک و
احساس قرار دارند (.)Janis & Mann, 1977
پر الزم است در هر مدل تصمیمگیری مهغیرهای انسانی مانند شخصیت انسان ،روابط بین
افراد و درونگروهی مانر بر تصمیمگیری در نظهر گرفههه شهود .بنهابراین ،درک مها از جههان،
طبیعت و فرآیند تصمیمگیری زمانی عمیقتر و دقیقتر میگردد که به ذهن برری توجه نمائیم.
توجه صرف به کنش و واکنشههای آشهکار تصهمیمگیهران کهافی نیسهت و غیهر از توجهه بهه
شخصیت روانی افراد ،الزم است به چگونگی شکلگیری ایدهها ،تفکهرات تصهورات در ذههن
افراد نیز توجه کرد .بهدین ترتیهب مهیتهوان بهه شهناخت تصهمیمگیهر در مهوارد بحهرانههای
تصمیمگیری و نسبت به وقای یا رشههای از حوادت معرفت پیدا کهرد .بهه ویهژه خصوصهیات
ممهاز شخصیهی برخی رهبران مانند آرامش،کاریزما 6و قاب یتهای فردی و شخصی آنهها در در
ارتقا و جایگاه تصمیم انرات مهمی دارد .به نظهر نگارنهده مرهال بهارز ویژگهیههای شخصهیهی
رهبههران ،مههورد خههاص شخصههیت کاریزماتیههک و آرامههش امههام خمینههی (ره) در بحههرانهههای
تصمیمگیری در دوران حیات ایران برای هدایت انقی

اسیمی

بود.

حاصل این معرفتها آن شد که مهدلههای تصهمیمگیهری اکهرهافی 1و شههودی 9نیهز بهه
مدلهای سنهی ا افه شدند .واژه  heuristicدر صورتیکهه صهفت باشهد ،بهه معهانی شههودی،
اکهرافی ،کاوشی ،ذهنی و وابسهه به یادگیری عم ی از راه سعی و خطاست )،(Mitz, 2010: 79
اما  heuristicsبه عنهوان اسهم بهه معنهای فرآینهدهای اکهرهافی مهیباشهد .شههود  Intuitionو
تصمیمگیری شهودی  Intuitive Decision Makingدو واژهای هسهند که بهرای بیهان ایهن نهو
تصمیمگیری به کار میروند .گفهه میشود برای دستیافهن به حقیقت چهار روش وجود دارد:
1. Charisma & idiosyncrasies
2. Heuristic
3. Intuition
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.6

وحی6

 .1الهام ،اشراق و کرر
.9

شهود1

منطق9

 .4روش ع

می4

مهفکر اندیرمند نه فقط دارای دانش است ،ب که میتواند بهه اشهراق و کرهر شههود نیهز
دست پیدا کند .الهام ،اشراق و کرر شهود تا چندی پیش جهزء روشههای ع مهی نبهود ،امها
اکنون برخی به صراحت از آن به عنوان روشی پذیرفههشده ،نام میبرند (م کهی .)6991 ،تفکهر
شهودی بخری از فرآیند کرر حقیقت است .منظور این است که ما در جریهان امهور روزمهره
همواره از روشهای شهودی اسهفاده میکنیم .میتوان نهیجه گرفت که روشههای شههودی بها
بازدهی سروکار دارند .یعنی شما راه ح ی را بر میگزینید کهه سهریعاً بهه نهیجهه را هی کننهده
برسد ،اگرچه بههرین راه حل نباشد .در این روش ،عوامل روانشناسی ساخهاری در شخصهیت
افراد و یا افراد در گروهها مانند تصورات ،عقاید ،احساسات و برداشتهها مهورد بررسهی قهرار
میگیرند (.)Jervis, 1976: 117-143 7, 2006: 641-663
باید بین دو رهیافت عمومی در نظامهای تصمیمگیری سیاست خارجی تفهاوت قائهل شهد.
این دو رهیافت ،انهخا

عقییی و روانشناسی معرفهی است .حاصل مقایسه این دو آن بود که

رهیافت شههودی شهناخهه شهد و آنگهاه مهدل شههودی چنهدوجهی بهه عنهوان مهدل ترکیبهی
تصمیمگیری معرفی گردید .مدل شهودی چنهدوجهی ،پروسهه ،نهیجهه تصهمیمات و همینهین
سطو مهفاوت تح یل (فردی ،اتحادی و گروهی) را شناسایی میکنهد .دو دسههه از مهدلههای
عقییی و شناخهی (ادارکی) به تنهایی قادر به تو یح و تبیین پدیده سیاست خهارجی تعهدادی
از کرورها نیسهند ،زیرا تصمیمات سیاست خارجی کرورها عموماً ت فیقی از راهبردهای مهعدد
تصمیمگیری است و در طول تصمیمگیری از روشی به روش دیگر تغییر مهییابهد .اسههفاده از
مدلهای تصهمیمگیهری بهیش از همهه بهه ماهیهت مسهئ ه مهورد تصهمیمگیهری بسههگی دارد.

1. Revelation
2. Intuition
3. Logic
4. Scientific method
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تصمیمگیری شهودی فرآیندی مربوط به میر ناخود آگهاه انسهان اسهت کهه بهدون توجهه بهه
تجربیات گذشهه فرد شکل میگیرد .این فرآیند لزوماً از فرآیندهای عقییی مجهزا نیسهت و در
بیرهر موارد هر کدام دیگری را تکمیل نماید (.)Mintz, 2010: 78-80
تصمیمگیری شهودی بر تجربه و قضاوت تأکید بیرهری دارد تا منطق ترتیبی یا اسههنهاجات
خاصی که در تصمیمگیری به کار میرود .تصمیمگیری شهودی ،روشی بر اساس واسهطهگهری
و یا غیر عقییی نیست ،زیرا بر اساس سالها تجربهه و ممارسهت ،غالبهاً در همیر ناخودآگهاه
شکل میگیرد .در شرایطی که شدت پیییدگی و ابهام زیاد باشد ،تجربیات قب هی و قضهاوت از
اجزای مورد نیاز برای شناسایی مرکل و حل مسئ ه است .از سوی دیگر ،محدودیت اطیعات
و زمان همیره وجود دارد و از طرف دیگر ،تصمیمگیهر مهیدانهد کهه در رهیافهت خهود بایهد
انهخا گر باشد ،یعنی برخی از گزینههای تصمیم را آگاهانهه کنهار بگهذارد و برخهی دیگهر را
انهخا

نماید .طرفهداران مهدل رفههاری معهقدنهد کهه انسهان در حالهت تصهمیمگیهری ،دارای

اطیعات کامل و وقوف همهجانبه به کل مسهائل نیسهت و بنهابراین ،در حالهت غیرشهفاف ،از
طریق سعی و خطا تصمیم میگیرد (.)Mintz, 2010: 78-80
تصمیمگیری شهودی نیز مانند سایر مدلهای پیش گفهه خالی از اشکال نیست و دارای
ایراداتی است  .یکی از آنها وجود اطیعات بیش از اندازه است که پروسه تصمیمگیهری را
با دشواری مواجه میکند .از ایرادات دیگر تصمیم گیری شهودی اتکای بیش از حد آن بهه
میان برهای هنجاری و یا قضاوتی است .در این ارتباط ،دو آفهت تصهمیمگیهری شههودی،
قضاوت در دسهرس 6و قضاوت نمایندگی 1است .ق ضاوت در دسههرس ،بهه ایهن مو هو
اشاره دارد که نو حوادنی که بر احساسات بیرهر تأ نیر دارند ،آنهایی هسهند که ما بدانها
آشنایی بیرهری داریم یا حهی آنهایی که از لحاظ زمانی نزدیک تر به لحظه تصمیم اتفهاق
افهاده اند ،همگی در حافظه ما مهمهرین مکان ها را اشغال می نمایند .قضاوت نمایندگی ،بهه
مو و قیاس باز میگردد .در عمل ذهن با شبیه سازی وقای این قیاس را انجام مهیدههد
(.)Mintz, 2010: 78-80

1. Availability Heuristic
2. Representative Heuristic
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گفهه میشود تئوری پندار ، 6شر کام ی از اینکه چگونه مردم بهه وسهی ه روش شههودی
تصمیم میگیرند ،ارائه میکنهد .سهه عنصهر اصه ی در تئهوری پنهدار وجهود دارد :تصهاویر،
آزمایشها و چارچو ها .تصمیمگیرندگان به وسی ه سه نظر مهفاوت راهنمایی میگردند کهه
بدانها تصاویر گفهه میشود .تصویر اول معرف اصهول و یها ارزشههای تصهمیمگیرنهدگان
است .تصویر دوم اهداف و مقاصدی تصمیم گیر را معرفی میکنهد و تصهویر سهوم ،معهرف
برنامه و ابزار تصمیم گیری است که وی را بهه مقصهود مهیرسهاند .مطهابق ایهن تئهوری دو
آزمایش حین تصمیمگیری روری است؛ آزمون اول تطابقپذیری است که تطهابق راه حهل
با اهداف و اصول را مرخص میسازد .در این آزمهون ،راهحهل ههای غیرقابهل قبهول حهذف
میشوند .آزمون دوم ،آزمون تح یل سود و زیان ههر یهک از بهدیلههای تصهمیم اسهت کهه
پیامدهای بالقوه هر راه حل را با دیگر بدیلها مقایسه مینماید تا بههرین گزینه انهخا

گردد

(.)Mintz, 2010: 78-80
چارچو  ،به مفهوم و مفاد تصمیم و همینین چگونگی عر ه اطیعات معنی مهیبخرهد.
ر

المرل معروف «نیمه پر لیوان یا نیمهه خهالی؟» ،تهداعیکننهده معنهای چهارچو

چارچو

اسهت.

در تئوری پندار مهم است ،زیرا این تئوری در مورد زمینههای کهه در آن تصهمیمات

حادت میشود ،بحث میکند .توفیق یا شکست در یک زمینه یا زمینههههای مرهابه ،راهنمهایی
برای تصمیمات فراهم میکند .چارچو

به تصمیمگیر امکان میدهد از قوه الهام و شهود خود

اسهفاده نماید .آزمون اول مبنی بر تطبیقپذیری هر راه حل با اصول ،اهداف و برنامه تصمیمگیر
شباهت زیادی به عنصر ر ایت در روش عقییی محدود دارد .اگر دو یا چند راه حل بهواننهد
از آزمون تطابقپذیری عبور کنند ،آنگاه به آزمون سودآوری خواهیم پرداخت کهه مرهابه روش
عقییی است ،اما همه اینها در چارچو

انهخابی ما قرار داشهه و میتواند باعث اسهفاده از قهوه

تخیل و ادراک ما شود (.)Mintz, 2010: 78-80

1. Image Theory
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ج .مدل تصمیمگیری شهودی چندوجهی
واژه  Poliheuristicبه معنای چند راه میانبر است که سازوکارهای معرفهی بهرای سهادهسهازی
تصمیمات پیییده در سیاست خارجی در اخهیار تصمیمگیران قرار میدههد .زمینهه اصه ی ایهن
تئوری ،دو رشهه ع وم سیاسی و روانشناخهی معرفههی بهوده اسهت .در روانشهناخهی معرفههی،
عناصر ک یدی مانند این سئوال که چگونه تصمیمگیران ،یک راه حل را با توجه به عنصر زمان،
فرار روانی در تصمیم گیری (اسهرس) و سایر محدودیتها از جم ه عهدم قطعیهت ،مخهاطره
(ریسک) و پیییدگیهای شغ ی ،انهخا

یا رد مینمایند ،مد نظر است .از رشهه ع هوم سیاسهی

عناصری سیاسی مانند چه کسی از لحاظ سیاسی برنده یها بازنهده اسهت و پیامهدهای سیاسهی
تصمیم مد نظهر قهرار مهیگیهرد .واژه  poliheuristicکهه از ترکیهب واژهههای  Polyبهه معنهی
چندوجهی و  Heuristicبه معنی شهودی درست شده و بهدین معناسهت کهه تصهمیمگیهران از
سازوکار ادراکی یا شهودی برای سادهکردن تصمیمات پیییده سیاست خارجی اسهفاده میکنند.
واژه  Poliنیز تداعیگر این معناست که رهبران سیاسی محاسهبه سهود و زیهان را بهر اسهاس
ارزشها و معیارهای سیاسی مد نظر انجام میدهند (.)Mintz, 2010: 79
بیان ساده این تئوری این است که تصمیمسازان هنگام تصمیمگیری ،در دو مرح ه به محاسهبه
تصمیم مقهضی میپردازند )6 :رد سیاستهایی که برای سیاستساز به خاطر بعد یا ابعاد حسهاس
سیاسی قابل پذیرش نیست؛  )1انهخا گزینهای از میهان بهدیلههای بهاقیمانهده کهه مرههمل بهر
حداکرر مناف و کمهرین ریسک یا مخهاطره باشهد .نظریهات شههودی نقطهه هعر عهدم امکهان
دسهرسی کامل به اطیعات در نظریه تصمیمگیری عقییی را از طریق بهرهگیری از راههای سهری
الوصولتر معرفهی برای دسهرسی به اطیعات و تسهیل تصمیمگیری در موقعیهتههای پیییهده را
جبران مینمایند .در این الگو ،عناصر مهم در تصمیمگیری عقییی ،سازمانی و دیهوانسهاالری بها
یکدیگر ترکیب و تجمی میشوند تا بهوان بر اساس آن برخی تصهمیمات را تو هیح داد .در ایهن
خصوص ،به جای سه مدل مجزا در کنار هم ،مینهز مدل شهودی چندوجهی کهه حاصهل ترکیهب
مدل ادراکی و عقینی است را پیرنهاد کرده است ).(Mintz, 2010: 79
منطق اص ی در تئوری شهودی چندوجهی این است که سیاستگذاران سیاست خهارجی از
راهبردهای مهعدد تصمیمگیهری از جم هه راهبردههای بهینهه (و نهه همیرهه بیرهینه) در زمهان
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تصمیمگیری اسهفاده مینمایند .راهبهرد تصهمیم ،مجموعههای از شهیوههها و رویهههاسهت کهه
تصمیمگیر را درگیر انهخا

از میان راه حلهای مهعدد نموده و همینین ،شامل قاعهده تصهمیم

است که حکم میکند چگونه نهای انهخا

در ایجاد تصمیم واقعی مانر است .تئوری شههودی

چندوجهی ادعا مینماید سیاستگذاران پروسهای دومرح های را به کار مهیبرنهد -6 :بررسهی
مقدماتی میان راه حلهای در دسهرس و  -1انهخا

بهههرین راه حهل از میهان فهرسهت نههای

مرح ه اول در جهت کمینهنمهودن ریسهک و بیرهینهنمهودن سهود .از ایهن رو ،مهدل شههودی
چندوجهی مهضمن نوعی نوآوری است که در آن تصمیمگیر به صورتی ساده محیط تصهمیم را
از حیث کاهش اسهرس و فرار زمان به عنوان موان تصمیم ساده میسازد و سهدر تصهمیم را
در دو مرح ه اتخاذ مینماید .از این رو ،گفهه میشود مدل شهودی چندوجهی پ ی میهان مهدل
عقییی و ادراکی است (.)Mintz, 2010: 79
الگوها و مدلهای مهعدد تصمیمگیری در سیاست خارجی را مهیتهوان در دو مکههب فکهری
مهمایز خیصه کرد :روشهای مبهنی بر رهیافت انهخا

عقییی و روشهای مبهنهی بهر رهیافهت

روانشناسی معرفتشناخهی .تئوری تصمیمگیری شهودی چندوجهی ت فیقی از عناصر دو مکههب
فکری فوق را در بخش روانشهناخهی معرفههی خهود در نظهر دارد .تئهوری شههودی چنهدوجهی
سازوکاری شناخهی است که چرایی و چگونگی تصمیم را مرخص مینماید.
این روش چند نکهه اساسی را در بطن خود دارد)Mintz, 2010:78-80( :
 .6رهبران سیاسی برای اندازه گیری موفقیت یها شکسهت خهود ،سهود یها زیهان ،دسههاوردها و
ناکامیها و ریسکها و مخاطرات ،از روشها و واژههای سیاسی اسهفاده مینماینهد .تئهوری
شهودی چندوجهی به دنبال فرآیندهای کاوشی سیاسی است؛
 .1در تصمیمگیری روشهای مخه فی بهرای اسههفاده از اطیعهات وجهود دارد کهه لزومهاً بهه
یکدیگر شبیه نیسهند .یکی از مزایهای تئهوری شههودی چنهدوجهی آن اسهت کهه خاصهیت
میزبانی برای راهبردهای اقهضایی دارد و از انعطهاف الزم بهرای بههرهبهرداری از روشههای
مهفاوت اسهفاده از اطیعات برخوردار است؛
 .9در روانشناخهی معرفهی نابت شده است همه انسانها دارای ذهن ،رو و روان خاص خود
هسهند و به واسطه آنها هر انسان از دیگری مهمایز میشود .در عین حال ،نهوعی تجهانر و
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همگنی بین پیییدگیهای شناخهی در برخی انسانها وجود دارد .گرچه در تعداد دیگری از
انسانها نیز عدم تجانر شناخهی به چرم میخورد؛
 .4در تصمیمگیری شهودی فهرض مهیشهود کهه ممکهن اسهت مرهابهتههای مهعهدد مهابین
پیییدگیهای شناخهی تصمیمگیران در سیاست خارجی وجود داشهه باشد .بنابراین ،میتوان
به صورت نه چندان کامیً روشن ،پیرنهادات مهقابل دو واحد سیاسهی در برابهر یکهدیگر را
حدس زد و به نهیجه رسید که دو کرور در مذاکرات خود به نهیجه ر ایتبخری خواهنهد
رسید؛ در حالیکه بر عکر ،در زمانیکه دو گروه از تصمیمگیران در سیاسهت خهارجی دو
کرور از لحاظ روانی دارای ناهماهنگی و عدم تجانر در پیییدگیهای شناخهی هسهند ،در
برابر هم قرار میگیرند و به سخهی مهیتواننهد موا ه یکهدیگر را درک نمهوده و احهمهال
رسیدن به نهیجه ر ایهمند کمهر است .مرال بارز عهدم تجهانر شهناخهی دو طهرف ،روابهط
خصومتآمیز ایران و آمریکا بعد از وقو انقی

اسیمی است؛

 .5اگرچه در این نو تصمیمگیری عوامل مربوط به محیط بینالم ی مهم هسههند ،امها در ذات
هر تصمیم سیاست خارجی ،محاسبات مرتبط با سیاست داخ ی نقش اساسی دارنهد؛ نظریهه
شهودی چندوجهی ،سیاست داخ ی را اساس تصمیمات میداند و محاسبه و عیت حمایهی
یا مخالفت افکار عمومی یا مناف حزبی در این تصمیمگیری برای رهبران سیاسی از اهمیهت
فوقالعادهای برخوردار است .این مو و در عین حهال ارتبهاط ونیهق سیاسهت خهارجی و
داخ ی را نران میدهد (.)Goertz, 2004
 .1تصمیمات مربوط به روابط خارجی اغ ب چندشهودی ،در ک یه ابعاد غیر قابل خطا و جبران
و مسه زم تیشها در چارچو

قواعد و خارج از قواعد هسهند؛

 .1اغ ب تصمیمات سیاست خارجی در شرایط تعامل دوطرفه (راهبردی) صهورت مهیگیرنهد.
اغ ب تصمیمات سیاست خارجی تعام ی و پیدرپی هسهند.
کاربست تئهوری شههودی چنهدوجهی در مهوارد تصهمیمات مجهرد رهبهران ،تصهمیمات
گروهی ،تصمیمات پیدرپی و تصمیمات در شرایط راهبردی است .مهمهرین فر یه این تئوری
آن است که رهبران هنگام تصمیمگیری از بیش از یک راهبرد شامل راهبردهای کمهر حداکرری
اسهفاده میکنند .به طور مرال ،رهبران سیاسی از انهخا

سیاستههایی کهه منجهر بهه شکسهت
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انهخاباتی آنها گردد ،اجهنا

میورزند ( .)Goertz, 2004این تئوری از حیهث قاب یهت آن بهرای

تو یح شرایط تصهمیم بها وجهود بهازیگران

مهعهدد،6

1

گزینهه ههای مهنهو و ابعهاد

چندگانهه9

مو وعات از قبیل رقابتهای تس یحاتی بازیگران مهعدد ،تصمیمات اتحادسازی و محیطهی ،در
مقایسه با سایر مدل های تصمیمگیری ،معیارهای روشنتری ارائه میکند .این تئوری بر اسهاس
این مفروض بنا شده که تصمیمگیران مسائل پیییده تصمیمگیری را در مرح ه اول با اسهفاده از
روش ساده حهذف ادراکهی و سهدر محاسهبات جزئهی بهرای رسهیدن بهه انهخها

تسههیل و

سادهسازی میکند .این تئوری مبهنی بر بررسی ابعاد مسائل ،4غیر قابل جبران بودن اشههباهات،5
غیر همبسهه بودن ،1ساده و را یسازی 1و حساس به دسههبندی 9ابهنا شده و همین مرخصات
آن را از سایر مدلهای تصمیمگیری ،به ویژه تئوریهای مط وبیت مورد انهظار ،9سیبرنیهیک 61و
تئوری چرمانداز 66مهمایز میکند (.)Goertz, 2004

ج .تئوری شهودی چندوجهی و مسئله هستهای ایران
با شرو کار دولت نهم ،فصل جدیدی در پرونده هسههای ایران آغاز گردید .دولهت جدیهد بها
انهقاد شدید از رویکرد دولت اصهیحات ،توافهق بها سهه دولهت اروپهایی شهامل بیانیهه تههران
(سعدآباد) ،ب ژیک و پاریر را موافقتنامهههایی در شهرایط مسهاوی ق مهداد نکهرده و برخهی
تح یلگران دولت اصولگرا این موافقتنامهها را دید ماسی انفعالی و سهادهلوحانهه بهرای حهل
پرونده هسههای ایران ق مداد کردند .از این رو ،با شرو کار دولت نهم ،رویکرد تقابل به جهای
همکاری در مو

مدعی و نه مههم انهخا

گردید.

1. Multiple player
2. Multiple Alternatives
3. Multi dimensions
4. Dimension Based
5. Non compensatory
6. Non holistic
7. satisficing
8. Order Sensitive
9. Expected Utility Theory
10. Cybernetic Theory
11. Prospect Theory
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البهه ،همکاری با سازمان بینالم ی انرژی اتمی ادامه یافت ،اما مهان از ارجها پرونهده هسهههای
ایران به شورای امنیت سازمان م ل مهحد نگردید .مو

گیریهای جدیهد و گسههرش فعالیهتههای

غنیسازی برای مقاصد ص حآمیز شامل ساخت نسلهای جدیهد سهانهریفوژها ،تأسیسهات جدیهد و
غیره ،اگرچه همه تحت نظارت آژانر صورت گرفت ،امها مهان از صهدور شهش قطعنامهه شهورای
امنیت و پن قطعنامهه تحریمهی کهه آخهرین آنهها قطعنامهه 6919مهور  4ژوئهن  1161بهر مبنهای
گزارشهای مدیرکل سازمان بینالم ی انرژی اتمی طبق فصل هفهم منرور م ل مهحد بوده ،نگردید.
قطعنامه  6919از حیث محهوا و شکل شدیدتر از قطعنامههای قب ی و مرهمل بر محورههای
تأسیسی نوینی است که به قصد ف کردن امنیهت نظهامی و اقهصهاد جمههوری اسهیمی ایهران
طراحی شدهاند .اقدامات پیشبینیشده در این قطعنامه که به طور منی ممکن بود ایران را تها
سرحد جنگ و تقابل نظامی پیش برد ،عبارتند از:
 .6بازرسی از محمولههای ایرانی در دریهای آزاد و محمولههههای ههوایی؛ بازرسهی و توقیهر
کرهیهای ایران؛ این بازرسیها به صورت ک ی در قطعنامه بیان شده و ممکن اسهت شهامل
کرهیهای جنگی نیز گردد .بدین ترتیب ،امکان برخورد نظامی به طور منی ترهدید شهده
و قاب یت تبدیل ماده  46منرور با عنوان مجازاتهای اقهصادی به تقابهل نظهامی بهر اسهاس
ماده  41منرور وجود دارد؛
 .1عدم ارائه گزارش در خصوص از ایجهاد تأسیسهات جدیهد غنهیسهازی؛ بهه ویهژه سهاخت
تأسیسات هسههای قم مورد انهقاد شدید قرار گرفهه است؛
 .9محرومیت از فعالیت و سرمایهگذاری و مواد هسههای در خارج از کرور؛
 .4محرومیت از دسهرسی به اقیم عمده نظامی شهامل سهی ههای مهعهارف ،هواپیمها ،کرههی
جنگی و سیسهم موشکی؛
 .5ج وگیری از گسهرش توانایی موشکهای بالسهیک و مرتبطکهردن آن بها حمهل کیههکههای
هسههای؛ طبق بند  9قطعنامه ،ایران نباید هیچ گونه اقدامی در مورد موشکهای بالسههیک قهادر
به پرتا

سی های هسههای انجام دهد و همه دولتها باید ک یه اقدامات ممکن در این مهورد

را برای ج وگیری از انهقال فناوری یا هر گونه کمک فنی به ایران انجام دهند .ایهن بنهد بهدین
شکل سابقه حقوقی قب ی در مورد ایران نداشهه و اساساً دفا موشکی ایران را کهه نقطهه قهوت
بازدارندگی دفاعی کرورمان در هر گونه درگیری نامهقهارن اسهت ،نرهانه گرفههه اسهت .گفههه
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میشود «این بند و برخی دیگر از بندهای قطعنامه فقط با سابقه قطعنامههههای شهورای امنیهت
ع یه عراق از جم ه قطعنامه  191مور سوم آوریل  6996قابل مقایسهه اسهت و تحهریمههای
پیشبینیشده و بازرسیهای بدون محدودیت و ابطه آن با هدف ج وگیری از توسعه برنامهه
موشکی ایران طراحی شده است» (ساعد.)56-49 :6999 ،
 .1محرومیتهای بانکی ،مالی و بیمهای و ترکیل کمیهه نظارتی خاص در این مورد؛
 .1تحریمهای خاص افراد و شرکتها و نهادهای دولهی و غیر دولهی از جم ه سهداه پاسهداران
انقی

اسیمی.

مهعاقب قطعنامه فوق ،تحریمهای یکجانبهای عیوه بر این قطعنامه در مهورد ایهران توسهط
اتحادیه اروپا ،آمریکا ،ژاپن ،کانادا ،کره جنهوبی و امهارات اعمهال شهده اسهت .انهرات حهداقل
اقهصادی تحریمهای اعمالشده طبق قطعنامههای تنبیهی شهورای امنیهت و یکجانبهه ،بهه طهور
نسبی و به رغم حقیر ج وهدادن انرات آنها توسط رئیر جمهور سابق ،در زمینههای بازرگهانی،
بیمه و بانکها مخصوصاً بانک مرکزی و سایر بانکهای دولهی ،به ویژه در مورد گرایش اعهبار
اسنادی و به خصوص حملونقل دریایی و ههوایی قابهل توجهه بهوده اسهت .از جم هه ،مهدتی
پروازهای هواپیمایی ایران به مقصد کرورهای اروپایی در مسیر بازگرت به ایران با مرهکیت
سوخت مواجه هسهند .در زمینه حملونقل دریایی ،نر حمل کهانهینری کهاال بهه مقصهد بنهادر
ایران افزایش قابل توجهی داشهت .دولهت ایهاالت مهحهده بهه دنبهال تصهویب قطعنامهه 6919
تحریمهای جدید یکجانبهای ع یه ایران و

کرد و شماری از شخصیتهای حقیقی و حقوقی

ایرانی را به دلیل حضور در برنامه اتمی ایران در فهرست تحریم قهرار داد .کنگهره آمریکها نیهز
قانون «تحریمها و من جام سرمایهگذاری در ایران» را تصویب کرده کهه بهر اسهاس آن نظهام
بانکی و انرژی ایران مورد تحریم قرار میگیرند.
این تحریمها فراتر تحریمهای قطعنامه  6919و حهی اتحادیه اروپایی است و شهرکتههای
خارجی را از معام ه با ایران من میکند .پیش از این ،فقط تجارت و سهرمایهگهذاری در ایهران
برای شرکتهای آمریکایی ممنو بود ،اما با تحریمهای جدیهد ،شهرکتههای خهارجی نیهز از
سرمایهگذاری در صنعت انرژی من شده و آنها از فروش بنزین و فرآوردههای نفههی بهه ایهران
خودداری میکنند .این تحریمها از بانکهای خارجی میخواهد بین دو چیهز یکهی را انهخها
کنند :معام ه با ایران یا حضور در بازار بزرگ ایهاالت مهحهده .طبهق بهرآورد شهورای سیاسهت
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خارجی آمریکا ،بههرین راه تحریمها هدفگیری باک بنزین ایران بهوده اسهت .ایهران بهه رغهم
دارابودن منابو غنی نفهی ،صنای پاالیری نفهی ناکارآمدی دارد و نیازمند واردات بنهزین اسهت.
کنگره آمریکا با این قانون بازار واردات بنزین ایران را بسیار محدود کرد .ایهن قهانون گسههرش
صنای پاالیری ایران را نیز محدود میکند .ایران پیش از این تحریمها  411هزار برهکه در روز
بنزین وارد میکرد (چرمانداز توسعه و امنیت.)6991 ،
غیر از آن ،دولت ایاالت مهحده از اهرم حقوق برهر نیهز قبهل و بعهد از تصهویب قطعنامهه
 6919برای تحت فرار گذاردن ایران اسهفاده کرده است .طر مبالغهآمیز موارد نقه

حقهوق

برر در ایران به دنبال انهخابات ریاست جمهوری ،دستآویز مهمی برای آمریکها و مهحهدینش
گردید که قطعنامههای د جمهوری اسیمی را در مجم عمومی سازمان م ل تصهویب و بهار
دیگر ،اعزام گزارشگر حقوق برر به ایران را که مدتی بود در شورای حقوق برر سازمان م هل
مع ق شده بود ،مطر کنند .طر مجدد مو و حقوق برر توسط آمریکا و مهحدینش نرانگر
این حقیقت است که مرکل آمریکا با جمهوری اسیمی و بهه طهور ک هی انقهی

اسهیمی ،از

جنر هویهی است ،به ترتیبی که حهی اگر مسئ ه هسههای نبود ،دستآویزهای دیگهری همیرهه
برای آمریکا وجود دارد که با جمهوری اسیمی ایران به سهیز بدردازد.
به کارگیری اههرم ههای تحریمهی در سیاسهت خهارجی ع یهه کرهورهای مهخاصهم ،بهرای
مجبورکردن آنها به تمکین در مقابل خواسههههها و سیاسهتههای کرهور سهیطرهجهو در نظهام
بینالم ل ،دارای سابقه قدیمی است .از بدو انقهی

اسهیمی ،مخصوصهاً پهر از اشهغال النهه

جاسوسی توسط دانرجویان پیرو خط امام ،نظام مهخاصم آمریکا اقدام بهه اعمهال تحهریمههای
یکجانبه برای به شکست کرهاندن انقهی

اسهیمی نمهوده اسهت .کهارگزاران دولهت آمریکها

تحریمها را ابزار برندهای در سیاست خارجی خود تصور میکنند و بر این باورند که گسههرش
آنها مخصوصاً در قالب سازمانهای بینالم ی و به ویژه شورای امنیت ،مهضمن اجبهار و ادبهار
ایران به تمکین به خواسهههای آنهاست.
نظرات مهفاوتی پیرامون انرات این تحریمها بیان شده است؛ یکی از تح یلگران چینهی بهر
این باور است که تحریمها بر ع یه ایران به طور کامل مانر نبوده است ،زیرا هنوز حساسترین
و آسیبپذیرترین مناف اقهصادی ایران ،یعنی صادرات نفت و گهاز را نرهانه نرفههه و از سهوی
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دیگر ،حمایت و اجرای این تحریمها به طور کافی بینالم ی نرده است .از نظر این تح یلگر،
انرگذاری کامل این تحریمها مرروط به چهار شرط است:
 .6مرروعیت تحریمها بر اساس حقوق بینالم ل یا اصول اخیقی؛
 .1سنجش تأنیر تحریمها بر تحریمکنندگان؛
 .9درجه مرارکت کرورها در اجراییشدن تحریم؛
 .4قدرت بازدارندگی تحریمها.
تحریمهای رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی با هر چههار معیهار فهوق مطابقهت داشهت و مهانر واقه
گردید ،اما در مورد ایران بسیاری از ایهن تحهریمهها بهر اسهاس حقهوق بهینالم هل و اصهول اخیقهی
مرروعیت ندارند و نرانه سیطره سیاست بر حقوق بینالم ی است ).)Dengli, 2008: 89-100
دخالت مسهقیم شورای امنیت در مباحث خ سی و امنیت بینالم ی سابقه طهوالنی نهدارد و
طبق منرور و مذاکرات سازمان م ل در دوران جنگ سرد ،چنین دسهور کار صهریحی بهرای شهورای
امنیت تعریر نرده بود .پر از پایان جنگ سرد و به ویژه پر از تجاوز صهدام بهه کویهت ،شهدت
دخالت شورای امنیت در این گونه امور افزایش یافهه است .از دهه  6951به بعد ،عموماً ابهکار عمهل
در زمینه خ سی و کنهرل تس یحات در دست مجم عمهومی و نهادههای تابعهه آن بهوده اسهت.
طبق سند اولین اجیس مجم عمومی مخهص خ سی در سال  ،6991مجم عمومی بهه عنهوان
مهمهرین رکن رسیدگی به مو و خ سی شناخهه شد و دسهور العمل گرفت که به طهور کامهل
در جریان تیشهای خ سی که در خارج از این ارگان یا نهادهای تابعهه انجهام مهیشهود ،قهرار
گیرد .از این رو ،حداقل تا پایان دهه  91مییدی ،قطعنامههای مجم عمومی نران از این نقش ویهژه
داشت و به منب اص ی ابهکارات و توصیه به جامعه بینالم ی در زمینه طیر وسهیعی از مو هوعات
خ سی تبدیل شده بود .ساخهار دموکراتیک مجم عمومی در مقایسه بها شهورای امنیهت ،نقطهه
قوت این نهاد مهم طبق منرور م ل مهحد محسو میشود.
دخالت شورای امنیت با تجاوز صدام به کویت در ابهدای دهه  91مییدی ،به شدت تقویت
شد ،به طوری که شورای امنیت با صدور قطعنامههای مخه ر در مورد خ سهی عهراق ،بهه
تدری نقش خود را در زمینه خ

سی  ،در مقایسه با سه دهه گذشهه تقویت نمهود .از جم هه

این دخالتها صدور قطعنامههای  6541در سال  1114مییدی و مهعاقباً ،صدور قطعنامه 6991
است که از حیث بدعتگذاری دخالت شورای امنیت و از نهو سیاسهتگهذاری در خصهوص
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عدم گسهرش سی های هسههای و سایر سی های کرهار جمعی ،شاخص هسهند .در قطعنامه
 ،6991دو کرور ایران و کره شمالی با اشاره منی بهه عنهوان «نگرانهی جامعهه بهین الم هی»
مرمول وظایر شورا دانسهه شدهاند.
بر همین مبنا ،در مقدمه قطعنامه  ،6919من یادآوری چهار قطعنامه قب ی ،به قطعنامهه 6991
نیز اشاره شده است .از دید حقوقدانان تحریمهای یکجانبه طبق مواد  6و 1منرور ناق

منرهور

و حقوق بینالم ل ت قی میشوند ،اما از نگاه حامیان قطعنامهها ،این تحهریمهها بهر اسهاس فصهل
هفهم و ماده  46منرور برای اعاده ص ح و امنیت بینالم ی مرروعیت دارنهد و کرهورهای عضهو
سازمان م ل مهحد از جم ه ایران م زم به اجرای آن می باشند (ساعد.)49-56 :6999 ،

 .1موشکهای بالستیک ایران و ارتباط آن با کالهکهای هستهای
بند  9قطعنامه  6991شورای امنیت با اشاره صریح به توانمندی موشکی ایران محدودسهازی و مههار
این توانمندی را هدف مسهقیم اقدامات تحریمی خهود قهرار داد .ایهن بنهد ،اوالً ایهران را از تولیهد و
آزمایش موشکهای بالسهیک ،به ویژه آنهایی که دارای قاب یت حمل سی های هسههای هسهند ،منه
میکند و نانیاً ،در بند  ،9تمام دولتها را از فروش و انهقال مسهقیم ادوات نظامی از جم ه موشک یها
سامانه موشکی که در نبت سی های مهعارف سازمان م ل نبت شدهاند ،من میکند و به آنها هرهدار
میدهد هوشیار باشند تا مبادا به وسی ه اتبها یها کرههی و هواپیمهای تحهت پهرچم آنهها ،ایهن نهو
تس یحات و تجهیزات و خدمات مربوطه به ایران فروخهه نرود .نالراً ،طبق تصریحات بنهد  ،9همن
ممنوعیت فعالیت در زمینه موشکهای بالسهیک ،دولتها باید تمام اقدامات الزم را بهرای ج هوگیری
از انهقال فنآوری موشکی و کمکهای فنی به عمل آورند .در انههای قطعنامهه ،برخهی ماسسهات و
افراد ایرانی به عنوان هدف ممنوعیت فعالیت موشکی فهرست شدهاند.
مهعاقباً ،مجم کارشناسی که طبق قطعنامه  6919شورای امنیت در سال  1161ترکیل شهد،
در گزارش تفصی ی  15صفحهای خود ،در بخری خاص بها اسههفاده از نظهرات کارشناسهان و
گزارشهای واص ه از سوی کرورها به ارزیابی فعالیهتههای موشهکی ایهران پرداخههه و چنهد
توصیه در این مورد ارائه نموده است .طبهق بهرآورد کارشناسهان ،بها اسههفاده از گهزارشههای
ارائهشده در مورد توانمندی موشکی ایران از جم ه گزارش ماسسه بینالم هی بهرای مطالعهات
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راهبردی لندن ،ایران بزرگهرین ذخایر موشهکی خاورمیانهه از حیهث تنهو و تعهداد را دارد .در
مقایسه ،اسرائیل دارای تعداد موشک کمهر ولی با فنآوریهای پیییدهتر است ).(IISS, 2010
باید توجه داشت که طهر صهریح توانمنهدی موشهکی ایهران در قطعنامهه  6919و خطهر
ج وهدادن آن به عنوان وسی ه پرتابی سی های هسههای ،در وه ه اول بخهش مهمهی از فرآینهد
امنیهیسازی توان موشکی ایران است که به وسی ه آمریکا و اسرائیل هدایت میشود و عمدتاً از
آزمایش موشکهای نسل جدید و دسهرسی ایران به فنآوری تبهدیل سهوخت مهای بهه جامهد
تحت فرار آمریکا در قطعنامههای تحریمی شورای امنیت ،مخصوصه  6919گنجانهده شهد .از
این زمان بود که انجام رزمایشهای موشکی ایهران کهه در آنهها انهوا موشهکههای دوربهرد و
میانبرد اسهفاده میشد ،با برنامه هسههای پیوند خورد و بر مبنای آنها ،آمریکا و رژیهم اسهرائیل،
آزمایشهای مذکور را تهدید امنیهی برای خود معرفی کردند.
آمریکا و دیگر کرورهای غربی عضو شورای امنیت در نرسهت  65ژوئیهه  14( 1169تیهر
 ،)6991پر از بررسی گزارش مجم کارشناسی قطعنامه  6919در خصوص نق

تحریمهای

ایران ،در پی قان کردن سایر اعضا برای تصویب قطعنامه جدید تحهریم موشهکی و تسه یحاتی
ایران بودند ،اما با مخالفتهای روسیه و ترکیک در مورد صحت اسههنهاجات گهزارش مجمه
کارشناسی ،تیشهای آمریکا و اسهرالیا ناکام ماند و مو و از دسهور کار شورای امنیت خارج
شد .منقول است که نماینده اسههرالیا کهه ریاسهت نرسهت مزبهور را برعههده داشههه ،آزمهایش
موشکهای سری شها

در رزمایش پیامبر اعظم (ص)  1را نق

آشکار قطعنامه  6919شهورا

توصیر و درخواست نموده تحریمهای بیرهری در مورد برنامه موشکی بالسهیکی ایران و ه
شود که با مخالفت روسیه و چین و سایر اعضای غیر دائم مواجه شهده اسهت .البههه ،مو هو
هنوز از دسهور کار کمیهه تحریم خارج نرده است (ساعد.)6991 ،
تولیههد و توسههعه تس ه یحات موشههکی مهعههارف توسههط نیروهههای نظههامی ایههران ،انهخهها
گریزناپذیری بوده که پر از حمیت وسی موشهکی ارتهش بعرهی صهدام در جنهگ تحمی هی
هرتساله موسوم به جنگ شهرها آغهاز گردیهد .در ایهن دوران صهدام بهیش از  911موشهک
بالسهیک به سوی شهرهای ایران مخصوصاً تهران ش یک کرد .این در حهالی بهود کهه ایهران در
ابه دا و بعداً ذخایر موشکی کافی در اخهیار نداشت که با حمیت صدام بهه صهورت بازدارنهده
مقاب ه کند .قدرت اولیه و تکمی ی دفا موشکی ایران بها همهت شههدای خودکفهایی موشهکی،
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یعنی سردار شهید حسن تهرانی مقدم و یارانش در طول سالهای پر از جنگ تحمی هی پدیهد
آمد و در حال حا ر به ب وغ رسیده است .این توان موشکی در شرایط تردید تحهریمهها و در
فضای تهدیدهای مکرر آمریکها و اسهرائیل بهه حم هه بهه تأسیسهات هسهههای ایهران ،قهدرت
بازدارندگی نامهقارن قابل اتکایی است که تا کنون به خوبی آمریکها و اسهرائیل را از حم هه بهه
ایران بازداشهه است .تنو و تکرر و افزایش کارآیی و دقت موشکههای تولیهد داخهل حماسهه
نظامی بوده که در شرایط تحریم حاصل شده و خط قرمزی است که ایران به هیچ وجه حا هر
به مذاکره و مصالحه در مورد محدودیت ممنوعیت فعالیت آن نیست .از سهوی دیگهر ،صهرف
نظر از نو و محهوای ادعاهای کذ

در این مورد ،غیر از فهوای مقام معظهم رهبهری در مهورد

حرامبودن تولید و کاربرد سی هسهههای ،همانگونهه کهه مقامهات کرهوری و لرهکری بارهها
تصریح کردهاند ،سی هسههای در راهبرد نظامی ایران هیچ جایگاهی ندارد و این نهو سهی
برای ایران مهضمن هییگونه امنیهی نیست.

 .2رویکرد دولتهای نهم و دهم نسبت به قطعنامههای شورای امنیت
دولتهای نهم و دهم با تغییر رویکرد در پرونده هسههای و بها وجهود تصهویب قطعنامههههای
پیدرپی شورای امنیت طبق فصل هفهم منرور ،به سیاست اصولگرایهی خهود در ایهن پرونهده
تداوم بخریده و کوچکهرین عقبنرینی در زمینه تع یق غنیسهازی و گسههرش فعالیهتهها در
زمینه تکمیل چرخه سوخت و اسهفاده ص حآمیز از انرژی اتمی به عمل نیاوردند .رئیر جمهور
این قطعنامهها را بیانر و کاغذپاره خواند .در عین حال ،دولهت مهذاکرات خهود بها کرهورهای
 6+5را ادامه داد .مذاکرات انجامشده نهیجه مورد انهظار را پدید نیاورد .البهه ،در آسههانه صهدور
قطعنامه  ،6919مذاکرات و توافقنامه سهجانبهای با شرکت دو عضو غیر دائهم شهورای امنیهت،
یعنی برزیل و ترکیه در تهران به نهیجه رسید و دولت احمدینژاد حا ر به پذیرش فرمهولی در
مورد تبادل سوخت برای راکهور تهران گردید .انهظار میرفت بیانیهه تههران موجهب توقهر یها
کندشدن روند صدور قطعنامه بعدی شورای امنیهت گهردد و فصهل جدیهدی در حهل پرونهده
هسههای با دخالت این دوکرور آغاز شود که عمیً چنین نرد و قطعنامهه  6919بهه رغهم ریی
منفی ترکیه و برزیل تصویب و اجرائی گردید.
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در این بین ،با وجود مصوبات مج ر شورای اسهیمی بهرای مقاب هه بها تحهریمهها ،نظهارت
سازمان بینالم ی انرژی اتمی تداوم یافهه است .در سطح بیان موا

گفههه مهیشهود تحهریمهها

بیانر بوده و تمهیدات الزم برای دورزدن آنها در جهت اینکه به اقهصاد ایران لطمه نزند ،اندیریده
شده بود .در مجمو  ،به رغم تحریمها ،مقامات عالی کرور و در ریس آنها مقام معظم رهبری بهر
این باورند که عدول از اصول هویتساز جمهوری اسیمی ایران مانند س طهسههیزی و مبهارزه بها
اسهکبار ممکن نیست و از سوی دیگر ،اعمال تحریمها بر ع یه م ت ایران پدیدهای جدید نبهوده و
از سابقه سیساله برخوردار است و انرات آنها با وجود مقاومهت م هت ایهران و حمایهت آنهها از
مرروعیت نظام قابل خنریشدن است ،در صورتیکه حماسه اقهصادی و مدیریت جههادی وجههه
همت دسهگاههای حاکمیهی و کل مردم باشد.
مقامات عالی کرور بر این باورند که با وجود اهرم فرهار تحهریمهها ،صهنعت و ع هم در ایهران
شکوفا شده و خودکفایی در مورد تولید بسیاری از کاالهای تحهت تحهریم بها همهت دانرهمندان و
صنعت گران کرور امکانپذیر شده است ،به طوری که ساخت تأسیسات هسههای جدید ،نسلههای
جدید سانهریفوژها و غنیسازی با غنای  11درصد برای راکهور تهران بهه دسهت دانرهمندان کرهور
میسر گردید .با افزایش تولید بنزین در کرور توسط پاالیرگاهها و کارخانجات پهروشهیمی ،نیازههای
کرور در داخل تأمین شده است .از حیث تقابل دفاعی در مقابل هر گونه تهدید و حم هه بهه کرهور
نیز در صنای دفاعی کرور اقدمات مهمی در زمینه خودکفایی در صهنای نظهامی و دفهاعی صهورت
گرفت و نسلهای جدیدی از موشکهای کروز و بالسهیک در رزمایشهای دریایی در خ ی فهارس
با هدف بازدارندگی دشمنان مورد آزمایش قرار گرفهه است.

هـ .تصمیمات ایران نسبت به قطعنامه  1222و نظریه شهودی چندوجی
ارزیابی تصمیمگیری دولتهای نهم و دهم به ویژه بعد از صهدور قطعنامهه  6919کهه ممکهن بهود
کرور را تا حد جنگ و درگیری و تهدید موجودیت نظهام جمههوری اسهیمی ایهران پهیش بهرد ،از
حیث مدلهای تصمیمگیری در سیاست خارجی بسیار بااهمیت است و نحوه برخورد ایهران بها ایهن
مسئ ه با مدل عقییی از حیث سنجش در خطر افهادن تمامیت ار ی و موجودیت فیزیکهی ایهران و
جمهوری اسیمی ،قابل توجیه نیست .در این خصوص ،مدل شههودی چنهدوجهی بهه طهور نسهبی
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معیار سنجش بههری در اخهیار قرار میدههد ،بهه ترتیبهی کهه در مرحهل اول مقاومهت ایهران در مهورد
تحریمهای قطعنامه  6919و تحریمهای یکجانبه کرورها با رویه تصمیمگیری شههودی و ادراکهی قبهل
سنجش است ،به ترتیبی که آشکار است که س طهسهیزی ،مبارزه با اسهکبار آمریکا ،حمایهت از مسه مان
و مسهضعفان ،به منظور شکست هیمنه اسهکبار همواره از اصول نابت سیاست خارجی و عناصر اصه ی
هویت امنیهی جمهوری اسیمی ایران بودهاند (دهقانی فیروزآبادی 611 ،6991 ،ه .)655
به عبارت دیگر ،پافراری جمهوری اسیمی ایهران بهر حفهو تهوان هسهههای در دورهههای
مخه ر سیاست خارجی مخصوصاً در دوران دولتهای نهم و دهم بر هر اولویت و گزینههای
سیاست خارجی ایران حهی تا سرحد تهدید فیزیکی مانند جنگ اولویت دارد .این بهدین معنهی
است که در ذهن و نظام باور تصمیمگیران جمهوری اسیمی ایران ،رابطه عینهی و ذهنهی میهان
امنیت هویهی و امنیت فیزیکی وجود دارد تا حدی که امنیت هویهی یعنی تربیت و تداوم هویت
پیش و بیش از امنیت فیزیکی ،انگیزه اولیه رفهاری و هر گونه تصمیمگیری در سیاست خارجی
ایران است .هر گونه گسست و وقفه در این رویهه شهناخهی تصهمیمگیهری تهدیدکننهده ت قهی
میشود (دهقانی فیروزآبادی.)6999 ،
جدایی جمههوری اسهیمی ایهران از ایهن رویهه ،حههی اگهر مسهه زم هزینههههای مهادی و
کاهشدهنده امنیت فیزیکی باشد ،موجب ناامنی هویهی میگردد .اعمال تحریمها و تردید آنهها
از طریق قطعنامههای مهعدد شورای امنیت که آخرین آنها  6919بوده و گسههرش تحهریمههای
یکجانبه و چندجانبه و آخرین آنها ،یعنی تحریم نفهی ایران و بانک مرکزی توسط اتحادیه اروپا
که از اول ژوئیه سال  1166مییدی مقارن با  66تیر  96که بهه مهوزات مهذاکرات  6+5اعمهال
شدند و تیش بیحد آمریکا برای محرومکردن ایران از انرژی هسههای و توانهایی موشهکی ،از
جم ه رفهارهایی است که نرانه هویت س طهجو و مهخاصم آمریکها نسهبت بهه ایهران اسهیمی
است که در زمانهای مخه ر هر بار به شک ی بازتولید میشود.
پر طبق اصول راهنمای تصمیمگیری شهودی چندوجهی در تصمیمات سیاسهت خهارجی
جمهوری اسیمی ایران در خصوص پرونده هسههای ،در مرح ه اول تصمیمگیری ،گزینههههای
مغایر و ناسازگار با امنیت هویهی ولو دارای فواید بیرینه مهادی ،حههی اگهر در راسههای حفهو
امنیت فیزیکی باشند ،حذف میشوند .به عبارت دیگر ،جمهوری اسیمی ایران نسبت به حفهو
همهجانبه و همهزمانی امنیت هویهی خود دارای جانبداری شهودی است.
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در مرح ه دوم ،طبق تئوری شهود چندوجهی در تصمیمات جمهوری اسهیمی ایهران در مسهئ ه
هسههای ،گزینههای باقیمانده بر اساس حداکررنمودن سود و به حهداقل رسهاندن مخهاطره (ریسهک)
برای اتخاذ تصمیم از حیث مط وبیت گزینهها بررسی میشوند .در این خصوص ،مقاب هه داخ هی بها
تحریم به صورت خودکفایی داخ ی ،تقویت بازدارندگی نامهقارن دفاعی از طریق توسهعه توانمنهدی
موشکی و اجرای رزمایشهای موشکی ،توسعه توان دفا سایبری ،اقدامات اقهصهادی بهرای دورزدن
تحریمها ،بازتولید مرروعیت داخ ی مبهنی بر حمایت مردم از تصمیم مقاومت در مقابهل تحهریمهها،
مخصوصاً حامیان اص ی انقی  ،ادامه مذاکرات و گسهرش روابط با کرورها و مناطق مخالر سه طه
آمریکا ،شفافیت و ادامه اجرای پادمانهای بازرسی سازمان بینالم ی انرژی اتمی بهرای انبهات عهدم
انحراف برنامه هسههای و ص حآمیزبودن آن معنی پیدا میکنند .سنجش گزینههههای مهذکور بها مهدل
بازیگر عاقل مبهنی بر تح یل سود و زیان قابل توجیه و تبیین میباشد.
نظر به اینکه جانبداری شهودی نسبت به امنیت هویهی از اصول نابت تصمیمگیهری در ههر
دولت منهخب در نظام جمهوری اسیمی است ،دولتههای نههم و دههم بهه قاعهده و در حهد
کفایت نسبت به سنجش سازگاری با امنیت هویهی ،به این اصل مهم مامن بود ،لهیکن بهه نظهر
میرسد در اجرای اقدامات مقاب های در جهت تهأمین مصه حت کرهور بهرای حهداکرر سهود و
کاهش حداکرر زیان ،مخصوصاً در زمینه دید ماسی مذاکره با طرفهای مقابل و انجام اقهدامات
احهیاطی برای ج وگیری از تحمیل این همه تحریمهای اقهصادی که در پایان دوره دولت دههم
فرار آنها بر زندگی مردم صورت م موس و عینیتری پیدا کرده بود ،موفق نبود .به ویهژه آنکهه
در دولتهای نهم و دهم ،مذاکرات با  6+5حالت شک ی مذاکره برای مذاکره پیدا کهرده بهود و
منجر به دسهیابی به راه حل جام نگردید.
به نظر میرسد ،بخری از این نقصان به روشها و مدیریت مذاکرات برمیگهردد .شهواهد نرهان
می دهد مدیریت اقهصادی تحریمها با وجود درآمد سرشار نفت ظهرف دوران تصهدی دولهتههای
نهم و دهم ،نهیجه مط و و مورد انهظار را پدید نی ورد و به نحو دقیق و هوشمندانه مهدیریت نرهد،
به طوری که جنبه تهدیدزایی تحریم های اقهصادی با کاهش شدید ارزش پول م ی و افزایش رکهود
تورمی مواجه گردید .اخهیل در توزی کاال ،احهکهار و گهرانفروشهی و بهازار سهیاه را مهی تهوان از
تبعات تهدیدزای تحریم در این دوران به حسا آورد (رک .عباسی.)694-611 :6996 ،
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نتیجهگیری
تصمیم پیییده مقاومت جمهوری اسیمی ایران در مقابل تحریمهای ف کننده ،مخصوصاً بعهد
از صدور قطعنامه  6919شورای امنیت و تحریمهای یک و چندجانبه مهعاقب آن ،طبق تئهوری
شهودی چندوجهی ،در مرح ه اول با حذف گزینههای مخالر ادراک امنیت ههویهی جمههوری
اسیمی ایران و سدر در مرح ه دوم با تح یل محاسبات دسهابی به انهخا

سودمند در تصمیم،

قابل تبیین و تو یح میگردد.
عناصر و مناف هویهی جمهوری اسیمی ایران به عنوان اجزای ترکیلدهنده امنیت ههویهی،
به عقیده برخی از صاحبنظهران عبارتنهد از حفهو و حراسهت از اسهیم و انقهی

اسهیمی،

اسهقیل ایران و ایفای نقش منطقهای و جهانی (دهقانی فیروز آبادی .) 11 :6999 ،این اجهزای
هویتساز نراندهنده این معنی هسهند که تصمیمگیرندگان جمههوری اسهیمی ایهران بهر ایهن
اعهقاد و ادراک بوده و هسهند که مقاب ه با اسهکبار و نظام س طه بهرای تحقهق و تهأمین اههداف
سیاست خارجی ایران الزم و روری است و تا زمانی که تأمینکننهده اههداف مزکهور باشهد،
ادامه خواهد یافت .برای نمونه ،امام خمینی (ره) در سال  6916در این باره تصهریح فرمودنهد:
«اگر تس یم امریکا و ابرقدرتها میشدیم ،ممکن بود امنیت و رفهاه درسهت مهی شهد ....ولهی
مس ماً اسهقیل ،آزادی و شرافت ما از بین میرفت .هرگز م ت ما زیر بار ننگ نخواهد رفهت و
تن به این ذلت نخواهد داد (روزنامه اطیعات 69 ،مهر  .)6916این گفهمهان در سهخنان مقهام
رهبری بعد از امام خمینی (ره) همواره تداوم داشهه است» (دهقانی فیروزآبادی.)11 :6999 ،
نظریه امنیت هویهی نو دیگری از معمای امنیت را برجسهه میکنهد کهه از معمهای امنیهت
فیزیکی مهفاوت و مهمایز است .این معما حاکی از آن است که امنیت هویهی میتواند با امنیهت
فیزیکی و مادی در تعارض و تضاد باشد ،زیرا حهی رابطه مناقرهآمیز و ناق

غرض میتوانهد

تأمینکننده امنیت هویهی باشد .کرورها ممکن است عامداً و عامیً منازعه پایدار و قطعی را بهر
و عیت ناپایدار عدم قطعیت و اطمینان ترجیح دهند و در شرایطی به نهیجه برسند که اسههمرار
منازعه نیازهای هویهی کرور را تأمین می کنهد و وقفهه اخهیهاری و آگاهانهه آن ممکهن اسهت
موجب ناامنی شود که همواره باید از آن ج وگیری کرد.
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نکهه قابل اهمیت در این است که پیگیری امنیت ههویهی بهر اسهاس الگهوی بهازیگر عاقهل
صورت میگیرد ،به نحوی که در صورت تعارض امنیت هویهی با امنیت فیزیکی در مبهارزه بها
نظام س طه ،انهخا

امنیت هویهی یا فیزیکی بر اساس هزینه و فایهده ،ههر یهک در مقایسهه بها

یکدیگر صورت میگیرد ،یعنی تصمیمگیران جمهوری اسیمی بر این باورند که فایده مبارزه با
اسهکبار و نظام س طه و در ریس آنها آمریکا در قالب الگوی سود و زیهان بهرای تهأمین امنیهت
هویهی ،بیش از هزینههای مادی آن است .به عبارت بههر ،حفو و تداوم هویت اسیمی نظام در
تصمیمات سیاست خارجی جمهوری اسیمی ایران ارزش حیهاتی و ههدف ت قهی مهیشهود و
ماهیت ابزاری ندارد ،به طوری که کوچکهرین وقفه در آن تهدید ق مداد میگردد.
مطالعه موردی سنجش تصمیمات راهبردی سیاست خهارجی جمههوری اسهیمی ایهران بها
مدل تصمیمگیری شهودی چندوجهی ،نران میدهد این مدل و الگهو بهه طهور نسهبی بهیش از
سایر مدلهای عقییی ،ادراکی و شهودی و حهی الگوهای سازمانی و بوروکراتیهک ،چرائهی و
چگونگی تصمیمات سیاست خارجی جمهوری اسیمی در برنامه هسههای و موشهکی ایهران را
تو یح میدهد ،هرچند نهای انباشهی تعدادی از پژوهشهای موردی روشهن نمهوده کهه ههیچ
یک از چارچو های نظری و الگوهای تصمیمگیری در مطالعهات سیاسهت خهارجی قهادر بهه
تبیین ماهیت و ک یت سیاست خارجی جمهوری اسیمی ایران نیست.
الگوی تصمیم گیری در سیاست خهارجی جمههوری اسهیمی ایهران در مقایسهه بها الگهوی
شهودی چندوجهی ،شامل مراحل دیگری تحت عنوان سنجش آن با مص حت ،قبل از مر ح هه
نهایی معال اندیری در مورد مناف  ،انهخا

مناسبترین و کمهزینهترین ابزار الزم برای تهأمین

اهداف مقبول است .به عبارت دیگر ،تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسیمی ایهران
در الیه اول از حیث انهخا

روشهای شهودی میانبر برای تعریر محیط تصهمیم ،بها الگهوی

شهودی چندوجهی مرهرک است؛ اما در مرح ه دوم ،از جهت اینکه سیاست خارجی جمهوری
اسیمی ایران به لحاظ اولویت تام هویت بر منفعت ،مبهنی بر منطق مص حت تا منطق منفعت با
آن کامیً مهمایز است؛ «مص حت به معنای چراغ راهنمای سیاست خارجی دولهت اسهیمی بهر
پایه برداشت تصمیمگیرنده از قدرت و امکانات مادی و معنوی داخ ی ،هرورت و فوریهت و
اهمیت مو وعو مورد نظر و موقعیت و محیط و شرایط بینالم ی تعریر و تعیین مهیشهود
(دهقانی فیروزآبادی.)91 : 6991 ،
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