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تاریخچه پرونده هستهای و فشارهای قدرتهای بینالمللی برای متوقفنمودن فعالیتهای هستهای ایران
به نخس��تین س��الهای پس از انقالب بازمیگردد ،زمان��ی که آلمان در س��ال  1361از تکمیل و راهاندازی
نیروگاه اتمی بوش��هر انصراف داد .در عین حال ،صدور قطعنامه  21ش��هریور ( 1382سپتامبر  )2003آغاز
رسمی این پرونده در مقیاس بینالمللی است .این قطعنامه از ایران میخواهد که تا نهم آبانماه همان سال،
خواس��تههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برآورده کرده و ضمن امضا و اجرای بیقید و شرط پروتکل
الحاق��ی ،فعالیتهای فرآوری اورانیوم را متوقف کرده و اجازه دسترس��ی نامحدود به اماکن و تأسیس��ات
هستهای ایران به مأموران آژانس انرژی اتمی داده شود.
پرونده هستهای ایران از آن تاریخ تا کنون ،تحوالت و فراز و نشیبهای فراوانی داشته و طی این مدت چهار
دولت با س��ه رئیسجمهور ،بخش زیادی از فعالیتهای سیاست خارجی خود را معطوف به حل این پرونده
همراه با حفظ حقوق و منافع ملی کردهاند .مذاکره در خصوص این پرونده در برخی مقاطع به ش��ورای عالی
امنیت ملی واگذار ش��ده و در مقاطعی دیگر ،دولت با محوریت وزارت امور خارجه مسئولیت این مذاکرات را
به عهده گرفته است .شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز تا  15بهمن  1384مرجع رسیدگی به این
پرونده بود ،اما از آن تاریخ به بعد پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد.
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دولته��ای نه��م ،دهم و یازدهم با هدایت محمود احمدینژاد و حس��ن روحانی در فاصل ه س��الهای
 1384تا کنون مس��ئولیت پیشبرد پرونده هستهای را بر عهده داشتهاند .مسئولیت پرونده در دوران محمود
احمدینژاد بر عهده ش��ورای عالی امنیت ملی بوده که به ترتیب علی الریجانی و س��عید جلیلی مس��ئول
مذاکرات هس��تهای بودند .پرونده هس��تهای در دولت حس��ن روحانی به وزارت امور خارجه منتقل شد و
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه مس��ئولیت آن را بر عهده داش��ت .این س��ه نفر رویکردهای متفاوتی
ً
به مذاکرات هس��تهای داش��تند 1و اثرات متفاوت این رویکردها بیش��تر در ابعاد اقتصادی –عمدتا با تحلیل
اثر تحریمها بر اقتصاد ایران و ترکیبش��دن اثر آ ن با مش��خصههای اقتصاد ایران– و ابعاد سیاس��ی و امنیتی
تحلیل ش��ده است .تحلیلگران سیاسی و امنیتی همواره اس��تدالل کردهاند که حلنشدن پرونده هستهای
س��ایه جنگ ،چه محدود و در حد حمله به تأسیس��ات هس��تهای ایران و چه گسترده ناشی از واکنشهای
نظامی طرفین درگیر را بر س��ر ایران قرار داده و مخاطره ناش��ی از این عامل مسبب پیامدهای ناخوشایندی
ب��رای ای��ران بوده اس��ت .آنچه در این می��ان کمتر به آن توجه ش��ده ،ابعاد اجتماعی پرونده هس��تهای و در
نتیجه غفلت از پیامدهای مثبت اجتماعی ناشی از امضا و اجراییشدن برنامه جامع اقدام مشترک است.
همین بیتوجهی به ابعاد اجتماعی مس��ئله س��بب ش��ده بررس��یهای اندکی درباره این بعد صورت گیرد و
شواهد پژوهشی ناچیزی درباره آن وجود داشته باشد .مقاله حاضر بهرغم همه کاستیها درباره شواهد و
پیامدهای اجتماعی پرونده هستهای و برجام ،کوشش میکند تحلیلی تا حد ممکن فراگیر از دستاوردهای
اجتماعی روند طیشده در پرونده هستهای و برجام ارائه کند.
ذک��ر یک نکت��ه پیش از ورود به بحث درب��اره پیامدهای اجتماعی پرونده هس��تهای و برجام ضروری
است .برجام تأثیرات فوری هم دارد ،اما عمده تأثیرات آن در میانمدت و با توجه به تعامل عوامل خارجی و
داخلی مشخص میشود .برجام در جایگاه عامل رفعکننده موانع بیرونی در میانمدت و درازمدت اثربخش
اس��ت ،اما این اثربخش��ی زمانی معنادار و مش��هود میش��ود که موانع داخلی نیز برداشته و شرایط اصالح
ش��وند .اگر به مس��ئله از این زاویه نگاه کنیم ،به این نتیجه میرسیم که برجام بسیاری از امور را امکانپذیر
کرده ولی گذر از امکانپذیری به دستاورد نیازمند اقداماتی در داخل است.
مفهوم بعد اجتماعی سیاست خارجی

سخنگفتن از دستاورد اجتماعی برجام ما را ملزم میکند ابتدا مفهوم «بعد اجتماعی» را روشن کنیم .این
مقال��ه بعد اجتماع��ی را در این قالب درک میکند« :ذهنیتها و نگرشه��ای مردم که مقوالتی نظیر امید
و اعتماد را نیز در بر میگیرد و س��رمایه اجتماعی نظام سیاس��ی -اجتماعی را تش��کیل میدهد .کل مقوله
سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن برای نظام سیاسی نیز در زمره بعد اجتماعی تلقی میشود».
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دادههای تحقیق

دادههای زیادی درباره ابعاد اجتماعی پرونده هس��تهای و تأثیرات ناش��ی از برجام در دست نیست .ماهیت
امنیتی و محرمانه پرونده و مصالح ملی مربوط به محرمانه باقیماندن تأثیرات تحریمها سبب شده اطالعات
قابل توجهی درباره پرونده هس��تهای تولید نش��ود یا اطالعات تولیدشده در اختیار همگان قرار نگیرد .ما در
این نوشتار بر مجموعهای از نظرسنجیها درباره پروند ه هستهای که در طول قریب به  12سال انجام شدهاند،
اتکا کردهایم .جدول شماره  1نشان میدهد چه تعداد نظرسنجی و در چه مقاطعی انجام شده است.
نظرس��نجیهای انجامش��ده معطوف به ارزیابی س��ؤاالتی که در ای��ن مقاله در نظر داری��م ،نبودهاند و
بنابراین تالش ش��ده تا حد ممکن الزامات آنها برای س��ؤاالت این مقاله اس��تخراج شوند .مجموعهای از
نظرسنجیها نیز درباره «توقعات و انتظارات از دولت یازدهم» در فاصله مرداد  1392تا مرداد  1395انجام
ش��ده که سؤاالت مربوط به سیاس��ت خارجی و برجام بخش فرعی آنها بوده است؛ لیکن در این مقاله از
آن دادهها نیز استفاده شده است.
جدول ( :)1نظرسنجیهای مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در خصوص پرونده هستهای
ردیف

تاریخ اجرای نظرسنجی

جامعه آماری

اندازه نمونه

1

 10 ،9و  11مهرماه  1382شهروندان  18سال و باالتر تهرانی  1355نفر

2

نامشخص

مرداد 1383

نامشخص

3

 27و  28اردیبهشت  1384شهروندان  15سال و باالتر تهرانی  1114نفر

4

 9و  10بهمن 1384

شهروندان  18سال و باالتر تهرانی  1019نفر

5

 25اردیبهشت 1385

شهروندان  15سال و باالتر تهرانی  1224نفر

6

 14اردیبهشت 1386

شهروندان  15سال و باالتر تهرانی  1189نفر

7

 4آبان 1386

شهروندان  15سال و باالتر تهرانی  1201نفر

8

 5اسفند 1386

شهروندان  15سال و باالتر تهرانی

 921نفر

9

 8مرداد 1387

شهروندان  15سال و باالتر تهرانی  1033نفر

10

 30خرداد 1389

شهروندان  18سال و باالتر تهرانی  1172نفر

11

 7مرداد 1392

شهروندان  18سال و باالتر تهرانی

12

 7مهر 1392

شهروندان  18سال و باالتر تهرانی  1200نفر

13

 18آبان 1392

شهروندان  18سال و باالتر تهرانی  1267نفر

14

 29اردیبهشت 1393

شهروندان  18سال و باالتر تهرانی  1006نفر

15

 15مرداد 1393

شهروندان  18سال و باالتر تهرانی  1262نفر

16

 15اسفند 1393

شهروندان  18سال و باالتر تهرانی  1198نفر

17

 15مرداد 1394

شهروندان  18سال و باالتر تهرانی  1263نفر

 646نفر
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درک تأثیرات اجتماعی برجام ،نیازمند تحلیل روند دیدگاهها درباره پرونده هستهای است .پرونده هستهای
ایران مولود یکش��به نیس��ت و در روندی تاریخی که حداقل از س��ال  1382ش��روع ش��ده ،پدید آمده و به
موجودیتی اجتماعی بدل شده است .اولین نظرسنجی در مهرماه  1382نشان میدهد تنها حدود  17درصد
از پاس��خگویان گفته بودند به میزان زیادی از موضوع اطالع دارند .نظرس��نجی دوم که در مردادماه 1383
انجام ش��ده بود حاکی از آن اس��ت که 52/5درصد پاس��خگویان از موضوع مطلع بودهاند .میزان آ گاهی و
حساس��یت عمومی در بازهای یکس��اله به شدت افزایش یافته است .نظرس��نجی بهمنماه  ،1384میزان
پیگیری اخبار و تحوالت پرونده هس��تهای ایران را به صورت سؤالی پنجگزینهای ارزیابی میکند .مجموع
کسانی که گزینه زیاد و متوسط را برگزیدهاند به 66.1درصد میرسد و نشان میدهد میزان پیگیری اخبار
پرونده هستهای روندی صعودی داشته است.
س��ؤال پنجگزینهای در دو نظرسنجی دیگر اردیبهش��تماه  1385و اردیبهشت  1386تکرار شدهاند.
نظرس��نجی اردیبهشت  ،1385نش��ان میدهد 42/4درصد افراد ،اخبار مربوط به انرژی هستهای را زیاد
دنبال میکردند که این نس��بت در نظرس��نجی اردیبهش��ت  1386به 46/5درصد افزایش یافته است .اگر
درصد گزینه متوس��ط را به درصدهای فوق بیفزاییم به ترتیب نس��بتهای 69/6درصد و 67/8درصد به
دست میآیند که در مجموع نشاندهنده افزایش میزان پیگیری اخبار پرونده هستهای نسبت به نظرسنجی
بهمن  1384است .اگرچه نظرسنجیهای بعدی بدون پرسشی درباره پیگیری اخبار پرونده هستهای بوده،
اما نتایج تا سال  1386نشان میدهد بیش از دوسوم جامعه اخبار آ ن را پیگیری میکردهاند و طبیعی است
بعد از اینکه پرونده هستهای در انتخابات سال  1392و پس از آن به خبرسازترین موضوع کشور بدل شد،
این مسئله در سطح ملی فراگیر شده است.
نظرس��نجیها همچنین از تأکید اکثریت ش��هروندان بر ضرورت دس��تیابی ایران به فناوری هس��تهای
حکایت میکند .نظرس��نجی مهرماه  1382نش��ان میدهد 85درصد شهروندان تهرانی معتقد به ضرورت
دس��تیابی ایران به فناوری هس��تهای بودند .نس��بت این افراد در نظرس��نجی مردادماه  ،1383به 63درصد
کاهش یافته بود .نظرس��نجی اردیبهش��ت  1384تا نظرسنجی اردیبهش��ت  1385نشان میدهند ارزیابی
ش��هروندان تهرانی از ضرورت دس��تیابی به فناوری هس��تهای ،روندی افزایش��ی داش��ت ،ب��ه گونهای که
نس��بت ش��هروندانی که ضرورت دس��تیابی ایران به فناوریهای هس��تهای را زیاد ارزیابی کرده بودند ،در
نظرسنجیهای اردیبهشت  ،1384بهمن  1384و اردیبهشت  1385به ترتیب75/2 ،درصد80/4 ،درصد
و 84/9درصد بوده است .اگرچه روند افزایشی ضرورت دستیابی ایران به فناوری هستهای در نظرسنجی
اردیبهش��ت  ،1386متوقف ش��ده و تا حدودی روندی معکوس به خود گرفته و به 82درصد کاهش یافته
بود ،اما این میزان کاهش قابل مالحظه نیس��ت .آخرین نظرس��نجی انجامش��ده توسط دانشگاه مریلند که
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به صورت تلفنی و با پرس��ش از  1008نفر ایرانی انجا م ش��ده ،نشان میدهد 85درصد ایرانیان توسعه برنامه
هستهای صلحآمیز خود را مهم تلقی میکنند.
جدول ( :)2ضرورت دستیابی ایران به فناوری هستهای
مهر

مرداد

اردیبهشت

اردیبهشت

1382

1383

اردیبهشت
1384

بهمن

1384

1385

زیاد

84/6

63

75/2

80/4

84/9

82/1

متوسط

-

11/8

5/3

8/1

5/4

5/4

کم

11

8/3

5/1

3/8

3.3

6/9

اص ً
ال

4/4

-

-

-

-

-

بیپاسخ

0

16/9

14/4

7/7

6/4

5/7

کل

100

100

100

100

100

100

1386

نظرس��نجی مهرماه  1382نش��ان میدهد  58 /2درصد شهروندان بر این باور بودهاند که ایران باید در
فعالیتهای هس��تهای خود مقاصد نظامی و دفاعی نیز داش��ته باشد ،هرچند 70درصد پاسخگویان عقیده
داشتند که استفاده نظامی از انرژی هستهای باعث خواهد شد کشور مورد تهدید خارجی قرار گیرد ،اما با
وجود موافقت شهروندان با کاربردهای نظامی و دفاعی از انرژی هستهای 52/1 ،درصد شهروندان عقیده
داش��تند فعالیتهای هس��تهای ایران باید بیش��تر معطوف به زمینههای علمی و صنعتی باش��د .در مقابل،
حدود 47درصد پاسخگویان (جمع درصدهای گزینه نظامی و گزینه هردو) موافق استفاده نظامی از انرژی
هستهای بودند .طرفداران اهداف صلحآمیز علمی و صنعتی فعالیتهای هستهای حدود 7درصد و موافقان
اس��تفاده نظامی در نظرس��نجی مردادماه  1383نزدیک به 13درصد کاهش یافته بود ،اما نسبت افرادی که
با انتخاب گزینه نمیدانم یا هیچکدام ،از اظهار نظر صریح در خصوص جهتگیری صحیحتر فعالیتهای
هس��تهای خودداری کرده بودند ،از 0/7درصد در نظرس��نجی مهرماه  1382به 19/3درصد در نظرسنجی
مردادماه  1383افزایش یافته بود .نتایج این دو نظرسنجی نشان میداد بیشترین درصد مربوط به طرفداران
اهداف صلحآمیز فعالیتهای هستهای بوده است.
ب��هرغم ادعاهای قدرته��ای خارجی در خصوص نظامیبودن فعالیتهای هس��تهای ایران ،در همه
نظرسنجیهای صورتگرفته از مهرماه  1382تا اردیبهشت  ،1386اکثریت پاسخگویان بر این باور بودند
که ایران به دنبال استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است .در عین حال ،روند تغییرات نگرش شهروندان
تهرانی در خصوص ماهیت فعالیتهای هستهای ایران از تحوالت و رخدادهای مربوط به پرونده هستهای
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تأثیر گرفته و همراه با فراز و نش��یبهایی بوده اس��ت .نکته مهم درباره همه این نظرس��نجیها آن است که
اکثریت قاطع پاس��خگویان به صلحآمیزبودن برنامه هستهای باور داش��تند .جدول شماره  3نشان میدهد
جمهوری اس�لامی ایران نزد اکثریت افکار عمومی خود هرگز متهم به قصد داش��تن سالح هستهای نبوده
و گروه اقلیتی که باور داش��تند ایران به دنبال س�لاح هس��تهای اس��ت ،از 18.1درصد در مهرماه  1382به
7.3درصد در اردیبهشت  1386کاهشیافته است.
جدول ( :)3دیدگاه شهروندان در خصوص اهداف و مقاصد فعالیتهای هستهای ایران
مهرماه

مردادماه

بهمن

1384

1385

به دنبال استفاده صلحآمیز از
انرژی هستهای است.

50/6

40/4

48/2

53/0

51/3

به دنبال دستیابی به سالح
هستهای است.

18/1

9/8

8/4

8/0

7/3

هر دو

31/3

21/1

26/9

24/7

27/6

نمیدانم

-

26/1

16/5

14/2

13/8

هیچکدام

-

2/4

-

-

-

کل

100

100

100

100

100/0

گویه

1382

1383

اردیبهشت

اردیبهشت
1386

یکی از مهمترین سؤاالتی که درباره پرونده هستهای پرسیده شده ،پرسش از آمادگی مردم برای پذیرش
پیامدهای پرونده هس��تهای اس��ت .نظرس��نجی مهر  1382حاوی س��ه س��ؤال در خصوص میزان آمادگی
ش��هروندان تهرانی برای پذیرش پیامدهای مختلف پرونده هستهای است .نتایج نشان میدهد در آن مقطع
تنها 37درصد پاس��خگویان ،میزان آمادگی مردم برای امضای پروتکل الحاقی را زیاد ارزیابی کرده بودند.
دو پیامد مشخص یعنی تحریم و حمله نظامی نیز مطرح شده بودند که با مطرحشدن پیامدهای مشخص و
همچنین با افزایش ش��دت این پیامدها ،درصد مربوط به گزینه زیاد کاسته شده و به درصد دو گزینه دیگر
افزوده شده است .به ویژه در سؤال سوم که حمله نظامی مطرح شده بود ،از نسبت هر دو گزینه زیاد و کم
ً
کاس��ته ش��ده و به درصد گزینه اصال افزوده شده بود .به عبارت دیگر ،با تشدید پیامدهای احتمالی پرونده
هستهای ،آمادگی مردم برای پذیرش و تحمل این پیامدها ،کمتر میشد.
نظرس��نجی مردادماه  1383نش��ان میدهد از نظر 44.2درصد پاس��خگویان ،پذیرش خواس��تههای
بینالمللی و متوقفس��اختن فعالیتهای هس��تهای از س��وی ایران ،تأثیری منفی بر آینده کش��ور خواهد
داش��ت و فقط 16.5درصد پاس��خگویان ،تأثیرات این وضعیت را مثبت ارزیابی کرده بودند .نظرس��نجی
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اس��فندماه  1386ک��ه حدود یک س��ال پس از ص��دور دومین قطعنامه ش��ورای امنیت مبن��ی بر تعطیلی
فعالیتهای هستهای ایران و تحریم صنایع هستهای و موشکی ایران ،اجرا شده بود ،اکثریت پاسخگویان
(42/4درصد) تأثیرات این قطعنامهها بر اوضاع داخلی کشور را کم ارزیابی کرده بودند و حدود 25درصد
پاس��خگویان گفته بودند این قطعنامهها تأثیر زیادی بر اوضاع داخلی داشته است .چنانچه افرادی که در
س��ؤال قبلی ،تأثیرات پذیرش خواس��تههای بینالمللی از س��وی ایران را مثبت ارزیابی کرده بودند و نشان
میدهد پس از صدور قطعنامههای ش��ورای امنیت ،نس��بت کس��انی که معتقد به تأثیرگذاری نامناس��ب
پیامدهای پرونده هس��تهای بر اوضاع داخلی کش��ور بودند ،افزوده ش��ده بود .مردم به تدریج نس��بت به
پیامدهای پرونده هستهای نگران شده بودند.
نظرسنجی مهر  1382نشان میداد اکثریت پاسخگویان (نزدیک به 51درصد) نگرانی زیادی از عواقب
و پیامدهای پرونده هس��تهای داش��تند .ح��دود 26درصد ،نگران��ی کمی بروز داده و نزدی��ک به 23درصد
پاس��خگویان گفته بودند هیچ گونه نگرانیای در این خصوص ندارند .این نظرس��نجی کمی پس از انتش��ار
گزارش محرمانه آژانس انرژی اتمی و در پی آن ،صدور قطعنامه ش��هریور  82آژانس انرژی اتمی مبنی بر
تعلیق تمام بخشهای چرخه س��وخت -که آغاز رسمی بحران اتمی ایران شمرده میشود -انجام شده بود.
بنابراین ،بروز نگرانی زیاد در چنین مقطع زمانی قابل فهم است.
ً
نظرس��نجی بهمنماه  1384نشان میداد به نسبت تقریبا یکسان هم از درصد کسانی که نگرانی
زیادی از پیامدهای پرونده هستهای داشتند و هم درصد گروه دیگر که نگرانی کمی در این خصوص
داش��تند ،کاس��ته شده بود و به نس��بت کس��انی که تا حدودی از عواقب این پرونده احساس نگرانی
میکردند ،افزوده ش��ده بود .بر اس��اس مقایسه این نتایج با نتایج نظرس��نجی قبل ،میتوان گفت در
فاصله زمانی این دو نظرس��نجی تغییر محسوس��ی در میزان نگرانی ش��هروندان تهرانی از عواقب و
پیامدهای پرونده هس��تهای صورت نگرفته و حتی به میزان کمی نیز کاهش داشته است .نظرسنجی
بهمنماه  ،1384با فاصله زمانی بس��یار کمی پیش از ارجاع پرونده هس��تهای ایران به شورای امنیت
اجرا ش��ده بود .نتایج نظرسنجی اردیبهشت  ،1385نشان میدهد میزان احساس نگرانی شهروندان
تهرانی از پیامدهای پرونده هس��تهای در آن مقطع زمانی کاهش یافته بود .مهمترین رخداد هستهای
در آستانه اجرای این نظرسنجی ،اعالم خبر دستیابی ایران به چرخه غنیسازی اورانیوم در تأسیسات
نطنز بود.
نظرس��نجی اردیبهشت  1386شواهدی از افزایش نگرانی ش��هروندان تهرانی از عواقب و پیامدهای
پرونده هستهای ارائه میدهد .دو قطعنامه شورای امنیت در خصوص تعلیق و سپس تعطیلی فعالیتهای
هس��تهای ایران و همچنین تحریم صنایع هس��تهای و موش��کی در تیرماه و دیماه سال قبل از اجرای این
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نظرس��نجی صادر ش��ده بود .دومین خبر موفقیت هستهای مبنی بر دس��تیابی ایران به غنیسازی صنعتی
و همچنین رو به پایان بودن پرونده هس��تهای در فروردین قبل از اجرای این نظرس��نجی نیز توسط رئیس
جمه��ور وقت اعالم ش��ده بود .اوج رویاروی��ی طرفهای درگیر در پرونده هس��تهای در این مقطع زمانی
ب��وده و میتوان احتمال داد با ش��دتگرفتن این رویاروییها ،نگرانی م��ردم از عواقب و پیامدهای پرونده
هستهای نیز شدت یافته بود.
جدول ( :)4میزان نگرانی شهروندان تهرانی از پیامدهای پرونده هستهای
مهر

بهمن

اردیبهشت اردیبهشت

اسفند

1382

1384

1385

1386

زیاد

50/8

37/3

31/3

40/5

25/3

تا حدودی

-

25/5

18/9

10/7

21

کم /اصال ً

49/2

36/5

48/8

39/9

51/4

8

1/1

8/8

2/3

100

100

بیپاسخ
کل

100

1386

100

اف��ت و خیز نگران��ی مردم از عواقب پرونده هس��تهای ،به می��زان زیادی همگام با تح��والت و فراز و
نش��یبهای این پرونده بوده و در مقاطعی که فضای همکاری بین طرفهای درگیر پرونده ،غلبه داش��ته،
میزان نگرانیها کاهش یافته و در مقاطع دیگر که رویاروییها بیش��تر محسوس بوده ،با افزایش نگرانیها
همراه بوده است.
حمله نظامی به ایران همواره یکی از پیامدهای پرونده هس��تهای تلقی ش��ده اس��ت .نظرس��نجیها
نش��ان میدهد در همه نظرس��نجیها ،اکثریت ش��هروندان احتمال حمله نظامی به ایران را در حد کمی
ارزیابی کرده بودند .نظرس��نجی آبانماه  1386حاکی از آن اس��ت که درصد کس��انی که احتمال حمله
نظام��ی به ای��ران را زیاد ارزیابی میکردن��د ،از 22درصد در مردادماه  1383ب��ه حدود 13درصد کاهش
یافته و نس��بت گ��روه دیگر –که قائل به احتم��ال اندک حمله بودند -از حدود 48درصد در نظرس��نجی
مردادماه  1383به حدود 76درصد در نظرسنجی آبان  1386افزایش یافته بود .نظرسنجی اسفند 1386
نش��ان میداد ارزیابی شهروندان تهرانی از احتمال حمله نظامی به ایران تا حدودی افزایش یافته و روند
افزایش��ی احتمال حمله نظامی در نظرس��نجی مردادماه  1387نیز ادامه داش��ت .تیرماه  1387نخستین
دور مذاکرات ایران با گروه  5+1تحت عنوان «ژنو  »1ش��روع ش��ده بود که در آن س��عید جلیلی به عنوان
نماین��ده ایران در آن حضور داش��ت .خاویر س��والنا در همان زمان و اعض��ای  5+1اعالم کرده بودند در
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صورتی که ایران پاس��خ روشنی به «بسته پیش��نهادی» آنها ندهد ،چارهای جز اعمال تحریمهای بیشتر
علیه ایران نخواهند داشت .پاسخ آقای جلیلی نیز دعوت ملت ایران به مقاومت و ارائه بسته یا بستههای
پیشنهادی جایگزین بود.
جدول ( :)5احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران
گزینهها

مرداد 83

آبان 86

اسفند86

مرداد87

کم

47/9

76/1

67/2

61/5

تا حدودی

13/6

8/7

16/3

12/4

زیاد

22

13/4

14/8

14/2

نمیدانم /بیپاسخ

15/4

1/8

1/7

11/9

100

100/0

100/0

کل

نظرسنجی مهرماه  1382پس از مطرحشدن لزوم امضا و اجرای بیقید و شرط پروتکل الحاقی
توسط ایران و در پی صدور قطعنامه شهریور  1382مبتنی بر تعلیق تمام بخشهای چرخه سوخت
و اجازه بازدید به بازرس��ان آژانس انرژی اتمی ،نش��ان میداد اکثریت پاس��خگویان یعنی نزدیک به
47درصد بر این باور بودند که ایران باید پروتکل الحاقی را با ش��رایطی امضا کند؛ حدود 19درصد
نیز گفته بودند که ایران این پروتکل را بدون هیچ قید و شرطی امضا کند؛ و حدود 25درصد بر این
ب��اور بودند که ای��ران نباید پروتکل الحاقی را امضا کند .درصد کمی از پاس��خگویان (3/3درصد)
نی��ز گفت��ه بودند در پاس��خ به این خواس��ته آژانس ،ای��ران از عضویت آژانس خارج ش��ود .اکثریت
پاس��خگویان (66درصد) در آن مقطع زمانی موافق امضای پروتکل بودهاند .نظرسنجی اردیبهشت
 1386در ش��رایطی که دو قطعنامه ش��ورای امنیت مبنی بر تعطیلی فعالیتهای هس��تهای ایران و
تحریم صنایع هس��تهای و موشکی صادر ش��ده بود و پس از اعالم دومین خبر موفقیت هستهای در
خصوص دس��تیابی ایران به غنیس��ازی صنعتی ،نش��ان میداد اکثریت پاسخگویان (69/1درصد)
اعتقاد داش��تند ایران باید پس از کسب موافقت شورای امنیت ،برنامه هستهای خود را ادامه دهد و
حدود 26درصد معتقد بودند ایران بدون توجه به نظر شورای امنیت ،باید برنامههای هستهای خود
را ادامه دهد.
هرچند در فاصله زمانی بین نظرس��نجی مهرماه  1382و اردیبهش��ت ماه  ،1386پرونده هستهای فراز
ً
و نش��یبهای زیادی را پش��ت سر گذاش��ته بود ،اما مالحظه میش��ود که تقریبا تغییر قابل مالحظهای در
دیدگاه شهروندان تهرانی در خصوص واکنش مناسب ایران به خواستههای آژانس یا جامعه جهانی صورت
233

برجام؛ سیاستها ،دستاوردها و الزامات

نگرفته اس��ت .اکثریتی باالی 60درصد خواهان ادامه فعالیتهای هس��تهای ایران با در نظر گرفتن شرایط
و خوس��تههای جامعه جهانی و گروهی  26تا 28درصدی معتقد بر لزوم ادامه بیقید و ش��رط فعالیتهای
هستهای ایران بودهاند.
جدول شماره  6نکات مهمی درباره نظر مردم درخصوص موضع مناسب ایران در قبال تهدیدات
و فش��ارهای جهانی را نش��ان میدهد .اکثریت پاس��خگویان بر این باور بودهاند که ایران باید بر منافع
خود پافش��اری کرده و به گس��ترش فناوری هس��تهای بپردازد .در عین حال ،با شدتگرفتن تهدیدها
از تحریم اقتصادی تا جنگ همهجانبه علیه ایران ،از درصد کس��انی که گزینه پافش��اری بر گس��ترش
فعالیته��ای هس��تهای را انتخاب کرده بودند کاس��ته و به درص��د گروه دیگری که انعط��اف در برابر
خواس��تههای غرب را ترجیح داده بودند ،افزوده ش��ده اس��ت .تمایل به انعطاف در برابر خواستههای
غرب با احتمال تشدید عواقب پرونده هستهای بیشتر شده بود .این یافته با نتایج پیشین در خصوص
میزان آمادگی شهروندان برای پذیرش پیامدهای پرونده هستهای ،همخوانی دارد .پیشتر این نتیجه به
دس��ت آمده بود که با تشدید پیامدهای احتمالی پرونده هستهای ،آمادگی مردم برای پذیرش و تحمل
این پیامدها ،کمتر شده بود.
مقایس��ه نتایج دو محور اخیر ،یعنی دیدگاه ش��هروندان تهرانی در خصوص واکنش مناس��ب ایران
ب��ه خواس��تههای مجامع بینالمللی و واکنش مناس��ب ای��ران به تهدیدهای جهانی ،نش��ان میدهد تا
هنگامی که فضای تعامل و همکاری و همچنین مطرحشدن خواستههای معقول جهانی مطرح باشد،
اکثریت پاس��خگویان خواهان ادامه فعالیتهای هستهای ایران با در نظر گرفتن شرایط و خواستههای
جامعه جهانی میباش��ند ،اما هنگامی که فضای حاکم بر مناسبات پرونده هستهای به سمت تهدید و
فش��ارهای جهانی پیش برود ،اکثریت پاسخگویان ،گزینه پافش��اری بر منافع و گسترش فعالیتهای
هس��تهای و عدم انعطاف در برابر خواستههای کش��ورهای غربی را به مسئوالن پیشنهاد میکنند .این
در واقع ،بیانگر دیدگاه غالب در میان مس��ئوالن ارش��د نظام و مذاکرهکنندگان هستهای ایران است که
در صحبته��ای اخی��ر دکتر روحانی در س��ازمان ملل نیز مطرح ش��د مبنی بر اینکه «ما در یک س��ال
گذش��ته ،به شفافترین گفتوگوها ،برای اعتمادس��ازی در موضوع هستهای ایران دست زدهایم؛ و نه
در اث��ر تهدی��د و تحریم که بر مبنای اراده ملت خ��ود ،مذاکره جدی و صادقانه را در دس��تور کار قرار
دادهایم زیرا بر این باوریم که موضوع هس��تهای ،یک راهحل ،بیش��تر ندارد و آن فقط مذاکره اس��ت و
اگر برخی در تخیل خویش ،به راههای دیگری میاندیش��ند ،س��خت در اشتباه هستند» .این نتیجه در
واقع میتواند نش��ان دهد که نظر اکثریت پاس��خگویان نه گزینه تقابل و رویارویی ،بلکه مذاکره مبتنی
بر احترام و تکریم متقابل اس��ت.
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جدول ( :)6واکنش مورد انتظار شهروندان تهرانی از نظام در برابر اقدامات احتمالی کشورهای خارجی در رابطه
با پرونده هستهای
بر روی منافع خود پافشاری کند و به

از خود انعطاف نشان دهد و خواست

گسترش فناوری هستهای بپردازد

کشورهای غربی را بپذیرد

بیپاسخ /سایر

بهمن 1384

اردیبهشت 1385

آبان   1386

اسفند 1386

مرداد87

بهمن 1384

اردیبهشت 1385

آبان   1386

اسفند 1386

مرداد87

بهمن 1384

اردیبهشت 1385

آبان 1386

اسفند 1386

مرداد87

در صورت اعمال
تحریمهای

اقتصادی علیه

4/1 1/6 2/9 2/7 3/1 24/4 19/8 18/2 21/5 32/9 71/5 78/6 78/9 75/8 64

ایران

در صورت حمله
محدود نظامی
به ایران

در صورت جنگ

4 1/8 2/6 4/3 2/5 32/4 25/8 27/7 35/6 41/9 63/6 72/4 69/7 60/9 55/6

نظامیهمهجانبه 51/1 65/9 61/4 51/9 50/2

با ایران

4/3 1/9 3/3 4 2/7 44/6 32/2 35/3 44/1 47

جدول ش��ماره  7نش��ان میدهد اکثریت قاطع پاسخگویان در س��ال  1382باور داشتند که آژانس با
ایران رفتاری تبعیضآمیز و تحت فشار آمریکا دارد .نظر پاسخگویان در مردادماه  1382به گونهای تغییر
کرده که هنوز اس��تقالل و واقعبینی آژانس را به رس��میت نمیشناختند ،اما درصد گزینه نمیدانم افزوده
ش��ده و نشان میدهد نشانههای تردید در مردم بیشتر ش��ده است .نتایج نظرسنجیها حاکی از آن است
ک��ه اکثریت قریب به اتفاق ش��هروندان در مقاطع زمان��ی مختلف ،عملکرد قدرته��ای غربی در قبال
پرونده هس��تهای ایران را غیرمنطقی و ناعادالنه ارزیابی کرده بودند و در نظرسنجیهای بهمن  1384تا
آبانماه - 1386به جز کاهش جزئی در نظرس��نجی اردبیهش��تماه  -1385این باور در میان شهروندان
تهرانی گس��ترش بیش��تری یافته بود ،اما در آخرین نظرس��نجی که در اردیبهش��ت ماه  1393اجرا ش��ده
بود ،ش��اهد کاهش محسوس نسبت کسانی هس��تیم که معتقد به غیرمنطقی و غیرعادالنهبودن عملکرد
قدرتهای غربی در تعامل با پرونده هستهای ایران بودند .نسبت این افراد در نظرسنجی آبان ماه 1386
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به حدود 80درصد رس��یده بود ،در نظرس��نجی اردیبهشت  ،1393این نسبت به حدود 54درصد کاهش
یافته اس��ت .مهمترین رخداد پرونده هس��تهای قبل از این نظرس��نجی ،موفقیت دولت آقای روحانی در
رس��یدن به توافق ژنو بود .بر اس��اس این توافقنامه که برای «رس��یدن به راهحل جامع بلندمدت و مورد
توافق طرفین» و با هدف «تضمیننمودن صلحآمیزبودن برنامه هس��تهای ایران» امضا ش��د ،طرفین «به
صورت داوطلبانه» متعهد ش��دند اقدامات متقابلی را به عنوان گام اول را ه حل جامع انجام دهند .بنا بر
این توافق ،ایران برنامه هستهای خود و غنیسازی اورانیوم را به شکلی محدود ادامه خواهد داد و نظارت
آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بر تأسیس��ات خود تسهیل خواهد نمود .در عوض ،طرف مقابل بخشی
از تحریمهای وضعش��ده علیه ایران را تعلیق و از وضع تحریمهای جدید اعم از بینالمللی ،چندجانبه و
یکجانبه خودداری خواهد کرد.
جدول ( :)7دیدگاه شهروندان تهرانی درخصوص استقالل عمل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
درست

نادرست

نمیدانم

گویه

سال

82/8

17/2

0

87/8

12/2

0

به عقیده شما تصمیمات آژانس بینالمللی انرژی

تحت تأثیر و

مستقل و

هستهای مستقل و واقعبینانه است یا تحت تأثیر

نفوذ آمریكا

واقعبینانه

و نفوذ آمریكا اتخاذ میشود؟

59/1

15/9

رفتار آژانس اتمی در مورد ایران تبعیضآمیز
مهرماه

است.

1382

اقدام آژانس در صدور این قطعنامه تحت
فشارهای آمریکا صورت گرفته است.

مردادماه
1383

نمیدانم
23/2

جدول ( :)8میزان منطقی و عادالنهبودن عملکرد غربیها در تعامل با پرونده اتمی ایران
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بهمنماه

اردیبهشتماه

اردیبهشت

آبانماه

اردیبهشت

1384

1385

1386

1386

1393

زیاد

4

8

6/8

6/8

19

نه زیاد ،نه کم

12/3

11/5

5/7

9/2

26/2

کم

70/1

67/9

74/4

80/4

53/6

بیپاسخ

13/6

12/5

12/7

3/6

1/2

کل

100

100

100

100

100
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نظرس��نجیای ک��ه در بهمنم��اه  5- 1384روز پیش از ارج��اع پرونده هس��تهای ایران به
ش��ورای امنیت -اجرا شد ،نش��ان میدهد تنها 13درصد ش��هروندان تهرانی ،ارجاع پرونده به
ش��ورای امنیت را پیشبینی میکردند و نزدیک به  44درصد پاس��خگویان پیشبینی کرده بودند
پرونده به ش��کلی مس��المتآمیز حل و فصل خواهد ش��د .حدود چهار ماه بعد در نظرس��نجی
اردیبهشتماه  ،1385بهرغم ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت ،خوشبینی نسبت
به حل و فصل مس��المتآمیز پرونده هس��تهای ایران بیش��تر ش��ده بود .حدود یک ماه پیش از
اجرای نظرسنجی اردیبهشتماه  ،1385اولین خبر موفقیت هستهای مبنی بر دستیابی ایران به
چرخه غنیس��ازی اورانیوم در تأسیس��ات نطنز اعالم شده بود که میتوان احتمال داد اعالم این
خبر تأثیر مثبتی در افزایش امیدواری پاسخگویان به حل و فصل مسالمتآمیز پرونده هستهای
ایران داشته است .البته ،نسبت کسانی که تحریم ایران را پیشبینی میکردند نیز حدود  8درصد
افزایش یافته بود.
فضای خوشبینی در خصوص پرونده هس��تهای ایران ،در نظرس��نجی اس��فندماه  1386نیز
وجود دارد و حدود  57درصد پاس��خگویان آینده پرونده هس��تهای ایران را امیدوارکننده ارزیابی
ک��رده بودن��د .تحوالت امیدوارکنن��دهای در فاصله زمانی بین نظرس��نجی اردیبهش��ت  1385تا
نظرس��نجی اسفند  ،1386در پرونده هس��تهای ایران رخ داده بود .مذاکرات نهایی بر سر موضوع
س��انتریفیوژهای  1Pو  2Pصورت گرفته بود و آژانس رفع اتهامات مربوط به این س��انتریفیوژها
و همچنین همکاری گس��ترده ایران ب��ا آژانس را اعالم کرده بود .همچنین در اس��فندماه ،1386
گزارش آژانس مبنی بر افزایش همکاری ایران با آژانس و عدم وجود ش��واهد دال بر نظامیبودن
فعالیتهای هستهای ایران منتشر شده بود ،اما به رغم وجود فضای خوشبینی و امیدوارکننده،
ش��هروندان تهران��ی نظر قاطع��ی در خصوص احتمال صدور س��ومین قطعنامه ش��ورای امنیت
علیه ایران نداش��تند .هرچند حدود 36درصد ش��هروندان تهرانی احتم��ال کمی میدادند که این
قطعنامه صادر ش��ود ،در مقابل نزدیک به 31درصد پاس��خگویان احتمال صدور قطعنامه سوم را
زی��اد ارزیابی کرده بودند .حدود  24درصد پاس��خگویان نیز تا ح��دودی احتمال میدادند چنین
قطعنامهای صادر خواهد شد.
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جدول ( :)9پیشبینی شهروندان تهرانی درخصوص تحوالت و سرانجام پرونده هستهای

گویه

درصد

به شورای امنیت خواهد رفت و ایران تحریم خواهد شد.

13/1

به درگیری نظامی بین ایران و امریکا منجر خواهد شد.

9

به همین شکل تداوم خواهد یافت.

17/2

نمیدانم

17/2

به شکل مسالمتآمیز حل و فصل خواهد شد.

74/8

به شکلی مسالمتآمیز حل و فصل خواهد شد.

بهمن
1384
پیشبینی آینده پرونده
هستهای ایران

کل

100

به تحریم اقتصادی ایران منجر میشود.

اردیبهشت
1385

20/8
4/6

بیپاسخ
کل

ارزیابی از آینده پرونده
هستهای ایران

اسفندماه
احتمال صدور قطعنامه 1386
سوم علیه ایران در
شورای امنیت

43/6

100

نمیدانم/
خیلی
خیلی
امیدوارکننده بینابین نگرانکننده
نگرانکننده بیپاسخ
امیدوارکننده
7/9

49/2

خیلی کم

کم

13/9

21/8

20/8

تا
حدودی
23/7

13/9
زیاد
23/9

5/4

2/7

نمیدانم/
خیلی زیاد
بیپاسخ
6/8

9/9

صدور بیانیه تهران یکی از رخدادهای دیپلماتیک مهم در پرونده هستهای بود ،اما نتایج نظرسنجی خردادماه
 1389نشان میدهد اکثریت شهروندان تهرانی ( 66/1درصد) در خصوص این بیانیه اظهار بیاطالعی کرده بودند.
از میان کسانی که از این بیانیه اطالع داشتند نیز  44/5درصد (برابر  15/1درصد کل نمونه) بر این باور بودند که
این بیانیه تأثیر کمی در حل پرونده هستهای ایران خواهد داشت .در حالی که تنها  28/2درصد پاس خگویانی که از
این بیانیه اطالع داشتند (برابر  9/6درصد کل نمونه) تأثیر این بیانیه در حل و فصل پرونده هستهای ایران را زیاد
ارزیابی کرده بودند .الزم به ذکر است تنها نزدیک به  23درصد پاسخگویان از مفاد اصلی بیانیه تهران اطالع داشتند.
ع�لاوه بر این ،اکثریت ش��هروندان تهرانی (نزدیک به  47درصد) بر این باور بودند که کش��ورهای ترکیه و برزیل
برای تأمین منافع هستهای ایران چندان قابل اعتماد نیستند و تنها  14درصد پاسخگویان گفته بودند که برای تأمین
منافع هستهای ایران میتوان به میزان زیادی به این دو کشور اعتماد کرد .این آمارها نشان میدهد مهمترین ابتکار
دیپلماتیک قبل از ورود به مذاکرات با  1+5در دولت یازدهم ،مورد توجه و اعتماد مردم قرار نگرفته است.
نظرس��نجیهای اردیبهشتماه و اسفندماه  ،1386دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان اعتماد آنها
ب��ه توانایی دولت برای حل بحران هس��تهای را بررس��ی میکنند .بیش از  52درصد ش��هروندان تهرانی در
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نظرسنجی اردیبهشت  1386اعتماد زیادی به توانایی دولت در حل پرونده هستهای داشتهاند و حدود 23
درصد نیز اعتمادشان کم بوده است .نظرسنجی اسفندماه  1386نشان میداد از نسبت هر دو گروه کاسته
شده و به نسبت افرادی که ارزیابی میانهای از توان دولت در حل پرونده هستهای داشتند افزوده شده بود.
نسبت افرادی که چنین دیدگاهی داشتند از  15درصد در نظرسنجی اردیبهشت ماه به نزدیک به  29درصد
در نظرسنجی اسفندماه افزایش یافته بود .به عبارت دیگر ،از نگرشهای خوش بینانه و بدبینانه نسبت به
توانایی دولت در زمینه پرونده هستهای کاسته شده و نگرشهای میانه گسترش یافته بود.
جدول ( :)10ارزیابی شهروندان از اقدامات دولت دهم در زمینه پرونده هستهای
زیاد

تا حدودی

کم

یپاسخ /نمیدانم
ب 

سال

55/7

14/6

16/2

13/4

خرداد
1389

میزان تأثیر بیانیه تهران در حل مسئله
هستهای ایران

28/2

24/2

44/5

3

خرداد
1389

میزان قابل اعتماد بودن کشورهای ترکیه و برزیل
به عنوان تأمین کننده منافع هستهای ایران

14

16/4

46/8

22/8

اردیبهشت میزان تأثیر پیشرفتهای اخیر در دستیابی نهایی
کشور به انرژی هستهای
1386

جدول ( :)11میزان اعتماد شهروندان تهرانی به توانایی دولت دهم برای حل بحران هستهای کشور
اردیبهشتماه 1386

اسفندماه 1386

زیاد

52/3

49/1

تا حدودی

15/1

28/8

کم

23/1

19/6

بیپاسخ

9/4

2/5

کل

100

100/0

نظرس��نجی مردادماه  1387نش��ان میدهد بیش از  45درصد پاس��خگویان عملکرد دولت در پرونده
هستهای را به میزان زیادی موفقیتآمیز ارزیابی کرده بودند .ارزیابی شهروندان تهرانی از عملکرد دولت
ً
در زمینه پرونده هس��تهای در خرداد  1389کامال معکوس میش��ود ،به گونهای که  41درصد پاسخگویان
موفقیت کمی برای دولت در این پرونده قائل بوده و در مقابل ،تنها  22درصد شهروندان گفته بودند دولت
موفقیت زیادی در پرونده هستهای داشته است.
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تغیی��ر نگرش ش��هروندان در خص��وص عملکرد دولت در زمینه پرونده هس��تهای را میتوان بر اس��اس
تحوالت این پرونده توضیح داد .بس��تههای پیش��نهادی میان ایران و گروه  5+1در اردیبهشت و خرداد قبل
از نظرس��نجی مردادماه  1387رد و بدل ش��ده بود و مهمتر از آن نخس��تین دور مذاکرات ایران با گروه 5+1
تح��ت عنوان مذاک��رات «ژنو  »1در  20تیرماه  1387آغاز ش��ده بود .وقوع این تحوالت در آس��تانه اجرای
نظرسنجی مرداد  1387را میتوان از جمله عوامل تأثیرگذار در نگرش مثبت شهروندان تهرانی درخصوص
عملکرد هس��تهای دولت در نظر گرفت .روند تحوالت در فاصله زمانی بین نظرس��نجی مردادماه  1387و
خردادماه  1389بیش��تر به س��مت تخاصم و رویارویی پیش رفته بود .ش��ورای امنیت در این فاصله زمانی
سه قطعنامه علیه ایران صادر کرده و مذاکرات حدود  8ماه متوقف شده بود .مهمترین تحول ،صدور بیانیه
 1929در  19خرداد و پس از آن وقفه  8ماهه در مذاکرات بود .این قطعنامه بر مفاد قطعنامههای قبلی تأکید
کرده و تحریمهای جدیدی پیشبینی کرده بود .آمریکا و کش��ورهای اروپایی نیز تحریمهای جداگانهای را
علیه ایران وضع کرده و تالشهایی را در جهت همس��وکردن کش��ورهای دیگر علیه ایران بهکار بس��تند .این
تحول نش��ان میدهد اعتماد به مدیران پرونده هس��تهای ایران در دولت دهم رو به کاهش بوده است .اگرچه
نظرس��نجی درباره اعتماد به تیم مذاکرات در فاصله  1389تا  1392در دس��ت نیست اما میتوان برآورد کرد
که بر اثر تش��دید تحریمها و آشکارتر شدن تأثیرات حل نشدن پرونده هستهای ،میزان اعتماد بیش از آنچه
درخرداد 1389مش��اهدهمیش��ودکاهشیافتهاس��ت.
نظرس��نجی مردادم��اه  1392همزمان ب��ا روی کار آمدن دولت یازدهم و حدود یک م��اه و نیم قبل از
مذاکرات ژنو  4اجرا ش��ده اس��ت 50 .درصد پاسخگویان اعتماد زیادی به توانایی آقای روحانی در زمینه
حل مش��کالت ناشی از پرونده هستهای داشتند .حدود 30درصد گفته بودند تا حدودی به ایشان اعتماد
دارند و نزدیک به 20درصد گفته بودند اعتماد کمی به توانایی ایش��ان در رفع مش��کالت ناش��ی از پرونده
هستهای دارند.
جدول ( :)12ارزیابی شهروندان تهرانی از میزان موفقیت دولت دهم در حل پرونده هستهای ایران
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مرداد 87

خرداد 89

زیاد

45/2

22/1

تا حدودی

28/7

14/8

کم

21/1

41

نمیدانم /بیپاسخ

5/1

22/2

کل

100/0

100/0
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همچنی��ن کمت��ر از یک س��ال پس از نظرس��نجی ف��وق ،نظرس��نجی در اردبیهش��ت  1393همچنان
نش��اندهنده اعتماد اکثریت ش��هروندان تهرانی به تیم مذاکرهکننده هس��تهای ایران بود .این مطالعه اولین
نظرسنجی پس از امضای توافقنامه ژنو بود.
جدول ( :)13میزان اعتماد شهروندان تهرانی به توانایی دولت آقای روحانی برای حل بحران هستهای کشور
سال

کم

تا حدودی

زیاد

بی پاسخ

اعتماد به توانایی آقای روحانی
در زمینه حل مشكالت ناشی از
پرونده هستهای

مرداد
1392

19/5

29/7

49/6

1/2

اطمینان به تیم مذاکرهکننده
هستهای

اردیبهشت
1393

28/5

25

45/4

1/2

جدول ( :)14ارزیابی شهروندان از عملکرد دولت آقای روحانی در زمینه پرونده هستهای (آبان ماه )1392
عملکرد دولت یازدهم

خوب

متوسط

ضعیف

یپاسخ
ب 

مذاکرات هستهای با حفظ حقوق مردم ایران

65/7

17/4

14/9

2/0

نظرسنجی آبان  1392نشان میداد  66درصد شهروندان تهرانی عملکرد دولت یازدهم در زمینه مذاکرات
هس��تهای هم��راه با حفظ حقوق م��ردم ایران را خوب ارزیاب��ی کرده بودند و فقط  15درصد پاس��خگویان،
عملک��رد دولت در این زمینه را ضعیف ارزیابی میکردند .مقایس��ه این نتایج با یافتههای نظرس��نجیهای
مردادماه  87و خردادماه  89درخصوص ارزیابی ش��هروندان از عملکرد دولت نهم و دهم نش��ان میدهد با
روی کار آمدن دولت روحانی ،روند نزولی نگرش ش��هروندان تهرانی در خصوص علمکرد دولت در زمینه
پرونده هستهای متوقف شده و به میزان قابل توجهی بهبود یافته بود .نسبت شهروندانی که موفقیت زیادی
برای دولت در پرونده هستهای قائل بودند در دولتهای نهم و دهم از  45/2درصد در مردادماه  1387به
 22/1درصد در خردادماه  1389کاهش یافته بود اما نسبت این افراد در دولت یازدهم در نظرسنجی آبانماه
 1392به  65/7درصد افزایش یافته است.
نتایج نظرسنجی مهرماه  1392نشان میدهد نزدیک به  59درصد شهروندان تهرانی امیدواری زیادی
به حل پرونده هس��تهای ایران همراه با حفظ حقوق هس��تهای کش��ور داش��تند .مهمترین رویداد سیاست
خارجی و هس��تهای قبل از انجام این نظرس��نجی ،گفتوگوی تلفنی میان حسن روحانی و باراک اوباما و
گفتوگوی مستقیم محمدجواد ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا در خصوص پرونده هستهای ایران
بود که پس از وقفه طوالنیمدت در مذاکرات و همچنین حاکمشدن فضای رویارویی به جای تعامل میان
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طرفین درگیر در پرونده هس��تهای ،باعث خوشبینی و امیدواری پاسخگویان به حل و فصل مسالمتآمیز
پرونده هس��تهای ایران شده بود .نظرسنجیهای بعدی نشان داد هرچند فضای خوشبینی و امیدواری در
میان شهروندان تهرانی حاکم بوده اما میزان آن کاهش یافته بود.
جدول ( :)15امیدواری شهروندان تهرانی نسبت به حل پرونده هستهای ایران با حفظ حقوق هستهای کشور
مهر 1392

آبان 1392

اردیبهشت 1393

زیاد

58/6

48/4

42/1

متوسط

18/4

18/8

25/3

کم

21/7

31/5

31/6

بیپاسخ

1/3

1/3

1/0

کل

100

100

100

جدول ( :)16دیدگاه شهروندان تهرانی درخصوص مهمترین دلیل عدم پیشرفت مذاکرات وین (اردیبهشت )1393
تعداد

درصد

درصد معتبر

فشار برخی جریانات سیاسی داخل كشور

301

29/9

31/3

فشار البی صهیونیستی

221

22/0

22/9

دخالت آمریكا

182

18/1

18/9

زیادهخواهی گروه5+1

147

14/6

15/3

ضعف تیم مذاكرهكننده ایران

96

9/5

10/0

سایر موارد

16

1/6

1/7

بیپاسخ

43

4/3

-

جمع

1006

100/0

100/0

کاهش امیدواری بین شهروندان تهرانی شاید نتیجه این بوده که روند واقعی تحوالت پرونده هستهای
با انتظار ذهنی آنها از س��رعت این تحوالت مطابقت نداش��ته است .به رغم شیب تند اولیه ،این تحوالت
به ویژه گفتوگوهای مس��تقیم با آمریکا در س��طح ریاس��ت جمهوری و وزیر امور خارجه در شهریورماه
و مهرم��اه ،مذاک��رات ژن��و در  16آبانماه ،ب��دون توافق خاصی به پایان رس��یده بود .ادامه روند کاهش��ی
امیدواری ش��هروندان تهرانی در نظرسنجی اردیبهش��تماه  1393را نیز میتوان نتیجه عدم توافق بر متن
«برنامه جامع همکاریهای هستهای» دانست .دور چهارم مذاکرت هیئت ایرانی به ریاست آقای ظریف
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با نمایندگان اتحادیه اروپا ،آمریکا و روس��یه در روزهای  23تا  26اردیبهشت ( 1393یعنی حدود  3روز
قب��ل از اجرای نظرس��نجی) ،به رغم موفقیت دولت یازدهم در امض��ای توافقنامه ژنو در  3آذرماه ،1392
بدون توافق بر س��ر متن «برنامه جامع همکاریهای هس��تهای» به پایان رس��ید .نظرس��نجی اردیبهشت
 1393نیز نش��ان میداد مهمترین دلیل عدم پیش��رفت مذاکرات در این مقطع زمانی از نظر  31/3درصد
پاس��خگویان ،فش��ار برخی جریانات سیاس��ی داخلی است .دالیل دیگری نظیر فش��ار البی صهیونیستی
( 22/9درص��د) ،دخال��ت آمریکا ( 18/9درصد) ،زیادهخواهی گ��روه  15/3( 5+1درصد) و ضعف تیم
مذاکرهکننده ایرانی ( 10درصد) بیان شده بود.
توافقنام��ه هس��تهای می��ان ای��ران و  1+5در  23تیرماه  1394به امضا رس��ید .اولین نظرس��نجی مرکز
ً
افکارس��نجی دانشجویان ایران درباره پرونده هس��تهای در  15مرداد  1394و تقریبا یک ماه بعد از حصول
توافق انجام ش��ده اس��ت .نتایج این نظرس��نجی نشان میداد فقط  13.9درصد پاس��خگویان معتقد بودند
تیم مذاکرهکننده هس��تهای در راس��تای منافع ملی ایران و مصالح مردم عمل نکرده اس��ت 64.9 .درصد
پاسخگویان توافق هستهای را زیاد و خیلی زیاد در راستای منافع مردم تلقی کرده و  21.3درصد نیز آنرا
در حد متوسط در راستای منافع ملی و مصالح مردم میدانستند.
سؤال درباره توافق هستهای به صورت صریحتری نیز پرسیده شده است« :آیا توافق هستهای به دست
آمده را به نفع ملت ایران میدانید؟»  67.1درصد پاس��خگویان پاس��خ بله ،و  14.6درصد پاس��خ خیر را
برگزی��ده و  18.3درصد نی��ز گزینه نمیدانم را انتخاب ک��رده بودند 77.7 .درصد مذاک��رات و رفتار تیم
مذاکرهکننده را عزتمندانه تلقی کرده بودند و فقط  11.1درصد آنرا عزتمندانه نمیدانستند 15.6 .درصد
پاس��خگویان توافق حاصلشده را مطابق خواست و میل آحاد مردم ایران نمیدانستند اما بقیه به عکس آن
معتقد بودند .پاسخگویان میزان اهمیت مذاکرات هستهای در حفظ حقوق مردم را بسیار زیاد میدانستند.
 88.4درصد پاس��خگویان معتقد بودند مذاکرات برای حفظ حقوق مردم بس��یار مهم بوده اس��ت و فقط
 11.7درص��د مذاک��رات را معمولی یا بیاهمی��ت میخواندند 12 .درصد نیز عملک��رد در مذاکرات توأم با
حف��ظ حق��وق مردم را ضعیف ارزیابی میکردند ،اما  88درصد نظری عکس آن داش��تهاند 86.2 .درصد
پاسخگویان نیز انجام مذاکره و رسیدن به توافق را تأیید میکردهاند.
آخرین نظرسنجی انجامشده در مردادماه  ،1395یک سال بعد از امضای توافقنامه برجام و هشت ماه
پس از اجراییشدن برجام ،وجه دیگری از سرمایه اجتماعی و اعتماد خلقشده در جریان پرونده هستهای
و سیاس��ت خارجی دولت را نش��ان میدهد .این نظرسنجی که در س��طح ملی و با حجم نمونه  4388نفر
انجام ش��ده است نشان میدهد  34درصد افراد معتقدند برجام فایدهای نداشته است ،اما بقیه قائل به این
بودهاند که برجام تا همین زمان نیز برای کش��ور فواید مش��هود داشته ( 15.7درصد) و بقیه به آشکارشدن
فوای��د برجام معتقد بودهاند ( 48.7درصد) ،درصد بس��یار اندکی نیز اظهار بیاطالعی کردهاند .دو س��وم
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جمعیت نمونه قائل به فایدهمندی برجام برای منافع ملی هستند و این میزان بهرغم وجود فضای انتقادی
برخی رسانهها علیه برجام بسیار قابل توجه است.
به رغم آنکه انتقادات بس��یار زیادی در فضای رس��انهای علیه برجام طرح شده و منتقدان تندرو دولت
از عباراتی نامتعارف و غیرمنصفانه نیز علیه آن اس��تفاده کردهاند ،اما جالب توجه اس��ت که در نظرسنجی
مردادماه  1395فقط  22.2درصد پاس��خگویان خواستار عدم پایبندی ایران به تعهداتش شدهاند .این بدان
معناست که اکثریت قاطع مردم برجام را به نفع منافع ملی دانسته و خواستار پایبندی به اجرای آن بودهاند.
عمدهترین سیاس��ت و برنامه دولت یازدهم در عرصه سیاس��ت خارجی معطوف به برجام بوده و مردم
بیشترین قضاوت خود درباره عملکرد سیاست خارجی را در برجام مشاهده میکنند .برجام نیروی محرکه
سیاس��ت خارجی دولت یازدهم بوده است .نگاه مردم به سیاست خارجی دولت یازدهم ،بازتابی از ادراک
ایش��ان از برجام نیز هست 80.7 .درصد پاسخگویان نظرسنجی اوایل مرداد  ،1395اهمیت زیاد و خیلی
زیاد برای روابط خارجی قائل شدهاند.
جمعبندی نتایج نظرسنجیها

نتایج نظرسنجیها نشان میدهد همراه با تحوالت فزآینده پرونده هستهای ایران ،پیگیری اخبار این پرونده
توس��ط شهروندان تهرانی روندی صعودی داش��ته است .نسبت کسانی که اخبار پرونده هستهای را زیاد یا
تا حدودی پیگری میکردند ،از  66/1درصد در نظرس��نجی بهمن  1384به  67/8درصد در نظرس��نجی
اردیبهشت  1386افزایش پیدا کرده بود.
همچنین ،در همه نظرس��نجیهای انجامشده اکثریت ش��هروندان تهرانی بر ضرورت دستیابی ایران به
فن��اوری هس��تهای تأکید کرده بودند ،اما نگرش ش��هروندان تهرانی در این خص��وص تحت تأثیر تحوالت
پرونده هس��تهای ،همراه با فراز و نش��یبهایی بوده است .در نظرس��نجی مرداد  1383که در فاصله زمانی
کوتاهی پس از ادعاهای آژانس مبنی بر وجود نشانههایی از اورانیوم غنیشده به میزانی فراتر از سطح الزم
برای تولید غیرنظامی انرژی هس��تهای و همچنین اظه��ارات برخی دیپلماتهای غربی درخصوص تالش
ایران برای تهیه برخی قطعات مربوط به فعالیتهای هستهای از بازار سیاه ،از نسبت افرادی که بر ضرورت
دستیابی ایران به فناوری هستهای تأکید کرده بودند ،کاسته شده بود.
دیدگاه شهروندان درخصوص مقاصد و اهداف فعالیتهای هستهای ایران نیز متأثر از تحوالت پرونده
هس��تهای بوده ،اما بیش��تر پاس��خگویان ،طرفدار اهداف صلح آمیز فعالیتهای هس��تهای بودهاند .روند
صعودی موفقیت ایران در اقناع افکار عمومی به صلحآمیزبودن فعالیتهای هستهای تا اردیبهشت 1385
ادامه داش��ت ،به گونهای که درصد افراد معتقد به صلحآمیزبودن فعالیتهای هس��تهای ایران از حدود 40
درصد در مرداد  1383به  53درصد در اردیبهش��ت  1385افزایش یافته بود ،اما در نظرسنجی اردیبهشت
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 ،1386این روند متوقف شده و جهت آن معکوس میشود .به گونهای که از نسبت افراد معتقد به صلحآمیز
بودن فعالیتهای هستهای ایران کاسته شده و به نسبت گروه دیگر که معتقد به نظامی بودن فعالیت های
هستهای ایران بودند ،افزوده شده بود.
یافتههای نظرس��نجیها نش��ان میدهد ش��روع بح��ران پرونده هس��تهای همراه با اظه��ار نگرانی زیاد
ش��هروندان تهرانی درخصوص پیامدهای احتمالی این پرونده و تأثیر آن بر اوضاع داخلی بوده اس��ت .اما
با گذش��ت زمان از میزان نگرانیهای ش��هروندان تهرانی کاس��ته ش��ده بود ،هرچند که به تناسب تحوالت
ای��ن پرون��ده ،نگرانیها نیز همراه با افت و خیز بوده اس��ت .هر گاه فضای هم��کاری بین طرفهای درگیر
پرونده غلبه داشته ،میزان نگرانیها کاهش یافته و در مقاطع دیگر که رویاروییها بیشتر محسوس بوده ،با
افزایش نگرانیها همراه بوده اس��ت .صدور دو قطعنامه شورای امنیت درخصوص تعلیق و سپس تعطیلی
فعالیتهای هس��تهای ایران و همچنین تحریم صنایع هستهای و موشکی از یک سو و تأکید ایران بر ادامه
فعالیتهای هس��تهای با اعالم دس��تیابی به غنیسازی صنعتی از س��وی دیگر ،باعث افزایش نگرانیهای
شهروندان تهرانی در نظرسنجی اردیبهشت  1386بوده است.
نتایج نظرس��نجیهای ایس��پا همچنین نش��ان میدهد هرچند اکثریت پاس��خگویان خواهان پافشاری
مس��ئوالن بر منافع ملی و گس��ترش فعالیتهای هستهای هستند ،اما با افزایش شدت پیامدهای احتمالی
پرونده هستهای همچون تحریم و حمله نظامی ،آمادگی مردم برای پذیرش و تحمل این پیامدها کمتر شده
اس��ت .تأکید مردم بر ادامه فعالیتهای هس��تهای نیز با ش��دتگرفتن پیامدهای احتمالی پرونده هستهای
کاهش یافته اس��ت .ش��دتگرفتن تهدیدها -از تحریم اقتصادی تا جنگ همهجانبه علیه ایران -از درصد
کسانی که گزینه پافشاری بر گسترش فعالیتهای هستهای را انتخاب کرده بودند ،کاسته و به درصد گروه
دیگ��ر که انعطاف در برابر خواس��تههای غرب را ترجیح داده بودند ،افزوده ش��ده ب��ود .یافتههای دیگر این
نظرس��نجیها نیز نش��ان میدهد هم در زمان مطرحش��دن امضای پروتکل الحاقی و هم پس از صدور دو
قطعنامه ش��ورای امنیت مبنی بر تعطیلی فعالیتهای هس��تهای ایران و تحریم صنایع هستهای و موشکی،
اکثری��ت ش��هروندان تهران��ی خواهان ادامه فعالیتهای هس��تهای ای��ران با درنظر گرفتن ش��رایط و تأمین
خواستههای جامعه جهانی بودهاند.
نتایج در خصوص واکنش مناس��ب ایران به خواس��تههای مجامع بینالمللی و واکنش مناس��ب ایران
ب��ه تهدیده��ای جهانی ،نش��ان میدهد تا هنگامی که فض��ای تعامل و همکاری و همچنین مطرحش��دن
خواس��تههای معقول جهانی مطرح باش��د ،اکثریت پاس��خگویان خواه��ان ادامه فعالیتهای هس��تهای
ای��ران با در نظر گرفتن ش��رایط و خواس��تههای جامعه جهانی هس��تند ،اما هنگامی ک��ه فضای حاکم بر
مناس��بات پرونده هستهای به س��مت تهدید و فش��ارهای جهانی پیش برود ،اکثریت پاسخگویان ،گزینه
پافش��اری بر منافع و گس��ترش فعالیتهای هس��تهای و عدم انعطاف در برابر خواس��تههای کش��ورهای
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غربی را به مس��ئوالن پیش��نهاد میکنند .این در واقع بیانگر دیدگاه غالب در میان مس��ئوالن ارشد نظام و
مذاکرهکنندگان هستهای ایران است.
گرایش شهروندان تهرانی به مذاکره مبتنی بر احترام و تکریم متقابل را در ارزیابی شهروندان از عملکرد
هس��تهای دولت نیز میتوان مش��اهده کرد .رد و بدل شدن بستههای پیش��نهادی میان ایران و گروه  5+1و
مهمتر از آن نخس��تین دور مذاکرات ایران با این گروه در ماههای قبل از نظرس��نجی مردادماه  ،1387تأثیر
مثبتی بر ارزیابی ش��هروندان تهرانی از عملکرد هس��تهای دولت نهم گذاش��ته بود ،ب��ه گونهای که اکثریت
پاسخگویان عملکرد دولت در این زمینه را موفقیتآمیز ارزیابی کرده بودند .فضای مخاصمهآمیز و مبتنی بر
رویارویی ناشی از صدور سه قطعنامه شورای امنیت به ویژه صدور بیانیه  1929پس از وقفه هشت ماهه در
مذاکرات با تأکید بر مفاد قطعنامههای قبلی و پیشبینی تحریمهای جدید و همچنین تحریمهای جداگانه
از س��وی آمریکا و کش��ورهای اروپایی و تالش آنها برای همس��وکردن کش��ورهای دیگر در جهت اعمال
فش��ار بر ایران ،نگرش منفی ش��هروندان تهرانی را در خصوص عملکرد هستهای دولت دهم در نظرسنجی
خردادماه  1389را به همراه داشت ،به گونهای که اکثریت شهروندان تهرانی عملکرد دولت در این زمینه را
ناموفق ارزیابی کرده بودند
روی کار آمدن دولت یازدهم و تأکید بر مذاکراه به عنوان را ه حل پرونده هس��تهای و به ویژه مذاکرات
مس��تقیم ایران با مقامات آمریکایی و برگزاری نشست ژنو  1پس از وقفه طوالنیمدت مذاکرات هستهای،
ارزیاب��ی ش��هروندان تهرانی از عملکرد هس��تهای دول��ت به میزان بس��یاری زیادی بهب��ود یافت .آخرین
نظرس��نجی در دول��ت دهم در خردادماه  1389نش��ان میدهد تنها حدود  22درصد ش��هروندان ،عملکرد
هس��تهای دولت دهم را موفقیتآمیز ارزیابی کرده بودند ،اما نظرس��نجی آبان  1392حاکی از آن اس��ت که
خگویان (نزدیک ب��ه  66درصد) ،عملکرد دولت آقای روحانی در زمینه مذاکرات هس��تهای
اکثریت پاس�� 
همراه با حفظ حقوق مردم ایران را موفقیتآمیز ارزیابی کرده بودند.
روی کار آمدن دولت یازدهم خوشبینی و امیدواری زیادی را در خصوص حل و فصل پرونده هستهای
همراه با حفظ حقوق مردم ایران به همراه داشته ،اما امیدواری شهروندان نسبت به حل و فصل مسالمتآمیز
پرونده هس��تهای به تدریج روندی نزولی به خود میگیرد .این روند نزولی میتواند نتیجه عدم تطابق روند
واقعی تحوالت پرونده هس��تهای با خوشبینی اولیه افراد و انتظار آنها از س��رعت تحوالت پرونده باشد.
کاهش امیدواری ش��هروندان بیش از آنکه ناش��ی از عملکرد دولت باش��د ،ناشی از برخی کارشکنیها در
روند مذاکرات بوده اس��ت .نظرسنجی اردیبهشت  1393نشان میدهد ش��هروندان تهرانی مهمترین دلیل
عدم پیشرفت مذاکرات هستهای را فشارها و کارشکنیهای برخی جریانهای سیاسی داخلی عنوان کرده
و عوام��ل دیگری همچون فش��ار البی صهیونیس��تی و دخالت آمریکا در مراتب بع��دی اهمیت قرار گرفته
بودند .ضعف تیم مذاکرهکننده ایرانی به عنوان آخرین دلیل عنوان ش��ده و تنها  10درصد پاس��خگویان به آن
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اشاره کرده بودند .بر خالف اعالم دلواپسی برخی جریانهای داخلی در خصوص نتایج مذاکرات هستهای،
اکثریت ش��هروندان تهرانی به نتایج مذاکرات امیدوار بوده و دلواپس��ی آنها بیش��تر ناشی از کارشکنیها و
فشارهای برخی جریانهای داخلی است .اکثریت پاسخگویان (بیش از  60درصد) بر ضرورت مراجعه به
افکار عمومی در تصمیمگیریهای مربوط به پرونده هستهای تأکید داشتهاند و مردم –بهرغم پیچیدگیهای
تخصصی پرونده– خود را صاحب حق در تعیین سرنوشت پرونده تلقی میکردهاند.
یافتههای نظرسنجیها به ما امکان میدهد نتایج تحلیل آنها را در محورهای زیر خالصه کنیم:
 .1جمهوری اس�لامی ایران در قانعکردن افکار عمومی خود در زمینه صلحآمیزبودن برنامه هستهای و
رفتار تبعیضآمیز غرب و آژانس بینالمللی انرژی اتمی موفق بوده اس��ت .اکثریت ش��هروندان نیز بر
این باور بودهاند که فعالیتهای هس��تهای ایران باید در زمینههای علمی و صلح آمیز باش��د و از نظر
آنها در حال حاضر نیز ایران به دنبال استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است.
 .2اکثریت پاسخگویان بر دستیابی ایران به فناوری هستهای و گسترش این فعالیتها با در نظر گرفتن
شرایط جهانی و مورد توجه قرار دادن خواستههای مجامع بینالمللی تأکید داشتهاند.
 .3شدت گرفتن تهدیدهای احتمالی -از تحریم اقتصادی تا حمله نظامی به ایران -آمادگی شهروندان
برای پذیرش و تحمل این پیامدها را به طرز معناداری تحت تأثیر قرار میداده و میزان باور به ضرورت
انعطاف داخلی در برابر خواستههای مجامع بینالمللی افزوده میشده است.
 .4رویکرد مطلوب افکارعمومی درخصوص پرونده هستهای مذاکراه مبتنی بر احترام و تکریم متقابل
اس��ت و ارزیابی شهروندان از عملکرد هستهای دولت به میزان زیادی متأثر از میزان موفقیت دولت
در اجتناب از رویارویی با جامعه جهانی و حرکت به س��مت همکاری متقابل و مذاکره با قدرتها
و مجامع بینالمللی است.
 .5روی کار آمدن دولت یازدهم خوشبینی و امیدواری شهروندان تهرانی به حل و فصل پرونده هستهای
همراه با تأمین منافع ملی را بیشتر کرده است .شهروندان همچنین از فشارها و کارشکنیهای برخی
جریانهای داخلی در روند پیشرفت مذاکرات هستهای اظهار نگرانی کردهاند.
 .6برجام به عنوان دس��تاورد بزرگ دولت به رس��میت شناخته شده است .چنانکه پیشتر آمد88.4 ،
درصد پاس��خگویان معتق��د بود هاند مذاکرات برای حفظ حقوق مردم بس��یار مهم بوده و فقط 11.7
درصد مذاکرات را معمولی یا بیاهمیت میخواندند .آخرین نظرسنجی انجامشده در مردادماه ،1395
یک سال بعد از امضای توافقنامه برجام و هشت ماه پس از اجراییشدن برجام و در حالی که فضای
رسانهای از سوی مخالفان برجام به شدت علیه این توافقنامه تشدید شده ،دو سوم پاسخگویان قائل
به فایدهمندی برجام برای منافع ملی بودهاند و فقط  22.2درصد پاسخگویان خواستار عدم پایبندی
ایران به تعهداتش شدهاند.
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جمه��وری اس�لامی ایران بهطور کلی و دول��ت یازدهم بهطور خاص در جریان مذاکرات هس��تهای
منجر به توافقنامه برجام ،توانستهاند برای خود سرمایه اجتماعی خلق کنند .برجام توافقنامهای است که
گفتوگ��وی اجتماعی فراگیر و طوالنی درباره یکی از موضوعات مهم سیاس��ت خارجی را برانگیخت و
پس از این دوران با برداشتی مناسب در بین مردم مواجه شد .اگر حمایت اجتماعی برآمده از گفتوگوی
اجتماع��ی میان ایرانیان وجود نمیداش��ت ،هرگز نیروی اجتماعی الزم برای به س��رانجام رس��یدن برجام
شکل نمیگرفت.
برجام به مثابه مدل حل مسئله

دستاورد دیگری از برجام را که میتوان ذیل بعد اجتماعی آن تحلیل کرد به معرفی برجام بهمثابه مدل حل
ً
مس��ئله ارتباط دارد .جامعه ایران با شکلی از حل مس��ئله که پیشتر سابقه نداشته و اتفاقا برای حل سایر
مس��ائلش به آن نیاز دارد رس��یده است .برجام شکلی از پرداختن به مسئله است که در مسائل بدخیم 1رایج
است .مسئلهای بدخیم خوانده میشود که ویژگیهای زیر را داشته باشد:
 .1هیچ صورتبندی مشخصی از یک مسئله بدخیم وجود ندارد (اطالعات الزم برای شناخت مسئله،
به ایده متناظر با حل مسئله بستگی دارد) .تعریف مسئله ،خود مسئله است .ماهیت و دامنه مسئله
بس��تگی به این دارد که آنرا با چه کس��ی مطرح کنیم ،یعنی ،دس��تاندرکاران مختلف برداشتهای
مختلفی از ماهیت مسئله دارند .عنصری از حقیقت اغلب در هر برداشت از مسئله سیاستگذاری
چ برداشتی کامل یا بهطور قطعی درست یا غلط نیست.
وجود دارد .هی 
 .2اهدافی در یک مس��ئله بدخیم گس��ترده ،وجود دارد که به لحاظ درونی با یکدیگر تضاد دارند .برای
مثال ،برجام همزمان اهدافی نظیر رفع تحریمها و حفظ حقوق هس��تهای ایران را مد نظر داش��ته که
با اهداف سایر بازیگران که اغلب در قطعنامههای شورای امنیت بازتاب یافته ،در تعارض است.
 .3مسئله تا زمانی که راه حل آن پیدا نشده ،قابل تعریف نیست .کسی نمیتواند مسئله را تعریف و بعد
آنرا حل کند .تعریف مسئله و را ه حلهای آن در مسیری واحد ساخته میشوند.
 .4راه حل مس��ائل بدخیم ،درس��ت یا غلط نیس��تند ،بلکه خوب یا بد هس��تند .درس��ت یا غلط بودن
راهکارهای رفع مسائل بدخیم در یک نظام ارزشی تعریف میشوند و به همین ترتیب ،از جنس خوب
ً
و بد هستند .این مسائل عمیقا اجتماعیاند و از ای ن رو بار ارزشی دارند.
 .5دنبالکردن رویکردهای مبتنی بر «حل» یا «تعیین» مسئله ممکن است باعث شود سیاستگذاران
براس��اس فرضیههای ناموجه و نامطمئن عمل و انتظارات نامعقولی ایجاد کنند .در چنین مواردی،
پرداخت��ن ب��ه اینکه چگونه میتوان به بهترین وجه چنین مس��ائلی را مدیریت ک��رد ،میتواند مفیدتر
1. wicked problems
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باش��د .برجام نیز راهکاری از همین جنس اس��ت .برجام راهی برای مدیریت پرونده هس��تهای ارائه
کرده است.
 .6آزم��ون صریحی ب��رای ارزیابی پیامدهای ی��ک راه حل وجود ندارد .موج��ی از پیامدها در پس هر
راهحلی خوابیده اس��ت .رخدادهای پس از برجام نش��ان داد واکنشهای همه بازیگران به این راهکار
متفاوت است .هیچ کس قادر نیست همه پیامدهای ممکن را پیشبینی کند.
 .7فرص��ت ب��رای آزمون و خطا وجود ندارد .هر بار تالش برای حل مس��ئله ،پیامدهای س��نگین دارد.
تحلیلگران به س��ختی میتوانند پیامدهایی نظیر احتمال وقوع درگیری نظامی بر س��ر مس��ئله پرونده
هس��تهای را به کلی رد کنند و همگان میدانند عواقب چنین رخدادی برای همه س��نگین و سهمگین
خواهد بود .کنارنهادن برخی توانمندیهای هستهای نیز برای ایران سنگین بوده و به همین ترتیب غرب
نیز با دادن برخی امتیازات و در صورت نرسیدن به برخی خواستههایش ،هزینه سنگینی میپرداخت.
 .8مجموعه مشخصی از راهکارها در میان نیست .مجموعه راهکارهای ممکن در تعامل بررسی میشوند
ً
و کاربست آنها نیز تابع قواعد الزاما مشخصی نیست .این نکته بسیار مهمی است که برجام به مثابه
متن که  159صفحه است ،حاصل کاربست فنون مذاکره ،توانمندیهای مذاکرهکنندگان در جریان
مذاکرات ،روشهای مدیریت سیاس��ت داخلی و بس��یاری امور دیگر است .بند بند برجام بر اساس
مذاکره و متغیرهای زیاد تعین یافته است.
ً
ً
 .9هر مس��ئله تقریبا منحصر به فرد اس��ت و از این رو انتقال را ه حلها ،الزاما درس��ت نیس��ت .مس��یر
ً
طیشده در جریان برجام به همان طریق الزاما قابل تعمیم به سایر مسائل نیست.
 .10س��طح مس��ئله بیش��تر به تحلیلگر بس��تگی دارد تا ذات مسئله و هر مس��ئله قابل ارجاع به مسئله
ً
دیگری است .امروز نیز شاهد هستیم که تحلیلگران نگاههای کامال متعارضی به مسئله هستهای و
برجام دارند .مسئله هستهای و برجام نیز از سوی همه بازیگران –از جمله ایران و کشورهای  -1+5به
مسائل دیگری از جمله تعارضات راهبردی ایران و غرب ،رویکرد ایدئولوژیک ایران ،مسئله اسرائیل
و سایر مسائل ارجاع داده میشوند.
مسائل بدخیم به لحاظ اجتماعی پیچیده هستند .این نتیجهگیری کلیدی از ادبیات مربوط به مسائل
بدخیم است که نه پیچیدگی فنی مسائل بدخیم ،بلکه پیچیدگی اجتماعی آنها بر اکثر رویکردهای کنونی
ً
ح��ل مس��ئله و مدیریت پروژه غلبه میکند .راهحلهای مس��ائل بدخیم معموال مس��تلزم اقدام هماهنگ
دس��تاندرکاران نظیر سازمانها ،س��ازمانهای غیرانتفاعی ،مؤسسات اقتصادی خصوصی و افراد است.
این مس��ائل به ندرت به راحتی در محدوده مسئولیت یک سازمان قرار میگیرند .پرونده هستهای و برجام
نمونهای از چنین مسائلی هستند.
نکته بسیار مهم این است که جامعه ایران با نمونههای بسیار متنوعی از این گونه مسائل مواجه است.
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تغییر اقلیم (نیازمند درک مس��ئله و هماهنگی بین س��ازمانی) ،فرس��ایش خاک (تحت مالکیت میلیونها
مال��ک خصوصی در ش��بکه پیچیدهای از مس��ائل) ،اصالح حکمران��ی آب ،اصالح نظام اداری ،توس��عه
نامتوازن منطقهای و فس��اد روبهروست .همه اینها مس��ائلی بدخیم هستند که درست به مانند تومورهای
بدخیم سرطانی ،به سایر عرصهها نیز دستاندازی کرده و به شدت به جامعه ضربه میزنند.
حل مؤثر مس��ائل بدخیم سیاس��تگذاری با اس��تفاده از روشهای س��نتی بهکار رفته در بخش دولتی
مشکل یا حتی ناممکن است .تفکر سیاسی سنتی نشان میدهد بهترین شیوه حل مسئله سیاسی ،پیروی
از فرآیند منظم خطی است که در آن کار با پرداختن به مسئله شروع و با یافتن راه حل پایان مییابد .فرآیند
ً
مذکور معموال با درک و تعریف مس��ئله آغاز میش��ود .این امر مس��تلزم جمعآوری و تحلیل دادهها و سایر
ش��واهد و مدارک و مش��ورت با دستاندرکاران است .به محض مشخصش��دن مسئله و تجزیه و تحلیل
شواهد و آرا و نظرات دستاندرکاران ،میتوان گزینهها و یک گزینه ارجح را تعیین کرد .نتایج و بروندادها
شناسایی ،برنامههای اجرایی طراحی و اهداف اجرا مشخص میشوند .اغلب ّ
تصور بر این است که هر قدر
مسئله پیچیدهتر باشد ،دنبالکردن منظم این جریان مهمتر است .آنچه در این رویکرد به حل مسئله مغفول
میماند ،توجه به بعد اجتماعی ،گفتمانی و مشارکت جمعی در رفع مسئله است.
پرونده هستهای به مدت حداقل یک دهه در افکار عمومی جامعه ایرانی رسوخ کرده بود و مجموعهای
از عوامل از جمله تحریمهای بینالمللی این مسئله را به مسئله اول کشور بدل کرد .تحریمها و پس از آن
واردش��دن مسئله پرونده هستهای به انتخابات سال  1392این مس��ئله را اجتماعی کرد و بخشی از زندگی
روزمره مردم ش��د .ش��خصیتهایی نظیر محمد جواد ظریف و س��ایر بازیگران داخلی و خارجی ،مس��ئله
پرونده هستهای را همچون یک داستان زندگی واقعی برای مردم ایجاد کردند .مردم ایران قریب بیش از دو
سال با پرونده هستهای و در اوج آن زیستند و انتظار حل مسئله با سازوکارهای پیچیده غیرخطی ساخته
شد .دیدگاههای مختلف و متعارض در داخل کمک کرد تا وجوه بسیار بیشتری از پرونده هستهای آشکار
ّ
شود ،امری که در جریان مذاکرات سعید جلیلی با کشورهای  1+5هرگز رخ نداد و ارائه روایتهای یکه از
مذاکرات سبب شد مردم از مواجهه با مسئله طفره بروند یا به ابعاد مختلف آن آ گاه نشوند .برجام در جریان
همه این تحوالت ،عمق پیچیدگی مسائل سیاست خارجی را نشان داد و میزان سادهسازی صورتگرفته در
دوره قبل مذاکرات آشکار شد .برجام و باالخص وقایع پس از آن جامعه و سیاستمداران ایرانی را در سطح
باالتری از درک نس��بت به رخدادهای بینالمللی قرار داد .خوشبینیها نس��بت به پیامدهای برجام خیلی
زود رنگ باختند و مخالفان برجام نیز موج اجتماعی حمایت از برجام را درک کرده و دش��واری بازگش��ت
به شرایط پیشابرجام را دریافتند.
س��خنگفتن از مس��ائل بدخیم پیش روی توس��عه جامع��ه ایران امروز س��ادهتر از ایام پی��ش از برجام
اس��ت .ام��روز مدلی پیش روس��ت ک��ه توضیح میدهد وقتی با مس��ئله بدخیمی س��روکار داری��م که همه
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سیاس��تگذاریهای گذش��ته برای مدیریت آن ناکارآمد بودهاند –مسائلی نظیر بحران آب و محیط زیست،
رکود تورمی ،توس��عه نامتوازن منطقهای و فساد– چگونه میتواند از منظری اجتماعی به سمت رفع مسئله
حرکت کرد.
برجام و تغییر ادراک اجتماعی

هفتادوش��ش روز از اجراییشدن برجام گذشته بود که در اخبار ساعت  21شبکه یک سیما پرونده ویژهای
به گذشت زمان و ملموسنبودن نتایج اجراییشدن برجام اختصاص یافت .تأکید بر گذشت سریع زمان و
بازخواست کردن دولت ،آمریکاییها و حامیان توافق هستهای به دلیل آشکارنشدن نتایج اجرای آن محور
ً
ف نظر از اینکه چنین فش��اری را سیاس��ی یا واقعا از س��ر نگرانی تلقی کنیم،
این برنامه تلویزیونی بود .صر 
میتوان نفس وجود برجام را عامل توجه به عنصر «زمان» دانس��ت« .زمان» که شاید هیچگاه پیش از این
اهمیت راهبردی در سیاست ایران نداشته است.
آیا زمان برای ما و باالخص برای آنها که امروز این گونه بر گذشت زمان و انتظار ملموسشدن نتایج
ً
اجراییش��دن برجام تأکید میکنند ،همواره همین اندازه مهم بوده اس��ت؟ پاسخ قطعا منفی است .شواهد
بس��یاری داریم که نشان میدهد هیچگاه زمان برای آنها این گونه مهم نبوده است .کشورهایی مثل چین،
مالزی ،کره جنوبی ،تایوان ،برزیل ،هند و ترکیه از اوایل دهه  1980تا اوایل دهه  1990توسعه صنعتی را آغاز
کردند .این کشورها وقتی مسیر توسعه را آغاز کردند که زمان به اندازه اکنون فشرده نبود« .فشردگی زمان»
بسیار مهم است .رقابت که شدید و تعداد رقبا زیاد میشود ،زمان معنای دیگری مییابد .اکنون گذشت هر
روز به معنای فاصله گرفتن غیرخطی توانمندیهای این کشورها از ماست .ما در ابتدا یا انتهای دهه 1980
و اوایل دهه  1990ادراکی از فشردهش��دن رقابتهای توسعهای در مقیاس جهانی داشتیم؟ و آیا این ادراک
نقشی در شکلدادن به کنشهای سیاسی و ملی داشته است؟ حزب عدالت و توسعه ترکیه در سال  2003به
قدرت رس��ید و محمود احمدینژاد در سال  2005به ریاست جمهوری انتخاب شد .آیا ما با همان ادراکی
که دولت ترکیه از عرصه جهانی و مفهوم «گذر زمان در رقابت بینالمللی» داشت به جهان نگریستیم؟
ً
آیا واقعا روزها به همان اندازه که امروز در ماجرای برجام مهم شدهاند ،در نگرش به پروژههای عمرانی
کش��ور نیز اهمیت داشتهاند؟ آیا پروژههایی نظیر بزرگراه تهران -ش��مال یا تکمیل پروژههای خطوط ریلی
کش��ور ،یا فرودگاه امام خمینی (ره) نشانی از اهمیتدادن به مفهوم زمان را بر پیشانی خود دارند؟ آیا ما در
همان کشوری زندگی نمیکنیم که تکمیل پروژههای سازههای آبی بهطور متوسط  14سال طول میکشند؟
و آیا پروژههای عمرانی به طور متوس��ط  5تا  7س��ال بیشتر از زمان برنامهریزیشده طول نمیکشند؟ ایران
آیا کش��وری نیس��ت که در آن آئیننامه قوانین با تأخیر چندساله نوش��ته میشوند ،تدوین اساسنامه شرکت
ملی نفت ایران حداقل س��ه دهه تأخیر دارد ،اجرای قانون انتش��ار و دسترسی آزادانه به اطالعات پنج سال
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تأخیر دارد ،دولتها بودجههای سالیانه را با تأخیر به مجالس میدهند ،هواپیماها با تأخیر پرواز میکنند،
جلسات با تأخیر تشکیل میشوند ،گزارشهای دولتی با تأخیر منتشر میشوند ،کالسهای دانشگاهها در
آغاز ترم با تأخیر برگزار میشوند ،واکنش به رخدادها با تأخیر است و دهها نمونه دیگر از وقایعی وجود دارد
که در آنها زمان معنا و مفهوم مشخصی ندارد؟
این شواهد و ادراک پیشین نظام اجتماعی از زمان و نوع مواجهه همین نظام اجتماعی با برجام توأمان
وقوع یک تغییر رویکرد را نشان میدهد که اگر حتی با مقاصد سیاسی دنبال شود ،اما بر عرصه اجتماعی
مؤثر است.
معجزهای واقع شده و زمان به یکباره معنایی خاص یافته است .شاید روح زمان در ادراک سیاسیون،
رسانهها و جامعه ایران و برخی دیگر حلول کرده است .جالب اینکه جناح سیاسیای بر زمان تأکید میکند
که پیشتر نسبت به خیلی از مقوالت زمانمند -نظیر توسعه ملی– حساسیت زیادی نداشته است .پرسش
از زمان توسط هر جناحی که صورت گیرد و در هر بستری که باشد ،راه برای پرسشگریهای بعدی درباره
مس��ائل دیگر را میگشاید .شاید جامعه ایرانی و گروهی از سیاستمداران آن به یکباره دریافتهاند که پنجره
فرصتها به س��رعت با گذشت زمان بسته میشوند و سراس��یمه به دنبال گرفتن حقشان از زمان هستند.
برخی ب ه یکباره بر عظمت لحظهها عارف شدهاند و زاهدانه بر ثانیهها سخت میگیرند .آیا «حس سرعت
زمان» همراه با برجام متولد ش��ده اس��ت .سیاس��یون ممکن اس��ت با اهداف خاص خود به دنبال کس��ب
خواس��تههای خود از القای «حس س��رعت زمان» باش��ند ،اما این القای این حس ،پیامدهای اجتماعی
گس��تردهای دارد .برجام سبب ش��ده درک دیگری از زمان ایجاد شود :برجام زمان را مهم کرده ،زیرا اکنون
با هر روز سپریشدن از زمان اجراییشدن برجام ،گروهی انتظار دارند همه آن چیزهایی که چند دهه مهم
نبودند و از دست دادهایم ،اکنون حاصل شود .شاید به این طریق ادراک ما از زمان تغییر کند .این «حس
س��رعت زمان» همه کالبد و روح جامعه ،سیاس��ت و سیاس��تگذاری در ایران را فراخواهد گرفت و این
بخش��ی از الزامات نیازهای جامعه ایران نیز هس��ت« .ادراک زمانمند از برجام» میراثی برای همه ایرانیان
است که به «ادراک زمانمند از همه سیاست» کمک خواهد کرد.
برجام فقط به تغییر ادراک «س��رعت گذش��ت زمان» خالصه نش��ده اس��ت .ما اکنون میتوانیم ببینیم
که برخی چنان رفتار میکنند گویی ادراکش��ان از دالر –ش��اخصی از سرمایه مادی -نیز تغییر کرده است.
برجام به دو دلیل ادراک متفاوتی از دالر ایجاد کرده است .مردم ایران هیچگاه قبل از اجراییشدن برجام و
طرح این موضوع که رفتار آمریکاییها س��بب ش��ده بانکهای اروپایی از تسهیل در معامالت دالری ایران
هراس داش��ته باش��ند ،تا به این اندازه درباره اهمیت ضرورت داشتن ارتباطات بانکی نشنیده بودند .عموم
ً
مردم اصال از زبان برخی افراد ،جناحها و سیاستمداران نمیشنیدند که نظام بانکی بینالمللی ستون فقرات
تجارت جهانی اس��ت و نبودن در این ش��بکه تا چه اندازه میتواند خس��ارتبار باش��د .مردم اکنون به وفور
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درباره اهمیت این ش��بکه میشنوند و بسیاری مطالبهگر شدهاند .به رغم این که برخی در گذشته دسترسی
به نظام بانکی مبتنی بر دالر را بیارزش جلوه میدادند ،اما امرزو به اهمیت آن پیبردهاند و این خود اهمیت
ً
زی��ادی دارد و قطع��ا هیچ کس در آینده نمیتواند اهمیت بودن در ش��بکه بانکی ،پولی و مالی بینالمللی را
بیاهمیت جلوه دهد.
برجام به معنایی دیگر نیز ادراکی متفاوت از دالر ایجاد کرده است .اکنون به یکباره دالرهای ایران مهم
شدهاند .ما میتوانیم به منشأ پروندهای که منجر به توقیف قریب به دو میلیارد دالر داراییهای مردم ایران در
آمریکا شده ،کاری نداشته باشیم و در خصوص خصومت آمریکاییها با ایران نیز تردید نداریم ،اما هر یک
دالری ،به نفس دالر بودنش ،با بقیه یک دالریها تفاوتی ندارد .مهم نیس��ت که دالرهای ایران در بانک
آمریکایی سرمایهگذاری شوند و از کف بروند یا در جایی دیگر هدر شوند و ب ه کار ملت ایران نیایند .اگر از
این منظر به نس��بت برجام و دالر بنگریم ،آنگاه واقف میش��ویم حال که اجراییشدن برجام پرسشگری از
هدررفتن  2میلیارد دالر دارایی ایرانیان را سبب شده است .آیا نباید پی پرسشگری از بقیه دالرهای هدررفته
نیز رفت؟ دالر ،دالر است ،این سوی جهان یا در قلب تهران ،وقتی هدر میرود یک ملت زیان میکند.
ک��دام دالرها ه��در رفتهاند .دالرهای م��ردم ایران وقتی ه��در رفتند که درآمدهای ف��راوان ارزی برای
تأمین هزینههای فزاینده دولت بهکار گرفته ش��دند ،واردات ب ه یکباره افزایش یافت و بازارهای کش��ور به
روی کاالهای مصرفی خارجی گشوده شد .دالرهایی بسیار بیشتر از  2میلیارد دالر مورد بحث بهواسطه
تحریمه��ا در بانکه��ای هندی ،چینی ،کرهای و اروپایی بلوکه ش��دند و دسترس��ی به آنها برای س��الها
ناممکن ش��د .دالرها وقتی به هدر رفتند که دولتها و باالخص دولتهای نهم و دهم -از تبدیل آنها به
ریال و س��رمایهگذاری برای آغاز بیش از  40هزار پروژه عمرانی در کش��ور که نیمهتمام ماندهاند ،اس��تفاده
کردهاند .دالرها وقتی هدر رفتند که صرف ساخت زیرساختها میشدند ،در حالی که فضای کسب و کار
کشور با بیثباتی اقتصاد کالن هیچ انگیزهای برای فعالیت اقتصادی باقی نمیگذاشت.
معنای اینکه کش��وری قریب  100س��ال نفت بفروش��د و درآمدی بیش از  1500میلیارد دالر ناش��ی از
فروش نفت را صرف کند و دس��ت آخر کش��وری در حال توسعه باشد که میانگین رشد اقتصادی پنج سال
ً
اخیر آن نزدیک به صفر است و چند میلیون بیکار دارد ،یعنی دالر اصال هیچ وقت آنقدر که این روزها مهم
ش��ده ،اهمیتی نداش��ته ،اما برجام حساسیت به دالر را برانگیخته است .تحقق این امید به مفهوم زمان گره
خورده اس��ت .البته ،اگر چنان باش��د که گذر ایام و فراق دالر در عصر دولت «حسن روحانی » ناخوشایند
باشد و در ایام دولت «محمود احمدینژاد» خاطری را رنجیده نسازد ،ایرانیان از باال و پایین چرخ روزگار
چیزی عایدش��ان نخواهد ش��د ،اما اگر پرسش��گری از گذش��ت زمان و از دس��ت دادن دالر در زمان همه
دولتها اصل باشد ،پنجرهای رو به امید و توسعه گشوده و کشور گونهای دیگر اداره خواهد شد.
برجام به تدریج همان گونه که اکثریت ایرانیان انتظار دارند ظرفیتهای خود را آش��کار میکند .برجام
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یک روح و منطق است که الجرم ظرفیتش برای تغییر ادراک جامعه از زمان ،دالر و خیلی چیزهای دیگر
را آشکار خواهد کرد .ما فقط باید بکوشیم برجام را از یک توافقنامه خارجی فراتر ببریم و به محرکی برای
تغییر در ش��ناختمان از وضعیت داخلی تبدیل کنیم .برجام ظرفیت داش��ته که سرمایه اجتماعی خلق کند
و ادراک جامع��ه ایرانی و گروههای سیاس��ی از مقوالت مختل��ف را –گاه حتی مغرضانه– تغییر دهد .خیلی
چیزه��ا وقتی بیش��تر تغییر خواهد کرد که جامعه ایرانی از پنجره حساس��یتهایی ک��ه برجام برانگیخته به
گذش��ته بنگرد .حساس��یتهای برجام فقط برای زمان حال و دولت حسن روحانی نیستند ،بلکه گذشته
نیز با همین حساس��یتها بازخوانی خواهد ش��د .این همان دستاورد اجتماعی بنیادینی است که برجام در
خود نهفته دارد.
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