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چکیده
مسئله هستهای تهران به عنوان پیچید ترین موضتو سیاستی بتینالمللتی
تهران پس از جنگ هش ساله ،سیاس های اعالنی و اعمالی گوناگونی را از
سوی بازیگران سیاسی متبادر ساوته است  .اهتمتاا اصتلی ایتن پتژوه ،
کشف منطق سیاسی و سنج

رفتاری بازیگران اس  .تقابل ادراک و تفاود

سطح بین تهران و غرب از سیاس هستهای ،فرضیه اصلی مقالته است  .در
حالی که از منظر اعالنی ،تهران منطق سیاسی هستهای وود را بتا پتارادایم
هنجاری و همسازی با رژیم بینالمللی تشریح مینماید ،از منظر اعمتالی بتا
پتتارادایم امنیتتتی و ژئوپلیتیتتک منازعتتهگتترای منطقتتهای تفستتیر متتیکنتتد.
همچنین ،منطق سیاسی غرب در سطح اعالنی با پارادایم امنیت  ،تهدیتد و
تولید بازدارندگی و در سطح اعمالی با الگوی هنجاری و رژیم بتینالمللتی و
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محدودی حداکثری برای ایتران و جلتوگیری از ظهتور بتازیگران هستتهای
جدید ووان

هستهای را در سطح منطقه ای و فرامنطقتهای و تولیتد بازدارنتدگی تبیتین
مینماید ،غرب سیاس های هستهای تهتران را در ستطح بتینالمللتی و بته
عنوان نظم ریز بینالملل تلقی مینماید .بتدین ترتیتب ،پتژوه

حاضتر بتا

کاربس تئوری متدیری منازعته و روششناستی تحلیلتی -مقایستهای بته
سنج

فرضیه میپردازد .براساس یافتههتای پتژوه  ،پایتایی دیپلماستی

قدردمحور و نسل نخس مدیری منازعه و عداگذار بته ستوی نستل دوا
مدیری منازعاد ،مسئله هستهای تهران را بته چتال

بتینالمللتی تبتدیل

ساوته اس .

واژههای کلیدی :دیپلماسی هستهای ،غرب ،بازدارندگی ،رژیم بتینالملتل،
تهران

170

پیدا میکند .از سوی دیگر ،در حالی که ایتران سیاست هتای

مقدمه
خالء قدرت ناشی از فروپاشی نظام دوقطبی در روابتط بتینالملت
جهانی حور محور امنی
امریکا در روابط بینالمل

روا تعتامالت

یکجانبهگرایی امریکتا و اجترای دکتترین حفتظ امنیت
اقدامات روسیه برای بازپسگیری قدرت از دست

رفتته

اسیای مرکزی نگرانی بینالمللی از توانمندی هستهای ایرا و تولید تهدید احتمتالی
بترای استرائی بته عنتوا متحتد استتراتژیک امریکتا ))Entessar&Afrasiabi, 2015: 2
سیاس
هش

هستهای تهرا را به پیچیدهترین موضو سیاسی بینالمللتی پتس از جنتگ
ساله تبدی ساخته اس  .از منظر روندپژوهی براسا

برنامه استراتژیک «اتم

برای صلح» در سار  ١95٧ایرا توافقنامه همکتاری هستتهای بتا واشتینگتن منعقتد
نمود که اهداف اقتوادی و نمادین به مثابه اولوی

استراتژیک ایرا تلقتی متیشتده

اس  .اما سیاس های ایدئولوژیک و ایدهالیستی پساانقالبی ایترا منجتر بته تعلیتق
فعالی های هستهای پیشاانقالبی شده است  .تحتوالت ژئتوپلیتیکی جنتگ ایترا و
عرا و بمبگااری در تأسیسات هستهای بوشهر از یکسو و بمب گااری استرائی
در تأسیسات هستهای اوزیراک عرا در سار  ١98١از سوی دیگر منجر به بتازبینی
جمهوری اسالمی ایرا در سیاس های هستهای و از سرگیری فعالی ها شده اس .
همچنین فروپاشی شوروی و کاهش ضریب تهاجم شوروی بته ایترا و جتایگزین
شد ا با تهدید امریکا از یکسو و تهاجم عرا به کوی

در سار  ١990و واکنش

شدید نیروهای ائتالف بینالمللی به رهبتری امریکتا از ستوی دیگتر درک ایترا از
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نگرانیها ناشی از ظهور قدرتهای سلطهگر منطقهای تحوالت جدیتد خاورمیانته و

تهدیدات نوین را تشدید نمود ) .(Pollock, 2013: 119در چنین ژئوپلیتیک نوین ایترا
سیاس

هستهای را به صورت جدیتر پیگیری نمود .توانایی هستهای تهترا منجتر 171

به رنیسازی حداقلی اورانیوم در پایا دهه  90شد .اما رمزگشایی از برنامه هستهای
تهرا توسط گروه اپوزیسیو در سار  2002عور نتوینی از سیاست
تهرا را به بار اورد که به دردره امنی

هستتهای در

بینالمل تبدی شده اس .

از منظر تبارشناختی رفتارهای هستتهای تهترا و رترب در خوتوص برنامته

(عوتر انقتالب

هستهای ایرا از دورههای متتلفی گاار نموده اس  .دوره نتس
اسالمی )2002-١9٧9؛ سیاس وازنی و احیای هستهای؛وقتو انقتالب استالمی و
سیاس های ایدئولوژیک تهترا از یتکستو و تلقتی سیاست
تکنولوژی رربی از سوی دیگر منجر به تعلیق فعالیت
ژئوپلیتیک و امنی

بینالمل و منطقهای و جنتگ هشت

هستتهای بته عنتوا

هستتهای شتد .امتا تیییترات
ستاله و تهتاجم عترا بته

تأسیسات هستهای تهرا و تجاوز اسرائی به تأسیسات بیداد و عدم تولید واکنش از
سوی جامعه بینالمل

درک تهدیدات امنیتتی تهترا را دگرگتو ستاخ  .در ایتن

پیوند توافقنامه تأسیسات سوخ های هستهای اصتفها بتا فرانسته در ستار ١985
منعقد شد ) .(IAEA, 2007همچنین توافقنامههایی با روسیه در دهه  90بته ارزش 800
میلیارد دالر برای تکمی نیروگاه بوشهر ) (Koch & Wolf, 1998: 2به امضا رستانید کته
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سیاس های واشتنگتن بته ویتژه انعقتاد توافقنامته  ١23بتا چتین

بسیاری از رفتارهای همکارانه هستهای کشورهای متتلا با ایرا را با موان جتدی

روبترو ستتاخ  .دوره دوم ( 2002-2006عوتتر افشتتای سیاست هتتای هستتتهای و
مااکرات )E-3؛ رمزگشایی از فعالی های هستهای تهرا منجر به کشتاکش رفتتاری
بین اروپا و امریکا شد .در حالی که واشینگتن بر ارستار پرونتده ایترا بته شتورای
امنی
اس

اصرار می کرد اروپا خواستار عملیاتیسازی مکانیستمهتای دیپلماتیتک بتوده
که در نهای

با فشار نهادها و رژیمهای بینالمللی ایرا بتا امضتای پروتکت

الحاقی سار  2003نه تنهتا بته تعلیتق رنتیستازی هستتهای مبتادرت نمتود بلکته
بازرسیهای سنگین سازما بینالمللی انرژی اتمی از تأسیسات هستهای ختودش را
پایرا شد .در نهای

توافقنامه پاریس در ستار  2004توتویب شتد کته در متار

 2005هم امریکا به اجما اروپایی پیوس
تعلیق کام فعالی
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)(Kan, 2011: 9-21

) .(Reardon, 2012: 15ستماج

 E-3بترای

هستهای تهرا از یکستو و تأکیتد ایترا بتر صتلحامیتز بتود

فعالی های هستهای و عدم تعلیق کام از سوی دیگر منجتر بته ناکتامی رفتارهتای

ررب و تهرا در مسئله هستهای شد که با روی کار امتد دولت

جدیتد ایترا در

سار  2005فعالی های هستهای تهرا از سر گرفته شتد .دوره ستوم گتروه  5+١و
تحریمهای سازما مل ()2006-2008؛ کشاکشهتای رفتتاری و فقتدا اجمتا در
خووص فعالی های هستهای تهرا منجر به توویب قطعنامتههتای ١٧3٧ ١696
 ١94٧در سار  2006علیه ایرا شد .با وجود تتالشهتای جامعته بتینالملت بترای
فعالی هتای هستتهای تهترا در اوریت ستار  200٧جمهتوری

کنترر و مدیری

اسالمی ایرا اعال دستیابی به اورانیوم رنی شده  3/5درصد نمود .ناکتامی رویکترد
«مهار در برابر مهار» و متالف های امریکا و ایرا منجر به توویب قطعنامته ١803
در مار

 2008شد که البته با توجه به رشد قیم

ایرا نداشته اس

نف

تتأییر چنتدانی بتر اقتوتاد

) .(Jansen Calamita, 2009: 1420-33در ژوئن  2008گروه  5+1بستته

موض گیری ست

تهرا مواجه شد.دوره چهارم روی کار امد دمتوکراتهتا در

امریکا؛ قدرتگیری بتاراک اوبامتا و جبهته تیییتر در واشتینگتن تیییترات رفتتاری
چندانی از سوی دوطرف معادله هستهای تولید نکرده اس  .اعال دستیابی ایرا بته
چرخه کام سوخ
یکسو و شکس

هستهای در اوری  2009و افشای تأسیسات هستهای فتردو از
رویکرد مبادله سوخ

با روسیه توسط گروه وین و اعتال ارتاز

رنیسازی  20درصد در نطنز توسط مسئوال ایرا در فوریه  20١0از ستوی دیگتر
منجر به توتویب قطعنامته  ١929علیته ایترا شتد .بتا وجتود تتداوم متااکرات در
سارهای  20١0و  20١١همچنا رفتارهای دوطرف براسا

سیاس های رئالیستتی

رقتتم ختتورد .دوره پتتنجم عوتتر متتااکرات پراگماتیستتتی ()2013-2015؛ ایتتن دورا
موادف با روی کار امد دول

جدید در ایرا و تولید زیس جها نوین ارتبتاطی

بین ایرا و ررب اس  .از زما روی کار امد دول
دردره سیاس

یازدهم در ایرا اصلیتترین

ختارجی جمهتوری استالمی ایترا متدیری

سیاست

هستتهای و

پیگیری ا از طریق دیپلماتیک اس  .در این دورا تا حدودی از شدت تنشهتا در
میتتا طتترفین کاستتته شتتده است

تتتا جتتایی کتته چنتتدین متتاه متتااکرات ستتت

و
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پیشنهادی تداوم و نه گسترش فعالی هتای هستتهای را بته تهترا ارائته داد کته بتا

طاق فرسای دیپلماتیک در شهرهای گونتاگو سترانجام در متی  20١5بته تفتاهم
مشترک و در جوالی  20١5به یک توافق جتام نائت امتده است

(Katzman&Kerr,
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).2016: 1
حار با تعمق و مداقه در ادبیات پژوهش این نگاشته به رفتارشناسی بتازیگرا
اصلی در مستئله هستتهای ایترا متیپتردازد .در بیتا دیگتر چرایتی و چگتونگی
فرسایشی شد چانهزنیهای سیاسی و مااکرات دیپلماتیک برنامه هستهای ایرا بته
عنوا پرسش اصلی این نوشته میباشد .درک ناهمستاز کنشتگرا از سیاست هتای
اعمالی و اعالنی یکدیگر از یکسو و تفستیر کتنشهتا و واکتنشهتای یکتدیگر در
سطوح متتلا منطقهای و بینالمللی به مثابه فرضیه اصتلی نگاشتته حاضتر است .
نواوری و بداع

نگاشته جاری در روششناسی تطبیقی -تحلیلی نوین و تأکیتد بتر

نس دوم مدیری

استناد و

استراتژیک منازعات سیاسی است  .همچنتین براستا

مواحبههای مقامات سیاسی-حقوقی و مطالعات کتابتانهای بته دادهیتابی و تجمیت
اطالعات پرداخته شد.
 .1چارچوب نظری
هستهای در دو رویکرد «انگیتزهمحتور» و «پیامتدمحور» تجمیت

اساسا تحلی سیاس
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میشود .در رویکرد نتس

سه رهیاف

واق گرا لیبرالتی و ستازهانگتار وجتود دارد.

براسا

رویکرد واق گرا سپهر نتاامن منطقتهای و عتدم اعتمتاد بته نهادهتا و قواعتد

بینالمل

منجر به تالش کشورها برای افزایش قدرت بازدارندگی خودشتا متیشتود
ملی بقتای خودشتا را نیتز تضتمین نماینتد .در همتین پیونتد

تا ضمن تأمین امنی

واق گرایا قدرتمحور بر ا هستند که وسوسته افتزایش قتدرت استتراتژیک بستط
قابلی

کنشگری منطقهای وجهه ملی و تالش برای صتدور ارزشهتای انقالبتی بته

توجیه سیاس های هستهای کشورها میپردازد .این در حالی اس
باورند که سیاس

که لیبرارها بر ایتن

هستهای معطوف به اهداف توسعهگرایانه و رفتاهی است  .کتاهش

استفاده از مناب زیرزمینی و افزایش خایر درامدی تالش بترای نیت بته خودکفتایی
اقتوادی کاهش چالشهای زیس
سیاس

محیطی و افتزایش رفتاه ملتی منجتر بته پیگیتری

هستهای میشود .اما در همین راستا رویکرد سازهانگتار بتا تأکیتد بتر تحقتق

ارما استقالر و عدال

حفظ روحیه و پرستیژ ملی ررور ملتی و تأکیتد بتر قتدم

تمدنی به توجیه سیاس های هستهای کشورها میپردازد (هادیا .)358-362 ١389
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پیامدمحور هم به نوبه خود دارای سه ضل حامیتا استرائی

رهیاف

حامیتا

من گسترش سالحهای هستهای و حامیا قدرت هژمونیک امریکا است  .براستا
رویکرد حامیا اسرائی

حمالت امریکا به افیانستا و عرا بته عنتوا دو دشتمن

پیشین ایرا منجر به تیییر موازنته قتدرت پیشتین در زیتر منطقته خلتیج فتار
جایگزینی ا با یک ناموازنه شده اس

و

که متعاقبا ایرا را به قدرت بدو رقیتب در

زیر منطقه تبدی نموده اس  .از سوی دیگر ناموازنه پیشین به یتک موازنته قتدرت
در سطح منطقه خاورمیانه انجامیده اس  .در این پیوند هستهای شد تهرا به طتور
و دیپلماسی هستهای ایرا توسط مجتام بتینالملت

عام و پایرش رسمی سیاس

قدرت بدو رقیب اسرائی را با چالش بسیار جدی مواجه نمتوده است

کته حتتی

موازنه قدرت پایداری را در سطح منطقه تولید نموده است  .رویکترد حامیتا منت
چنتین فرمتولی

داشته باشد به عنوا یک تهدید بالقوه توتور متیشتود .براستا

پایرش ایرا هستهای نه تنها به عنوا نقض سیاس ها و رویتههتای متعتارف نظتام
که درصدد خل سالح تدریجی کشورهای دارنده تسلیحات هستهای

بینالمل اس

میباشد بلکه منطقه را وارد چرخه تسلیحات و مسابقه هستهای متیکنتد .از ستوی
دیگر حامیا قدرت هژمونیک امریکا معتقدند که استفاده از زور در کنار تهدیتد بته
استفاده از قوه قهریه به عنوا مکانیسمهای مجاز برای حفظ تفو و هژمونی ایاالت
متحده تداوم یافته اس  .حادیه یازدهم سپتامبر  200١و دو جنتگ بلتوک رترب بته
رهبری امریکا در افیانستا و عرا
نموده اس

این توور را در افکار عمومی بینالملت تولیتد

که نه تنها قدرت ایاالت متحده رو بته افتور است

بلکته قتدرتهتای

موازنهساز دیگری در حار ظهور هستند که در صورت عدم مدیری

امریکا قتدرت

هژمونیک ا با اسیب جدی مواجه میشتود (هادیتا  .)359-364 ١389متعاقتب
رهیاف

تحلیلی دوگانه سیاس

تکنولوژی هستهای براسا
(هویتی) تبیینپایر اس
از منظر سیاس
مدیری

هستهای چرایی اقدام دول ها جهت

سه مدر امنیتی سازمانی (سیاس
)1996/7: 55-73

داخلتی) و هنجتاری

 ;Sagan,سلطانینژاد و دیگرا .)١١4 ١392

تطبیقی و تئوریهای مدیری

منازعات وجود دارد

دستتیابی بته

معمای هستهای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران  وحید ذوالفقاری و علیاکبر جعفری

گسترش هستهای بر این باورند که هر کشور که تمایلی به سوی تسلیحات هستتهای

استراتژیک دو نست از تئتوریهتای
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الف -مدیریت منازعه نسل اول

اگرچه مشارک

و مسئولی پایری بته عنتوا یتک مکانیستم ریتر اجبتارگرا تلقتی

میشود اما پایه در دیپلماسی وستفالیایی دارد .این رویکترد بتا تتالش بترای تتداوم
یبات بینالمل

درصدد توسعه مناف اس  .قدرتهای بزرگ ارلتب بتا دولت هتای

جاهطلبی مواجه میشوند که با هنجارهتای نظتام بتینالملت جامعتهپتایر نشتدند و
تهدیداتی برای کارایی و یبات نظام بینالمل تولید مینمایند .تالشهای دیپلماتیتک
در تاری روابط بین المل مدر برای مدیری
مفهوم مشترک مشروعی

چنین دولت هتایی بازتتاب اهمیت

و هنجارهتای بتینالملت است

کته بترای یبتات سیستتم

بینالمل کارایی دارد .در این پیوند رویکردهای مدیری

منازعه نست اور درصتدد

که به حفظ وضعی

موجود بینالملت کته بتا قتر هتا

تعدی منازعه تا جایی اس

دیپلماسی قدرتهای بزرگ مهندسی و محافظ

نظتر

ریچموند این نس مدیری

شده اس

بینجامد .براستا

منازعات به عنوا «دیپلماسی محافظهکاری» یتا «حفتظ

موازنه قوا» اس  .حامیا رویکترد رئالیستتی هتدف مستئولی پتایری در رویکترد
قدرتمحور را حفظ یبات تلقی مینماید .در این پیوند دول هتا بتیش از ایتن کته
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1395

درصدد تأمین عدال

هستند ) .(Richmond, 2002: 41-75به دلی تمای تمام دول هتا بته رقابت

در محتیط

انارشیک و تلقی اجبار و تزویر به عنوا مکانیسم مشرو بترای اجترای دیپلماستی
رئالیس ها به جای عدال

اجتماعی درصدد کسب قدرت هستتند

(Kaussler, 2014:

).11
بدین ترتیب رویکرد مدیری

منازعه نس اور انوا متتلفی از سیاس

ایقتا

مزورانه اشکار گوناگو اجبار و یا تهدید به کاربرد زور را به کار میگیرد .سیاس
هویج و چما به این مسئله میپردازد که یک استراتژی مبتنیبتر معیارهتای تنبیهتی
که با محرکههای تشویقی همراه باشد تأییر بسیاری در تیییر رفتار دول ها یا حفتظ
سیاس

موازنه قوا دارد.

ب -مدیریت منازعه نسل دوم

براسا
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یا دالی پایهای منازعه باشند خواستار توسعه مناف خودشتا

این رهیاف

مشارک

و مسئولی

سازنده در چهارچوب نهادگرایی لیبترار

به عنوا یکی از اصور اصلی دیپلماسی در عور نوین اس  .تئوری رژیم بینالملت
در بستر مشارک

سازنده به دلی کمک به فهم مکانیسمهای کوتاهمدت همکتاری و

توافق از یکسو و درک مکانیسمهای بلندمدت کنتترر رفتتار دولت هتای هتدف از
سوی دیگر اهمی

بسیاری دارد .رویکردهای رابرت کوهن و رابترت اکستلرود در
به مثابه تالش موفقی امیزی برای پیونتد بتین

خووص همکاری و رژیم بینالمل
رئالیسم-لیبرالیسم اس  .براسا

نظر محققا به دلی این که قتوانین و هنجارهتای

بینالمللی منجر به تکوین اولوی

دول ها برای همکتاری متیشتود دولت هتا در

شرایط کنترر شده اقدامات همکارانه رقبایشتا را بتر طبتق الگتوی متقابت تالفتی
مینمایند ) .(Long, 1996: 6دیپلماسی در نس دوم مدیری
از مااکره توسط ارتباطات منطقی اس

تا تعارضی با

که درصدد تولید راهحلی اس

دیگر نداشته باشد ) .(Everts&Walraven, 1989: 77-78در واق متااکره کننتدگا

درصدد تأمین مناف متقاب و یا راهح برد-بترد یتا بتازی بتا حاصت جمت مثبت
هستند .برخالف سیاس

تسکین مشارک

سازنده به عنوا استراتژی ریراجبتارگرا

شناخته میشود که تیییرات مهمی در رفتار دول ها بر جای میگاارد.
دیپلماسی اجبار به عنوا یک استراتژی دیپلماتیک تلقتی متیشتود کته برختی
انوا اجبار را برای ایجاد تیییرات در رفتار بازیگر بته کتار متیبنتدد
) .101در واق دیپلماسی اجبار شکلی از «چانهزنی بحرا » اس

(Bratton, 2005:

).(George, 1997: 68

با کاربرد محرکههای ایجابی و سلبی سیاس گاارا در تالش بترای یتافتن راهحت
مسالم امیز برای برو رف

از بحترا هستتند .دیپلماستی اجبتار بتا سته ویژگتی

مشتتتص متتیشتتود  -١درخواستت طمطالبه  -2تهدیتتد بتته تنبیتته  -3مهلتت
ضرباالج پیروی از رژیم بینالمل
متقاعدسازی رقیب اس
هزینههای تبعی

)1998: 44

و

 .(Schaub,کاربرد تهدیتد در راستتای

که هزینههای عتدم تبعیت

از مطالبتات اجبتارگر بتیش از

و پیگیری سیاس های سابق اس  .بر این اسا

درصدد براورد هزینه-فایده کنش بازیگر خردمند اس

دیپلماسی اجبتار

و تالش متیکنتد تتا ضتمن

متقاعدسازی بازیگر متان قتانو شتکنی شتود ) .(George, 1998: 7دیپلماستی اجبتار
درصدد شمولی

هر سه ضل تقاضا تهدید به تنبیته و مهلت

محرکههای ایجابی اس  .بر استا

تبعیت

معمای هستهای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران  وحید ذوالفقاری و علیاکبر جعفری

دول

منازعه به عنوا فراینتدی

بتا یتا بتدو

کتاربرد انتوا تهدیتد توستط بتازیگر اجبتارگر 177

دیپلماسی اجبار به سه نو  -١تهدیدات سیاسی و دیپلماتیک که به عنوا نترمتترین
شک تهدیدات اجبارگرا اس

 -2تهدیدات اقتوادی که به عنوا خشنترین شک

تهدید اجبارگرا تلقی میشود و  -3تهدید به زور که شتدیدترین و قتویتترین نتو
اجبار را تشکی میدهد
براسا
اصلی سیاس

)(Lauren, 1994: 29

تفکیک میشود.

منطق سیاسی تمرکز بر مالحظات امنیت
گسترش هستهای کفای

بلکه بیش از امنی

ملتی بته عنتوا تنهتا دلیت

الزم برای تبیین سیاس

هستتهای را نتدارد

ملتی اهتداف سیاستی مهتم در بحت هتای داخلتی و مشتاجره

بوروکراتیک درونی از یکسو و نمادهای هنجاری بینالمللتی مدرنیتته و هویت

از

سوی دیگر نیز در نظر گرفته میشود.
 .2رفتارشناسی هستهای نخبگان سیاسی و منطق هستهای ایران
متعاقتتب وقتتو انقتتالب استتالمی در ایتترا و قتتدرتیتتابی دول ت هتتای متتلتتا
سیاس های رفتاری گوناگونی از سوی بتازیگرا سیاستی ایترا نستب
هستهای اعمار شده اس
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سیاستی جاری به مدیری

که هریک از دول ها براسا
سیاس

بته مستئله

منطتق رفتتاری و گفتمتا

هستهای پرداختند .در حقیق

متأیر از تحتوالت

ژئوپلیتیکی در عرصته بتینالمللتی و دگردیستیهتای سیاستی-اقتوتادی در ستطح
منطقهای از یکسو و سیاس های رفتتاری و رویکردهتای سیاستتی و گفتمتا هتای
هژمو در عرصه داخلی ایرا از سوی دیگر تاکتیکها و رهیاف های گونتاگونی از
سوی دول های متتلا در خووص سیاس های هستهای کشور اتتا شده است
که هریک براسا
مدیری

منطق رفتاری خود و ختوانشهتای هژمونیتک در هتر دوره بته

استراتژیک معمای هستهای کشور پرداختند.

وقو انقالب اسالمی و هژمونیک شد سیاست هتای ایتدئولوژیک و ارمتانی از
یکسو و تالش رژیتم جدیتد بترای فرستایش ستمب هتای رژیتم ستابق و نشتانگا
مدرنیزاسیو ررب از سوی دیگر منجر بته تعلیتق فراینتد هستتهای شتده است  .امتا
خیزش دگردیسیهای ژئوپلیتیکی بینالمللی و منطقهای از یتکستو و جنتگ هشت
ساله ایرا و عرا

تهاجم بیداد بته تأسیستات هستتهای ایترا و تهتاجم استرائی بته

سازههای هستهای بیداد از سوی دیگر منجر بته بازاندیشتی تهترا در سیاست هتای
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ملی خود برامده است  .در

هسته ای شد که درصدد تأمین و تضمین استراتژیک امنی

این پیوند فروپاشی شوروی سابق و جایگزینی ا با تهدید امریکا از یکستو و وقتو
جنگ خلیج فار

از سوی دیگر ضتمن ستو داد ایترا بترای گتاار از عقالنیت

ایدئولوژیک به سوی سیاس های پراگماتیک درک تهدید و تالش برای تأمین امنیت
ملی را در میا نتبگا سیاسی اشکارتر ساخته اس

که منطتق رفتتاری بتدیلی بترای

کشور طراحی نمود .اشکار شد فعالی های هستهای تهرا در سار  2002و پتایرش
پروتک الحاقی و تمهید بسترهای نظارت و بازرسیهای بینالمل از یتکستو و عتدم
تولید اجما بین ایرا و  E-3و تعلیق رنیسازی تهرا از سوی دیگر منجر به شتکاف
رفتاری بین نتبگا سیاسی کشتور شتد .چنتین رفتارهتایی بتا روی کارامتد دولت
محمود احمدی نژاد شدت بیشتتری گرفت

کته نتبگتا سیاستی دولت

نهتم و دهتم در ایترا

برنامه هستهای ایرا به طور فزایندهای سیاستی و سیاست زده شتده است  .در واقت
موضو هستهای به عنوا منب شکاف درامده اس  .در این پیوند استفاده از موضتو
هستهای به مثابه ابزار سیاس

حزبی با تبدی موضو هستهای بته عنتوا یتک مستئله

ملی پایا یاف  .اما دو مسئله منجر به افزایش شتکاف ستاختاری در مستئله هستتهای
شده اس  .نتس

توویب قطعنامههای شورای امنی

سازما ملت بتین ستارهتای

 2006-20١0و اعمتتار تحتتریمهتتای تنبیهتتی علیتته ایتترا  .دوم منازعتتات سیاستتی در
خووص موضو انتتابات سار  88که مواض هستهای کشور را قطبی ستاخته است .
در دورا انتتابتتات ریاس ت
جمهوری از انفعار دول
نمودند .دول
داده اس

جمهتتوری ستتار  92بستتیاری از کاندیتتداهای ریاس ت
برای ح وفو دیپلماتیک موضو هستتهای کشتور انتقتاد

جدید موضو هستهای را به ناهمسازیها و مشاجرات داخلتی پیونتد

و بر این باور تأکید نمود که بیش از سانتریفیوژ ایرا نیاز بته رفتاه دارد .در

 24نوامبر  20١3ایرا و شش قدرت به یک توافقنامه موقت
دس

یافتند که براسا

در مقاب

(طترح کتنش مشتترک)

ا ایرا بسیاری از فعالی های هستهای را تعلیق متیکترد و

تحریمهای بینالمللی نیز برداشته متیشتد .در طتور ستار  20١4تتا 20١5

معمای هستهای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران  وحید ذوالفقاری و علیاکبر جعفری

سازشکاری و موالحه متهم ساختند .با روی کار امد دول

قبلتی را بته

جامعه بینالمللی بر مااکرات در خووص توافق هستهای جتام (طترح جتام اقتدام
مشترکط برجام) تمرکز نمودند ).(Katzman, 2015: 1-2
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شکل شماره 1؛ منطق رفتارهای هستهای تهران و نگرشهای نخبگان سیاسی 1987-2015
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گذار از مقاومت به

3

شکاف عمیق
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کشاکش نخبگان

انعطاف قهرمانانه
2012-2015

5

اجماع هسته ای

سیاسی
2002-2005

2005-2012

1987-2002

سال

اساسا تحلی منطق رفتار هستهای تهرا نیازمند گنجاند ا در سطوح خرد (فتردی)
میانی (داخلی و نهادی) و کتال (سیستتمی) است  .در ستطح خترد نقتش نتبگتا
سیاسی و دولتمردا بسیار بااهمی

است  .در ایتن پیونتد تحلیت سیاست

هستتهای
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نیازمند تفاوتگتااری بتین دو رویکترد «تکنولتوژیمحتور» و «هتدفمحتور» است .
تحوالت تکنولوژیکی در سپهر هستهای ممکن اس

که خطمشی محکمی برای اتتتا

رویکرد تسلیحاتی تولید نماید .چنین فرمولی منجر به طرح این پرسش میشود که ایتا
ایرا درصدد دستیابی به تسلیحات هستهای اس ؟ مقامات ایرانی بارها اعتال داشتتند
که ایرا درصدد دستتیابی بته تستلیحات هستتهای نیست  .براستا
محققا سیاس

چنتین رویتهای

گسترش که تمای به توسعه تئوریهای سطح فتردی دارنتد بتر ایتن

امر ا عا دارند که گاار به سوی سیاس

هستهای یک تومیم بتزرگ ایتدهار است

) .(Solingen, 2007: 164بدین ترتیب تومیمات هستهای به عنوا کتارویژههتای اصتلی
مفهوم امنی

ملی تومیمگیرا اس  .در سطح داخلی و نهادی متییرهتایی کته بترای

درک انگیزههای سیاس

گسترش هستتهای بایستتی متورد توجته قراربگیرنتد افکتار

عمومی مطالبات مردمی اشوبها و ناارامیهای داخلتی هزینته-فرصت
هستهای و عنور تکنولتوژیکی-علمتی است  .براستا

تستلیحات

نظتر برختی محققتا افکتار

عمومی ایرا نه به عنوا محرکه و نه محدودیتی برای برنامه هستتهای تتا ستار 2002
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بوده اس
)57

اما از سار  2003به بعد به یک موضو ملتی تبتدی شتده است

(Chubin,

 .2008:از سوی دیگر تعقیب سیاس هتای هستتهای بته عنتوا منبت مشتروعی

داخلی و رزرو حمایتی تلقی میشود .براسا
در درجه نتس

نظر برخی محققتا موضتو هستتهای

به عنوا یک مجادلته سیاستی بترای مشتروعی

و قتدرت است

و

کمشکش ایدئولوژیها در رتبه بعدی قراردارد ) .(Cronin, 2008: 8همچنین این محققا
بر این باورند که هستهای ستازی تهتاجمی ایترا بتیش از ابعتاد امنیتتی دارای وجتوه
سیاسی بوده اس

)2006

 .(Chubin,در دهه  ١980جنتگ بتا عترا

برنامته تستلیحات

کشتارجمعی به عنوا مکانیسم بسیار تأییرگااری برای بقای داخلی تلقتی شتده است
کتته بتتا خودکفتتایی اقتوتتادی سیاستتی نظتتامی و تکنولتتوژیکی سیاستت هتتای
ضدامپریالیستی حاکمی

) .(Solingen, 2007: 177در حالی که برنامههای هستتهای ایترا در

دهه  ١990درصدد یافتن منطق و عقالنیتی بوده اس

کته بتیش از منطتق امنیتتی بتر

ناسیونالیسم محرکههای پرستیژی و داخلی ابتنا داشته است
که عده دیگری از محققا بر این باورند کته سرنوشت
ممکن اس

) .(Chubin, 2006در حتالی

کامت برنامته هستتهای ایترا

که بر نتایج منازعه قدرت داخلی ابتنتا یابتد ) .(Takeyh, 2006: 57در ستطح

سیستمی انگیزه پرستیژ در سپهر منطقهای و بینالمللی چانهزنی بهتتر بتا دولت هتای
قدرتمند و تالش برای دستیابی به امنی

به عنتوا دالیت تعقیتب سیاست

گستترش

هستهای توسط دول ها اس  .اجما ملی در ایرا در خووص برنامه هستهای وجود
دارد که به عنوا منب ررور و مقاوم

در برابر سیاس هتای دستتوری بیرونتی تلقتی

میشود .از منظر کالسیک ایرا به عنوا یک قدرت اصلی در خاورمیانه بتوده است
که نقش مهمی در منطقه داشته اس  .از دورا رژیم گاشته رهبرا و مسئوال ایترا
باور داشتند که وسع
منطقهای ایفا مینماید

اهمی

تاریتی و برتری فرهنگی ایرا نقش مهمتی در ستطح

)2001: 9

 .(Byman,اما با انقالب اسالمی و ظهور نو جدیتدی از

سیستم سیاسی ایرا در تالش برای یافتن بدیلی برای پرستیژ منطقتهای و بتینالمللتی
خودش برامده اس  .بنابراین تالش بترای تعقیتب توانمنتدی هستتهای نقتش مهتم

معمای هستهای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران  وحید ذوالفقاری و علیاکبر جعفری

سازگاری داشته اس

و عتدور از رژیتمهتای بتینالمللتی تحت

هژمتونی رربتی

تأییرگاار و هژمونیکی برای ایرا در سطح منطقهای و بینالمللی تولیتد نمتوده است .

در واق چتر هستهای به ایرا این توانمندی را میدهد تا بر نتایج منازعتات اینتده در 181

منطقه و حتی فرایند صلح اعراب و اسرائی تأییر بگتاارد .در ستطح منطقتهای ایترا
تالش نموده اس

تا در جایگاه قدرت اور منطقهای قراربگیترد .از منظتر بتینالمللتی

ایرا قائ به این مسئله اس

که بایستی از سوی بازیگرا دیگر به عنوا یتک کشتور

قدرتمند در خاورمیانه شناسایی شود .عدهای بر این باورند که جاهطلبیهای ایترا بته
معنای جاهطلبتی سترزمینی نیست
خووص جایگاه و موقعی

بلکته سیاست

و نته سترزمین است

تجدیدنظرطلبانته ایترا بیشتتر در
) .(Byman, 2001: 8بتر ایتن استا

برنامه هستهای ایرا به عنوا یک کارت بازی در منازعه بترای تأییرگتااری در ستطح
منطقه اس  .استدالر دیگری که ارلب توسط محققا سیاس
کار گرفته میشود این اس

که تعقیب سیاس

هستهای برای چانهزنی بهتتر بتا رترب

اس  .در این پیوند ایاالت متحده امریکا ایرا هستهای را نسب
بیشتر جدی میگیرد

)2008

گستترش هستتهای بته
به ایرا ریرهستتهای

 .(Freilich,تنها محرکه در سطح سیستمی کته احتمتاال متان

دستیابی ایرا بته برنامته هستتهای پنهتانی شتود تهدیتد امنیتتی است
قدرتهای منطقهای مانند اسرائی متبتادر متیشتود .براستا

کته از ستوی

چنتین واقعیتتی ایترا

بایستی به این مسئله بپردازد که چگونه ایترا منازعتات احتمتالی را بترای متالفتا و
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رقبای منطقهای پرهزینهتر سازد .از سوی دیگر سیاس
یک استراتژی بازدارندگی حداقلی توانایی ممانع

ابهام هستهای ایرا بته عنتوا

از حمتالت متعتارف و نامتعتارف

علیه ایرا را با استفاده از مکانیسم تهدید تالفی برای ایرا تولید مینماید.
بدین ترتیب با تحلی سیاس های رفتاری جمهوری اسالمی ایرا در ستطوح
سهگانه منطق هستهای تهرا ناشی از دالی استراتژیکی اس

که عبارتند از

تأکیدبرحقمشروعوقانونیایرانبرایدستیابیبخهانخرژیهسختهای.بته
عنوا عضوی از معاهده من گسترش هستهای از ستار  ١968ایترا بتر ایتن بتاور
اس

که توسعه تکنولوژی هستهای کشتور در تقتار بتا چهتارچوب «ا .پی.تتی» و

براسا

قانو بینالمل اس  .در این پیوند جمهوری اسالمی ایرا با اشاره به بنتد

چهارم معاهده من گسترش هستهای بر این باور پایبند اس
دارای حق مشارک

کته تمتامی دولت هتا

تبادر تجهیزات مواد خام و اطالعات علمی و اطالعاتی بترای

کاربرد صلحامیز انرژی هستهای را دارا هستند .همچنین جمهوری اسالمی ایترا بتا

182

محکومی

ادعاهای رربی در خووص نظامی بود فعالی های هستتهای ایترا بتر

این باور اس

که چنین انتقاداتی سیاسیسازی مسائ تکنیکی اس .

تجاربتاریییوامنیتملی.متعاقب انقالب اسالمی ایرا نه تنها از امریکتا
روی برگرداند بلکه رربتی به اتحاد شوروی هم نشا نتداد .بنتابراین درک تهدیتد
در دورا جنتگ سترد

مداخالت ابرقدرتها در ایرا بهویژه برای دسترسی به نف
افزایش یاف  .چنین تهدیدات و تر هایی ایرا را در موقعی
برنامههای هستهای قترارداده است  .در طتی جنتگ هشت
سارهای  ١984تا  ١988هف
) .(Barry, 1995در واق تر

دفاعی در خووص
ستاله عترا در طتور

بار به راکتور هستتهای بوشتهر حملته نمتوده است
پایدار از اسرائی و عرا منجر بته تتالش ایترا بترای

واردات تکنولوژیهای هسته ای از کشورهای گوناگو شده اس  .واکنشهای مکرر
ایاالت متحده به برنامه هستهای ایرا همانند شتکاف توانمنتدیهتای هستتهای بتین
اس  .در واق تولید موازنه معکو
تلقی میشود .در واق امنی

به عنوا واکنش منطقی در میا مقامات ایترا

ملی منجر به تقوی

عزم ملی برای بازسازی نیروهتای

نظامی افزایش خودکفایی و گسترش تسلیحات هستهای و اعتماد پائین به نهادهتای
بینالمللی مانند سازما مل و معاهدات بینالمللی شده اس .
اصولوارزشهایانقالباسالمی.سیاس های هستهای ایترا در پیونتد بتا

ارزشهای انقالبی ایرا اس  .چنین اصولی شتام استتقالر خودکفتایی و برابتری
اس

که حاکمی

سرزمینی و خودکفایی در عرصتههتای سیاستی اقتوتادی-فنتی

رفتارهای متعادر و برابر عدم تبعیض و احترام جامعه بینالمل را متبادر متیستازد.
تاری طوالنی مداخالت خارجی در ایرا و تولید احسا

بازیگر قربتانی منجتر بته

گسترش نیازهای امنیتی و دفاعی در میا سیاس گاارا و تومیمسازا ایرا شتده
اس  .در این پیوند ایرا تکنولوژی هستتهای را بته مکانیستمی بترای دستتیابی بته
خودکفایی تلقی نموده اس .
سیاستهایخﺼمانهامریکانسبتبهایران.از زما انقتالب استالمی  5٧در
ایرا ایاالت متحده چالشهای پایهای با ایرا دارد .مسئله بحرا گروگا گیتری در

معمای هستهای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران  وحید ذوالفقاری و علیاکبر جعفری

ایرا و امریکا منجر به اهمی یابی تکنولوژی هستهای بازدارنتده بترای ایترا شتده

طی سارهای  ١9٧9-80و بدگمانی عمیق امریکا از حمای های ایترا از تروریستم
بینالمل

به عنوا دو دلی اصلی تنشهای دیپلماتیک بین دو کشور تلقی میشتود183 .

استراتژیهای مهار بازدارندگی و تحریمهای اقتوادی به عنتوا مشتوتات اصتلی
روابط دو کشور اس  .بیاعتمادی امریکا مبنتیبتر ایتن کته ایترا درصتدد تعقیتب
متعاقب پایا جنگ خلیج فار

برنامههای تسلیحات هستهای اس

افزایش یافت .

روابط ریرمتعارف بین ایرا و اسرائی و تالش بترای تضتعیا متحتدا امریکتا در
منطقه و اعال صریح ایرا در دستیابی به چرخههای ستوخ

هستتهای منجتر بته

درک تالش ایرا برای دستیابی به انرژی هستهای به عنوا تهدید جدی برای منتاف
خاورمیانهای واشینگتن تلقی شده اس .
استراتژیسیاستخاورمیانهای.انرژی استراتژیک همیشه بته عنتوا موضتو

حیاتی در سیاس

خاورمیانه اس  .از منظر ایرا

اوراسیا و موقعی

ژئوپلیتیک منحور به فرد منطقه میتواند به عنوا منب جتایگزین

در زما بحرا باشد .خایر نفتی یبت

خایر عظیم نف

و گتاز در قتاره

شتده ایترا بته  ١32,5میلیتارد بشتکه و ١0

درصد خایر شتناخته شتده جهتا افتزایش یافتته است  .همچنتین ایترا دارنتده
بزرگترین خایر گاز طبیعی تا  9٧١میلیارد متر مکعب و  ١6درصد مجمو جهتانی
اس

) .(Saxton, 2006از سوی دیگر سیاس
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براسا

به فرایند صتلح خاورمیانته

ایرا نسب

همدردی با جنبش فلسطینی است  .در واقت ایترا از استرائی بته عنتوا

دستاویزی برای انتقاد از ایاالت متحده جه

اتتا سیاست

گزینشتی در خوتوص

رژیمهایی که دارای سالحهای کشتار جمعی هستند استفاده میکند .از سوی دیگتر
با حمای

از فلسطین بر این باور اس

موشکی ایرا میپردازد .در نهای

که تهدیدات اسرائی به توجیته برنامتههتای

برنامههای هستهای ایرا به توجیه اقتداماتش در

خووص عدم شناسایی اسرائی از یکسو و تالشش برای تضعیا و بیاعتبارسازی
مل ها از سوی دیگر میپردازد.
منازعاتاستراتژیکدرآسیایمرکزی،منطقهقفقازوخلیجفخارس.اعتقتاد
مسئوال ایرانی این اس

که حضور اسرائی در اسیای مرکزی منجر به انزوای ایرا

از بازار انرژی اسیای مرکزی میشود .در واکنش مثلت
عنوا یک جبهه مقاب

ایترا چتین و روستیه بته

منازعات ستتی را از سار  2002برای وض محتدودی

بتر

مدت و دامنه حضور ایاالت متحده در پایگاههای نظامی اسیای مرکزی اراز نمودنتد
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) .(Glodstein, 2002پکن و مسکو از سازما همکاری شانگهای بته عنتوا ختطمشتی

جمعی در اسیای مرکزی استفاده نمودند .جمهوری

اصلی برای عملیاتیسازی امنی

اسالمی ایرا با پیوستن به سازما شانگهای به عنوا عضو ناظر در ستار  2005در
سار  2008به عنوا عضوی

دائم این سازما درامده است

(Beehner&Bhatacharji,

) . 2008در واق از زما اراز تأسیس سازما همکاری شتانگهای ایتن ستازما بته
عنوا مجمعی برای اتحاد دول های استیای مرکتزی در ستازما امنیت
ضدامریکایی درامده اس

)2006

منطقتهای

 .(Jefferson,تهدیتد مهتم بترای مرزهتای شتمالی و

شرقی ایرا در مرزهای مشترکش با پاکستا افیانستتا و ترکمنستتا از خشتون
فرقهای قاچا دارو و دیگر فعالی های تجاری ریراشتکار برمتیایتد .هتیقیتک از
دول های خلتیج فتار

از جملته عربستتا ستعودی دارای تتوا نظتامی الزم یتا

استراتژی متقار برای تولید تهدید جدی علیه ایرا نیستند .همچنین ایترا روابتط
متعاقب جنگ هش
منطقه خلیج فار

ساله برقرار ساخته است  .امتا حضتور نظتامی امریکتا در زیتر
تهدیدی برای ایرا تولید میکند .همچنین منازعات گستترده در

خووص موضو هستهای ایرا دول های خلیج فتار

را بترای تتأمین امنیت

مطالبات ملی خودشا بته ارتوش امریکتا ستو متیدهتد
)2006: 3

و

;(Evans&Corsi, 2006: 24

 .Goldsmith&Perkovich,در یتتک نگتتاه اجمتتالی دالی ت سیاست

گستتترش

هستهای تهرا را میتوا در شک زیر مالحظه نمود.
درگیری در منازعه

دستیابی رقبا به

نامتقار

تسلیحات هستهای

درگیری در

منازعه با

منازعات چندالیه

قدرتهای جهانی

اتحاد رقبای

درگیری در

منازعهگرا

منازعات دوگانه

درگیری در
منازعات مجاور

کنشگر حامی
سیاس

گسترش

)(Khan, 2010: 38-43

درگیری در منازعه
فرسایشی سرزمینی

معمای هستهای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران  وحید ذوالفقاری و علیاکبر جعفری

گستردهای با دول های کوچک خلیج فار

مانند بحرین امارات و قطتر بته ویتژه

185

متتوات محیط امنیتی ایرا فضای چالشامیزی را متبادر متیستازد کته تهدیتدات
موجود در ا مبنای استدالر یک رویکرد نسب
سالح هستهای اس
اس

که سیاس

به ضرورت برختورداری ایترا از

در حالی که جنس تهدیدات امنیتی پیرامونی ایرا بتهگونتهای

گسترش هستهای کمتر قادر به متدیری

ا متیباشتد و چته بستا

نتیجتته معکوستتی داشتتته باشتتد .در چنتتین زیست جهتتا امنیتتتی و درک تهدیتتدات
استراتژیک تنها سطحی از توانمندی میتواند گزینه مطرح در برنامه هستتهای باشتد
تا جایی که برنامه هستهای تهرا بستر مناسبی برای چانهزنی با ررب تولیتد نمتوده
اس

)2011: 209-210

 .(Lewis&Olson,در واق اتتتا استتراتژی «سیاست

هستتهای

هنجارمند مدنی» توسط ایرا در توافق جام ماههای اخیتر نته تنهتا از خطتر بتروز
تعارضهای امنیتی علیه ایرا به مثابه برایند احتمالی سیاست

هستتهای رادیکتار و

ریرمنطقی پیشگیری مینماید بلکه فرص های نتوینی را بترای جمهتوری استالمی
تولید خواهد کرد که هزینه تأمین امنی

ملی کشور را تعدی خواهد نمود.

 .3رفتار شناسی هستهای بازیگران غربی و منطق هستهای غرب
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تقاب ادراک دول های مشارک

کننده در معمای هستتهای ایترا از مفهتوم امنیت

ملی و داشتن تفکرات جنگ سردی منجر به اتتا سیاس هایی توسط طترفهتای
مااکره شده اس

که معمای امنی

را تقوی

نمود .ناکامی از شناستایی و متدیری

شبکههای منازعه منجر به پایایی متییرهای بیاعتمتادی متقابت شتد .فقتدا تفتاهم
متقاب باع

تولید ایتن درک در میتا مستئوال ایترا شتده است

رنیسازی محرکه تشویقی و تضمینی پایداری دریاف

نتواهد کرد .از سوی دیگر

طرحهای اتحادیه اروپا نه تنها سطوح انتظارات تهرا را تأمین نکرد بلکه به عنتوا
ناموازنه و عدم تعتادر بتین طترفین تلقتی شتده است  .همچنتین ایترا بتا تتداوم
فعالی های هستهای و رنیسازی اورانیوم به شترایط اعتمادستازی و شتفافستازی
توجهی ننموده اس  .چنین معمایی رفتارهای گوناگونی از سوی بتازیگرا رربتی
روسیه و چین تولید نموده اس .
در  ١١-١2دسامبر  ١992اجال

اتحادیه اروپا در ادینبورگ الما بتر متااکره

با جمهوری اسالمی ایرا تأکید داشته اس  .برخالف سیاس
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کته بتا توقتا

«مهتار فعتار» ایتاالت

متحده امریکا علیه ایرا در سار  ١995به بعد اتحادیه اروپتا ضتمن دوری از طترح
پیشنهادی واشینگتن بر این استدالر تأکید نمود که امنی
و یا حتی مقابله با ایرا به دس

و یبات منطقه بدو ایترا

نمیاید .با تأکید اتحادیته اروپتا مبنتیبتر پایتداری

رفتارهای مااکراتی با تهرا بحرا برلین و کشتتار اپوزیستیو کترد در  ١0اوریت
 ١99٧و رأی دادگاه المانی منجر به تعلیق متااکرات بتین تهترا و رترب شتد .امتا
سیاس

گف وگوی تمد ها و گفتما تنشزدایتی در سیاست

ختارجی منجتر بته

بازگشایی مااکرات بین تهرا و ررب شد .به دنبار ظهور عور نتوین در روابتط دو
طرف اتحادیه اروپا از رویکرد قدرت نرم برای مدیری

سیاس های هستهای تهرا

استفاده نمود .در این پیوند اتحادیه اروپا بر این مسئله تأکید نمتود کته در صتورت
دوری تهرا از سیاس

گسترش هستهای موافقتنامه همکاری و تجارت با ایترا را

قدرت در سار  2005ظهور یاف

) .(Meier, 2013: 1-2در این پیوند دول های بتوش

و اوباما با اندیشههای جنگ سردی درصدد کسب فرص ها و امتیتازات تتاکتیکی از
ایرا از یکسو و اعمار تحریم و دیگر اشتکار دیپلماستی اجبتارامیز در خوتوص
مشارک

ستازنده از ستوی دیگتر بتودهانتد .بتا پایتا ستار  20١2ایتاالت متحتده

سنگینترین تحریمها علیه ایرا را از زما انقالب اسالمی اعمتار نمتوده است  .در
واق با تیییر دیپلماسی به جنتگ اقتوتادی درصتدد متقاعتد ستاختن ایترا بترای
موالحه از یکسو و تولید شکاف دموگرافیک در میا جامعه ایترا علیته دولت

از

سوی دیگر بوده اس  .در حالی که هیقیک از طترفهتا (ایترا امریکتا و اتحادیته
اروپا) رویکرد ح المسائلی را در طی مااکرات به کار نبستند .امتا روی کتار امتد
دول

جدید در ایرا در سار  20١3و اولوی بتشی به سیاس

ختارجی بته ویتژه

مسئله هسته ای ایرا و رترب را وارد زیست جهتا نتوینی از متااکرات فشترده و
چانهزنی نموده اس

که هریک ضمن اولوی

مناف ملی و درک از امنی

شبکههایی برای تولید ائتالف و اجمتا ترستیم نمودنتد کته در نهایت

و تهدیتد
در تابستتا

 20١5به نتیجه نهایی رسید و توافقنامه جامعی را تدوین و توویب نمودند .در یتک
بیا اجمالی رفتارشناسی هستهای بازیگرا رربی نسب
دورا متتلفی گاار نموده اس

معمای هستهای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران  وحید ذوالفقاری و علیاکبر جعفری

عملیاتی مینماید .درک متمایز تهترا و رترب از امنیت

و تهدیتد عوتر سیاست

به برنامه هستتهای ایترا از

که در شک زیر مشاهده میشود.
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شکل شماره 2؛ منطق رفتار هستهای غرب
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حل المسائلی
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از منظر تبارشناختی اتحادیته اروپتا بتا کاربست
عضوی

مذاکره جامع مذاکره انتقادی

1998-2003

1992-1997

رویکترد قتدرت نترم و پیشتنهاد

ایرا در سازما تجارت جهانی و همکاری اقتوادی و تجتاری بتا تهترا

درصدد تشویق ایرا برای مااکره در خووص سیاس های هستهای بوده است  .در
این پیوند ایاالت متحده با تلقی سیاست هتای اتحادیته اروپتا بته مثابته دیپلماستی
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اروپای قدیم پیوند بین سازما تجارت جهانی و همکاریهای اقتوادی -تجاری با
سیاس های هستهای را یک رویکرد اشتباه تلقی نموده اس
این راستا دول

بوش افزایش حمای

) .(Kaussler, 2014: 22در

سیاسی و فنی روسیه و چین از برنامتههتای

هستهای ایرا را تهدیدی برای روابط بین امریکا  -روسیه و چین تلقی نموده اس .
ابتکار «معامله بزرگ» بین ایرا و امریکا در مااکرات بثن راج به دولت
در افیانستا مشارک

تهرا در کنفرانس حمای

بتینالمللتی از دولت

توکیو و کمکهای میلیو دالری ایرا در طی پنج سار

پستاطالبا
کترزای در

)(Rajaee, 2004: 166

نته تنهتا

پیشرفتی در دس یابی به توافق هستهای بین طرفین تولید نکرد بلکه حتتی امضتای
پروتک الحاقی توسط ایرا بستری بترای تولیتد اجمتا و ائتتالف تمهیتد نکترد و
بازیگرا رربی معاهده من گسترش هستهای را رژیم کارامدی برای نظارت بر ایرا
نمیدانستند .در واق مااکرات هستتهای بتین ایترا و رترب تأکیتدی بتر رویکترد
قدرتمحور و رئالیستی بوده اس

که نه تنها ستپهر دیپلماستی وستتفالیایی را تترک

نکردند بلکه درصدد کنترر توانمندی و تحدید انتتابهای یکدیگر برامدند .براینتد
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چنین منطق هستهای تولید منازعات فرسایشی و کاربرد دیپلماسی اجبار بوده اس .
در نهای

با روی کار امد دول

جدید در ایرا و پیگیری مااکرات عمت گرایانته

و هوشمند ائتالف هستهای بین ایرا و ررب تولید شد.
 .٤مرحله نخست ،آگوست  -2002فوریه 2006؛ پیشگیری از تشدید منازعه
رمزگشایی از فعالی های هستهای ایرا در  ١2اگوس

 2002تردیدهای بینالملت

علیته اهتداف و مقاصتتد تهترا را برانگیزانتتده است  .در ایتن پیونتتد عقتبنشتتینی
کرهشتمالی از معاهتده منت گستترش هستتهای در  ١١ژانویته  2003از یتکستو و
فعالی های نظامی علیه عرا با توجیه تسلیحات کشتار جمعتی حساستی
بینالمل را نسب

جامعته

به فعالی های هستهای تهرا دو چندا کرد .درک تهدیتد رترب
کرده اس

تا جایی پیشرف

 2003به ایترا پیشتنهاد همکتاری فنتی را در صتورت توقتا

رنیسازی و اجرای پروتک الحاقی به ایرا ارائه دادند .در واقت پروتکت الحتاقی
منجر به افزایش قدرت سازما بینالمللی انترژی اتمتی و گستترش حجتم نظتارت
بینالمل از سیاس های هستهای تهرا شد.
همکاریفراآتالنتیکی:مشارکتبازیگربیتمایل.در حالی که اتحادیته اروپتا

درصدد مااکره با ایرا و کاربرد رویکردهای نرم بوده اس
ضمن انتقاد از سیاس
شورای امنی
امنی

یکجانبهگرایانه اروپا و رفل

ایتاالت متحتده امریکتا

از رویکترد چندجانبتهگرایانته

و با فشار بر شورای حکام خواستار ارجا پرونده ایرا بته شتورای

بتود ) .(Ford, 2008: 12-19فشتارهای ایتاالت متحتده و چترخش رویکردهتای

اتحادیه اروپا باع

شد تا ایرا براسا

اعالمیته تهترا در طتی اجتال

ستعداباد

پروتک الحاقی را پایرش نماید و در مقاب از سیاس های تشتویقی اتحادیته اروپتا
مانند عضوی

در سازما تجتارت جهتانی و دسترستی بته تکنولتوژیهتای متدر

برخوردار شود .در بیا دیگر سیاس های تشویقی اتحادیته اروپتا بترای عضتوی
ایرا در سازما تجارت جهانی عبارت بودند از تعلیق رژیم تحریمهتا بازتضتمین
یکپارچگی سرزمینی ایرا همکاری با ایرا در خووص انرژی هستهای ریرنظامی
امنی

منطقهای تجارت و هوانوردی ریرنظامی و همکاری با ایترا جهت

توستعه

معمای هستهای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران  وحید ذوالفقاری و علیاکبر جعفری

نامهای در اگوس

که وزرای خارجه بریتانیتا فرانسته و المتا بتا ارستار
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تکنولوژیکی اقتوادی و کشاورزی

)2012/13: 82

 .(Sebenius&Singh,چنین بستههتای

تشویقی ررب نه تنها با بیتمایلی و پیگیریهای ناچیز تهرا مواجته شتد بلکته در
دسامبر  20١0مجلس شتورای استالمی بته رکتود تعلیتق و تقریبتا توقتا فراینتد
عضتتوی

در ستتازما تجتتارت جهتتانی رأی داد

)Times, 2010

رفتارهای سلبی جمهوری اسالمی ایرا براینتدی از سیاست

 .(Iranشتتبکه اصتتلی

استتقالر اقتوتادی و
بهنجارستازی

خودکفایی از یکسو و تلقی چنین پیشنهادی به عنوا بستتری جهت
کام روابط با امریکا از سوی دیگر بوده اس .

چندجانبهگراییمؤثر:ابهامعمدی.اگرچه دول های عضو اتحادیته اروپتا در
معامالت و چانهزنیهای تولید صلح و کمک به فرایندهای خلت ستالح تتا قبت از
سار  2002مشارک

داشتند اما عموما در ست ترین موضوعات امنیت

سطح فرامنطقهای مشارک

نظتامی در

نمیکردند .از منظتر بستیاری از نتاظرا مشتارک

سته

کشور اتحادیه اروپا در موضو هستهای تهترا بته عنتوا ازمتو توانتایی اتحادیته
اروپا برای متقاعد ساختن ایرا برای تیییر رفتارهتایش بتوده است
)4-12

(Meier&Quille,

 .2005:ابهامات و تفاوت عقاید بر سر دو موضو تعلیتق رنتیستازی و دامنته
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تضمینهای عینی در خووص ماهی

صتلحامیتز برنامته هستتهای ایترا منجتر بته

پیچیدگی تتالشهتای دیپلماتیتک اروپتا شتده است  .در حتالی کته هتدف تعلیتق
رنیسازی گرفتن زما الزم برای راهح دیپلماتیتک بتوده است

دامنته تعلیتق بته

عنوا موضو مشاجره برانگیز بین سه کشور اتحادیه اروپا و ایترا شتده است  .در
توافقنامه پاریس در  ١5نوامبر  2004بین سه کشور اتحادیه اروپتا و ایترا ابهامتات
در خووص دامنه تعلیق رنیسازی کمتر شده اس  .اما توافقنامه پاریس با تأکید بتر
این که یک توافق بلندمدت منجر به تمهید ضمان های عینی مبنیبر صلحامیز بود
برنامه هستهای ایرا میشود موضو اختتالف دیگتری را تولیتد نمتوده است  .در
واق موضو ضمان های عینی با کاهش امتیاز ایرا برای توسعه فعالی های کام
هستهای از موقعی

ایاالت متحده نیز حمای

نمتوده است  .متعاقتب ا اتحادیته

اروپا طرح جامعی با عنوا «چهارچوب توافقنامه بلندمدت» را در اگوس

 2005به

ایرا ارائه نمود که نه تنها با عدم پایرش ایرا روبرو شد بلکه منجر به از سرگیری
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فعالی های هستهای توسط تهرا شد؛ در نتیجه دیپلماسی اجبار به عنتوا مکانیستم

اصلی رفتار با ایرا درامد.
 .5مرحله دوم ،فوریه  2006تا نوامبر 2008؛ پایان مشارکت و چانهزنی
ارجا پرونتده هستتهای ایترا بته شتورای امنیت

فوت نتوینی در

ستازما ملت

چانهزنیهای اتحادیه اروپا با ایرا گشوده است  .تتالشهتای اتحادیته اروپتا بترای
میانجیگری به عنوا بتشی از فعالی های پنج عضو دائمی شورای امنی

و المتا

درامده اس .
انسجام؛گذارازE3به.E3+3از چشمانداز اروپایی ارجتا پرونتده هستتهای
دو فرص

ایرا به شورای امنی
این هزینه را داشته اس

ترکیبی تولید نموده اس  .از یکسو شتک

E3+3

که  E3بایستی سیاس هایشا را با چین و روستیه همستاز

نمایند .اساسا چین و روسیه به دلی مناف اقتوادی در بازارهای ایرا از یتکستو و
تحریم داشتند .از سوی دیگتر نماینتدگا اروپتایی بتر

این باور بودند که ارجا پرونده ایرا به شورای امنی
در رابطه با ایرا سیاس

تحریم را یک پیشترف

به دلی تقوی

موقعی

رو بته جلتو ارزیتابی نمودنتد .از

سوی دیگر ایاالت متحده امریکا در فعالی های دیپلماتیک با ایرا مشارک
اس  .در نهای

انهتا
نمتوده

قطعنامته  ١696بترای تعلیتق تمتامی فعالیت هتای رنتیستازی و

بازپردازش ایرا توویب شد که دو دستاورد داشته اس  .نتست
یک چهارچوب حقوقی اشکاری تولید نموده اس

شتورای امنیت

که درصتدد تعلیتق رنتیستازی

ایرا برامد .دوم این قطعنامه طرحی را در  6ژوئن  2006به ایرا عرضه نمتود کته
براسا

ا در صورت اعتماد بتینالمللتی بته ویتژه در ماهیت

صتلحامیتز برنامته

هستهای تهرا روابط دوجانبه و متقابلی را با ایرا توسعه میدهند .اما سیاس هتای
ایرا منجر به توویب قطعنامه  ١٧3٧در  23دسامبر  2006شده است  .متعاقتب ا
در  24مار

 200٧قطعنامه  ١٧4٧توویب شده اس .

همکاریفراآتالنتیکی؛گذاربههمگرایی.تفاوت رویکردهای اتحادیه اروپا و
ایاالت متحده نسب
به شورای امنی

به مسئله هستهای ایرا به دنبار ارجا پرونده هستتهای تهترا
کاهش یاف  .در واق همگرایی فرااتالنتیکی در فوریه  2005و با

معمای هستهای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران  وحید ذوالفقاری و علیاکبر جعفری

کاربرد معیارهای اجبارامیز به عنوا مداخله در امور داخلی دولت
دیگر تردیدهایی به سیاس

هتدف از ستوی
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مالقات رئیسجمهور امریکا از اروپا و حمای

از اقتدامات دیپلماتیتک اروپتاییهتا

اراز شده اس  .در حالی کته ایتاالت متحتده از متااکرات اروپتا بتا ایترا و ارائته
طرحهای تشویقی به ایرا حمای
هستهای ایرا به شورای امنی
امریکا نیز حمای

اتحادیه اروپا نیز از ارجتا پرونتده

نموده اس

و توویب قطعنامههتای تحتریم علیته ایترا توستط

به عم اورد که سیاس های اتحادیته اروپتا و ایتاالت متحتده را

بیشتر به یکدیگر نزدیک نمود.
چندجانبهگراییمؤثر؛رویکردتدریجیوگامبهگخام.در حتالی کته طترح
پیشنهادی  E3+3در اور ژوئن  2006شام محرکههای اقتوادی جدیدی برای ایترا
احتمار مشارک

نبوده اس

ایترا بته عنتوا شتریک روستیه در تکمیت نیروگتاه

بوشهر نیز افزایش یاف  .از سوی دیگر روسیه طرح رنیستازی اورانیتوم ایترا در
تأسیسات هستهای روسیه را ارائه داد که ابهام در پاستگویی ایرا منجر به حمای
روسیه برای ارجا پرونده تهرا به شتورای امنیت

).(Katzman, 2012: 9

شتده است

چنین کنسرسیوم هستهای را در ژوئن  2006گروه  3+3نیز بتار دیگتر طترح نمتوده
اس

که با متالف

ایرا روبرو شتده است  .متعاقتب ا اتحادیته اروپتا از چهتار
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قطعنامه شورای امنی

علیه ایرا حمای

نموده اس .

 .6دوره سوم ،نوامبر  2008تا ژوئن 2012؛ گذار از بد به بدتر
سومین دوره از مشارک

اتحادیه اروپا در منازعه هستهای با ایرا با انتتتاب اوبامتا

به عنوا رئیسجمهوری امریکا جلوههای نوینی را تولید نموده اس  .در حتالی کته
اوباما وعده احیای دیپلماستی را داده است

امتا امیتد بته فراینتدهای اعتمادستازی

کمرنگتر شده است  .در ستار  20١2دولت هتای اروپتایی رویکترد ستت تتر و
شدیدتری علیه ایرا اتتا نمودند.
همکاریفراآتالنتیکی؛طرحمبادلخهسخوخت.بتا ریاست
اوباما سیاس
سیاس

جمهتوری بتاراک

ایرا نوین ایاالت متحده در اوری  2009نهایی شد که براستا

ا

تعلیق رنیسازی هستهای به عنوا پیششرط مااکره برداشته شد .با توستعه

برنامه هستهای ایرا تمرکز فعالی های دیپلماتیتک از تقویت

هتدف «رنتیستازی

صفر» به هدف «پیشگیری از رنیسازی تتا ستطوح بتاال» گتاار نمتوده است  .بنتابر
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رویکرد امریکا انتظار توقتا و تعطیلتی کامت توانمنتدیهتای هستتهای تهترا در
توافقنامه هستهای یک مسئله ریرواقت بینانته تلقتی شتد .طترح معاملته ستوخ
اجال

در

 ١اکتبر  2009در ژنو مورد واکاوی قرارگرفته شد .اما شبکههتای منازعتات

درونی و برونی منجر به ناکامی طرح معامله سوخ

شده اس  .متعاقب ا دولت

اوباما مکانیسم تحریم را فعار ساخته اس  .در  9فوریه  20١0ایرا رنیستازی 20
درصد اورانیوم را شرو کرد ) .(Meier, 2012: 30-38در این راستا پیشنهاد جدید ایرا
در مار

 20١0در خووص مبادله سوخ

رادیکار شد موقعی

با استقبار ررب مواجه نشتد .بته دلیت

ررب در خووص برنامههای هستهای تهرا ترکیه و برزیت

تالشهایی برای احیای دوباره طترح مبادلته ستوخ

انجتام دادنتد کته بتا استتقبار

چندانی از سوی دول های رربی مواجه نشتد .کشتورهای  5+١در نیویتورک طترح
همکاری؛پایانعﺼرمشارکت.تعمیق بحرا هستهای تهرا منجر بته ازمتو
اتحاد و همبستگی  E3شد .به دنبار شکس
ترکیه شورای امنی

طرح معامله ستوخ

مشتترک برزیت -

در  9ژوئن  20١0قطعنامه  ١929را علیه ایرا توویب نمود.

چندجانبهگراییمؤثر:شکستهایدیپلماتیخک.اشتکار شتد فعالیت هتای

هستهای تهرا در منطقه فردو مااکرات ژنو در  6-٧دسامبر  20١0و  20-2١ژانویه
 20١١در استانبور را ترتیب داده اس

که هیق نتیجهای را به دنبار نداشته اس  .امتا

تهدید به تحریم نفتی تهرا منجر به تعدی مواض سیاستی ایترا شتده است
مااکراتی را در استانبور ترکیه رقم زده اس  .ارزیتابی مثبت

کته

دوطترف از متااکرات

استانبور منجر به توافق دوطرف بترای دور بعتدی متااکرات در  23متی  20١١در
بیداد شده اس  .در حالی که ایرا بر رنیسازی  20درصد و رسمی
رنیسازی خودش تأکید داش

شناختن حتق

ررب بر طرح تعلیق رنتیستازی و برداشتته شتد

تدریجی تحریمها تأکید میکرد .در اوای سار  20١2تفتاوتهتای فرااتالنتیکتی در
خووص چگونگی معامله و چانهزنی با ایترا از بتین رفت  .در حقیقت
اتحادیه اروپا نسب

رویکترد

به تحتریم ایترا از ستار  2003متحتور شتد .تتا ستار 200٧

معمای هستهای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران  وحید ذوالفقاری و علیاکبر جعفری

قطعنامه جدید شورای امنی

علیه ایرا را تنظیم نمودند.

دول های عضو اتحادیه اروپا باور داشتند که تنها بایستی از مجرای شتورای امنیت

به تووی ب تحتریم بپردازنتد .در نتیجته فشتارهای فرانسته و فقتدا پیشترف هتای 193

دیپلماتیک اتحادیه اروپا تحریمهای اقتوادی و یکجانبهای را اعمار نمودند.
 .٧دوره چهارم ،گذار به سوی ائتالف هستهای
بتتا روی کتتار امتتد دولت

جدیتتد در ایتترا در ستتار  20١3و تیییتتر نگتترشهتتا و

گفتما های هستهای کشور چرخشی در ایستارهای ررب نستب

بته سیاست هتای

هستهای تهرا ایجاد شده اس  .چنین چرخش رویکردی و گفتمانی منجر به گتاار
دوطرف به سوی دیپلماسی ریراجبارگرا شده اس

که بسترهای الزم برای مااکرات

ح المسائلی را تمهید نمود .در این پیوند شفافستازی و اعتمادستازیهتای ایترا
باع

شد تا بیش از چنتدین متاه متااکرات دیپلماتیتک گتروه  5+1درک نتوینی از

فعالی های هستهای تهرا پیدا نمایند که در نهایت
ایجاد شده اس
تدوین شده اس

توافتق اولیتهای در ستار 20١4

که در سار  20١5در قالتب برنامته جتام اقتدام مشتترک (برجتام)
و پایرش جامعه بینالمللی را به همراه اورده اس .

 .8منطق هستهای غرب
در حالی که جمهوری اسالمی ایرا سیاست
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حقوقی بینالمل و رژیمهای سازما بینالمللی انرژی اتمی به عنتوا حقتو قتانونی
هر کشوری تلقی مینماید و بر این باور اس

که فعالی هتای هستتهای کشتور دارای

سم گیری مسالم امیز و مدنی اس

تلقی بازیگرا رربی از سیاس هتای هستتهای

تهرا بدبینانه و مبتنیبر تهدید امنی

بینالمل میباشد .چنین نگترشهتایی ناشتی از

تفتاوت قرائت

دوطتترف از رژیتمهتتای حقتوقی و تحتتوالت ژئتوپلیتیکی در ستتطوح

منطقهای و بینالمللی اس  .در این پیوند منطتق رفتارهتای هستتهای رترب ناشتی از
دالی گوناگونی اس ؛ نتس

سیاست

گستترش منجتر بته گستترش متیشتود .در

صورت دستیابی ایرا به انرژی هستتهای یتک مطالبته و مستابقه هستتهای در ستطح
منطقه تولید خواهد شد .دوم با دستیابی به تسلیحات هستتهای ایترا احتمتار حملته
پیشدستانه به دول هایی که با اهداف ایرا متالف
دول هایی که موض بیطرفی نسب

نمودند را افزایش میدهد .ستوم

به ایرا دارند از افزایش توانمندی نظامی تهترا

به عنوا برایندی از تسلیحات هستهای احسا
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هستتهای را براستا

چهتارچوبهتای

خطر متیکننتد و بته ائتالفتاتی بترای

تولید موازنه قدرت با ایرا متیپیوندنتد و متعاقتب ا تهدیتدات نتوینی در ستطوح

منطقهای و بینالمللی رشد مییابد ) .(Sherrill, 2012: 35-42چهارم سیاس های هستهای
ممکن اس

که ایرا را از منظر منطقهای به عنتوا بتازیگر مهتاجم و جستور تبتدی

نماید .این نگرانی بازتاب پارادوکس یبتاتطبییبتاتی است  .در حتالی کته تستلیحات
هستهای احتمار تولید بازدارندگی هستهای بایبات را تمهید مینماید ممکن است

کته

متاطرات متعارف بیشتری را تشویق نماید .پنجم ممکتن است

کته ایترا بته تولیتد

تسلیحات هستهای برای دیگرا روی بیاورد .ششم ممکن اس

که ایرا کنترر ختود

دهد .هفتم ایرا ممکن است

کته بته متحتدا یتا

بر برخی از تسلیحاتش را از دس

نیروهای منطقهای امریکا حمله نماید .هشتم متحدا منطقهای امریکا ممکن اس
از سیاس

کته

مشابهی پیروی نمایند .نهم توسعه توانمندی هستهای ایترا ممکتن است

منجر به پیگیری دول های دیگر برای تعقیب سیاس

اسرائی را متقاعد سازد که برای بازدارندگی ایترا بایستتی

توانمندی هستهای خودش را اعالم نماید .یازدهم تسلیحسازی ایرا ممکن اس
منجر به کاهش اعتبار امریکا و تقلی مشروعی

کته

رژیم من گسترش بتینالمللتی شتود.

دوازدهم توستعه تستلیحات هستتهای تهترا ممکتن است

کته منجتر بته منازعتات

تسلیحاتی منطقهای شود ).(Reardon, 2012: 3-6
نتیجهگیری
تفاوت تقریر و تقاب ادراک جمهوری اسالمی ایرا بته عنتوا یتک طترف معادلته
هستهای و قدرتهای دارای حق وتو در سازما مل به عالوه الما به مثابته ضتل
دیگر معادله سیاس ها و برنامههای هستهای جمهوری اسالمی ایرا را در معترض
توجه افکار عمومی بینالمل و ناظرا جهانی قترارداده است  .در حتالی کته ایترا
رفتارها و سیاس های هستهای خودش را حقوقی و بر طبتق متوازین معاهتده منت
گسترش هستهای و در زمتره مستائ حاکمیت

و حقتو ملتی قلمتداد متینمایتد

قدرتهای رربی چنین رفتاری را سیاسی تلقی مینمایند که پوششتی حقتوقی دارد.
چنین کشمکش اراء و تعدد تعابیر در خوتوص سیاست هتای هستتهای جمهتوری
اسالمی ایرا منجر به رویکردهای اعالنی و اعمالی گوناگونی از سوی هر دو ضتل
معادله هستهای شده اس ؛ بهگونهای که ضل رربی از مکانیسمهای ستت

نترم و

معمای هستهای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران  وحید ذوالفقاری و علیاکبر جعفری

هستهای ایرا ممکن اس

مشتابه شتود .دهتم توانمنتدی
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نیمه ست

برای تحدید سیاس های هستهای ایرا استفاده کترد و از ستوی دیگتر

ایرا نیز با مکانیسمهای رسمی و ریررسمی نهتادی و متااکراتی درصتدد استتیفای
حقو هستهای برامده اس  .در طی یک دهه گاشته مااکرات هستهای با متدیری
اتحادیه اروپا و سازما مل

نتایج رضای بتشتی بته بتار نیتاورده است  .متعاقتب

ناکامی نهادی و مااکراتی جمهوری اسالمی ایرا با اتتا سیاست
سیاس های هستهای را به سیاس های واقعی و امنی
و در سوی مقاب

عتدم موتالحه

ملی خودش پیوند زده است

ررب نیز با مکانیسمهای تحریمهای چندالیته و حتتی تهدیتدات

نظامی از یکسو و تلقی برنامه هستهای ایرا بته مثابته تهدیتد بتالقوه بترای امنیت
منطقهای و جهانی فشارهای بسیاری بر ایرا وارد اوردند .در نهای

با قدرتیتابی

باراک اوباما به عنوا رئیسجمهوری جدید ایاالت متحده امریکا و شعار «تیییتر» از
یکسو و حسن روحانی به عنوا رئیسجمهوری جدید جمهوری استالمی ایترا و
شعار «اعتدار» از سوی دیگر سندرومهای نمادین نوینی از عور جدیتد در روابتط
دو کشور به یکدیگر متابره شد بهگونهای که نتستین ارتباط رستمی بتین راستای
جمهوری دو کشور مهیا شده اس
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تمهید یافته اس

که در نهای

و متعاقب ا دورا نتوینی از روابتط هستتهای

در طی ماههای اخیر به نتیجه رسیده اس .

با وجود چنین مکانیسمها و استراتژیهتایی بترای متدیری
حمای

ناپایدار روسیه و چین به عنوا دو عضو دارای حتق وتتو از ایترا مستئله

هستهای ایرا را بسیار پیچیده ساخته اس  .بهگونهای که مسئله هستتهای ایترا بته
عنوا یک کارت بازی قدرتهای شرقی دارای حق وتو در معادله پیچیتده سیاست
بینالمل در برابر قدرتهای رربی شده اس  .روسیه و چین مجهز بته ایتن اگتاهی
هستند کته ایترا بته عنتوا یکتی از کلیتدیتترین تولیدکننتدگا انترژی بتازیگر
ژئوپلیتیکی مهمی تلقی میشود که قابلی
موازنه قدرت زیرمنطقه خلیج فار

ایفای نقشهای دیپلماتیک بسیار مهتم در

و زیرسیستم خاورمیانه را دارا اس  .اما یکی از

مسائلی که منجر به نگاه عمیقتتر ایتن پتژوهش شتده است
هستهای ایرا اس

منطتق پشت

معادلته

و این که چگونته چانتهزنتیهتای هستتهای در نهایت

ائتتالف

حداقلی بین دو ضل هستهای تولید نموده اس .
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مستائ هستتهای
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