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چكيده
يرود .اما در سالهای اخیر به موازات
تها به شمار م 
سیاست خارجی بخشی خطیر در زندگی ،رفتار و زمامداری تمام دولت  -مل 
بناپذیر در تعداد بازیگران بينالمللي يي ش لما
پیچیدهتر شدن روابط بین دولتها ،اهمیت آن حتی بیشتر نیز شده است .افزایش اجتنا 
سازمانهای چندجانبه ،بازیگران غیردولتی و حتی اشخاص ،سیاستگزاری را پیچی هد ت ا هتخاس ر سس س سسسست .اعالم تسد  ي هب ناريا يبا    
فناوري چرخه سوخت هستهاي حوزههاي گوناگون حسات در منطقه را تحت تاثير قرار داده است .در این مقاله به اهمیت شناخت
استراتژي آمریکا در رابطه با برنامه هستهاي جمهوري اسالمی ایران پرداخته شد .در واقع هدف از نگ شرا

 رظاح هلاقم پ هب خسا

   

اينكه استراتژي اصلی آمریکا در برخورد با مناقشه هستهاي ایران چیست؟ نگارندگان مقاله ب افتسا ا د فيصوت شور زا ه ي ليلحت  ييي ي ييييي،
يدان مالسا يروهمج و د ي ريا  ا ب ن ا رهب  ههه ه هه هههههههگ ري ييي از پتانسيييلها اي ب وقلا هههي
استراتژي آمر كي ا را ،مانع شدن براي دستيابي اين مهم م 
يگيرد.
ديپلماسي خود در مقابل دشمن ادبيات مقاومت پيش م 
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 -1مقدمه
ت ،هم زا
نالمللي ،بحث گزينههاي هستهاي به هر چيز ديگري در ايران شباهت پيدا كرده است ت
با افزايش فشارهاي بي 
لحاظ ايدئولوژيكي و هم از لحاظ سياسي؛ از لحاظ ايدئولوژيكي اين بحث بيانگر ديدگاههااي سياس فتم ي ا  تو و زا   
لحاظ سياسي نيز بيانگر تالش بازيگران مختلف براي كسب نفوذ و تاثير سياسي استتت .پ  گنج زا س س شرگن در     
ی-
ی -اروپ یا ی یاکیرمآ و  یی یی
خاصی در مورد امنیت بینالمللی ،تهدیدات و تدابیر مربوط به آن در بین کش غ یاهرو رب یی یی
شکل گرفت .چارچوب شناختی مزبور مبتنی بر نگرش غرب به برنامة هستهای ایران است .پرونده هستهاي ایران ،به
تهاا ،از ش لک
دلیل فشارهای سیاسی ایاالت متحده و ایجاد جنگ روانی و محیط مجازی رسانهاي توسط صهیونیست ت
ت .از ابتداي مطرح شدن موض عو
حقوقی ـ فنی به صورت سیاسی ـ امنیتی تغییر شکل یافته اس ت

هستهههاي جمه يرو

اسالمي ايران در سال  82 31غرب يعني اتحادية اروپا و امريكا از اصليترين بازيگران اثرگذار بر اين موضوع بودهاند.
ت .ن عو
بنابراين ،شناخت ذهنيت امنيتي اين بازيگران ضرورتي انكارناپذير است ت

وا ردق شنك تتتتتهااي غرب لابق رد ي   

فعاليتهاي هستهاي ايران ،آميزهاي از فشار ،چانه زني ،معامله ،دادن وعدههاي اقتصادي به ايران و نظ آ ري نننهاا ب هدو
است .ازآنجاكه آمريكا درك تهديدآميزي از برنامة هستهاي ايران ب ط ه و و صاخ ر

زا فر تيهام تار يروهمج ياه       

اسالمي ايران به طور عام دارد ،بررسي جايگاه تهديد و اشكال آن در استراتژيهااي امنيت و اكيرما ي اپورا هيداحتا     
يتواند ما را در چگونگي درك رفتار غرب كمك كند .اسناد استراتژي امنيتي امريكا و اروپاا ،ب يدهت دوجو ر داتي    
م
يورزن و د
چون تروريسم ،تسليحات كشتارجمعي ،منازعات منطقهاي ،دولتهاي ناكام و جرائم سازمان يافته تأ يك د م 
حهاي كشتارجمعي است.
كترين تهديد از ديدگاه غرب ،تل يف ق تروريسم و سال 
خطرنا 
 -2مباني نظري
 -1-2ظرفیت بالقوه ایران
ایران ،به مثابه یک قدرت است راو منطقهههاي در ای رد شنترپ لاقتنا زا هرود ن

ی ،از م هژیو یتیعقو   
ایس س ناهج ت ییییی ییییی

ب،
برخوردار است .با داشتن وسعت خاک و موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی در مسیر خط ترانزیت قرش      -رغ ب ب
ایران از عهد قدیم تاکنون همواره از موضعی مسلط در منطقه خود و ماوراء آن برخوردار بوده است .اگر چه تمدن و
ت،
میراث فرهنگی ایران برجا ماندهاند ،اما بخت سیاسی و اقتصادی آن از دورهاي به دوره دیگر در نوس سا هدوب نا تت ت تتت
ی،
ت .پی مدرم بالقنا یزور ییی ییی
که از جمله ناشی از وضعیت زمامداری در داخل و روابطش با دنیای خارج ب سا هدو تت تت
فراگیر و ضد سلطنتی  79 91با ترکیبی از ویژگیهای جمهوری خواهانه و اسالمی به ایجاد یک نظم انقالبی جدید در
کشور انجامید .آثار و نتایج آن بسیار شدید و عمیق ب  هن بالقنا ؛دو ت وشک لصفالب یگیاسمه رد اهن ررررررر رررررررر ،بل رد هک
سرتاسر خاورمیانه بزرگ و در بقیه جهان ،روابط خارجی کشور را عمیقًاًا تحت تأثیر قرار داد (ظريف،39 13 ،ص.)4
تهای عمده ،ان عاو
کشور ایران توانسته است در قلب یک منطقه حیاتی و ژئواستراتژیک که شاهد تاریخ طوالنی رقاب 
یهای نظامی طوالنی بوده است ،به این توفیق بای تسد تا ددد دددد .درنهایت نچمه ناریا  ین    
و اقسام دخالتها و درگیر 
یهای نیرومند معنایی و رساندن صدای خ ار ناهج هب دو
توانای 

زا کتبا قیرط ا نوچمه ییاهر        «گفتتتوگ نیب یو   
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تمدنهای رئیس جمهور محمد خاتمی و پیشنهاد اخیر رئیس جمهور حسن روحانی (ناظر به جهان علیه خش و تنو
طگرایی) که در ماه دسامبر سال گذشته به صورت قطعنامهاي توسط مجمع عمومی ملل متحد به تص یسر بیو دد ددد،
افرا 
ت،
را نشان داده است .زمامداری در دنیای جدید برای همه دولتها ،فارغ از وسعت خاک ،جمعیتتت ،ش موکح لک تت تت
موقعیت جغرافیائی ،سطح توسعه و یا روابط با دنیا ،چالش آمیز است (همان).
بنابراین ،از منظر امنیت ملی و روابط خارجی ،ایران بنا گزیر مس وارف تاعوضوم و لئا ا پ ین ی راد ور ش دد دد ددددد .ای رد نار
منطقهای که بطور بنیادی بحران خیز است قرار دارد .وضعیت اشغال فلسطین از چند ده  نونکات شیپ ه و یگرد  ری     
جاری در آن آثار مخربی برای رفاه و توسعه کل خاورمیانه به همراه داشته است.
یثباتی و خشونت در این منطقه در سالهای اخیر به واسطه رشتهای از دخالتتتهاای نظ ط یما و ینال   
آشوب مزمن ،ب 
شهای سیاسی در دنی وا زا برع یا ا لاس لئ     
خارجی ،به طور مشخص در افغانستان و عراق ،بدتر شده است .خیز 
 2011و وضعیتهای خونبار بعد از آن  -که در مراحل ابتدایی توسط برخی «بهار عربی» خوانده ش نآ نارگید و د   
ی ثبات کننده دیگری را به منطقه افزوده است.
را «بیداری اسالمی» خواندهاند  -عنصر ب 
تهای ناکام
 -2-2دول 
در گزارش کاخ سفید با عنوان «استراتژی امنیت ملی برای سدة جدید» (  ،) 1999به ای شا رما ن ا تسا هدش هر هک   

   

ته رداق ا   
نالملل لود زا یخرب ی تت ت تتت
شگیرانه بین ن
شهای پی 
یر مغ تال 
یتوان انتظار داشت که عل 
گهگاه در سدة جدید ،م 
ی،
نباشند برای مردم خود تدبیر حکومتی مناسب فراهم کنند .در گزارش مزبور ،این امر عامل ایج اعزانم دا ت لخاد  ییی ییی
یشود د .ب  ساسا ر ا نی    
مهاجرت و کشتارهای جمعی و تجاوز ضد دولتهای همسایه یا گروههای قومی قلم داد می ی
گزارش ،برخی دیگر از دولتهای ناکام ،گرچه توانایی حکومت کردن دارند ،ممکن است سد  تتتتتخ یاهراعش شو   
یگذارند و در مورد نقض
التهابآور مردمفریبانهای شوند .دولتهایی که به حقوق شهروندان خود احترام نم 

قوقح   

بشر و پاکسازی قومی تساهل میورزند ،ممکن است باعث شعلهور ش نج ند گگگگگه زا هک یرما ؛دنوش یلخاد یا      
یثباتی سازد (کمیسیون امنیت ملی آمریکا ، 80 31 ،ص.)51
یتواند منطقهای را دستخوش ب 
مرزهای ملی فراتر رفته م 
ته یا ی
گت  ار دیدهت نیر ا لود هیحان ز تتت ت تتتت
پس از واقعه  11سپتامبر ،نومحافظهکاران کاخ سفید در کنار تروریسم ،ب رز گ گ
شهای مردمساالری را نپذیرفتهاند .به اعتقاد آنها تغییر این رژیمها و استقرار رژیمهای مردمس الا ررر،
میدانستند که ارز 
بهترین وسیلة تأمین امنیت آمریکاست (نجفزاده ، 83 31 ،صص  .) 17 - 18بنا بر تعریفی که آمریکا از دولتهای ناک ما
ارائه داده است ،این کشور همچنین ،در آخرین اسناد استراتژی امنیت ملی خود (  2002و  006 2م ).بر مقابله با تهدید
یکند.
تها و خنثی کردن اقدامات آنها تأکید م 
ای ن د ول 
شهای جدی ماظن د   
اتحادیة اروپا نیز ،در سند استراتژی امنیتی خود (دسامبر  ،) 2003تهدید دولتهای ناکام را از چال 
بینالملل برای منافع اروپا میداند .به اعتقاد اروپا ،این دولتها که مهد انواع مذاهب مشهور به ضد غربیاند ،به سبب
اجرای این مذاهب به دولتهای ناکام تبدیل میشوند .این دولتها ،همچنین ،باعث مهاجرتهای نامح هدیدرگ دود   
که مرزهای اروپا را تهدید میکنند .برای مثال ،گذشته استعماری مشخص اروپا در آفریقا و کمب رد اکیرمآ عفانم دو   
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این منطقه ممکن است بتواند میزانی از منابع امنیتی و نظامی اروپ نک دودسم اجنآ رد ار ا دددد ددددد (.)Dörfer, 2008, p. 4
شهای فوق ،کشورهای غربی را در یک جبهة متحد شکل میدهد .بنا بر چن یتخانش نی   
احساس تهدید از ناحیه چال 
میتوان جایگاه تهدید جمهوری اسالمی ایران در زمینة برنامة هستهای را در نگرشهای امنیتی غرب بهخوبی ارزیابی
کرد.
نالمل رس گنج زا سپ ل
از آنچه گفته شد ،میتوان به این جمعبندی رسید که با ایجاد تغییر در محیط امنیت بین ن

دددد ددددد،

ماهیت تهدیدات نیز دچار تغییر شده است و درک مشترک آمریکا و اروپا از اصلیترین تهدیدات پیشرو ک لماش ه   
سالحهای کشتارجمعی ،تروریسم و دولتهای ناکام میشود ،چ برغ یتینما کرتشم تینهذ بوچرا ر  رد ا ای نننننن نننننن
ن
دوران آشکار میسازد .بنابراین ،گزارة دوم این پژوهش تأیید میکند که اشتراکنظر در من تینما تادیدهت عبا ی ب  ین     
آمریکا و اروپا جدی است .حال باید دید که مورد تهدید ای  بلاق رد نار ب برغ یتینما تشادر

هتسیرگن هنوگچ        

یشود.
م
در نقشه شماره  1کشورهای استفاده کننده از انرژی هستهای نمایش داده شده است:

نقشه شماره  : 1کشورهای استفاده کننده از انرژی هستهای

www. isisonline. org/publications/iran/albrighttestimony15march2014

 -2-3تهدید جمهوری اسالمی ایران؛ رویکردی جديد
جایگاه جمهوری اسالمی ایران در استراتژیهای امنیتی غرب پس از جنگ سرد که جایگ رد هوقلاب یدیدهت ها نیا     
استراتژی محسوب میشود ،بر رویکرد امنیتی و کالن کشورهای غربی نسبت به موضوع هستهای ای راذگرثا زین نار    
یشود تا ابتدا به بررسی جایگ  رد ناریا ها ر  یاهدرکیو ا برغ یتینم و    
بوده است .بنابراین ،در این پژوهش تالش م 
سپس به مطالعه موردی نگرش امنیتی غرب در قبال برنامة هستهای ایران پرداخته شود.
 -2-3-1نگرش امنیتی آمریکا به جمهوری اسالمی ایران
یتوان در قالب چهار برنامة اتهامی مطرح ک حرط ؛در   
محورهای اصلی مؤثر در شکلگیری درک آمریکا از ایران را م 
ایدة «ایران ،بهمثابه یک کشور یاغی» ،اولین برنامة اتهامی آمریکاست .از دید این کشور ،ایران کش دادملق یغای یرو    
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یثباتسازی منطقه
میشود که پیامد رفتار آن در سالهای آغازین انقالب و تالش این کشور برای صدور انقالب و ب 
است .بنابراین نظر ،ایران بعد از انقالب از یک متحد منطقهای ب  یراکشآ نمشد کی ه کککک ک ککککککه بهههواس زا تیامح ةط   
گروههای تروریستی (و بعدها تمایل به استفاده از تسلیحات کشتارجمعی و موشکهای بالست ققحت لابند هب )کی     
اهداف ایدئولوژیک خود در حوزة سیاست خارجی و امنیتی است ،تبدیل گردید .این ن عو

یه زا ا
یاکیرمآ تشادرب یی ی ییی

انگیزهها و نحوة رفتار ایران تقریبًاًا از آغاز انقالب تا به امروز بدون تغییر باقی مانده است (زن.) 87 31 ،
به اعتقاد مارتین زن تصویر یک کشور یاغی تنها بازگوکنندة درک تهدید از سوی آن نیست زبا یعون هکلب  ا سر ا یز     
سیاسی است که به دو شکل صورت میگیرد؛ در شکل نخست ،تأکید بر تهدید بودن کشورهای ی ب یرازبا یغا ررر ررررای
   

رسیدن به اهداف سیاسی میگردد و در شکل دوم ،این قرار دادن نام کشوری در گ  یاهروشک هور ی هک تسا یغا
یگردد (زن.) 87 31 ،
بهعنوان ابزاری سیاسی استفاده م 

ت  .از
حهای کشتارجمعی و موشکهای بالستی ککک » است ت
دومین طرح اتهامی« ،بهرهمندی جمهوری اسالمی ایران از سال 
دیدگاه آمریکا ،یکی از نگرانکنندهترین ابعاد برنامة سالحهای کشتار جمع تخاس یارب نآ یدج شالت ناریا ی

     

موشکهای بالستیک است که این کشور را قادر خواهد ساخت به سمت همسایگان خ و هقطنم رد دو و هقطنم یار    
ی ،بیول  و یکیژو یی یییا هستهههای هستنددد ،پرت نک با دد ددد
کالهکهای غیراتمی و کالهکهایی که بههه یایمیش هوقلاب روط ییی ییی
(.)Congressional Research Service Report RL 30427, 2004, p. 17
نگروپونته معاون وقت وزارت خارجه آمریکا نیز در فوریه  006 2م ) 85 31( .نتیجه تحقیقات مشابهی را بیان داشت و 
کها بهعنوان س هدافتسا حال   
کهای هستهای از این موش 
اعالم نگرانی کرد که ممکن است ایران بهمنظور پرتاب کاله 
کند؛ زیرا آنها را بخش الزمی از استراتژی بازدارندگی خود در برابر نیروهای موج یاهورین هلمج زا هقطنم رد دو     
یداند (.)Negroponte, 2006
آمریکایی م 
یشود .به اعتق کیرمآ دا اا ااا،
ایجاد بیثباتی در عراق از سوی ایران» ،طرح اتهامی دیگری است که از سوی آمریکا بیان م 
نقش ایران در عراق گسترده است و این ،تهدیدی جدی برای منافع ملی و سربازان ای م بوسحم روشک ن

یشود د.
یییی یییی

ی ،س رادساپ هاپ ان   
یتواند از طریق عوامل تروریست خود ،سیستم اطالع تا ی ی
مقامات آمریکایی بر این باورند که ایران م 
حریزی و نفوذ قدرت ،در هر زمانی پشتیبانی خود را از حم دض هنایشحو تال    
انقالب اسالمی و دیگر ابزارهای طر 
نیروهای امریکایی در عراق و دیگر نقاط خاورمیانه ،بهطور چشمگیری کاهش دهد د
د ( Staff Report of the House,
.)2006, p. 17
تسازی عراق مؤثر است :اول ،از طریق نق د روشک نیا ش ر   
به عقیدة مقامات آمریکایی ،ایران از سه طریق در بیثبا 
روند سیاسی عراق .به نظر آمریکا ،ایران با حمایت از احزاب سیاسی شیعی عراق سعی دارد بر جریان ام یسایس رو   
ی،
تأثیر بگذارد ( .)Byman, 2005دوم ،از طریق حمایت ایران از شبهنظامیان عراق .در این رابطه سازمانهای اطالع تا ی ی
وزارت خارجه و وزارت دفاع امریکا گزارش دادهاند که ایران برای شبهنظامیان شیعی عراق ،آموزش ،بودجه و سالح
تأمین م 
یثباتسازی ع یوس زا قار   
یکند ( .)Staff Report of the House, 2006, p. 18از نظر آمریکا ،سومین راه ب 
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یت هب ناو   
ایران ،دست داشتن این کشور در حمالت ضد امریکا و نیروهای ائتالفی در عراق است .در این زمینههه ،می ی
سخنرانی بوش در  13مارس  006 2م .اشاره کرد که اظهار داشت« :نیروهای ائتالفی ،مواد منفجره دستتتس هک ار یزا   
مشخص بود در ایران تولید شده است ،ضبط کردند» ( )Bush, 2006به اعتقاد مقامات آمریکایی شواهدی وجود دارد
د ( Department of Defense,
یکنند د
یدهد گروههای شورشی عراق از نیروهایی در ایران کمک دریافت می ی
که نشان م 

.)2006
طرح اتهام «حمایت ایران از تروریسم» ،برنامة اتهامی دیگر آمریکاست که در شکلگی زا روشک نیا کرد یر ا ری ان     
مؤثر است .از دید آمریکا ،شاید حمالت ژوئیه  006 2م .حزباهلل ب لسوت زا دروم نیرخآ یتسینویهص میژر ه هب        
تروریسم باشد که ایران جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود در منطقه به آن دستزده است ،اما سالهاست ک ناریا ه   
از تروریسم بهعنوان ابزاری برای طرح قدرت خود استفاده کرده است .در سالنامة وزارت خارجه آمریکا ،گزارشی با
عنوان «گزارش عملکرد تروریستی کشورها در سال  2004م » .در آوریل  2005م .چاپ کرد که در آن ایران فعالترین
دولت پشتیبان تروریسم خوانده شده و آمده است که «وزارت اطالعات و سپاه پاس اراد ننن ،ه ورگ یارب ود ر ههه ههههه یا
باهلل لبنان و فلسطین بودجه مالی ،پناهگاه ،آموزش و اسلحه فراهم کردهاند د
تروریستی حز 
د» ( U. S. Department of
.)State, 2005, pp. 88-89
آنچه که ذکر شد ،تهدید ساختهشده از ایران توسط نخبگان امنیت و سیاست خارجی آمریکا بود .حال بای هک دید د    
نگرش امنیتی اتحادیة اروپا به ایران چگونه است.

نمودار شماره  :1هزینههای برنامه تسلیحاتی (اتمی) آمریکا از  0491تا 998 1

http://www.brooking.deu/projects/archive/nucweapons/figure1.aspx(accessed July 27 2010).

 -2-3-2نگرش امنیتی اتحادیة اروپا به جمهوری اسالمی ایران
در بررسی رویکردهای سیاست خارجی اتحادیة اروپا و امریکا در قبال ایران در دورة پس از جنگ سرد باید به این
حهاای کشت قوقح و یعمجرا   
ال 
نکته اشاره کرد که اتحادیه اروپا با موضوعات تروریسم ،فرایند صلح خاورمیانه ،سال ال
بشر که بر پایة برنامة امریکا در زمینة رابطهاش با ایران بودند ،موافقت کرده است .نکت تسا نیا هجوت لباق ه

هک   

   

اتحادیة اروپا در نگرانیهای امریکا سهیم بوده است ،اما منافع این اتحادیه در تعامل ب ب ناریا ا ههه ههههگونهههای است هک    
یتواند
رویکردها و سیاستهای آن را در قبال ایران تا حدی متفاوت از آمریکا جلوه میدهد .مهمترین عنصری که م 
ت .فراتر
سیاست خارجی اروپا در قبال ایران را در دوران پس از جنگ سرد توضیح دهد ،منافع اقتصادی متقابل است ت
از این منافع ،اتحادیة اروپا از امتیاز مهمی در تعامل با ایران ،برخوردار است و آن ،موضع اروپ ةعزانم اب هطبار رد ا     
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اعراب -رژیم صهیونیستی است .برخالف امریکا ،اتحادیه اروپا یک موضع معتدلتری را نسبت به فلسطینیها داشته
که از دهة  70 91م .و اعالمیة ونیس در سال  1980م ) 1359 ( .به روشنی پیداست و بعد از دوران جنگ سرد نیززز ،این
رویه ادامه یافته است (.)Tzogopoulos, 2004, p. 23
ی» و نیز «گفتگوه و هدنزاس یا یگارف ررر رررر» ای پورا هیداحتا و نار ااا اااا،
از موضوعات مورد بحث در «گفتگوه داقتنا یا یی یی
ت .مس یاهدادیور زا شیپ ات مسیرورت ةلئ      
تروریسم و روند مذاکرات صلح خاورمیان سا هدوب ه تت ت تتت

 11س رد ربماتپ

مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران ،همواره تحتالشعاع مسائل اقتصادی قرار میگرفت ،اما پس از  11سپتامبر و اف شیاز
نبار یک اجماع جه یارب ینا   
کتر شد و برای نخستی 
فشار آمریکا بر اتحادیة اروپا ،موضع این اتحادیه به آمریکا نزدی 
ی ،در روند
حل این مسئله پدید آمد .اتحادیه اروپا ،ایران را متهم میکند که با پشتیبانی از گروهه نیطسلف زرابم یا ییی ییی
مذاکرات صلح اخالل میکند (جعفری ولدانی ، 83 31 ،صص  .) 47 - 48در زمینه دیدگاه اروپاییها نسبت به سالحهای
یتوان به راهبرد جدید اتحادیه اروپا ک خیرات رد ه   
کشتارجمعی و بهویژه سالح هستهای م 

 16ژوئن

 2003م .توسط

وزرای امور خارجه این اتحادیه تصویب شد ،اشاره کرد .در این راهب ب روز هب لسوت در هههه هههههعن ار نیرخآ ناو هه ههه حل
حهاای کشت عمجرا ییی
ال 
پیشبینی شده است .بنا بر اصول اساسی راهبرد جدید اتحادیة اروپا ،گسترش تم س عاونا ما الالال الالال
ت .در ای دربهار ن   
(بیولوژیک ،شیمیایی و هستهای) و وسیل انتقال آنها ،تهدیدی برای ص سا یناهج تینما و حل تتت ت تتتت
یشود د.
نالمللی محسوب م 
هشدار داده شده که دستیابی تروریستها به این سالحها تهدیدی مضاعف برای جامعه بی 
حهاا و
ال 
نگونه سال ال
در این راهبرد بر تالش برای یافتن راهحلهای سیاسی در جهت ممانعت از دستیابی کشورها به ای 
در صورت لزوم ،استفاده از اقدامات قهرآمیز تأکید شده است (خالوزاده ، 85 31 ،صص  .) 257 - 258این راهب یانبم در   
ذهنیت اتحادیة اروپا را نسبت به تهدید سالحهای کشتارجمعی نشان میدهد که نمونه آن را میتوان در نگرش اروپا
نسبت به برنامة هستهای ایران مشاهده کرد.
مها
 -2-3-3تشدید تحری 
افزایش و تشدید تحریمها به منظور تحمیل فشارهاي مضاعف براي باالبردن هزینههاي دستیابی ب خوس هخرچ ه ت    
ت .در م درو
هستهاي ،از دیگر گزینههاي آمریکا در جهت تسلیم ایران به تن دادن ب تسه شنیچرب هنیزگ ه ه ههه هههههاي است ت
دالیل اتخاذ سیاست تحریم علیه ایران ،زهرانی معتقد است چون ایران هیجدهمین کشور دنیا  -به لحاظ منابع قدرت
يش دو
يتواند لقمۀ مناسبی براي حملۀ نظامی باشد ،هدف از تشدید تحریمها ،مهار این کشور در گفته م 
 است و نم تا کنون گزینه تحریم در رابطه با شرایط فعلی است (زهرانی، 89 31،ص  .) 78جمهوري اسالمی ایران همیشه دو هدف
متغیر داشته است .یکی ،تغییر رژیم و دیگري ،تغییر اغلب جمهوري خواهان آمریکا به تحریمها با ه اتفر لوا فد رر ررر
(زهرانی، 87 31،ص  ) 10یعنی تغییر رژیم نگاه میکنند و دموکراتها معمو ًالًال به هدف دوم توج نراد ه دد ددد ،یعن یغت ی یر   
رفتار جمهوري اسالمی ایران با تشدید تحریمها یکی از مسائل مهم در روابط ایران و اتحادیة اروپاا ،مس قوقح هلئ   
ی ،ه ةیداحتا فد   
بشر است و تالش اروپا در آغاز گفتگو در این زمینه قابل توجه است .در گفتگ رشب قوقح یو ییی ییی
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ن ،اروپاا ،ته هب ار نار   
اروپا اعمال فشار بر دولت ایران برای ارتقاء بخشیدن به حاکمیت ق سا هدوب نونا تت تتتتت .بن یاربا ن ن
همکاری با سازوکارهای سازمان ملل در زمینه حقوق بشر وادار کرده است (.)Tzogopoulos, 2004, pp. 49-50
اتحادیه اروپا در مسئله قرار دادن نام ایران در محور شرارت ،آمریکا را همراهی نکرد .گرچه می ندرکن یهارمه ناز    
ت ،مخالفت کی اب  ههه ههههت زا یکی هک تساکیرمآ یزا
اروپا با آمریکا مشخص نیست ،ولی آنچه برای اروپا مطرح است ت

  

یها
تهایی میان دیدگاههای اروپ یا ی ی
موضوعات مورد اختالف در چند دهةگذشته بوده است .تردیدی نیست که تفاو 
و آمریکاییها وجود دارد ،اما این بدان معنا نیست که اروپاییان حاضرند در ائتالف و اتحادی ضد آمری یاک ی تکرش    
جویند؛ زیرا اختالف آنها در بسیاری از موارد ،س و تسین یراتخا

ب رتشیب ر لامعا یگنوگچ رس

       روشهاست ت
ت

تهای اقتصادی و دیپلماتیکی ب یار
(سجادپور ، 81 31 ،صص  .) 96 - 108اتحادیه اروپا تالش کرده تا با اعمال محدودی 
تحت فشار قرار دادن ایران بهمنظور تغییر رفتار خارجی خود ،نقش مهمی را ایفا کند .البته اروپا هنوز رفت یسایس را   
یداند و در این رابطه ،مکمل سیاست  لابق رد اکیرمآ  ا ری ا هدوب ن      
ایران را بهعنوان یک مشکل سیاسی عمده باقی م 
است.
آنچه در زمینة نگرش امنیتی آمریکا و اروپا به ایران گفته شد ،آشکارا بیانگر شکلگیری ذهنیت غرب نسبت به ای نار
یدهد و بر
بر مبنای انگارهها و هنجارهایی است که در قالب دیدگاه سازهانگاری ،منافع غرب را بهطور عینی شکل م 
یکند .بر اساس آمار منتش دودح هدش ر      02ه راز
مبنای آنچه فکر میکند ،رفتارها و مناسبات خود با ایران را معنا م 
سالح هستهای در جـهان وجود دارد که بیشتر آنها آماده استفاده است ،با این وجود این ایران است رطاخ هب هک      
یشود
حآمیز از انرژی هستهای است ،سرزنش م 
بمـبی که هرگز تمایلی به تولید آن ندارد و فقط به دنبال استفاده صل 

نقشه شماره  :2نمایش امکانات تسلیحاتی (اتمی) کشورهای جهان
منبع :اداره کل بین المللی و سیاست خارجی خبرگزاری فارس19 13 ،
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 -2-4برنامة هستهای جمهوری اسالمی ایران
در زمینة نگرش امنیتی غرب به موضوع هستهای ایران ،رویکردهای آمریکا و اتحادیة اروپا بسیار به هم نزدیک است،
اما از آن جهت که جنبههای مختلف همتکمیلی این دو نگرش امنیتی کام ًالًال مشخص شود ،به حیضوت هناگادج روط    
داده میشود .نحوة برخورد آمریکا با برنامة هستهای جمهوری اسالمی ایران چه پیش از سال  2003و چ نآ زا دعب ه   
متأثر از عوامل متعددی بوده است .دالیل اصلی موضعگیری منفی آمریکا را میتوان در قالب پنج م اد حیضوت درو ددددد.
اولین عامل ،معضل ایران در سیاست خارجی آمریکاست .به این معنا که آمریکا طی سه ده کی هتسناوتن هتشذگ ة    
سیاست منسجم در برابر ایران اتخاذ کند .با روی کار آمدن رؤسای جمهور مختل کیرمآ رد ف اا ااا ،روی رد اکیرمآ درک   
قبال ایران تا حدی متحول شده ،اما نظام تصمیمگیری آمریکا به یک اجماعنظر در مورد نحوة برخورد با ایران دست
نیافته است (.)Maloney, 2004, p. 38
برخی رفتار پیچیدة رهبران ایران را مهمترین عامل به وجود آمدن این معضل میدانند .عدههای از کارشناساان نی زا ز
یگوینددد .نب کرد دو
وجود نوعی بحران شناخت در نظام تصمیمگیری سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران سخن م 
صحیح از ماهیت انقالب اسالمی ،یکی از دالیل اصلی این بحران شناخت است که مانع از اتخاذ یک سیاست مست رم
و منسجم توسط آمریکا در قبال ایران شده است .ارتباط تنگاتنگی میان رویکرد امنیتی آمریکا به موضوع هستهههای با
رویکرد کلی آن نسبت به ایران وجود دارد و از هر زاویهای که به واکنش آمریکا نسبت ب تسه عوضوم ه ههه ههههای ای نار
یتواند در
نگاه شود ،نمیتوان پرونده هستهای را از موضوع کلی ای رک ادج اکیرمآ درکیور رد نار ددددد دددددد .آمری من اک یی یی
بلندمدت مسئله هستهای ایران را حل کند ،مگر آنکه مسئلة ایران را بهصورت کلی در سیاست خارجی خ و لح دو
فصل کند (قهرمانپور ، 87 31 ،صص .)97- 82
حادثه  11سپتامبر  2001م .بهعنوان عامل دوم تأثیر زیادی بر رویکرد امنیتی آمریکا به موض عو

تسه هه هههای ای هتشاد نار   

است که سه مورد از پیامدهای این حادثه ارتباط بیشتری با پروندة هستهههای ای راد نار دد .م وا درو للل ،مسیرورت حرط
هستهای توسط آمریکاست .دولت بوش بعد از یازده سپتامبر درصدد بزرگنم یا ی ورت رطخ  ر تسه مسی ه ههه هههههای برآمددد.
بزرگنمایی این خطر برای آن است که مقامات آمریکایی محیط بینالمل  ل پپ پپپس از  11س یکانرطخ طیحم ار ربماتپ    
جلوه دهند که مقابله با آن نیازمند اتخاذ سیاستهای تندتر است .لذا تصادفی نیست که بوش یکی از دالیل مخالفت
یداند (قهرمانپور ، 87 31 ،صص .)38- 85
نالمللی م 
تهای هستهای ایران را حمایت ایران از تروریسم بی 
آمریکا با فعالی 
ت .در ای نارود ن
تمرکز بر منطقة خاورمیانه ،از دیگر پیامدهای مرتبط حادثه  11سپتامبر با پروندة هستهای ای سا نار تت تت
یت نمشد نیر   
آمریکا کوشید خاورمیانه را به کانون بازدارندگی مورد نظر خود تبدیل کند .مقامات دولت بوش اصلی ی
یدانند که درصدد ضربه زدن ب و اکیرمآ عفانم ه
آمریکا پس از  11سپتامبر را نه روسیه ،بلکه دولتها و گروههایی م 
متحدان آن برای باجگیری هستند ( .)Woolf, 2006, p. 5دالیل مخالفت آمریکا با برنام تسه ة هه هههای ای اب دیاب ار نار    
توجه به موقعیت ایران و آمریکا در منطقه درک کرد .ایران از جمله کشورهایی است که تأثیر زیادی ب  تیقفوم ر

یی ی ییییا

ته تسه یا هه هههای
عدم موفقیت سیاستهای آمریکا دارد .در این راستا ،تالش آمریکا در جهت پیوند زدن مسئله فعالیت ت
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نالملل از طریق ابزارهای رس نا هههای
گنمایی این مسئله در سطح نظام بی 
ایران با بمب اتمی ،گروههای تروریستی و بزر 
نالملل تروص ی   
در جهت تحقق رویکرد مبارزه با افزایش قدرت ایران در س قطنم حط هه هههای و بین ن

یگیردد (مرکز
می ی

تحقیقات استراتژیک ، 85 31 ،صص .) 81 - 82
تحول در بازدارندگی ،آخرین پیامد واقعة یازده سپتامبر در ارتباط با موضوع هستهای ایران است .بازدارن زا دعب یگد   
 11سپتامبر ،از بازدارندگی متقارن به بازدارندگی نامتقارن تبدیل شد که در یک طرف آن ،دولتی هستهای و قدرتمند
ط ،دولت شوب    
و در طرف دیگر آن یک گروه تروریستی بدونسرزمین خاص قرار دارد .در واکنش ب یارش نیا ه ططط ططط
سیاست اقدام پیشگیرانه را در دستور کار امنیت ملی آمریکا قرار داد که در آن بر لزوم استفاده از اقدامات پیشگیرانه
ت.
در مقابل تروریستها و دولتهای سرکشی که درصدد دستیابی به سالحهای هستهههای هستنددد ،تأکی سا هدش د تت ت تتت
نیتخوانی آمریکا در فعالیتهای هستهای ایران ریشه در این نگرش جدید دارد که بر مبنای آن باید پ لیدبت زا شی   
شدن دشمنان بالقوه به دشمنان بالفعل با آنها مقابله کرد (قهرمانپور ، 87 31 ،صص.) 88 -09
دلیل دیگر مخالفت آمریکا با برنامة هستهای ایران را باید در سیاست تاحیلست لرتنک یلک  ی رک وجتسج نآ  دددددد ددددددد .در
حالت کلی آمریکا مخالف اشاعة سالحهای هستهای در دنیاست و در این مورد دستتتکم  هیلوا لحارم رد ت تواف     
چندانی بین دولتها نیست پیامد تحوالت بعد از جنگ سرد بر سیاست کنترل تسلیحاتی آمریکا گذر از سیاست منع
اشاعه به سیاست ضداشاعه است (.)Marli and Lodgaard, 2004, pp. 4-8
یتوانند
در سیاست منع اشاعه فرض بر این است که عدة اندکی از کشورها تمایل به داشتن سالح هستهای دارند و م 
با برخی اقدامات در چارچوب رژیم منع اشاعه از این کار بازداشته شوند .اما سیاست ضد اشاعه در راستای سیاست
جنگ پیشگیرانه قرار دارد .در این راستا ،اقدامات آمریکا در قبال برنامة هستهای ایران آمیزهای از اقدامات من ةعاشا ع   
سنتی و اقدامات ضد اشاعه است .مهمترین اقدامات منع اشاعه آمریکا در قبال ایران عبارت از :غیرعادی اعالم ک ندر
پروندة ایران در شورای حکام آژانس در سال  2003م ،همکاری با اتحادیه اروپا برای متقاعد ک  هب ناریا ندر ت قیلع     
ت  .از
ی ،م ریا رب یداصتقا و یلا ا سا ن تتتت ت تتتتت
ی خود و تشکیل گروه  5+1برای اف سایس راشف شیاز ییی ییی
فعالیتهای هستها 
یت شالت دننام یدراوم هب ناو یارب
مهمترین اقدامات ضد اشاعه آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران نیززز ،می ی

     

ش ب تسه یسوساج یار ههه ههههای از برنامة
گسترش چتر هستهای آمریکا به کشورهای کوچک حاشیة خلیجفارس ،تالش ش
هستهای ایران و تالش برای رهگیری مواد دارای کاربرد دوگانه به ایران اشاره کرد .هدف نهایی آمریکا از اتخ نیا ذا   
تهای هستهای خود است (قهرم وپنا ررر ، 87 31 ،صصصص - 99
اقدامات ضد ایران متقاعد کردن ایران به کنار گذاشتن فعالی 
.) 94
یکی از عوامل دیگر فشار آمریکا بر ایران ،البی قدرتمند یهودی در آمریکاست که نگران افزایش ق و ناریا ترد

هب    

ی،
خطر افتادن موقعیت برتر رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه است .برنامة هستهههای ای روشک ره زا شیب نار یییی یییی
رژیم صهیونیستی را تحت تأثیر قرار خواهد داد .دو برداشت بسیار مهم در ساختار قدرت رژیم صهیونیستی نسبت به
یداند که به دنب زیف یدوبان لا یکی یتسینویهص میژر       
ایران وجود دارد :یک نگرش ،ایران را دشمن ایدئولوژیکی م 

ديپلماسي هستهاي جمهوري اسالمي ايران ...

است و نگرش دوم ،ایران را کشوری پیچیده میداند که تابعی از منافع ملی و ح ظف
ی .)4831 ،اف رد ناریا تردق شیاز
است (کالوس کسلوکوس و نو یی یی
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اظحالم ت ایس ماظن  سی دوخ 

نمتردق ثعاب هقطنم د دش  ن میژر نافلاخم     

    
    

صهیونیستی و جنبشهای مقاومت فلسطینی خواهد شد که به نفع رژیم صهیونیستی نیست .بهعالوه ،اف تردق شیاز   
این کشور بهواسطة دستیابی به فناوری حساس چرخة سوخت میتواند رهبران آمریکا را به س ریا اب هرکاذم یو ان     
بکشنا دد د ،چی تسینویهص میژر هک یز ی ه نآ زا هراومه  ر راد سا ددددددددد د دد د (قهرم وپنا رر ر ، 87 31 ،ص  .) 101بن یاربا نن ن ،رژی ممم
صهیونیستی تمام تالش خود را میکند تا از طریق نفوذ در نظام تصمیمگیری آمریکاا ،م تسه زا عنا هه هههای ش ناریا ند   
شود.
ترس از ظهور ایران بهعنوان یک هژمون منطقهای ،آخرین عامل م تبسن اکیرمآ یتینما شرگن رب رثؤ  هب ب ةمانر        
هستهای ایران است .پس از جنگ سرد ،بیشترین تهدیدات ضد امنیت ملی آمریکا در سطح منطقهههای ب اکیرمآ و هدو   
برای تحکیم موقعیت خود در نظام بینالملل نیازمند حضور در مناطق استراتژیک جهان مانند خاورمیانه است .برخی
از دولتها نیز در تالش برای تبدیل شدن به هژمونهای منطقهایاند که ایران از جمله این کشورهاستتت (قهرماانپور،
 ، 87 31صص .) 103 -401ازآنجاکه در نظام مبتنی بر ثبات هژمونیک ،امکان حضور هژمونه قطنم یا هه هههای ک تردق ه   
هژمون جهانی را به چالش بکشند ،وجود ندارد ،لذا آمریکا تالش کرده است تا مانع تبدیل شدن ایران به ی روشک ک   
قدرتمند در خاورمیانه شود (الریجانی ،4831 ،ص.)8
منطقة خاورمیانه در رویکرد امنیتی اروپا به موضوع هستهای ایران نیز اهمیت ژیو  هه هههای دارد .مج و ییایفارغج تروا
موقعیت راهبردی خاورمیانه ،تأمین قسمت اعظم نفت اروپا ،تأمین ثبات و امنیت منطقه ،وجود ادیان بزرگ جه رد نا
خاورمیانه و تحوالت داخلی این منطقه همانند اسالم سیاسی ،اختالفات قومی و م هم هلمج زا یبهذ م ممممممت لیالد نیر   
ص  .) 120 - 122اروپ  هب شنکاو رد ا ت الیام ت شک  و یاهر      
اهمیت خاورمیانه برای اروپاست (خوشاندام ، 87 31 ،صص ص
نالمللی
منطقه خاورمیانه در دستیابی به سالحهای کشتارجمعی راهکارهایی نظیر حمایت از س یب میژر یاهراکوزا ننن ننن
مبارزه با گسترش این سالحها در خاورمیانه ،جلوگیری از دستیابی رژی مممه رد اکیرما دحتمریغ یا هب هقطنم نیا       
هرگونه برنامة مرتبط با سالحهای کشتارجمعی و روابط سیاسی ،اقتص گادج یتینما و یدا ا اب مکحتسم و هن

ةمه

    

ص
شان اد ممم، 87 31،صص ص
ت(خوش ش
کشورهای منطقه در جهت رسیدن به اهداف عدم اشاعة هستهای را در پیش گرفته است ت
.) 131 - 133
در کنار اهمیت خاورمیانه و واکنش اروپا به تکثیر تسلیحات کشتارجمعی در این منطقه ،مهمترین راهبردهای اتحادیه
اروپا در مبارزه با گسترش سالحهای کشتارجمعی بعد از حادثه  11سپتامبر در دو راهبرد زیر خالصه میگردد :ی ککک .
الحهاای
اروپایی امنتر در جهانی بهتر :راهبرد امنیتی اتحادی پورا ه اا ااا (  ) 2002و دو .راهب س شرتسگ اب هزرابم در الالالالال الالالالال
شاندام ، 86 31 ،صص .) 57 - 58
کشتارجمعی اتحادیه اروپا ( ( ) 2003خو 
در مورد خاورمیانه ،اتحادیه اروپا بر پایبندی کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان به اصول و اهداف رژیم بینالمللی
کنترل و منع اشاعه تأکید دارد .اروپا ماهیت برنامههای هستهای ایران را در راستای دستیابی به سالح هستهای ارزیابی
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تیابی به ای رد حالس عون ن
میکند و اعتقاد دارد اگر ایران به سالح هستهای دست پیدا کند ،دس 

هدعاق هب هقطنم       

تبدیل میشود .از دید اروپا ،با توجه به معادالت موجود در خاورمیانه یک ایران اتمی میتواند بیش از ق یمتا ترد   
شاندام ، 87 31 ،صص .) 148 - 149
پاکستان ،رژیم صهیونیستی و یا هند خطرناک باشد (خو 
یکوشید ت اپورا هاگیاج ا     را در
اتحادیه اروپا دالیل مختلفی برای ورود به بحران هستهای ایران داشت .این اتحادیه م 
نالمللی احیا کند .مراحل اجرایی شدن رویکرد اتحادیة اروپا در مدیریت بحران هستهای ای نار
سلسلهمراتب قدرت بی 
نالملل و لرتنک ی
در راستای دغدغهها و راهکارهای امنیتی جدید و نگاه خاص اتحادیة اروپا به ح ظف رژیم بین ن

عنم    

اشاعة سالحهای کشتارجمعی بهصورت کلی در سه مرحله قابل تحلیل است؛ اولین قدم ،مرحله قبل از ورود رس یم
ی
اتحادیه اروپا به حل و مدیریت بحران هستهای جمهوری اسالمی ایران بود .در این زمان کشورهای سهگان یاپورا ه یی یی
(فرانسه ،انگلستان و آلمان) با ایران وارد مذاکره شدند .درخواستاین کشورها از ایران ،توقف فعالیته تسه یا هه هههای
بود که در نهایت ،به تعلیق کوتاهمدت انجامید .دومین قدم ،مرحلة ورود پرتحرک اتحادیه اروپ نارحب تیریدم هب ا     
هستهای ایران بود .محصول حض ورد رو نننمتن ارحب نیا رد اپورا ی نننن ننننن ،موافقتنام سکورب ة لل للل (  23فوریه

 2004م ).و

موافقتنامة پاریس ( 51نوامبر  2004م ).بود .در این مرحله ،اتحادیة اروپا برای اجرای وم رد دوخ دربهار ندرک ی رد      
له و یتکراشم یا
ایران ،توجیهاتی از طریق تلفیق امکانات اقتصادی اروپا در ارتب لاث یاهروشک اب طا ث ار و  هههه هههههحل ل
چندجانبهگرایانه را ارائه کرد ،ولی با پایان تعلیق فعالیتهای هستهای ایران ای  هب درکیور ن ششش ششششکست و دیماجنا 

رد   

شاندام ، 87 31 ،صص .) 75 1- 177
نهایت ،پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد (خو 
مرحلة سوم ،ایفای نقش حاشیهای و تبعی از سوی اتحادیه اروپا در کنار دیدگاه آمری تسه نارحب لح یارب اک هه ههه ههههههای
ایران است .الگوی رفتاری اروپا و امریکا در این مرحله در مواجهه با بحران هستهای ایران در چارچوب ه مممتکمیلی
ته تسه یا هه هههای
در رفتار استراتژیک قابل ارزیابی است .در مرحلة فعلی از بحران به نظر میرسد که پیرام یلاعف نو تت تت
ایران ،همگرایی انکارناپذیری میان اتحادیه اروپا و ایاالت متحده وجود دارد .این همگرایی حول موضوع مخالفت با
یشود (مرکز تحقیقات استراتژیک ، 85 31 ،ص .) 84
چرخة کامل سوخت در ایران ،به یک نقطة اشتراک تبدیل م 
اتحادیة اروپا در ابتدای طرح مسئلة هستهای ایران در سال  2003م .بیشتر سعی کرد استراتژی تند امری دروخرب رد اک   
با پروندة هستهای ایران را که مبتنی بر اقدام پیشدستانه بود ،تحت تأثیر قرار دهد .اما در مسیر بحران هستهههای ای نار
به نظر میرسد که اروپا بیشتر تحت تأثیر راهبرد امنیتی امریکا قرار گرفت تا اینکه امریکا تحت تأثیر اروپا قرار گیردد.
ولی این معادله پس از ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت تغییر کرده و بع آ زا د ننن ،است یارب اپورا یژتار    
شاندام ، 87 31 ،صص  .) 179 - 180بر اساس آنچه که
فشار بر ایران همراه و همگام با استراتژی امریکا بوده است (خو 
در این قسمت بیان شد ،میتوان به این جمعبندی رسید که نگرش امنیتی تسه ةمانرب لابق رد برغ ه ههه هههههای ای رد نار
دوران بعد از جنگ سرد تحت تأثیر برداشت امنیتی کالن کشورهای غربی نسبت به ایران بوده است؛ بنابراین ،گ ةراز
نالملل هجوت دروم ی    
سوم این پژوهش که برنامة هستهای ایران را در چنین قالبی از نگرش کالن غرب به امنیت بین ن
قرار میدهد ،تأیید میگردد .از سوی دیگر ،تأثیر عوامل خارجی بر نگرش امنیت غ ی ر تسه عوضوم لابق رد ب هه ههه ههههههای
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ایران و وجود انگیزههای امنیتی به دلیل حاکمیت ساختار آنارشیک نظام بینالملل بر روابط میان دولتهای غرب اب ی   
ایران ،تحلیل نوواقعگرایانهای را از ماهیت رویکردهای امنیتی غرب ارائه میدهد که در کنار تحلیلهای سازهانگارانه
یتواند ماهیت نظامشناختی و ذهنیت غرب را نسبت به ایران و موضوع هستهای آن روشن کند.
م
براین اساس کسب توانایی قانونمند هستهای ضمن آنکه مغایر گفتمان دینی یاد شده نیست ،در قیاس با توانایی کامل
هستهای ،باهزینۀ کمتری قادر به تأمین هدف افزایش قدرت جهان اسالم خواهد بود؛ بنابراین و با توج بلاطم هب ه    
یادشده باید گفت کسب توانایی قانونمند در قیاس با توانایی کامل ،با هزینۀ کمتری قادر به ت نپ فادها نیمأ ججج ججج
ج گانۀ
يکشد.
برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران خواهد بود .جدول  ،1این مقایسه را به تصویر م 
جدول شماره  :1اهداف پنج گانه برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران

منبع :نگارندگان4931 ،

يافتهها
تهاي هستهاي ايران در رسانههاي غربي
 -3-1بازتاب فعالي 
هيچ شكي وجود ندارد كه در دنياي كنوني ،انقالب ارتباطات توانسته تمامي نقاط جهان را به يكديگر متص و دنك ل
تأثيرات متقابل كشورها را بر يكديگر افزايش دهد .در اين بين قدرتمند ش ناسرربا هدنيازف ند ههه هههههااي جه زا هك ينا   
ت.
يگيرند ،خود به يكي از مهمترين ابزارهاي قدرت تبديل ش سا هد تت تت
نيروي عظ مي اينترنت ،ماهواره و يغ ره نيز بهره م 
دامنه نفوذ رسانهها كه برخي از آنها امروزه در تمامي نقاط جهان قابل دسترسي هستند ،همراه با ويژگ ردق رپ ي ت    
تكرار و پيگيري رويدادها باعث شده تا اين رسانهها در شكل دادن به حقيقت نقش مهمي ا في ا كنند .هر چند عده هاي
معتقدند انقالب ارتباطات به همگاني شدن اطالعات و شفافيت دراطالعات منجر شده ،در عم ناسر نابحاص ل ههه هههههاا
يكنند كدام رويداد پر رنگتر و كدام رويداد كمرنگتر ازساير رويدادها مطرح شو د .اين عملك در
هستند كه تع يي ن م 
يتواند ذهن مخاطب را در توجه خاص به يك رويداد شكل دهد (سلطاني نژاد،29 13 ،ص .) 11
در نهايت م 
 -3-2ديدگاههاي محافل كارشناسي به برنامه هستهاي ايران
پیرامون موضوع مورد بحث ،منابع علمی و ژورنالیستی نسبتًاًا زیادي وجود دارد که در آنها بیشتر تالش شده به این
يتوان سیاست برچینش هستهههاي را در م ا یمالسا يروهمج درو یرا ارجا هب ن      
سؤال پاسخ داده شود که چگونه م 
يتوان در سه دیدگاه کلی دستهبندي نمود:
خها به این سؤال را م 
گذاشت؟ پاس 
 .1دیدگاه رئالیستها :رئالیستها بر این باورند که دولتها به دلیل ترس امنیتی و امنیت جویی به س الس تم حح حححهااي
هستهاي میروند .در چنین شرایطی ،بسیاري از اندیشمندان رئالیست آمریکایی ،آمری  همانرب و اک هس تت تتتتتهاي ای ؛نار
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استراتژي بر چینش و ابزارهاي آن  111معتقدند براي اجراي موفقیت  هطبار رد شنیچرب تسایس زیمآ  ب همانرب ا        
هستهاي ایران باید مخاطرات امنیتی این کشور را کاهش داد)Mearsheimer, 2008; Walt( .
 .2ایدههاي هنجاري لیبرالیسم و رویکرد سازهانگاري :اینها معتقدند براي موفقیت رد شنیچرب تسایس 

اب هطبار

   

ایران ،عالوه بر کاهش تهدیدات امنیتی تهران ،باید اعتماد مخدوش این کشور نسبت به آمریکا و هویت آن بازس يزا
شود .همچنین باید ضمن احترام به این کشور ،از ورود آن به جمع جامعه بي 
نالمللي حمایت کرد ()Bowman,2009
 .3اسرائیلیها و نومحافظه کاران تندرو یا همان بازهاي به اصطالح دست راستی آمریکا :نظر این دست تسا نآ رب ه    
که ایران هرگز از طریق روشهاي مسالم تآمیز و تحمیل فشار باحربه تحریم تن ب  شنیچرب تسایس ه ن اد دهاوخ ددددددددد.
بنابراین باید از طریق اقدام نظامی محدود یا گسترده به برنامه هستهاي این کشور خاتم اد ه د د .البتههه ،ن عو

فتم ا زا یتو   

تحقیقات نیز انجام شده که بیشتر نگاه کارکردي دارند .یعنی مشخصًاًا به ارزیابی و توصیه ابزارهایی پرداختهانددد ک م ه
یتوانند مجري برچینش هستهاي در رابطه با برنامه هستهههاي جمه نشاب ناریا یمالسا يرو دددد ددددد .آیزنشت ا تا ززز جمله
ت .وي معتق جنپ تسا د    
سرشناسترین افرادي بوده که به امکان و ابزارهاي برچینش هستهاي ایران پرداخت سا ه تت تت
یتواند منجر به برچینش برنامه هستهاي تهران شود که عبارتند از:
عامل کلیدي م 
 .1تغییرات سیاسی داخلی مثل تغییر حکومت یا تغییر رژیم در ایران.
تهااي
 .2تغییر برداشتها نسبت به مفید بودن سالحهاي هستهاي :باید ایران را متقاعد کرد که ن سه حالس اهنت ه تتت ت تتتت
یتوانند بقاي آن را نیز به خطر اندازند.
براي امنیت این کشور مفید نیست ،بلکه م 
 .3فشارها و مشوقهاي بينالمللي :باید در کنار فشارها ،مشو قهایی نیز براي تهران به منظور ترغیب آن به ب شنیچر
هستهاي در نظر گرفت.
تهاي اقتصادي.
 .4ایجاد موانع و محدودی 
حهاي هستهاي در داخل ایران.
 .5از بین بردن تعهد و تمایل عمومی به سال 
لها و مقاالت كارشناس صختم و نا ص يناهج نا    
يكي ديگر از مهمترين منابع تحليلي و خبري جهان ،ديدگاهها ،تحلي 
است كه در ارتب هداديور اب طا ا ادروخرب يناوارف تيمها زا نوگانوگ ي رن دد د دددد دددددددد .در كش غ ياهرو ر و يب

  

زا يرايسب

يش زا يرايسب رد و دنو   
كشورهاي يغ ر غربي اين دسته از ديدگاهها با توجه به اينكه يغ ر رسمي و بي طرفانه تلقي م 
ع ،كارشناس و نا
موارد زمينه ساز اتخاذ سياستهاي دولتها به شمار ميروند ،مورد توجه خاصي قرار دارنددد .در واقع ع
نالمللي از اين فرصت برخوردار ميشوند كه به بيان ديدگاههااي
متخصصان در محافل دانشگاهي و در همايشهاي بي 
خود بپردازند تا مورد بحث و بررسي قرار گيرند .اين ديدگاههاا م يييتوانن  د ددر برخ  دراوم ي د زا يخرب هيام تس   

  

تهاي كالن جهاني باشند.
سياس 
در زمينه برنامه هستهاي ايران نيز محافل دانشگاهي و يغ ررسمي توجه خاصي به اين موضوع دارند .به گونهاي كه به
ويژه در ماههاي اخير برنامه هستهاي ايران موضوع كنفرانسها و نشستهاي بزرگ جهاني قرار گرفته است .عالوه بر
يپردازند.
اين ،كارشناسان برجسته در ارتباط با اين موضوع به طو ر مرتب به انتشار ديدگاههاي خود م 

ديپلماسي هستهاي جمهوري اسالمي ايران ...
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تهاي رسمي كشورهاي غرب هب زين ي    
يگيرند و حتي در سياس 
اين ديدگاهها بعضًاًا در رسانهها نيز مورد توجه قرار م 
يشود كه بر تالش
يشود .در اين رابطه به ويژه مقاالت فراواني از كارشناسان صاحب نام غربي منتشر م 
آنها استناد م 
الحهااي
ايران در دستيابي به سالحهاي هستهاي تأ يك د دارند .اين كارشناسان مهمترين داليل ايران در دستيابي ب س ه الال الال
يدانند ،آنها معتقدند اكنون ايران در منطقه احساس امنيت
هستهاي را تالش براي رسيدن به موقعيت برتر منطقهاي م 
يشود كه با وجود سرنگوني رژ مي صدام حسين در عراق و فروكش كردن مهمترين
يكند .بر اين اساس ،استدالل م 
نم 
نگراني امنيتي ايران ،استقرار آمريكا در جوار مرزهاي غربي ايران و توانا يي آمريكا براي اعمال قدرت خود در منطقه
همچنان باعث نگراني مقامهاي ايرا ني است .در اين رابطه زبيگنيو برژنسكي معتقد است س بسك ناريا 

حهااي
ال 
الالالال الالالال

يداند از فرط
استراتژيك را تنها مانع بر سر راه آمريكا براي عملي كردن تغ يي ر رژ مي و يا اقدام به جنگ پيشدستانه م 
ديگر ،وي ) ) Brzezinski and Gates, 2004, p. 24تأ يك د دارد كه بايد به انگيزههاي سياس رد ناريا يلخاد ي

نيا     

زمينه نيز توجه كرد ،به ويژه كه مسئله برنامههاي هستهاي حتي قبل از وقوع انقالب در ايران اهميت داشته استتت .بر
اساس اين ديدگاه ،دو مسئله كسب پرستيژ و ايجاد بازدارندگي از عوامل قدرتمندي است كه حكومتهاي ايران چه
در گذشته و چه در امروز توانستهاند بر اساس آن به قدرت سياسي خود ب في زايند (Brzezinski and Gates, 2004, p.

 )24از ديد آمريكا و اسرائيل ايران مشغول تحقيق ،آزمايش و توليد سالح هستهاي است .با اين حال و با وجود اينكه
اين دو كشور سالها بر چنين مسئلهاي تأ يك د كردهاند ،نتوانستهاند براي افك اجم و ناهج يمومع را مع      بينننالمللي
نالمللي انرژي اتمي مدرك قابل قبولي ارائه دهند .آنها تنها به صورت يغ رمستق مي در ارز باي يييهااي
همچون آژانس بي 
ت،
يكنند .در اين رابطه نيز كارشناسان برجسته آمريكا يي همچون ديو ياربلآ دي تت تت
خود به وجود چنين برنامهاي اشاره م 
يهاي آنها ا اخري دقلادبع هك تسا ني ننننن نننننن (پ يمتا بمب رد    
يكنند .يكي از تئور 
تئوريهاي گوناگوني را مطرح م 
پاكستان) و شبكه اش كه از ديد آمريكا تأمين كننده و حامي برنامه س  يبيل و ناريا رد ژويفيرتناس تخا ب ندو دد د دد دددددد ،در
ير مغ رد اين مسئله توسط پاكستان و ا اري ننن ،آمريكا
طراحي و اجراي برنامه تسليحات هستهاي ايران موثر بودهاند عل 
يكند كه عبدالقدير خان نقش مهمي در تأمين تجهيزات و وس دروم ليا   
به اسناد و طرحهاي تسليحاتي ليبي استناد م 
يرود اين شخص درب  ناريا هرا ن نينچ زي      نقش فيا ار ي ا شاب هدرك  دددد ددددد
نياز اين كشور داشته و به اين دليل احتمال م 
شهاي موشكي ا نامز رد ناري   
( .)Albright and Hinderstein, 2004, pp. 67-72آلبرايت همچنين تأ يك د دارد آزماي 
ت .ب و هديقع ه ييييي  ،ا تخاس لابند هب ناري     
حهااي هستهههاي است ت
حاضر نشانهاي بر عزم ايران براي س الس تخا حح حح
كالهكهاي هستهاي است كه براي موشك شهاب  3مناسب باشد .در واقع روند كن تفرشيپ ينو   
دستيابي احتمالي به تكنولوژي ساخت سالح هستهاي از طريق منابع پاكست نآ يانعم هب ينا

هستهههاي ا و ناري

ناوت ناريا هك تسا

ساخت كاله كهاي هستهاي قابل حمل را دارد و لذا بعيد نيست رض تاقيقحت نونكات ناريا  و يارب ير

تخاس

     
     

كالهك هستهاي را به پايان رسانده و اكنون در حال تكميل آن باشد و شايد حتي اجزاي حياتي چن ار يكهال ك ني   
نگهداري م 
ن ،كارش دشرا سان   
يكند ( .)Albright and Hinderstein, 2004, pp72-67از طرف ديگر ،گري ميله يلو ن ن
تسليحاتي مركز كارنگي تأ يك د دارد كه كشورهاي اروپا يي به ويژه فرانسه ،انگلستان و آلمان تالش كردهاند تا ا ار ناري
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وادار به تغ يي ر رفتار نمايند ،اما اگر ايران در اين شرايط به سالحهاي هستهاي دست باي  دد ددد ،در واق يژر ع مممممهااي منع
گسترش را به تمسخر گرفته و منطقه خاورميانه را از آنچه كه بود ،خطرناكتر كرده است .به گفته وي ب لد نيا ه ييييييي ل
ايران در رأس كشورها يي قرار دارد كه به گسترش سالحهاي كشتار جمعي و به ويژه سالحهاي هستهاي م يييپ زادر دد
( .)Milholin and Lincy 2004-50كنت پوالك از كارشناسان برجسته مسائل ايران نيز معتقد است كه بع رظن هب دي    
يرسد ايران سياست عقب نشيني هستهاي آفريقاي جنوبي ،آرژانتين يا برزيل را برگزيند ،زيرا معضالت امنيتي ايران
م
ت .از ا اگديد ني هه ههه ،مش تكرا
نيز كام ًالًال متفاوت از محيطهاي استراتژيك در آفريقاي جنوبي سا نيتال ياكيرمآ اي تتت ت تتتت
كناپذيري با بقاي سياسي و حتي فيزيكي آنها عجين شده اس سست و
نخبگان ايران در برنامههاي هستهاي به طور تفكي 
با كشورهاي مذكور به كلي متفاوت ميباشد .به عق رجنم هك يعماج همانقفاوت ره يو هدي مانرب فذح هب ههههههههه هههههههههههااي
تسليحات هستهاي ايران شود ،زودگذر است و ت مانتقفاوم نيود هه هههاي ار تاحيلست لرتنك هك

نك نيمضت ددددد دددددد ،ماك  ًالًال

يغ رممكن خواهد بود .پوالك تأ يك د دارد سياست اصلي ايران در دوران كنوني تأ يك د بر ادام  تاركاذم ه و  هب ت قيوع     
ت
ان هم و يداصتقا و كيتاملپيد ياهراشف نتخاد مممممم م مممممممت رر ر از هم يا هناريگشيپ تالمح ه ا تال سا هدحتم تتتتت تتتتت تت تتتت
).)Pollack,2006,p1
در مقابل ديدگاههاي نسبتًاًا افرا يط كارشناسان غربي ،ديدگاههاي كارشناسان ايراني كه بتواند موضع محافل بينالمللي
يشود .در اين رابطه هر چند ايرانيان مق مي كشورهاي غرب همانرب اب هطبار رد ي     
را كمي تعديل كند ،به ندرت ديده م 
يپردازند ،اما ديدگاههاي آنها كمتر سمت و سوي ايراني دارد و در واقع به
هستهاي ايران به بيان ديدگاههاي خود م 
يرسد آنها كارشناسان غربي درجه دومي هستند كه در قالب فض هظا يبرغ ياهروشك يا ا ظن ر ر م يييييييييييييكننددد.
نظر م 
اينگونه ديدگاهها همان طور كه خود محافل غربي نيز به آن اذعان دارند ،نميتواند بيانگر ديدگاه محاف  ريغ ل ر يمس    
ايران باشد .در اين رابطه و از ميان معدود نظرات كارشناس صختم ي ص هك يناريا نا

بهاا يي ن رد زي
هتسناوت       بازتاب ب

يتوان به مواردي اشاره كرد .از جمله علي اكبر
رسانههاي خارجي و يا حداقل در مؤسسات تحقيقاتي داشته باشد ،م 
نالمللي انرژي اتمي در مصاحبهاي برنامه هستهاي ايران را كام ًالًال ص زيمآ حل   
صالحي ،نماينده سابق ايران در آژانس بي 
دانست و به ويژه سعي كرد با واژههاي تخصصي وضعيت برنامه هستهاي را تشريح كند .وي در قسمتي از س شنانخ
به سياستهاي آمريكا اشاره كرد و گفت ما شاهد دو توصيه متضاد آمريكا بودهايم .يك توصيه قبل از انقالب بود هك
سياستمداران و كارشناسان آمريكا يي به ايران توصيه كردند كه نيروگاهههااي هستهههاي بس زا دد .توص زا دعب رگيد هي   
انقالب است كه معتقد است ايراني با ذخائر عظ مي نفت و گاز بهتر است از پيگيري برنامههاي هستهههاي ص رظن فر   
ت ،از آنج ونكا هك ا ن يژرنا هلئسم       
كند .صالحي معتقد است چنين تناقض گو يي منبعث از يك نيت سا يسايس  تت ت تتت
هستهاي يك مسئله جهاني است و همه بايد از اين انرژي بهرهمند شوند ،اگر با اين ديد ب ينك هاگن هلئسم ه ممممممممم  ،با دي
تمامي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي جهان در زمينه انرژي هستهههاي تعط وش لي دد ددد (مص بحا ههه ب حلاص ربكا يلع ا ييييييييي ،
يگيري برنامه
يتواند توجيههاي مناسبي براي پ 
يرسد ديدگاههاي كارشناسان ايراني م 
) 83 31در مقام مقايسه ،به نظر م 
هستهاي ايران باشد كه مكمل تال 
شهاي دولتمردان ايراني در عرصه ديپلماتيك است.
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با اين حال ،تعداد كثير كارشناسان غربي ،امكانات باالي تحقيقاتي كشورهاي غربي و ارج نهادن ب رد شهوژپ راك ه

يشوند ديدگاههاي اساسي و كاربردي در كشورهاي م مارآ يطيحم رد روكذ   
اين كشورها ،عواملي هستند كه باعث م 
و به دور از هياهو شكل بگيرند و در نهايت در عرصه سياسي و رسمي مطرح شوند .در ح مهم نيا هب هك يلا

  

رد

ايران توجه نشده است و معدود كارشناسان مستقل و دانشگاهي نيز با محيط و شرايط مناسبي براي بيان ديدگاههااي
خود روبه رو نيستند.
 -3-3تحریم؛ ابزار آمریکا برای تغییر محاسبه هستهای ایران
ایاالت متحده در دوره اوباما ،در سیاست اعالمی خود ،به دنبال تغییر محاسبات راهبردی رهب یمالسا یروهمج نار    
ایران در برنامه هستهای بوده و در این رابطه از تحریم با هدف فلجکردن اقتصاد ایران استفاده ک سا هدر تتتتت .بررسی

سیاستهای تحریمی ،ایجاد تردید و شکاف سیاسی میان مسئولین نظام و شورش مردم دروم فده نیرتمهم ار ی     
یداند و از دیپلماسی اجبار ب فتسا یرظن بوچراچ ناونع ه ا هد      
نظر آمریکا از تحمیل رژیم تحریمها بر ضد ایران م 
نموده است (سلطاني نژاد،29 13 ،ص.)41
 -3-4دیپلماسی
بسیاري بر این باورند که ادعاهاي مقامات کاخ سفید مبنی بر تالش براي حل مشکالتش ب یلک روط هب نارهت ا و    
مناقشۀ هستهاي این کشور به طور خاص ،صرفًاًا جنبه تاکتیکی داشته و در اصل شعاري بیش نبوده و نیست میان این
تها -وجود دارند .لیبرالهاي این طیف با
دسته ،طیفی از افراد مختلف با مبناهاي فکري متنوعی از لیبرالها تا رئالیس 
رجوع به منشأ فکري خود ،به دیپلماسی به عنوان ابزاري با توان ستودنی ب رد تاشقانم لح يار

نیب ماظن للملا       

ینگرند .آنها معتقدند احترام به استقالل طرف مقابل از شروط اصلی یک دیپلماسی موفقیت آمیز استتت ،در ح یلا
م
یگوی هب د   
یکنند .جرمیهاموند سردبیر مجله فارین پالیسی می ی
که آمریکاییها این شرط را در مورد ایران رعایت نم 
نظر من برنامۀ هستهاي ایران صلح آمیز است و دلیل اینکه این برنامه به موضوعی بحث انگیز تبدیل شده ،ای تسا ن   
که ایران به عنوان کشور مستقل نم 
يخواهد از دستورات واشنگتن پیروي کند (.)Hommond;2011
مبناي رهیافت جدید بر این اساس است که آمریکا باید به سمت تعامل با ایران حرکت کند ،تحریمها علی ار ناریا ه   
کنار بگذارد ،از تهدید تهران به تغییر رژیم دست بردارد ،معامله بزرگ با تهران انجام دهد و ت ار ناریا دنک شال

هب    

يتواند نق رد یمهم ش   
جامعۀ بينالمللي گره بزند .از نظر آنها ایران در مرکز قوس بحران خاورمیانه قرار گرفته و م 
یتواند در تأمین
باثبات سازي افغانسان و عراق داشته باشد .همچنین ،این کشور در قلب ذخایر انرژي قرار گرفته و م 
امنیت انرژي نقش مهمی ایفا کند .عالوه بر این ،ایران به دلیل داشتن سابقۀ دمکراسی پتانسیل تب وگلا هب ندش لید     
براي کشورهاي منطقه را دارد .در قسمتی از این گزارش آمده است برخی از محافظ راک ه ا اریا ن ننن نننن ،ب لدم لابند ه    
ت.
چینی اصالحات هستند که معناي آن ح ظف قدرت سیاسی ،رشد اقتصاد بازار و توس دازآ هع يييهااي اجتم سا یعا تت تت
اگرچه محافظه کاران ایران به طور تاریخی به دادن شعارهاي ضد آمریکائی مشهورند ،ولی سابقه موفقیت آمیزي نیز
در مصالحه با آمریکا داشتهاند (.)Maloney et al. 2004
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به هر حال ،در مورد اهمیت و مزیت دیپلماسی در حل وفص ۀشقانم ل    هستهههاي ای جو يدیدرت نار و ن د د را دد دد ددددد ،اما
تهااي
يخواهن  ناشروظنم اما د از یلاعف تتت ت تتتت
یخواهند؟ آنها به قول خودشان ،از ایران م 
آمریکاییها از دیپلماسی چه م 
غیرقانونی« ،به فعالیتهاي هستهاي غیرقانونی خ هد همتاخ دو د     » م دراو غیرق ینونا

« غن زاس ی ييييي  ،ب و يروآرفزا

نها مرتبط با برنامه هستهاي ایران هستند د
تهاي مربوط با آب سنگین » چیست؟ از نظر آنها اما ای 
فعالی 
دGraham, ( ،
)Lieberman & Mccain, May 22,2012

یهای دیپلماسی هستهای مقاومتی
 -3-5پیروز 
دیپلماسی هستهای مقاومتی عمال برای ایران ابزارهای مهمی تولید کرده که این ابزارها توانسته با موفقیت روی فرط
غربی فشار تولید کند:
گهای فنی
 ابزار بر گهای هستهای و منطقهاي به هم
 گره زدن بر  ابزارهایی که ایران برای حل مسائل منطقهاي مانند سوریه یا عراق و افغانستان در اختیار دارددستاورد دیگر دیپلمای هستهای مقاومتی این است که عمال با به خرج دادن برخی ابتکارات فن یخرب نتشادرب و ی    
گامهای راهبردی گزینه نظامی را که یکی از مهمترین ابزارهای باج خواهی غربیها از دولت اصالحات ب یور زا دو

میز برداشت (محمدي، 139 2،ص.)5

در شکل زیر جهت هدایت وضع موجود به وضعیت مطلوب نمایش داده شده است:

شكل شماره  :1استراتژی انرژی بر مبنای اقتصاد مقاومتی
منبع :نگارندگان4931 ،

 -3-5تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی آمر كي ا در رابطه با برنامه هستهاي ایران
یها در رابطه با ایران نوعی دیپلماسی اجبار را اختیار کردهاند که ه شنیچرب نآ ییاهن فد    
آمریکای 

ت.
هستهههاي است ت

ی،
یها از اجراي این استراتژي –برچیدن -ب ساملپید زا هدافتسا ا ییی ییی
مقاومت جمهوري ایران و در نتیجه ناتوانی آمریکای 
تاکنون یکی از دالیل استمرار مناقشه هستهاي ایران نیز بوده است (مجتهد زاده،09 13 ،ص.)7
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شکل شماره  :2نتایج ایستادگی هستهای جمهوری اسالمی ایران
منبع :نگارندگان4931 ،

نتیجهگیري
پرونده هستهای ایران ،به دلیل فشارهای سیاسی ایاالت متحده و ایجاد جنگ روانی و محیط مجازی رسانهای توسط
صهیونیستها ،از شکل حقوقی فنی به صورت سیاسی امنیتی تغییر شکل یافته است .امروزه مسئله ارتبا اط تتت  ،نقش
افکار عمومی و تأثیرگذاری آنها بر رویدادهای جهانی بسیار پراهمیتت زا و تسا هتشذگ زا ر ا د ور نی ر نایرج       
رویدادهایی نظیر برنامه هستهای ایران نمیتوان نسبت به دیدگاههای بینالمللی بیتفاوت بود .در واقع استمرار بحران
هستهای ایران مسئوالن و کارشناسان ایرانی را به یافتن راه حلی در جهت حل آن واداشت و مسائلی را در ارتب اب طا   
چگونگی بحرانی شدن برنامه صلحآمیز هستهای ایران مطرح کرد .در بررسی روندی که در نهایت به اجم عا یاروش   
ته ناسر یا هه هههای ،اظه اقم تارا مم مممه اگدید و اهروشک یمسر یا هههه هههههه یا
امنیت علیه ایران منجر شد ،توجه به فعالیت ت
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کارشناسان اهمیت فراوانی دارد .همراه شدن این سه بخش در مسائل گوناگون از جمله در مورد برنامه هستهای ایران
یدهد .عالوه بر فعالیتهای رسانهای گست در هه ،م ید ندوب رثؤ د اگ ههه ههههه یا
جهتگیری افکار عمومی جهانی را شکل م 
کارشناسان و متخصصان بر روندهای بینالمللی ،مسئلهای است که به ویژه در سالهای اخیر مورد توجه ق تفرگ رار هه ههه
تدار و تاکید بر مواد  11و  62منشور ملل متحد ،پرونده هستهههای ای ار نار
يکوشد با تغییر جه 
است .ایاالت متحده م 
به صورت کامل از دستور کار شورای حکام آژانس بينالمللي انژری اتمی خ و هدرک جرا تینما یاروش هب ار نآ      
محول سازد تا بتواند وزنه امنیتی پرونده اتمی ایران را پر رنگتر کرده و بسترهای الزم را برای دیپلماسی گام به گ ما
خود مهیا کند ،زیرا در محیط امنیتی ،جایی برای دفاع از استداللهای منطقی باقی نخواهد ماند و هر یک از ب ببازیگران
يکنند که با استفاده از مؤلفههای قدرت منطقهاي خود ،موازنه قوا و معادالت امنیتی را به س یلم عفانم تم    
تالش م 
خود تغییر دهند.
بر این اساس ،صرف ًًاًًاًًادسترسی ایران به فناوری هستهای ،عامل نگرانی غرب نیست بلکه نگاه آنها به ایران و ش تخان
و آگاهی آنها نسبت به اهداف و رفتارهای ایران در تعامل خود با غرب بر این نگرانی میافزایددد .بن یاربا ننن ،واک شن
یشودد .ب یانبم ر   
یدهند ،تعیین م 
آنها نسبت به فعالیتهای هستهای ایران بر اساس آنچه فکر میکنند و تشخیص م 
یتوان هب د   
لانددد ،می ی
دیدگاه سازهانگاری وجود هنجارهای مشترک و یا متضاد میان بازیگرانی که با ی ماعت رد رگیدک لل لل
تعیین فرایند شکلگیری تهدید کمک کند .بر این اساس ،تضاد میان هنجارهای آمريكا و ایران که عام یعت ل ی نن نننکنن ةد
یشود د .در نتیجه
رفتار سیاسی آنهاست ،یکی از عوامل موضعگیری منفی غرب در قبال برنامة هستهای ایران تلقی م 
ته تینما یاهدرکیور و ا ی اكيرمآ      
میتوان گفت که موضوع هستهای ایران از موضوع کل د روشک نیا ی ر ایس س تتت ت تتتت
جداناپذیر است .در این راستا ،میان رویکرد امنیتی غرب به این برنامه ب آ نالک یاهدرکیور ا ن رد

تینما هب هاگن       

بینالمللی و تغییرات ایجادشده در مفهوم تهدیدها و برداشت امنیتی غرب نسبت به ایران ،در کنار اصلیترین عوامل
داخلی پیوند برقرار کند تا از این رهگذر از داشتن نگاهی سادهانگارانه به موضعگیریه غ یا ر عوضوم لابق رد ب

   

هستهای ایران جلوگیری کند .توجه ایران به ساختار راهبردی -امنیتی نگ تسه ةمانرب هب اكيرمآ ها هه ههه ههههههای ای روشک ن   
یه وخ یا دد ددد،
یهای هستهای یاری کند .ایران بای سایس نیودت رد د تت تتتتته ژتارتسا و ا یی یی
میتواند آن را در سیاستگذار 
واقعیتهای موجود در رویکرد امنیتی آمريكا به ایران و سالحهای کشتارجمعی را در نظر بگیرد تا این است ژتار یییها
بتواند در نیل به اهداف مورد نظر جمهوری اسالمی ایران ،مؤثر و کارآمد باشد.
منابع
جعفری ولدانی ،اصغر (« .) 83 31روابط ای سپ اپورا هیداحتا و نار ی زا از ربماتپس هد       

ی-
 ،» 2001فص اعالطا همانل ت سایس  ییی ییی

اقتصادی ،ش  ، 197 - 198اردیبهشت.
خالوزاده ،سعید ( .) 85 31اتحادیه اروپایی ،تهران :انتشارات سمت.
خوشاندام ،بهزاد (« .) 86 31مدیریت بحران هستهای ایران از منظ نیزگ و اپورا هیداحتا ر هههه هههههه ا یمالسا یروهمج یا یرا نننن ننننن»،
پژوهشنامه خلع سالح ،سال اول ،ش اول ،بهار.
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