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دیدگاه

ــران و  ــی ای ــاد سیاس ــر اقتص ــی از آن ب ــام ناش ــه  و ابه ــایه انداخت ــن س ــای وی ــر گفتگوه ــی " ب ــای مذاکرات "معم
ــان  ــوازن می ــد کــه ت ــی پیــش مــی آی ــی زمان فعالیت هــای بخــش خصوصــی گســترده شــده اســت. معمــای مذاکرات
همــکاری و رقابــت در میــان طرف هــای مذاکــره بــه هــم مــی خــورد. بــرای پیشــبرد فراینــد مذاکراتــی، طرفیــن نیــاز 
بــه همــکاری دارنــد تــا ارزش هــای مشــترکی در قالــب یــک توافــق یــا قــرارداد ایجــاد نماینــد. هرچــه مذاکــرات بــه 
توافــق نزدیــک مــی شــود فشــار رقابــت بــر ســر ســهم از ارزش هــای مشــترک  یــا آنچــه بــه "ســهم خواهــی از کیــک" 
در ادبیــات مذاکــرات  مشــهور شــده بیشــتر مــی شــود. در ایــن مقطــع اگــر یکــی از طرف هــای مذاکــره بکوشــد ســهم 
بیشــتری از کیــک بــه دســت آورد از یــک ســو احتمــال دسترســی او بــه ســهم اضافــی افزایــش مــی یابــد و از طــرف 
دیگــر کل فراینــد مذاکراتــی در خطــر فروپاشــی قــرار مــی گیــرد. ایــن وضعیــت بــه معمــای مذاکراتــی مشــهور شــده 

اســت. 

مذاکــرات ویــن در هفته هــای اخیــر  بــه مرحلــه نهایــی رســید و حتــی ســخن از حضــور وزرای خارجــه بــرای اعــام 
توافــق بــه میــان آمــد. در ایــن مرحلــه فشــار رقابــت بــر ســر دســتاوردها یــا ســهم از کیــک افزایــش یافــت. روســیه 
کــه در پیامــد جنــگ اوکرایــن تحــت تحریم هــای شــدید قــرار گرفتــه خواســتار ارائــه تضمیــن کتبــی مبنــی بــر  عــدم 
ــن درخواســت نخســتین معمــای  ــران شــد. ای ــا ای ــط تجــاری آن ب ــر رواب ــن کشــور ب ــه ای تاثیرگــذاری تحریم هــا علی
مذاکراتــی را ایجــاد کــرد. ارائــه چنیــن تضمینــی بــه روســیه در واقــع ارائــه ســهم بیشــتری از  کیــک بــه آن اســت  و از 
دیگــر ســو بــدون روســیه شــکل دهــی بــه توافــق دشــوار و مذاکــرات بــا خطــر فروپاشــی مواجــه اســت. حــذف روســیه 

بــه چنــد دلیــل امــکان پذیــری چندانــی نــدارد:

1-روسیه شریک نزدیک ایران است و احتماال ایران با چنین اقدامی موافق نیست.

2-روســیه شــریک نزدیــک چیــن، بازیگــر کلیــدی مذاکــرات اســت و احتمــاال چیــن نیــز بــه آســانی بــا حــذف ایــن 
کشــور موافقــت نمــی کنــد.

3-روســیه نقــش کلیــدی در اجــرای تعهــدات هســته ای ایــران دارد. بــه دیگــر ســخن بخــش اجــرای تعهــدات ایــران 
ــه طــرف  ــن نقــش  ب ــد ای ــن کشــور بای ــدون حضــور ای ــدارد. ب ــی ن ــدون حضــور و همــکاری روســیه امــکان اجرای ب

دیگــری انتقــال  داده شــود کــه امــکان چنیــن تغییــری و زمــان انجــام آن چنــدان روشــن نیســت.

در صورتــی کــه روســیه در روزهــای آتــی بــه توافقــی بــا ســایرین بــر ســر معافیــت روابــط ایــن کشــور بــا ایــران از 
تحریم هــای آمریــکا  نرســد، معمــای مذاکراتــی شــکل پیچیــده ای بــه خــود مــی گیــرد. "گزینه هــای دیگــری" کــه از 
آنهــا ســخن گفتــه مــی شــود هیــچ یــک بــه آســانی قابــل انجــام نخواهنــد بــود. اشــاره شــد کــه گزینــه حــذف روســیه 



4 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

بــه دالیــل چنــدی بــه آســانی قابــل تحقــق نخواهــد بــود. 

گزینــه دیگــر شــکل دهــی بــه نوعــی توافــق موقــت و مشــروط بــا ایــران اســت، بــدان معنــا کــه آمریــکا بخشــی از 
تحریم هــای ایــران را لغــو نمایــد و ایــران برنامــه هســته ای خــود را در وضعیــت فعلــی متوقــف نمایــد. از گذشــته ایــران 
بــه چنیــن توافقــی  بــه شــدت واکنــش منفــی نشــان داده و اکنــون نیــز احتمــال پذیــرش آن انــدک اســت. بنابرایــن 
در کوتــاه مــدت اقنــاع روســیه و یافتــن راه حلــی بــرای جلــب موافقــت ایــن کشــور بــا اعــام توافــق هســته ای کــم 

هزینهتریــن گزینــه بــرای حــل معمــای مذاکراتــی محســوب مــی شــود. 

معمــای دوم مذاکراتــی بــر ســر ســهم ایــران و آمریــکا از کیــک توافــق شــکل گرفتــه اســت. ایــران اســتدالل مــی کنــد 
تمامــی تحریم هایــی کــه بــر منفعــت اقتصــادی ایــن کشــور از توافــق تاثیــر منفــی مــی گذارنــد بایــد لغــو یــا تعلیــق 
گردنــد. در مقابــل آمریــکا لیســتی تحــت عنــوان "لیســت قرمــز" ارائــه داده اســت کــه تحریم هــای غیرقابــل رفــع را 
کــه بــه دالیــل غیرهســته ای در دوره ترامــپ وضــع شــده انــد را در بــر مــی گیــرد. ایــران معتقــد اســت کــه این  لیســت 
بخشــی از تحریم هــای هســته ای اســت کــه در دوره ترامــپ برچســب جدیــدی یافتــه و بایــد رفــع شــود. تروریســت 
تلقــی کــردن ســپاه پاســداران در کانــون ایــن اختــاف نظــر قــرار دارد. ایــران اســتدالل مــی کنــد کــه بــا توجــه بــه 
جایــگاه ســپاه در اقتصــاد ایــن کشــور، عــدم لغــو تحریم هــای ایــن نهــاد و مانــدن نــام آن در فهرســت ســازمان های 
ــه ایــن تقاضــای  تروریســتی منافــع  اقتصــادی ایــران از ایــن توافــق را کاهــش مــی دهــد. آمریــکا هنــوز پاســخی ب

ایــران نــداده و حاضــر بــه تجدیــد نظــر جــدی در لیســت قرمــز نشــده اســت. 

از میــان دو معمــای مــورد اشــاره در بــاال، حــل و فصــل معمــای نخســت کــه تقاضــای روســیه را در بــر مــی گیــرد 
ــره زده اســت و خواســته های  ــن گ ــگ اوکرای ــه جن ــام را ب ــز، برج ــت آمی ــی موفقی ــه صورت دشــوارتر اســت. روســیه ب
ــان از  ــز اطمین ــام و نی ــکا از برج ــه آمری ــم هزین ــروج ک ــد خ ــیه از رون ــاال روس ــرده اســت. احتم ــی مطــرح ک فرابرجام
ــا  ــد ت ــه ایــن جمــع بنــدی رســیده اســت کــه مــی توان حرکــت نکــردن ایــران بــه ســوی تولیــد ســاح هســته ای ب

ــن نگهــدارد.  ــوان گــروگان جنــگ اوکرای ــه عن ــی برجــام را ب مدت

بخــش خصوصــی ایــران در یــک دهــه اخیــر شــدیدا از تاطم هــای ناشــی از مذاکــرات هســته ای ضربــه خــورده اســت. 
ــه آن افــزوده شــده اســت. تاطــم سیاســت بیــن  در شــرایط کنونــی تاطــم فزاینــده در سیاســت بیــن الملــل نیــز ب
الملــل احتمــاال افزایــش خواهــد یافــت و متاثــر از آن پیــش بینــی پذیــری ایــران نیــز کاهــش خواهــد یافــت. بخــش 
خصوصــی نیازمنــد تمرکــز بــر  برنامــه ریزی هــای کوتــاه مــدت و یافتــن راهــی بــرای ســازگاری بــا نااطمینانی هــای 
فزاینــده اســت. مدل هــای کســب وکار در ایــران نیازمنــد بازطراحــی بــر مبنــای شــرایط عمیقــا متفــاوت اقتصــاد سیاســی 

ــدارد. ــات دیگــر وجــود ن ــا ثب ــد. جهــان ب بین الملل ان


