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  چکیده

است که کشورها در  یزمان یخارج یاستدرباره مسائل س یاز نقاط عطف بروز اختالفات فکر یکی

هستند.  المللیینبچندجانبه  یادوجانبه  هایتوافق یقخود از طر المللیینوفصل مسائل بحل یپ

عامل بروز و  ی،اوفصل بحران هستهحل یبرا 5+1 یبا کشورها یرانعنوان توافق چندجانبه ابرجام به

 یناهمچنان  ،سال ینکه با گذشت چند یاگونهبوده است؛ به یراندر ا یداخل ینظرهااختالف یدتشد

ها و چالشبررسی  معطوف بهمقاله  اینتالش  افکنده است. یهسا یرانا یاسیبر سپهر س هااختالف

بر . است ایران یاسالم یجمهوردر  یخارج یاستدرباره مسائل س یداخل یسازاجماعهای بازدارنده

 یهاسازه یلتحل پی در یاتی،رمزگان عمل یلبا تمرکز بر تجربه برجام و با استفاده از تحل این اساس،

 از آن است. آمریکاو پس از خروج  یشپ یدرباره برجام در مقطع زمان یاسینخبگان س یادراک

در حوزه  یدارپا یسازاجماع یبرا یمناسب و کارآمد یکه ساختار ادراک دهدیمقاله نشان م هاییافته

خورنده هژمون و تابگرا، ضدنخبگان تعامل یفسه ط یانم یراناجمهوری اسالمی  یخارج یاستس

 وجود ندارد.

 بزرگ، برجام یهاقدرت یاتی،رمزگان عمل ی،خارج یاستس ی،اجماع داخلواژگان کلیدی: 
                                                                                                   

 مسئول( یسنده)نو یبهشت یددانشگاه شه یاسیگروه علوم س یاراستاد h_masoudi@sbu.ac.ir 

 بهشتی شهید دانشگاه ایمنطقه مطالعات ارشد کارشناسی آموختهدانش 
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 مقدمه
 ینترمهم یکی ازو  المللیینب یچیدهدهنده کشور در عرصه پبُردار جهت ،یخارج یاستس

 Parentشدن روزافزون جوامع )یقطب یل،دخ یگراناست. تعدد باز یاسیس یهانظام هایکارکرد

et al. 2008)، و دشمن ) یبدوست، رق یگراناز باز یرتکثر تصاوCastano et al. 2003; 

Buhmann 2016; Boulding 2016)، لالملینب یاستدر س یابهام ساختار (Ikenberry 2018; 

Mearsheimer 2019) المللیینمسائل ب یندهفزا یچیدگیو پ یالیتس و (Kuyper 2014 منجر )

 ،روینا کشورها شده است. از یخارج یاستس یو اجرا یریگشکل یندشدن فراتریچیدهبه پ

و  یگراناز باز یعیوس یفط یاند اجماع میجامستلزم ا یخارج یاستس آمیزیتموفق یاجرا

نخبگان کشور  یاناجماع م ینهرچه ا است. المللیینپر ابهام ب یدر فضا ینخبگان داخل

خواهد بود. بر  یشتربه اهداف بلندمدت کشور ب یابیتر باشد، احتمال دستو مستحکم یدارترپا

اجماع  یجادا یرا برا اییوهمجبورند ش یاسی،از تکثر س یبا حداقل یاساس، کشورها ینا

 کنند.  انتخاب یخارج یاستمسائل س درباره یداخل

 ؛کنندیاستفاده م یخارج یاستاجماع در حوزه س یجادا یبرا یمختلف هاییوهکشورها از ش

 :Charnysh et al. 2014) یریپذو جامعه یبندچارچوب ی،متقاعدساز ی،سازمانند همراه

مختلف  هاییدگاهد ینب شودیتالش م ،یهمراه یعنی سازیاجماع یهال ترینیسطح در(. 345

 ینا یمتقاعدساز یعنی یبعد یهشود. هدف ال یجادا یاعالم زیساو همراه یسازگار ینوع

 یماز آن تصم یمدت ناشرا با توسل به منافع کوتاه یاسیس یمدر تصم یلدخ یگراناست که باز

 ینش،گز یقاجماع از طر شودیتالش م ،یبندچارچوب یعنیسوم  یهمجاب کرد. در ال

 گیردو اقدام صورت  یلتحل یرهنمودها برا ئهو ارا یچیدهپ یتو فهم واقع یرتفس ی،دهسازمان

(Fischer and Forester 1993: 146در عم .)یری،پذجامعه یعنیسازی اجماعسطح  ترینیق 

 یاسیس هاییتهو یرشها و پذکردن ارزشیدرون یقمختلف از طر سازانیمتصم یناجماع ب

 (.Checkel cited in He and Feng 2015: 402) آیدیبه دست م یدجد

ههای گذشهته بهوده    برجام یکی از نقاط عطف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دههه 

های مختلف مواضع متفاوت و بعضها  متناقضهی دربهاره برجهام ابهراز      است. نخبگان سیاسی از طیف



 677  ... یداخل یدارپا و نبود اجماع یخارج یاستس

نامیدنهد. وجهود   ی و بهدتر از ترکمانچها   ی آن را مایه ننه  و برخ الفتوحاند. برخی برجام را فتحکرده

طبیعهی و   کهامال    سهاالر ههای مهردم  در نظام های متناقض درباره مسائل مهم سیاست خارجیدیدگاه

بهرای کهاهش    سهازی اجمهاع رسد، اما آنچه مهم است، استفاده از سهازوکارهای  حتی الزم به نظر می

ایهن مقالهه   سازی منافع ملّی است. بر این اساس، بیشینه استایرسطح اختالفات میان نخبگان مؤثر در 

جمههوری اسهالمی    خهارجی  سیاست مسائل درباره داخلیسازی اجماع هایها و بازدارندهبر چالش

 ،1عملیهاتی  رمزگهان  تحلیهل  از اسهتفاده  بها  و برجهام  تجربه بر تمرکز با مقاله این .ایران متمرکز است

 نیهز  و توافق این انعقاد زمانی مقطع در برجام درباره سیاسی نخبگان ادراکی هایسازه تحلیل درصدد

 .است آن از آمریکا خروج زمان

برخهی ماننهد حجهر اردسهتانی و      .توان اشاره کهرد در ادبیات پژوهش به چند دسته آثار می

( به تحلیل مواضع نخبگان سیاسی ایهران  1912( و همچنین هراتی و سلیمانی )1911همکاران )

اند که حوزه سیاست خارجی ایران راه زیهادی تها   اند و نشان دادههای مختلف پرداختهاز طیف

سهی رویکردههای   رسیدن به اجماع بر سر مفاهیم محوری در پیش دارد. گروه دیگهری بهه برر  

عملیاتی سیاست خهارجی ایهران در رابطهه بها کشهورهای مختلهف و مسهئله اجمهاع سیاسهی          

گرایانه میان نخبگان درباره مذاکره مستقیم با ( به اجماع عمل2014از جمله برزگر ) ؛اندپرداخته

میهان  اجماع نسبی بر سر موضوع اسرائیل در به ( 2009ای و آهویی )بر سر برنامه هسته آمریکا

ههای  تهرین چهالش  ( مهم1919بیگی )کنند. متقی و قرهنخبگان بعد از انقالب اسالمی اشاره می

تواند به انزوای ایهران در  که میاند دانستهسیاست خارجی ایران را نظری، گفتمانی و رویکردی 

د کهه  ( دیه 1915فهرد ) توان در این یافته کریمهی ژئوپلیتیک جهانی بینجامد. همین دیدگاه را می

چارچوب ارزشی و هویتی متفاوت در میان نخبگان سیاسی بعد از انقهالب منجهر بهه انشهقا      

 سیاسی و اجتماعی شده است.  

نخبگهان   در میان انسجام فکری نبود( 1981این در حالی است که از نظر جاللی و غالمی )

ظهر دالوری و  ترین عوامل تضعیف ثبهات سیاسهی در ایهران و از ن   یکی از اصلی ،سیاسی ایران

( یکی از عوامل جاماندن قطار توسعه ایران در مقایسه با کشورهایی ماننهد مهالزی   1911عینی )

                                                                                                   
1. Operational Code 
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نخبگهانی در   سهازی اجمهاع با موضوع روندهای  یاثر مستقلدهد که است. مرور منابع نشان می

. تفهاوت  استنوآوری  دارای، این مقاله نظر این حوزه سیاست خارجی ایران وجود ندارد و از

ی تجهویزی  بیشهتر جنبهه  شهده،  های اشارهاین است که پژوهشبا آثار فو  در اصلی این مقاله 

داننهد؛  کشورها می توسعه گرا را الزمهسیاست خارجی تعاملدارند و اجماع نخبگان سیاسی بر 

 پهی  در ی،عملیهات  رمزگان تحلیل از استفاده با و برجام تجربه بر تمرکز با مقاله ایندر حالی که 

 نیهز  و توافهق  ایهن  انعقاد زمانی مقطع در برجام درباره سیاسی نخبگان ادراکی هایسازه تحلیل

 .سازی در حوزه سیاست خارجی ایران استبا هدف تحلیل پویایی اجماع آمریکا خروج زمان

ابتدا چارچوب مفهومی یعنی رمزگهان عملیهاتی و روش کاربسهت آن بحه       این مقاله،در 

ای از نخبگان سیاسهی ایهران دربهاره برجهام مهورد      رمزگان عملیاتی نمونه ،خواهد شد و سپس

 تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.

 

 تحلیل رمزگان عملیاتیالف. 
است که هدف اصلی آن، تبیین سازوکار  1«تحلیل رمزگان عملیاتی»چارچوب تحلیلی این مقاله 

شهود. اسهتفاده از رمزگهان    علّی نظام باورهای بازیگران و رهبران سیاست خارجی محسوب می

و  6شناسی فرهنگی ناتهان لیهتس  های روانریشه در مدل ،عملیاتی برای تحلیل سیاست خارجی

دارد. جهرج در ایهن مهدل، دو دسهته      1120در دهه  9مدل بهبودیافته آن در آثار الکساندر جرج

نقهش   و پذیری، کنترل بر تهاریخ بینیانداز بازیگر، پیشفلسفی )ذات سیاست، چشم هایپرسش

پذیری، نحوه تضارب اقدامات و استفاده از ابزارها( شانس( و ابزاری )رویکرد، تاکتیک، ریسک

تهدری  ایهن   (. بهه Schafer and Walker, 2006) ه اسهت برای تحلیل رمزگان عملیاتی ارائه کرد

رمزگان عملیاتی  4واکر گران مختلف قرار گرفت؛ از جمله استفناستفاده تحلیل چارچوب مورد

 رمزگهان  5کریچلو اسکاتو ( Walker, 1977) زندانی معمای بازی اساس را بر کیسینجر هنری

                                                                                                   
1. Operational Code Analysis 

2. Nathan Leites 

3. Alexander George 

4. Stephen Walker 

5. Scott Critchlow 
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 Crichlowتحلیهل کردنهد )   1110تها   1110 پهرز را در دههه   شهیمون  و رابین اسحا  عملیاتی

« الگوهای موجود در تفکر رهبرانآشکارکردن »برد مفهوم رمزگان عملیاتی (. هدف از کار1998

و در واقع، تالشی برای فهم رفتار طرف مقابل در حوزه سیاسهت خهارجی اسهت )مشهیرزاده،     

1912 :146  .) 

ویکهرد از آغهاز   در طول زمان متحول شهده اسهت. ایهن ر    ،رویکرد تحلیل رمزگان عملیاتی

های اخیهر اسهتفاده از   ولی در دهه ،بردها بهره میاز رویکردهای کیفی در سنجش داده ،پیدایش

هها، تحلیهل   رویکردهای کمّی نیز مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. یکهی از ایهن روش  

یانهات  بهر اسهاس ب   هها پرسشبرای تحلیل محتوا و پاسخگویی کمّی به  1ایافعال در نظام زمینه

های مطبوعاتی فرد کنفرانسها و ها، مصاحبهها، یادداشتامهها، نخصوصی یا عمومی، سخنرانی

(. در ایهن مقالهه از ایهن    Walker, Schafer and Young, 1998: 177-178گیرنده است )تصمیم

این اسهت  شود. دلیل انتخاب چارچوب تحلیلی رمزگان عملیاتی در این مقاله استفاده می روش

تواند ریشه باورهای ادراکی نخبگان سیاسی ایران در موضوعات مهم سیاست خارجی را که می

از بیانات و مواضع رسمی کشور در حوزه سیاست  تریعمیق، به الیه این نظر آشکار کرده و از

ههای نوسهانی نخبگهان سیاسهی و     گیهری تهوان جههت  خارجی راه یابد. در ایهن صهورت، مهی   

نحهوه   ،دین آنها در حوزه سیاست خهارجی را بهتهر تحلیهل کهرد. در ادامهه     نظرهای بنیااختالف

 کاربست عملی این چارچوب تحلیلی توضیح داده خواهد شد. 

ایران ابتدا بایهد نخبگهان تیثیرگهذار گهزینش      یاسینخبگان س یاتیرمزگان عمل لیدر تحل

ارجی، حسهن  خه  اسهت یگیری سساختار تصمیممحوری در نقش شوند. مقام رهبری به دلیل 

عنوان دومین مقام ارشد کشور دارای مسئولیت در سیاسهت  جمهور بهروحانی در مقام رئیس

و بهازوی اجرایهی اصهلی دولهت در      امور خارجه ریزعنوان و، محمدجواد ظریف بهخارجی

عنوان وزیر خارجه سهابق و مشهاور کنهونی مقهام     اکبر والیتی بهحوزه سیاست خارجی، علی

عنهوان  بهه  ،مصهلحت نظهام   صیمجمع تشهخ  ریدبالمللی، محسن رضایی ینرهبری در امور ب

عنهوان مسهئول سهابق    و سعید جلیلهی بهه   ،یهای کلدر سیاست یرهبرمشورتی مقام  یبازو

                                                                                                   
1. Verbs in Context System 
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در شهورای   یرهبهر مقهام   ندهیمصلحت نظام و نما صیعضو مجمع تشخای، مذاکرات هسته

ههای  رباره مذاکره با قدرتنخبگان د ها و مواضع اینانتخاب شدند. دیدگاه یمل تیامن یعال

به شهکل تصهادفی    یهای خبرسایتکتب و وب ،یشخص هایاز سایتدرباره برجام  یجهان

 . و مورد تحلیل قرار گرفتانتخاب 

متون برای بررسهی، بهه تعیهین    برای تحلیل رمزگان عملیاتی نخبگان منتخب، پس از تعیین 

افعهال دارای مضهمون    .رمزگذاری افعال پرداختهه شهد  عبارت فعلی در اظهارات آنها و فعل و 

و  ازیه ( و امت6بسهتن)+  مهان یپ (،1)+تیه حما ، (1-مخالفت) (،6-)دیتهد (،9-ارزش)مجازات 

به تعیین حوزه شمول فعل بدین معنهی کهه آیها     ،گرفتند. پس از رمزدارکردن افعال (9پاداش )+

ین موضوع فعل بدین معنهی کهه در   تعی ،فعل در مورد خود است یا در مورد دیگری و همچنین

بنههدی افعههال پرداختههه شههد و در نهایههت بههه جمههع ،ای اتفهها  افتههاده اسههتمههورد چههه مسههئله

 شده پرداختیم.رمزگذاری

 

 تحلیل رمزگان عملیاتی نخبگان سیاسی درباره برجام ب. 

گیهر  تصمیمساز و در این بخش به تحلیل رمزگان عملیاتی تعدادی از نخبگان سیاسی تصمیم

پهردازیم. تمهامی متهونی کهه مهورد بررسهی       مهی  ،که در قسمت قبلی از آنهها نهام بهرده شهد    

های جهانی و برجهام گهزینش   هایی چون مذاکره، قدرتبا جستجوی کلیدواژه ،اندقرارگرفته

از  آمریکها از برجام و پس از خهروج   آمریکاقبل از خروج  دو برهه به ،زمانی نظرو از  شده

 .اندقسیم شدهبرجام ت

 

   ی. مقام رهبر6

ای همواره این بوده که کشور نیاز به استفاده از دانهش  نظر کلّی مقام رهبری درباره برنامه هسته

 ،ای حق مسلم ایران است. در ادامهه دستیابی به قدرت هسته ،ای دارد و همچنینآمیز هستهصلح

 ایهن توافهق،  از  آمریکها پیش و پس از خروج  ،های مستخرج از بیانات ایشان درباره برجامداده

 شود.آورده می
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 آمریکاپیش از خروج  ؛درباره برجام رهبری یاناتمستخرج از ب یهاداده. 6جدول 
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 خود +   1 موافقیم
مذاکرات تالش دولت و مسئولین در 

 ایهسته

احتماال  یهک اقهدام مفیهدی    

 است
   1+ خود 

تالش دولت و مسئولین در مذاکرات 

 ایهسته

 مذاکره خود +   1 انجام بدهند

 حل مشکالت کشور خود   0  روی پای خودش بایستد

 زنددشمنی که لبخند می دیگری   0  اعتماد نکنید

 موضوعات خاصمذاکره در  خود +   1 اشکالی ندارد

 طرف مقابل دیگری   0  اعتماد ندارم

 طرف مقابل دیگری   0  بین نیستمخوش

 مذاکره خود +   1 بکنند

 مذاکره خود   0  کنیمضرری نمی

 خود +   9 به نفع ما تمام شد
ههها و تعلیههق  مههذاکره بهها اروپههایی  

 89و  86های سازی در سالغنی

 امید همکاری از طرف شرکای غربی دیگری - 1   مطلقا  وجود ندارد

 مذاکره با طرف مقابل خود   0  ضرری نخواهیم کرد

 طرف مقابل دیگری   0  بین نیستمخوش

 مسئولین خودمان در جبهه دیپلماسی خود +   1 کنیمحمایت می

 مسائل همه دیگری - 9   دشمنی آنها روشن شد

های خود تکیهه  به شخصیت

 کند
   0 رهایی از مشکالت مادی و معنوی خود 

 دیگری - 1   جور نیستاین
حل مشکالت کشهور بها مهذاکره بها     

 آمریکا

 مذاکره دیگری - 1   کندچیز کمک نمیبه هیچ

 مذاکره خود   0  کنیممنع نمی

 مذاکره خود +   1 شوددنبال می

 آمریکامذاکره با  خود   0  بدون فایده است
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 ای کشورماهیت هسته دیگری - 1   ببرنداز بین 

 فشار دیگری   0  خواهند حفظ کنندمی

 صورت کاملها بهقصد برداشتن تحریم دیگری   0  ندارند

 به توافق برجام آمریکا دیگری   0  احتیاج دارد

 به توافق برجام آمریکا دیگری   0  نیازمند است

 به تعهدات خود آمریکا دیگری - 9   عمل نکردند

 به تعهدات خود آمریکا دیگری   0  کندعمل نمی

 آمریکاامتیازگرفتن از  خود +   9 قدرتمان گرفتیم با

 از نقش مخرب خود آمریکا دیگری - 1   دارددست برنمی

 تعهد خودش را آمریکا دیگری   0  دهدانجام نمی

 آمریکای مذاکره با این تجربه خود   0  مغتنم بشمرید

 مذاکره با دشمن نابکار خود - 1   شود وارد مذاکره شدنمی

 عنوان طرف مورد اعتمادبه آمریکابا  خود   0  توانیم صحبت کنیمنمی

 آمریکاعدم اعتماد با  دیگری - 9   سختشان بود قبول کنند

 عناصر خودمان خود +   1 زحمت کشیدند

 طرف مقابل دیگری - 1   و نامردی استطرف خبی  

 آمریکاحل مشکالت در گرو سازش با  خود - 1   فریب است

 آمریکاحل مشکالت در گرو سازش با  خود - 1   بدتر خواهد کرد

 مذاکره در ارتباطات جهانی خود   0  عیبی ندارد

 برجام به این شکل خود - 9   افتادنباید اتفا  می

 آمریکاایستادن انگلستان در برابر  دیگری   0  انتظاری هم نیستخیلی 

 های مقابلطرفاعتماد به خود - 9   سودی نبردیم

 خود +   1 باید تشکر کنم
مههان بهها برخوردهههای وزیههر خارجههه

 های مقابلطرف

 به بیگانه تکیه خود   0  خطرناک است
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 از خروج آمریکا پس ؛درباره برجام رهبری یاناتمستخرج از ب یهاداده. 1جدول 
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 درصدد براندازی نیست آمریکااینکه  دیگری - 9   گفتنددروغ می

 دولت اوباما دیگری - 9   درصدد براندازی بودند

 برجام خود   0  بهانه است

 و اروپا آمریکاایجاد شکاف بین  خود - 9   برای این مذاکره نکردیم

 هدف از مذاکره خود   0  تحریم برطرف بشود

 هاییآمریکاها پشت سر حرکت اروپایی دیگری - 9   کنندحرکت می

 با کشورهای اروپایی خود +   1 ارتباط باشد ادامه

 اروپاقطع امید از  خود   0  قطع امید کنید

 هااروپایی با تردید نگاه کردن به وعده خود   0  با تردید نگاه کنید

 برای اصالح امور به خارج از کشور خود   0  چشم نداشته باشید

 های جهانی(دیگران)قدرت دیگری - 9   زنندضربه می

 برای اصالح امور داخلی خود   0  باید درون را نگاه کرد

 عدم اعتماد به سه دولت اروپایی دیگری   0  اعتمادی ندارم

 هااروپایی دیگری - 1   هستند آمریکاپادو 

 

 ای رمزگان عملیاتی مقام رهبریتحلیل مقایسه. 6-6

شهده، حهدود   فعل بررسی 20دهد که از کل شده از بیانات مقام رهبری نشان میبررسی متون انتخاب

فعهل موضهع    68د؛ نهای جهانی دارجویانه و تعاملی با قدرتهمکاریفعل اشاره به رویکردهای  16

فعل ناظر بر افعال خصهمانه در زمینهه    60و حدود  دارند؛های جهانی خنثی در زمینه تعامل با قدرت

دیگر، بیشترین تعداد افعال به کاررفته در سخنان مقهام   عبارت اند. بههای جهانی بودهتعامل با قدرت

ایشهان در رابطهه بها    . هسهتند افعال خنثهی   5+1ای ایران با گروه تباط با مذاکرات هستهرهبری در ار

 کهه همهه   انهد جویانه به کار بردهمورد فعل همکاری 16های جهانی ای با قدرتمذاکرات هسته

کننهده ایرانهی را نشهان    این دوازده مورد مربوط به خود است و حمایت ایشهان از تهیم مهذاکره   
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مربوط به قبهل   ،مورد آن که بیشترین تعداد است 8جویانه ین دوازده فعل همکاریدهد. در بمی

مهورد   یهک از آن و  آمریکها مورد پس از امضای برجهام و قبهل از خهروج     9از امضای برجام، 

 از برجام است.   آمریکامربوط به پس از خروج 

ایت ایشهان از تهیم   تدری  حمبه دهدنشان می از برجام آمریکاقبل و پس از خروج  مقایسه

ای ایران کمرن  شده است. بیشترین تعداد افعال به کاررفته در سخنان مقهام  کننده هستهمذاکره

. مقصود از افعهال  هستند، افعال خنثی 5+1ای ایران با گروه رهبری در ارتباط با مذاکرات هسته

ههای  اکرات با قهدرت حمایت ایشان از مذخنثی در اینجا افعالی هستند که حمایت قاطع یا عدم

مهورد آن   12ههای مقهام رهبهری    فعل خنثی در سخنرانی 68دهند. از جهانی را کامل نشان نمی

 از این نظرآن مربوط به دیگری است. افعال خنثی در سخنان ایشان مورد  16مربوط به خود و 

نهد.  کهای مختلف سیاسی را فهراهم مهی  اهمیت دارد که امکان تفسیرهای متفاوت توسط طیف

ز ههایی ا گرا بهر بخهش  ای از که نخبگان تعاملاز برجام، عده آمریکاپس از خروج  نمونه،برای 

ولهی   ؛توان از آنها برداشت حمهایتی داشهت  می ،بودنرغم خنثیسخنان ایشان تیکید دارند که به

 ،بهودن کننهد کهه بهاوجود خنثهی    هایی را برجسهته مهی  در طرف مقابل، مخالفان مذاکرات بخش

 . کردهای جهانی را برداشت حمایت از مذاکرات با قدرتتوان از آنها معانی عدممی

کهرد.  تهوان بهه تهالش نماینهدگان مجلهس بهرای استیضهاح ظریهف اشهاره          باره می این در

ولهی نماینهدگان    داشهته، های مقهام رهبهری از مهذاکرات تیکیهد     حمایتمحمدجواد ظریف بر 

حمایهت از  کهه عهدم   انهد گذاشتهز مقام رهبری انگشت تیکید هایی اگرای مجلس بر گفتهاصول

مهورد آن   14شهده،  فعهل بررسهی   60دهند. در رابطه با افعال خصمانه، از مذاکرات را نشان می

این است  ای که در اینجا وجود دارد،مورد آن مربوط به خود است. نکته 2مربوط به دیگری و 

کننهده  کرهز جانب مقام رهبری در قبال خود )تیم مذاافعال خصمانه ا ،پیش از امضای برجام که

شدن برخی از موارد عهدم اجهرای   ای( به کار نرفته، ولی پس از امضای برجام و مشخصهسته

تعهداد  . انهد ایشان بیشترین تعداد افعال خصمانه را راجع به خود به کهار بهرده   ،آمریکاتعهدات 

به یک انهدازه   ،از برجام آمریکاس از خروج تعدادش پیش و پ ،افعال خصمانه راجع به دیگری

 است.   5و برابر 
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دهد حمایت نشان می بود. سیر سخنان مقام رهبری 4قبل از امضای برجام این عدد برابر با 

کمرن  شده است. بها توجهه    تدری بهکننده مذاکرات ای و تیم هدایتاز مذاکرات هستهایشان 

ی بهزرگ مبتنهی بهر    هها مقام رهبری نسبت به قهدرت به تحلیل صورت گرفته، رویکرد ادراکی 

، تیکیهد بهر تهداوم دیپلماسهی و مهذاکره و      آمریکها روی اروپها از  ، دنبالهآنهابودن اعتمادغیرقابل

بدبینی به نتیجه مذاکره و حتی در مهواردی، ابهراز پشهیمانی از صهدور مجهوز مهذاکره        زمانهم

 ای شکل گرفته است.  هسته

 

   یحسن روحان. 1

که باید فنهاوری   بودهای مبتنی بر این حسن روحانی درباره فناوری هستهرئیس جمهور دیدگاه 

، ولهی در کنهار آن   ن را داشته باشدآآمیز از ای ایران تکمیل شود و ایران حق استفاده صلحهسته

، رسهیدن بهه ایهن اههداف     برایو بهترین روش  شودایران از شورای امنیت خارج  باید پرونده

 آقهای تحلیل رمزگان عملیاتی  برایهای بزرگ جهانی است. متونی که با قدرت کره و تعاملمذا

برگرفتهه از کتهاب او    های جهانی استفاده شده،ی با قدرتاروحانی در ارتباط با مذاکرات هسته

 های جهانی است.های مختلف در رابطه با مذاکره با قدرتسخنان او در موقعیت ،و همچنین
 

 از خروج آمریکا پیش ؛درباره برجام سخنان آقای روحانی از مستخرج یهاداده. 3جدول 
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 گراییتعامل دیگری +   1 در تعامل مؤثر با دنیا باشیم

 رابطه را برقرار کند
 

توسههط  آمریکههابرقههراری رابطههه بهها  دیگری +1  

 دولت روحانی

 گراییاعتدال خود +   1 تعامل سازنده با جهان است

 بکوشیم
 

 هراسهی بهه  کردن و ایهران رفع امنیتی خود +1  

 زداییتنش از دور

 



 00زمستان  09 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   611

 از خروج آمریکا پس ؛درباره برجام سخنان آقای روحانی از مستخرج یهاداده. 1جدول 
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  گیرددر دستور کار مذاکرات قرار می
موضوعات بعهدی پهس از اتمهام     خود +1  

 ایموضوع هسته

طهور نیسهت کهه حاضهر بهه      این

 مذاکره نیستیم
 

 مذاکره خود +1  

 مذاکره خود +   1 مشکلی برای مذاکره نداریم

  آماده مذاکره هستیم
و عمهل   آمریکها در صورت اعالم  خود +1  

 به تعهداتش

 کنندعذرخواهی می
نکهردن  مقامات اروپا به دلیل عمل دیگری +1   

 به تعهداتشان
 

 پیش و پس از خروج آمریکا ؛درباره برجام روحانیآقای سخنان  در کاررفتهبه. مقایسه افعال 1جدول 

 از برجام آمریکاپس از خروج  از برجام آمریکاپیش از خروج  

افعال 

 جویانههمکاری

 مورد 4

 6خود: 

 6دیگری: 

 مورد 5

 4خود: 

 1دیگری: 

 - - افعال خنثی

 - - افعال خصمانه

 

 ای رمزگان عملیاتی حسن روحانیتحلیل مقایسه. 1-6

تمامی افعال او نهاظر بهر تعامهل بها      در سخنان آقای روحانی، شدهفعل بررسی 1از مجموع کل 
های جهانی ندارد. روحهانی قبهل و   های جهانی است و موضع خصمانه نسبت به قدرتقدرت

ههای بهزرگ دفهاع    گرایی با قهدرت آشکارا از مذاکرات و تعامل ،از برجام آمریکاپس از خروج 

پهس از خهروج آن کشهور از برجهام، بازگشهت بهه        آمریکا. شرط او برای مذاکره با کرده است

برجام است. متیثر از افعال مورد بررسی در سهخنان او، رویکهرد ادراکهی روحهانی نسهبت بهه       

 های جهانی مبتنی بر وجوب دیپلماسی و مذاکره در راستای تیمین منافع ملی است.  قدرت
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   یفجواد ظر. 3

آمیهز از  است که باید حق ایران در استفاده صهلح  ای ایران، ظریف بر آندر رابطه با برنامه هسته

تیکیهد   همهواره  او ،های جهانی به رسمیت شناخته شود. همچنینای توسط قدرتفناوری هسته

و ماننهد   شودشدن و انزوای ایران در نظام جهانی ای نباید موجب امنیتیکه موضوع هسته کرده

با حاصل جمع صفر باید جهای خهود را   گرایی و بازی جانبهحسن روحانی معتقد است که یک

های جواد ظریهف  گرایی، مذاکره، تعامل و بازی با حاصل جمع مثبت دهد. دیدگاهبه چندجانبه

ههای او بعهد از   و دیهدگاه  «آقای  سهفیر »محور مصاحبهای ایران از کتاب درباره مذاکرات هسته

شهده  های کدگذاریاند که دادههای عمومی او استخراج شدهاز برجام از مصاحبه آمریکاخروج 

 آوریم.آنها را در ادامه می

 
 از خروج آمریکا پیش ؛درباره برجام سخنان آقای ظریف از مستخرج یهاداده. 1جدول 
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 آمریکاتعامل مستقیم با  دیگری +   1 بینیمکمتر ضرر می

بههه معنههی رابطههه دوسههتانه 

 نیست
   

 دیگری 0
 آمریکاتعامل با 

گهاه دوسهتانه نخواههد    هیچ

 بود
   

 دیگری 0
 آمریکارابطه ما با 

 دیدگاه ایران خود   0  عد جهانی داردبُ

 المللیرسالت ایران در تغییر نظام بین خود +   1 منبع قدرت است

 و غرب آمریکاوگو و تعامل با گفت دیگری +   1 استناپذیر اجتناب

توانید از راه تقابهل بهه   نمی

 دست آورید
   

 خود 0
 به دست آوردن حداکثر منافع

توانیههد بههدون تعامههل نمههی

 جهانی اجرا کنید
   

 خود 

 
 ساله راانداز بیستاهداف سند چشم

 تعامل جهانیرسیدن به اهداف بدون  خود   0  پذیر نیستامکان
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 از خروج آمریکا پس ؛درباره برجام سخنان آقای ظریف از مستخرج یهاداده. 7جدول 
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صفحه دو صهفحه  150جای به

 بیشتر نبود
   

 طرف مقابلعدم اعتماد به دیگری 0

 برجام خود +   9 مردم ایران بودسند افتخار 

 امضای برجام با پشتوانه مردم و رهبری خود +   9 برجام را امضا کردم

 امیدوارم یک روزی ببینند
   

که نخواستند امضای برجهام  دوستانی  خود 0

 را با پشتوانه مردم و رهبری ببینند

 به میز مذاکره برگردد
   

و بازگشهت بهه    آمریکااصالح رفتار  دیگری +1

 میز مذاکره

 تمایل به ادامه مذاکرات خود +   1 ایمماندهدر میز مذاکره باقی

 به مردم ایران آمریکاآسیب  دیگری - 1   آسیب بزرگی وارد کرده است

 تمایل ایران برای مذاکره خود +   1 تردیدی برای مذاکره ندارد

 آمریکامنزوی بودن  دیگری   0  در جهان منزوی است

 
 پیش و پس از خروج آمریکا ؛درباره برجام آقای ظریفسخنان  در کاررفتهبه. مقایسه افعال 1جدول 

 از برجام آمریکاپس از خروج  از برجام آمریکاپیش از خروج  

 جویانههمکاری

 مورد 9

 1خود: 

 6دیگری: 

 مورد 5

 4خود: 

 1دیگری: 

 خنثی

 مورد 2

 4خود: 

 6دیگری: 

 مورد 9

 خود 1خود: 

 6دیگری: 

 - خصمانه

 مورد 1

 0خود: 

 1دیگری: 
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 ای رمزگان عملیاتی جواد ظریفتحلیل مقایسه. 6-3

در کتهاب آقهای سهفیر، جهواد     های جهانی ه با مذاکرات با قدرتشده در رابطاز نُه فعل بررسی

اسههت. در میههان افعههال  کههردهفعههل خنثههی اسههتفاده  2جویانههه و فعههل همکههاری 9ظریههف از 

مورد آن مربوط به خود  یکو غرب( و  آمریکاجویانه، دو مورد آن مربوط به دیگری )همکاری

 ،کهه در نظهام جههانی کنهونی     کهرده او بیان  ،و غرب آمریکا)ایران( است. در رابطه با تعامل با 

کمتهر   آمریکها ا ناپذیر است و از تعامهل مسهتقیم به   و غرب اجتناب آمریکاوگو و تعامل با گفت

مهورد آن   4( و آمریکها مورد آن مربوط بهه دیگری)  دوفعل خنثی،  2بینیم. در رابطه با ضرر می

به معنهی اعتمهاد و    آمریکاکه تعامل با کرده مربوط به خود)ایران( است. در این قسمت او بیان 

 ؛بهه دسهت آورد   توان از طریهق تقابهل  اما منافع ملی را نمی ،دوستانه با این کشور نیست رابطه

 روی از سیاست خارجی تعاملی است.بلکه رسیدن به این مهم در گرو دنباله

های جهانی پس از خهروج  ظریف در رابطه با مذاکره با قدرت از آقای فعل مورد بررسی نُهاز 

فعهل   5مهورد خصهمانه وجهود دارد. از     یهک مهورد خنثهی و    9جویانه، مورد همکاری 5، آمریکا

مورد درباره دیگری است. در رابطه با خهود، او بهه    یکمورد آن درباره خود و  4جویانه، همکاری

( بهه ایهن   آمریکها و در رابطه با دیگهری )  کردهو مردم اشاره مقام رهبری امضای برجام به پشتوانه 

گردد و ایران تردیدی در رابطه با مهذاکره  باز دوباره به میز مذاکرات آمریکاکه  کردهموضوع اشاره 

مهورد آن مربهوط بهه خهود      یهک ( و 5+1مورد آن مربوط به دیگری) دوفعل خنثی،  سهندارد. از 

ببیننهد( اسهت. در افعهال    )دوستانی که نخواستند امضای برجام را با پشتوانه مردم و مقام رهبهری  

کهار  مورد خصهمانه بهه   یکاز برجام،  اآمریکجواد ظریف پس از خروج  مورد بررسی در سخنان

به مردم ایران آسهیب وارد   آمریکابا این مضون که  ؛( استآمریکارفته است که مربوط به دیگری )

   کرده است.

با توجه به سخنان ظریف در کتاب آقهای سهفیر و همچنهین سهخنان او پهس از        ،در مجموع

گهرا را بهه   ه او سیاسهت خهارجی تعامهل   به این نتیجهه رسهید که   توان میاز برجام،  آمریکاخروج 

دهد و همواره برای رسیدن به منافع ملی و حل مشهکالت، بهر   سیاست خارجی تقابلی ترجیح می

 آمریکها گوید که تعامل با می آشکاراکه خود او  کرددیپلماسی و گفتگو تیکید دارد. البته باید تیکید 

در پاسهخ بهه    ،از برجهام  آمریکها به معنی اعتماد به این کشور نیست و در ادامه هم پس از خروج 
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در آن زمهان اگهر بحه  اعتمهاد     »کهه   گفتهه دانند، می آمریکاکسانی که برجام را بر بنیان اعتماد به 

، دو جویانهه در میان افعال همکهاری «. صفحه، دو صفحه بیشتر نبود 150جای مطرح بود، برجام به

در  و غرب( و یک مورد آن مربهوط بهه خهود )ایهران( اسهت.      آمریکامورد آن مربوط به دیگری )

وگهو و  گفهت  ،کند که در نظام جههانی کنهونی  او آشکارا بیان می ،و غرب آمریکارابطه با تعامل با 

 یم.  بینکمتر ضرر می آمریکاناپذیر است و از تعامل مستقیم با و غرب اجتناب آمریکاتعامل با 

بهه   نداشهتن اعتمادهای بزرگ جهانی مبتنی بر تظریف نسبت به قدرآقای رویکرد ادراکی 

حال وجوب مذاکره و تعامل برای دستیابی به منافع ملهی  ولی درعین ،آمریکان آس أو در ر آنها

 و توسعه است.  

 

   یتیوال اکبریعل. 1
 یمهمنظر، دارای جایگاه و از این  است المللیمشاور مقام رهبری در امور بین ،اکبر والیتیعلی

اما در رابطه بها   ،داندسازی را حق مسلم ایران میگذاری خارجی ایران است. او غنیدر سیاست

گرایهی.  گرایی تیکید داشته و گاهی بر تقابهل گاهی بر مذاکره و تعامل ،دستیابی به این حق نحوه

 پردازیم.والیتی میآقای ره مواضع درباشده های کدگذاریدر ادامه به تحلیل داده
 

 از خروج آمریکا   پیش ؛درباره برجام اظهارات آقای والیتی از مستخرج یهاداده. 0جدول 
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 برجام به محاصره اقتصادی خود   0  پایان خواهد داد

 هدف از مذاکرات برجام خود +   9 خواستیم به یک نتیجه برسیممی

 برجام خود   0  کار مهمی بود

  احساس خواهند کرد
 

مثبهت برجهام را در    مردم نتیجهه  خود +1 

 زندگی خود

 ها از قبلغفلت خود -9    اتحاد علیه ایران شد

 به تعهدات خود خود +   9 پایبند بودیم و عمل کردیم
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 از خروج آمریکا پس ؛درباره برجام اظهارات آقای والیتی از مستخرج یهاداده. 69جدول 
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دسههتگاه وزارت خارجههه دوره  

 روحانی
  -9 خود

  
 آراهای زمان ما بودندرزم

 وزیر امور خارجه)ظریف(
  -9 خود

شههود یههک نفههر متخصههص  نمههی  

 چیز باشدهمه

 نداشتن متن فارسی برجام
  -9 خود

احساس حقارت به انسان دسهت    

 دادمی

گرفتن تضمین اجهرای تعههد از   

 آمریکا
  -9 خود

  
 انجام نشد

نقههص متخصصههان در گههروه   

 برجام
  -9 خود

  
 مشکل دیگر بود

دولت با پمپاژ یهاس و ناامیهدی   

 در جامعه
  -9 خود

  
 گفتند باید مذاکره کنیم

 
 پیش و پس از خروج آمریکا ؛درباره برجام آقای والیتیسخنان  در کاررفتهبه. مقایسه افعال 66جدول 

 از برجام آمریکاپس از خروج  از برجام آمریکاپیش از خروج  

 جویانههمکاری

 مورد 9

 6خود: 

 1دیگری: 

- 

 خنثی

 مورد 4

 4خود: 

 0دیگری: 

- 

 - خصمانه

 مورد 2

 2خود: 

 0دیگری: 
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 والیتی آقایای رمزگان عملیاتی تحلیل مقایسه. 6-1

مهورد   9 ،های جهانیاکبر والیتی نسبت به تعامل با قدرتفعل مورد بررسی در سخنان علی 19از 

. پهیش از مهذاکرات برجهام و در    شهد مورد خصمانه شناسایی  2مورد خنثی و  4جویانه، همکاری

اکبر والیتی خطاب به سعید جلیلهی  از سخنان علی 1916سال  ریاست جمهوری هایهمناظر زمان

گهرفتن  دادن و امتیهاز امتیازرسیدن در سایه آید که او مذاکرات موفق را در گرو به نتیجهچنان برمی

یهافتن بهه نتیجهه    کهردن بهدون دسهت   ها مهذاکره وآمدهای سیاسی و ساعتنه صرفا  رفت ،داندمی

شهده در سهخنان   فعهل بررسهی   2از  ،نآاز  آمریکااه.  پس از امضای برجام و پیش از خروج دلخو

مهورد   یهک مورد خنثی و  سهجویانه، مورد همکاری دو والیتی، تمامی افعال مربوط به خود است؛

از  ههای قبهل  مربوط به عملکهرد دولهت   نیز مورد خصمانه یکخصمانه. جالب توجه است که آن 

 ای است که حاصلی را برای ایران در بر نداشته است.  در رابطه با مذاکرات هسته دولت روحانی

یک مورد آن مربوط به ایهن   ،ایکننده هستهجویانه نسبت به تیم مذاکرهفعل همکاری دواز 

خواستند به نتیجه برسند و دیگهری مربهوط بهه انجهام تعههدات خهود       است که تیم ما واقعا  می

بهودن برجهام و   مورد فعهل خنثهی مربهوط بهه مههم      سهطرف مقابل است. های رغم بدعهدیبه

ههای او را از  نهوعی خهود ایهن افعهال حمایهت     احساس تیثیر آن در زندگی مردم است کهه بهه  

اکبهر والیتهی نسهبت بهه برجهام و      از برجام، موضهع علهی   آمریکارساند. با خروج مذاکرات می

شده در سخنان او، ههر  فعل بررسی 2و از  ر کردهستگاه دیپلماسی کشور کامال  تغییحمایت از د

که برجام را به قرارداد ترکمانچای و دستگاه دیپلماسهی دولهت    جاییتا  ؛مورد خصمانه است 2

   کرده است.آراهای زمان تشبیه روحانی را به رزم

توان به این نتیجه رسید که می ،والیتیآقای شده در سخنان با توجه به بررسی افعال استفاده

که بحه  رقابهت   است. والیتی زمانی متغیر بودهای چندپهلو و مواضع او درباره مذاکرات هسته

، موضهع  بهود افتخار برجهام   شدن درسهیمانتخاباتی یا  هایهبرای جلب افکار عمومی در مناظر

که به دلیهل خهروج   انیاما زم کرده،های دولت و شخص جواد ظریف اتخاذ حمایتی از سیاست

رفتهه  و مهردم رفتهه   یافتاز برجام، اعتماد مقام رهبری به نتای  دیپلماسی دولت کاهش  آمریکا

ها و عملکرد دولت ، او نیز به سمت نقد سیاستدادندامیدشان به گشایش اقتصادی را از دست 

 .  شده استمتمایل 
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   یی. محسن رضا1

انی باید حق ایران جه خبگان داخلی معتقد است که جامعهاتفا  نمحسن رضایی مانند قریب به

که از محسن رضهایی   اظهاراتیای را به رسمیت بشناسد. آمیز از انرژی هستهصلح برای استفاده

سهخنان او در پژوهشهگاه    شهامل ، گرفتهه  درباره مذاکرات برجام در این مقاله مورد تحلیل قرار

برخی مواضع او درباره مذاکرات  ،تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین

شهده  های کدگذاریداده ،. در ادامه، استاندهای داخلی منعکس شدهسایتای که در وبهسته

 شود.از برجام آورده می آمریکاج مستخرج از مواضع او پیش و پس از خرو
 

 از خروج آمریکا پیش ؛درباره برجام سخنان آقای رضایی از مستخرج یهاداده. 61جدول 
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 مجاهدت بزرگی کردند
   1+ خود 

آقایان ظریف و صالحی و شمخانی 

 رساندن مذاکراتدر به فرجام

 المللیمذاکره با شش قدرت بین خود   0  نبودای کار ساده

 سازی ایران راپروژه منزوی خود +   9 توانستیم بشکنیم

 وضعیت اقتصادی ایران پس از تحریم خود +   1 شودبهتر می

 در حال پیشروی هستند
   1+ خود 

نفوذ فرزندان و سربازان رهبهری در  

 جبهه دشمن

 کامال  مشهود بود
   9+ دیگری 

از  آمریکههههاتههههرس دولتمههههردان 

 شدن برجاماجرایی

 شهمار موانع اجرای برجهام بهه  

 آمدمی
   9- دیگری 

فشار عربستان،رژیم صهیونیسهتی و  

 آمریکاتندروهای 

 آورندفریاد بر می

   1+ خود 

بهاد جمههوری اسهالمی    فریاد زنهده 

ایران توسط قاطبه مهردم بهه خهاطر    

 شدن برجاماجرایی

 کنیم سپاسگزاری
   1+ خود 

سپاسههگزاری از تمههامی متصههدیان  

 مذاکرات برجام

 حمایت از برجام خود +   1 کنیمحمایت می
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 از خروج آمریکا پس ؛درباره برجام سخنان آقای رضایی از مستخرج یهاداده. 63جدول 
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 خود   0  آگاه شد
در آگهاهی ملهت    آمریکها تیثیر خروج 

 ایران نسبت به آینده خود

 آمریکابودن مذاکرات با سراب خود - 1   جلوگیری کند

شکسهت یهک اندیشهه در    

 چند دولت است
   1- شکست برجام خود 

بهانی ملهت ایهران را    دیهده 

 تقویت کرد
   1+ قهرمانانهاتخاذ استراتژی نرمش  خود 

 بر ملت ما آمریکاهای خیانت خود - 9   مکشوف شد

 خود - 9   منجر شد

شهههدن ادعاههههای دروغهههین روشهههن

کههردن چهههره المللههی و مشههخصبهین 

 پشت پرده مدعیان دلسوزی در داخل

 خود - 1   شوددیده می

ههای غربهی و   چشمداشت بهه دولهت  

ههای آقهای   اندیشه برجامی در دولهت 

 و روحانیخاتمی  هاشمی،

ازحد مورد تیکید قرار بیش

 دادند
   9- خود 

انتظار گشایش در روابط اقتصادی بها  

 و اروپا آمریکا
 

 پیش و پس از خروج آمریکا  ؛درباره برجام رضاییآقای سخنان  در کاررفتهبه. مقایسه افعال 61جدول 

 از برجام آمریکاپس از خروج  از برجام آمریکاپیش از خروج  

 جویانههمکاری
 مورد 8

 1خود: 

 1دیگری: 

 مورد 1
 1خود: 

 0دیگری: 

 خنثی

 مورد 1

 1خود: 
 0دیگری: 

 مورد 1

 1خود: 
 0دیگری: 

 خصمانه
 مورد 1

 0خود: 
 1دیگری: 

 مورد 2
 2خود: 
 0دیگری: 
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 ای رمزگان عملیاتی محسن رضاییتحلیل مقایسه. 6-1

ه فعهل  از برجام، نُه  آمریکارضایی قبل و پس از خروج  آقای سخنانشده در فعل بررسی 18از 

جویانه، دو فعل مضمون خنثی و هفت فعل معنهای خصهمانه دارنهد. پهس از     مضمون همکاری

جویانه نسهبت  شده در سخنان او، هشت فعل همکاریامضای برجام، با توجه به ده فعل بررسی

ن مربهوط بهه حمایهت از خهود     های جهانی وجهود دارد کهه هفهت مهورد آ    به مذاکره با قدرت

)دستگاه دیپلماسی دولت روحهانی( و یهک مهورد آن مربهوط بهه دیگهری )تهرس دولتمهردان         

را از امضهای برجهام و بهه    از برجام( است؛ کهه درمجمهوع حمایهت و خرسهندی او      ییآمریکا

و، ابطه با افعال خنثهی در سهخنان ا  دهد. در رهای جهانی نشان میرسیدن مذاکره با قدرتنتیجه

نبهودن  خنثی استفاده شده است. موضوع آن در رابطه با آسهان فقط یک مورد فعل با بار معنایی 

نوعی در دل خود حمایت از دسهتگاه دیپلماسهی   المللی است که بهمذاکرات با شش قدرت بین

 در بر دارد.کشور را 

فقهط یهک مهورد    درباره افعال خصمانه در ارتباط با مذاکرات برجام، مانند افعال خنثهی، او  

در  آمریکها فعل خصمانه به کار برده است که به فشار عربستان، رژیم صهیونیستی و تندروهای 

ای کهه در سهخنان محسهن رضهایی     شدن در راستای اجرای برجام اشاره دارد. نکتهه جهت مانع

 5+1چرخش حمایتی او نسبت به دستگاه دیپلماسی کشور و مهذاکرات بها    ،کندتوجه می جلب

فعهل مهورد بررسهی در سهخنان او پهس از خهروج        8از برجام است. از  آمریکاز خروج پس ا

آن یهک  مورد خصمانه است.  2مورد خنثی و یک جویانه، مورد همکاری یکاز برجام،  آمریکا

شدن مردم نسبت به آینده خهود پهس از   در سخنان او مربوط به آگاهکاررفته مورد فعل خنثی به

ای و توان چرخش نظر او در رابطه بها حمایهت از مهذاکرات هسهته    است که می آمریکاخروج 

 .کرددستگاه دیپلماسی کشور را نیز در آن مشاهده 

 ههای جههانی در دو برههه   با توجه به سخنان محسن رضایی در رابطه با مذاکرات با قدرت

ادراکهی او   توان به این نتیجه رسید که رویکهرد می ،از برجام و پس از آن آمریکاقبل از خروج 

اکبر والیتی است؛ به این معنا که او نیز رویکهرد  نسبت به سیاست خارجی بسیار نزدیک به علی

 های جهانی ندارد. کارگیری رویکرد تعاملی یا تقابلی با قدرتنسبت به پایداری
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   یلیجل یدسع. 1

اساسها  مهذاکره    ،ای حهق ایهران اسهت   سعید جلیلی معتقد است که وقتی چیزی مانند برنامه هسته

راجع به آن باطل است. او از معدود نخبگان سیاسی ضدهژمون است که با مذاکرات دولت حسن 

اساسها  بها رویکهرد     و از برجهام  آمریکها ههای جههانی قبهل و بعهد از خهروج      روحانی با قهدرت 

 در مهورد  جلیلهی آقهای   سخنان شده مربوط بههای کدگذاریگرایی مخالف بوده است. دادهتعامل

 آید.می برجام در ادامه

 
 از خروج آمریکا پیش ؛درباره برجام سخنان آقای جلیلی از مستخرج یهاداده. 61جدول 
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توانیههد بههرای کشههور  نمههی

 امنیت و عزت بیاورد
   1- خود 

بزک و صحبت از تفکری که دشمن را 

 کندکردن توان دفاعی کشور میکم

 ن سراب استآمیوه 
   1- خود 

گههرفتن از حههق و  صههبر بهها کنههاره  

 گرفتن حقو  ملتنادیده

کردن تمام منهابع  خالییعنی 

 قدرت ملت
   1- خود 

 زداییفرجام تنش

 وگوگفت خود - 1   نوشتن نیستمحل دیکته

 خسارت آن است
   1- خود 

گرانیگاه و نقطه اتکا به خود به سمت 

 های دشمن جابجا شودوعده

نظر از بردههایی اسهت   صرف

 که به ضرر کدخداست
   1- دیگری 

 6هدف دشمن از برجام 

 دادنفعل از دست خود - 9   صرف شد

 انددچار لکنت شده
   1- 

 خود

 

 آوردنبرای صرف فعل به دست

 اندارائه داده
   0 

 دیگری

 

 آمریکها طرح و برنامه توسط  19ارائه 

 علیه ایران

ههای سیاسهت   این واقعیهت 

 ستآمریکاخارجی 
   1- دیگری 

 عدم اجرای تعهدات خود
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 از خروج آمریکا پس ؛درباره برجام سخنان آقای جلیلی از مستخرج یهاداده. 61جدول 
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 تنهاییپیشرفت ملت ایران به خود +   1 توانسته پیشرفت کند

 آمریکاابراز تیسف اروپا از خروج  دیگری - 1   کندفقط ابراز تیسف می

گویند ایران باید تعهدات می

 خود را انجام دهد
   0 دیگری 

 از برجام آمریکاپس از خروج 

 اروپا برای اجرای برجام دیگری - 1   حاضر نیست هزینه بدهد

 از برجام آمریکااروپا پس از خروج  دیگری - 9   را محکوم نکردند آمریکارفتار 

 از برجام آمریکااروپا پس از خروج  دیگری - 1   کنندفقط اظهار تیسف عمیق می

بدتر از فشار اقتصادی دشهمن  

  است

 

 

 
 1- خود 

گوینهد اگهر   میکه کسانی در داخل این

 دوباره مذاکره خواهیم کرد ،نیاز باشد

 
 پیش و پس از خروج آمریکا ؛درباره برجام آقای جلیلیسخنان  در کاررفتهبه. مقایسه افعال 67جدول 

 از برجام آمریکاپس از خروج  از برجام آمریکاپیش از خروج  

 - جویانههمکاری

 مورد 1

 1خود: 

 0دیگری: 

 خنثی

 مورد 1

 0خود:

 1دیگری: 

 مورد 1

 0خود: 

 1دیگری: 

 خصمانه

 مورد 1

 1خود: 

 6دیگری: 

 مورد 5

 1خود: 

 4دیگری: 
 

 ای رمزگان عملیاتی سعید جلیلیتحلیل مقایسه. 6-1

فعهل بها    دوفعهل بها مضهمون خصهمانه،      14فعل مورد بررسی در سخنان سعید جلیلی،  11از 

رفتهه اسهت. از میهان افعهال      کهار جویانه بهه فعل با مضمون همکاری یکمضمون خنثی و فقط 
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مورد نسبت به خود )دستگاه دیپلماسی کشور که دنبهال   هفتکاررفته در سخنان او، خصمانه به

( است که بهه تعههدات   آمریکامورد نسبت به دیگری )دو های جهانی است( و مذاکره با قدرت

های غربی نیز از برجام، انتقاد جلیلی نسبت به قدرت آمریکاکند. پس از خروج خود عمل نمی

 ههای جههانی  ای بها قهدرت  فعل مورد بررسی در رابطه با مذاکرات هسته هفتشود. از آغاز می

 پن فعل خنثی و  یکجویانه، فعل همکاری یکجلیلی از آقای ، پس از خروج آمریکا از برجام

جویانهه بها آنکهه دربهاره خود)ملهت      کاریمورد فعل هم یکاست.  کردهفعل خصمانه استفاده 

بلکه موضوع آن موفقیت ملهت   نیست،سیاست خارجی تعاملی در چارچوب ایران( است، ولی 

 تنهایی و بدون تکیه و تعامل با بیگانگان است.  ایران به

 چههار ، آقای جلیلی بعد از خروج آمریکا از برجهام کاررفته در سخنان فعل خصمانه به پن از 

مورد آن مربوط به خود)دولهت و دسهتگاه    یکو دول غربی( و  آمریکامربوط به دیگری)مورد آن 

نسبت به سیاست خارجی تعاملی  آشکاریدیپلماسی روحانی( است. سعید جلیلی موضع انتقادی 

 1916تها   1982ای از سهال  داری مهذاکرات هسهته  دولت روحانی داشته است. او در زمان سهکان 

ای از فصل اختالف ایران و غهرب بهر سهر برنامهه هسهته     وی به امکان حلاد که باور چنداننشان د

او  پایهدار اکبر والیتی و محسهن رضهایی، مواضهع صهریح و     طریق مذاکره ندارد. تفاوت او با علی

ی جههانی  هها جلیلی نسهبت بهه قهدرت    آقایدرباه تعامل و گفتگو با غرب است. رویکرد ادراکی 

مهذاکره بها    نداشهتن ای و اولویهت بهودن مسهئله هسهته   غهرب، بهانهه  بودن اعتمادمبتنی بر غیرقابل 

 ای است.های بزرگ بر سر حقو  مسلم ایران از جمله حق هستهقدرت

بعد از تحلیل جداگانه رمزگان عملیاتی هر یک از نخبگهان سیاسهی منتخهب، در ادامهه بهه      

پهردازیم تها   رجی میشناسی نخبگان از منظر کنش رفتاری مرجح آنها در حوزه سیاست خاگونه

 شکنندگی اجماع داخلی درباره برجام را نشان دهیم. 
 

 شناسی نخبگان و کنش رفتاری در حوزه سیاست خارجیگونهج. 
توان سه گروه از نخبگان را در نظام سیاسی داخلهی  با تحلیل رمزگان عملیاتی نخبگان فو  می

بهه   یاعتمهاد بهی گهرا بهر   . نخبگان تعامهل 1خورندههژمون و تابگرا، ضدتعاملشناسایی نمود: 

                                                                                                   
1. Swing elites 
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 دیپلماسی، مذاکره و تعامهل  استفاده ازضرورت  زمان برتیکید دارند؛ ولی هم های جهانیقدرت

بهه نظهام    ینیبهدب هژمون بهر  ضهد نخبگان . کنندها در راستای منافع ملی پافشاری میاین قدرت

نخبگهان  ههانی تیکیهد دارنهد.    ههای ج عدم ضرورت و اولویت مهذاکره بها قهدرت    و المللیبین

را برجسهته   ههای بهزرگ  المللهی و قهدرت  بهین نظهام  به ساختار قدرت  ینیبدبنیز خورنده تاب

گرایهی تیکیهد   گرایهی و تقابهل  اما در مقاطع مختلف بر وجوهی از رویکردهای تعامهل  ،کنندمی

انهه  گی سهه هها ضمن توضیحات بیشتر، سیاست مرجح هریک از ایهن گونهه   ،. در ادامهاندشتهدا

 گیرد.مورد تحلیل و بررسی قرار مینخبگانی 

 این دسهته عنوان محرک مذاکرات جدید: برجامی به تعهدات گرا و کاهشنخبگان تعامل

المللی های جهانی برای حل مشکالت بینگرایی و دیپلماسی با قدرتاز نخبگان به دنبال تعامل

برجهام را   ،گهرا از آن، نخبگان تعامهل  آمریکاایران هستند. پس از انعقاد برجام و قبل از خروج 

ای، گشهایش اقتصهادی در داخهل و بهبهود     های مرتبط با برنامهه هسهته  ابزاری برای رفع تحریم

از برجام، طرفدار کاهش  آمریکادانستند؛ اما پس از خروج المللی میصویر ایران در عرصه بینت

زنهی در مهذاکرات احتمهالی آینهده     گام به گام تعهدات برجامی ایران برای افزایش قدرت چانه

گهرا  گرا و نخبگان ضدهژمون این اسهت کهه نخبگهان تعامهل    بودند. تفاوت میان نخبگان تعامل

هها  رجام و رفع تحهریم به ب آمریکابلکه بر بازگشت سریع کنند، اکره مجدد را نفی نمیکان مذام

اما نخبگان ضدهژمون همچنان برجام را موجد ضرر و زیان فهراوان بهرای کشهور     تیکید دارند؛

 دانند و تمایل چندانی به احیای آن ندارند. می

 برگهزاری  بها برجتام:   دولتت روحتانی دربتاره    مجدد مذاکره هژمون و نفیضدنخبگان 

ی نخبگهان  بهه نفهع  مجلهس  نمایندگان  بیترک 1918اسفند در  یاسالم یانتخابات مجلس شورا

ترین اقدامات یکی از مهم گیرند.قرار میضدهژمون نخبگان  بندیگروهدر عمدتا  که  رقم خورد

هها و صهیانت از منهافع ملهت     اقدام راهبردی برای لغو تحهریم »تصویب قانون  ،مجلس یازدهم

سازی اورانیهوم تها   ای ایران کاهش و غنیتعهدات هسته ،بوده است. بر اساس این قانون« ایران

یابد. حتی قبل از تصهویب ایهن قهانون نیهز تعهدادی از نماینهدگان       درصد افزایش می 60سطح 

برای نمونهه،   را به شدت نفی کرده بودند. آمریکااکره مجدد با های خود مذمجلس در مصاحبه

منهافع ملهت ایهران را تهیمین       آمریکها مهذاکره بها   »گفت: ای در مصاحبه یکی از این نمایندگان
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های کلی نظهام، مهذاکره بها ایهن     نخواهد کرد و به همین دلیل مجلس یازدهم همسو با سیاست

 (.1911ی، )حاجی دلیگان« داندکشور را منتفی می

 ایهن گهروه از نخبگهان سیاسهی    بردن رویکرد تعتاملی:   زیر سؤالخورنده و نخبگان تاب

نقهش   بیشهتر از برجهام،   آمریکها مواضع نوسانی درباره مذاکرات برجام دارند. تا قبل از خروج 

 ،از برجهام  آمریکها اما پس از خهروج   ،کردندکننده ایران را بازی میحامی و پشتیبان تیم مذاکره

ای گونهه ؛ بهه اندلقب دادهآراهای زمان همین تیم مذاکراتی را متشکل از افراد نامتخصص و رزم

گرایی در حهوزه سیاسهت خهارجی دفهاع     از برجام، از راهبرد تعامل آمریکاکه تا قبل از خروج 

تهر شهدند.   از برجام، به دیدگاه نخبگان ضدهژمون نزدیک آمریکاکردند، ولی پس از خروج می

 گیر ایران شد. مسئله موجب شکل گیری تصویری نامنسجم و متشتت از نخبگان تصمیماین 

 زیر کهه بازتهابی از  رمزگان عملیاتی نخبگان مورد بررسی در این مقاله، در قالب دو نمودار 

 دهند.مینشان  این توافق است، رااز  آمریکاپیش و پس از خروج نسبت به برجام، مواضع آنها 
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گیرنهده و  تصهمیم  نخبگهان داخلهی   نبهود اجمهاع در میهان   دهنده تصویر دو نمودار فو  نشان

برآینهد نظهرات مقهام     است.های جهانی گرایی با قدرتمبنی بر تعامل اثرگذار در سیاست خارجی

نسبت به تعامل با قدرت های بهزرگ جههانی نزدیهک بهه      ،برجام آمریکا از رهبری قبل از خروج

از برجام به سهمت عهدم حمایهت از     آمریکاصفر و در واقع خنثی بوده است، ولی پس از خروج 

چهه   ،گراعنوان نخبگان تعامل. روحانی و ظریف بهکرده استگرایی گرایش پیدا مذاکرات و تعامل

ههای جههانی   موافق تعامهل و مهذاکره بها قهدرت     از برجام و چه پس از آن، آمریکاقبل از خروج 

، از ایهن  از برجهام  آمریکها قبل از خهروج   ،خورندهعنوان نخبگان تابهاند. رضایی و والیتی ببوده

بهه   ،از برجهام  آمریکها ولهی پهس از خهروج     ،جهت با دولت بودندکردند و همپشتیبانی می توافق

نمهادی از  عنهوان  . سعید جلیلی بهشدندنی تبدیل های جهاگرایی و مذاکره با قدرتمنتقدان تعامل

گرایی و از برجام و چه پس از آن، از مخالفان تعامل آمریکاچه قبل از خروج  ،ضدهژمون گاننخب

 های جهانی بوده است.کره با قدرتمذا

 

 گیرینتیجه
 اسهت  توانسهته  چگونه و حد چه تا ایران اسالمی که جمهوری استاین  مقالهاین  اصلی سؤال

تحلیل رمزگان عملیهاتی   .کند عمل موفق خارجی سیاست مسائل درباره داخلیسازی اجماع در

از برجام نشان داد که میان  آمریکانخبگان سیاسی منتخب در برهه زمانی پیش و پس از خروج 

خورنهده، ادراک  تهاب  و ضهدهژمون  گهرا، سه دسته از نخبگان سیاسی ایران یعنی نخبگان تعامل

از برجهام و نحهوه مواجههه بها آن      آمریکها مورد اجماع و پایدار درباره علل و پیامدهای خروج 

گرایهی و  بر تعامل ،از برجام آمریکاگرا چه قبل و چه بعد از خروج وجود ندارد. نخبگان تعامل

گهرای  یپلماسهی تعامهل  از برجام، بر دستاوردهای د آمریکاند. قبل از خروج اهمذاکره تیکید داشت

از برجهام، همهواره خواههان بازگشهت      آمریکها کردند و پس از خروج دولت روحانی تیکید می

 ند. اهبه میز مذاکره در قالب برجام بود آمریکا

ههای  از برجام، مهذاکره بها قهدرت    آمریکاقبل و پس از خروج  ،در مقابل، نخبگان ضدهژمون

 آمریکها ساز مطالبهات بیشهتر توسهط    ن را نادرست و زمینهای ایراجهانی بر سر حقو  مسلم هسته
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گرایهی در نوسهان   گرایی و ضدهژموندر دو سوی طیف تعاملنیز خورنده . نخبگان تابانددانسته

کردنهد  از رویکرد تعاملی دولت حمایت می ،از برجام آمریکاخروج  قبل از اند. این نخبگان تابوده

، دولت را متهم به خیانت کردنهد و برجهام را بهه    آمریکاخروج ولی پس از  ،و موافق برجام بودند

سهازی در  دهد کهه اجمهاع  قرارداد ترکمانچای تشبیه کردند. تجربه برجام و پیامدهای آن نشان می

 گیرد.  سازی صورت میترین الیه یعنی همراهدر سطحی ،حوزه سیاست خارجی ایران

ولهی همراههی آنهها     ،شهوند گرایی همراه مهی تعاملخورنده در برخی مقاطع با نخبگان تاب

عمدتا  متیثر از تحوالت سیاسی است تا ادراک بنیادین نسبت به کارآمدی این رویکرد. از طرف 

توانهد  نمهی  آمریکها دیگر، نخبگان ضدهژمون همچنان این ادراک بینادین را دارند که تعامل بها  

بهر ضهد ایهران را از بهین ببهرد. ایهن ادراکهات         پایان این کشورهای بیتراشیها و بهانهدشمنی

المللهی بهه ایهن معناسهت کهه      مسهائل بهین   نسبت بهه  متناقض و همراه با ابهام نخبگان سیاسی

پهذیری نخبگهان سیاسهی    بندی و جامعهروندهای پایدار و کارآمد برای متقاعدسازی، چارچوب

 در حوزه سیاست خارجی وجود ندارد. 

سازی پایهدار در حهوزه سیاسهت خهارجی،     اجماع راستایو در شناسی بر اساس این آسیب

از جمله ایجاد مجمع گفتگوی ملهی دربهاره مسهائل کهالن      ؛هایی را مطرح کردتوان پیشنهادمی

سیاست خارجی زیر نظر دفتر مقام رهبری. مزیت این مجمع گفتگو نسبت به نهادهای موجهود  

ضهوابط دسهت و پهاگیر بوروکراتیهک،      دنبهو مانند مجمع تشخیص و شورای عالی امنیت ملی، 

سیاسهی زیهر چتهر     ههای و طیهف  بودن، بازتربودن و نمایندگی بهتر از همهه نخبگهان  غیررسمی

وزارت امهور خارجهه و    میانسازمانی بینجمهوری اسالمی ایران است. ساختارمند کردن رابطه 

هاسهت. مزیهت ایهن    لحاز دیگر راه ،فراتر از جلسات شورای عالی امنیت ملی ،نیروهای مسلح

توان از همهه ابزارههای قهدرت نهرم و سهخت کشهور در       هماهنگی ساختاری این است که می

بنهدی  طهور کارآمهد و در زمهان   های مصوب شورای عالی امنیت ملی بهراستای اجرای سیاست

 درست استفاده کرد. 
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