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Abstract 

This article explores that Iran nuclear energy as an honor-driven action has not 

received attention in the International Relations (IR). To this end, the focus of 

this article is on the development of Iran nuclear energy technologies by Iranian 

scientists, particularly when heavy sanctions posed on Iran economy by the 

United States of America and the European Union. It is hypothesized that the 

Iranian public’s support for the government and young nuclear energy scientists 

has resulted in achieving honor in international relations. The analyses of this 

article benefit from Brent Steele’s honor driven actions and establishment of self 

and collective identity. The results indicate that Iranian public has supported the 

stance of the government on the peaceful nuclear energy as their indisputable 

rights to modernize their country. However, honor and tensions are side by side 

in IR. Iran has resisted to international sanctions and opened prospects for honor. 

Keywords: peaceful nuclear energy of Iran, identity, Islamic world, public 

support, honor and tension 

 



ای ایران، حمایت مردمی و کسب انرژی هسته
 1لمللاافتخار در روابط بین

 فاطمه شایان

  f.shayan@ase.ui.ac.ir ، اصفهان، ایرانلملل، دانشگاه اصفهاناروابط بینر استادیا

 چكيده
 گس پهرگندگ هه  نالهاف ناتآهاس و  به  برسیها ن هی گ ه ماف وت هاو  وها پژوهش حاضر

نی ن رنن و چن نن ووسگ توج  قرنس نگرات  نیت و ننرژی هست  نللللهای سونبط ب یتحل ل

ههای دوانا ه  ن رنن تحهت تحهر   و ژفگیت ابا گننشلن نن جونن ن رننا ب  ن ی گننش ب 

و جههان نیهلاش هه ف نللللا ولا، ب ی ۀن ی هشوس گس صحن ناتآاس  ینگ ی بوگف نیت وا 

 ینهسهت  یبه  ننهرژ ااب چگون  گیت»نصلا پژوهش ن ی نیت ه   پریشنیت. بنابرن ی 

ارضه   بهر نیها   «هان نیلاش هه ف نیهت جو  انللللی گس یطح ب رنن ووجب ناتآاس ن

ی گیت ابا ب  ننهرژی نی برنحلا ت نهثر ت ورگوا ند گولت و گننشلن نن هست  پژوهش،

برنهت »ه ف نیت. ن ی وقاله  ند توهوسی نللللا نی بااث ناتآاس گس یطح ولا و ب یهست 

م رگ. نتا ج گس دو ن  نالاف ناتآاس و   و تثب ت هو ت ارگی و نجتلااا بهرف وا «نیت ل

  و   سن حه نی صهلحن ی وقال  نشان گهن ف ن ی نیت ه  گولت و ولت ن رنن ننرژی هست 

سن نصه ب خهوگ نللللها ناتآهاس ب ی ،گننن  و با گیت ابا ب  ن هی تننولهوژیوسل  خوگ وا

گس هنهاس  نه  گر قهرنس گنسنه  و  ور نها و  نلللهلنوا ناتآاس و تنش گس سونبط ب ی ،نن هرگف

هه  ن هرنن بها گسحهالاننه ، فنی سن ال   ن هرنن وضهک هرگهای مسترگفنتحاگ   نسوپا تحر  

 گیت پ  ن هرگف نیت.   ناتآاسوقاووت ب
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 مقدمه

شوود  یان محسوب مهقابل اعتماد در ج یعنوان منبع انرژبه یاهسته یامروزه انرژ
ای ز انورژی هسوتها 1(OECD) یهواکشور یدرصد انرژ 11از  شیب ،۵۰۰۲در سال 

درصود و بورای  ۷.۶گواار تنهوا هوای دراوالتأمین شده و این رقو  بورای کشوور
برابور (  ۵-1ص   ،1۸۰۶ ،ی)قنبوربوده اسو   درصد ۰.۰توسعه های دراالکشور

ای فعوال هوای هسوتهای جهانی تعداد راکتورآمار اعلام شده از سازمان انرژی هسته
اوال سوا    راکتوور نیود در ۴۲مورد بوده که علاوه بور آن  ۲۴۲ در سطح جهان

 ۸۰آمریکوا بوا دارا بوودن تبریبوا   (World Nuclear Organization, 2019) باشودمی
 United States Energy Information) ر داردراکتوووور در صووودر آموووار قووورا

Administration, 2018) های بعدی قرار دارنود  هند و چین در رتبه ،و فرانسه، ژاپن
در اال ااضر فعال و سا   چندین راکتور نید  (1)در مورد ایران، راکتور بوشهر 

جمله آمریکوا از  ؛های غربیممانع  قدرت باشد که با مخالف  ودر دس  اجرا می
 ( World Nuclear Organization, 2019)رو شده اس  و اروپا روبه

دهد ای ایران نشان میمربوط به انرژی هستهو بررسی ادبیات  ارجی موجود 
 رایعنوان تهدیودی بوای ایوران را بوهکه اغلب مطالعات انجام شده، انورژی هسوته

معتبد اس  که تمایل اصلی ایران برای  2«سمیرنوا»  اندمعرفی کرده المللجامعه بین
 ,Smirnova, 2009)اس  المللی ای ضربه زدن به جامعه بیندستیابی به انرژی هسته

p. 79-81) عنوان یو  دولو  شورور و دستیابی ایران به این انرژی به از و درنتیجه
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 Caravelli, 2008, p. 9130; United States)تهدیوودآمید بایوود جلوووگیری شووود 

Committee of Foreign Affairs, 2007, p. 5-10; Mungai, 2019, p. 1). 
های دا لی انجام گرفته، گروهی از مطالعات به بررسی انرژی در بین پژوهش

ای بوا عنووان پردازد  در مبالوههای مختلف به آن میای ایران و واکنش کشورهسته
 ۀنویسوندگان بوه مناقشو ،«ی ایورانابررسی ااداب سیاسی اسرائیل به برنامه هسته»

پردازند و در این میان، اسورائیل بوا قلموداد کوردن ایون موضوو  ای ایران میهسته
های امنیتی  ود در تلاش اس  تا با طرح اتهاماتی همچوون شعنوان یکی از چالبه

های ایران، امای  جهانی را برای توأمین امنیو  فوراه  آمید بودن فعالی غیرصلح
اما نویسندگان مباله به این مطلب اشاره  ،(۵1  ص ،1۸۸۴ یو صااب یشیدرو)د کن

باشود و المللوی مویای سبب افتخوار ایوران در سوطح بینکنند که انرژی هستهنمی
جامعوه  رایها و افتخواراتی را تهدیود بوهای غربی و اسرائیل چنین دستاوردکشور
 بینند می المللبین

ای و قودرت ملوی ایوران عات انجام شده به نبش انرژی هستهای دیگر ازمطالدسته
ای ایوران از ای به موضو  پرونوده هسوتهاند  کتاب شکوه ملی در فناوری هستهپردا ته

ای، چرائوی و اهمیو  وجوود پردازد  آشنایی با فنواوری هسوتهعد علمی و ابوقی میبُ
سوازی و ایول پرونودهای، بررسوی سیاسوی و امنیتوی ایون فنواوری و دلفناوری هسوته

هوای ایوران از انی و توانمندیجه تراشی علیه ایران و درنهای  تهدیدات استکباربحران
 ۀاما بر لاف عنوان کتاب در زمینو ،(1۸۸۲ ،یباشد )نصرموارد تحلیل شده در کتاب می

و  یسو شکوه ملی، برای  واننده واضح نیس  که منظوور نویسونده از شوکوه ملچوی چ
پردازد  تحبیبات اشواره ای ایران میبیشتر به ابعاد ابوقی وعلمی پرونده هسته هاتحلیل

ای ایوران سوبب افتخوار ملچوی و کند که چگونه انرژی هسوتهشده همچنین بررسی نمی
غنوای  منظوربوهتور و ااضر برای شنا   دقیق ۀرو در مبالشده اس   ازاینالمللی بین

نیود پردا توه  نادیوده گرفتوه شودهبیبوات علموی عد کوه در تحنظری موضو  به این بُ
اعموال »کنود در چهوارچوب نظوری رو تلواش موی پویش ۀ، مبالوبدین منظورشود  می

( بوه تحلیول انورژی ۵۰۰۰) 1«برنو  جوی اسوتیل»از  «الملولدر روابو  بین افتخارآمید
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 بپردازد  المللای ایران و کسب افتخار در سطح دا لی ایران و رواب  بینهسته
 یابیچگونه دست»پاسخ داده شود که  پرسششود به این در این مباله تلاش می

و جهوان اسولام شوده  یالمللونیدر سوطح ب رانیا موجب افتخار یاهسته یبه انرژ
فرضیه پژوهش بر این اساس اس  که امای  اکثری  مردمی از دولو  و  «اس ؟

سوازی اورانیووم باعو  ای و غنیستهای برای دستیابی به انرژی هدانشمندان هسته
کوارگیری و جهان اسلام شده اس   از این منظور بوا بوهالمللی افتخار در سطح بین

ها برای کسب افتخار با تئوری استیل اهمی  پژوهش ااضر در این اس  که کشور
شوند که ایران سیاس  مباومو  را رو میروبهالمللی سطح بین های زیادی درتنش
پیشورف  انورژی  ۀپیش گرفته اس   با توجه بوه سوا تار مبالوه ابتودا تاریخچو در

ای و شود و اینکه چگونه افتخار دستیابی به انرژی هسوتهای ایران بررسی میهسته
 1تواند سبب تثبی  هرچه بیشتر هوی  ایرانوی و  ودشناسویاورانیوم غنی شده می

جمعوی سوبب افتخوار دسوتهالمللوی ایران در دا ول کشوور شوود و در سوطح بین
سوپ،، دوشوادوش بوودن  ؛ای شوودهسوته _ های اسلامی با هوی  اسولامیدول 

هوای غربوی بوا شوود و اینکوه کشووربررسی می المللافتخار و تنش در رواب  بین
نود ایوران را اهها و اتی گدینه ااتمالی جنگ علیه ایوران سوعی کردتحمیل تحری 

 معرفی کنند المللی د به امنی  بینعنوان دشمن و تهدیبه
کوه او   ۵۰1۴و  ۵۰۰۲هوای بین سال ،زمانی مورد بررسی در این مباله ۀدور
 گیورد وباشود را در برمویهای ایران و غرب میای ایران و تنشهای هستهپیشرف 

مورد بررسی این مبالوه  ۀمااکرات برجام و نتایج آن به دلیل تطویل کلام در محدود
 گیرد قرار نمی

 چهارچوب نظری. 5

را  و پرسوتیژ باشد که افتخوار( می۵۰۰۰تئوری استیل ) ۀمدل نظری این مباله بر پای
یکودیگر  شنا تی و اینکه چگونه افتخوار و تونش در کنواربا توجه به امنی  هستی
 2«دونالود پوچالوا»و  1«نکن  تامپسوو» ،2«هان، مورگنتا»کند  قرار دارند بررسی می
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 ایو یروزیواس  و در پ یالمللنیقدرت در سطح ب نمودهایاز  ژیمعتبدند پرست دین
اسو  کوه  یتویاهم ژپرسوتی  اسو  ثرؤکشوور مو  یو ی وارج اسو یشکس  س

؛ 1۸۰۰ ،شووند )مورگنتوا و تامپسوونیمو قائل گرید یکشور یبرا گرید یهاکشور
هو  در زمینوه امنیو   3«بیول مو  سووئینی»(  ۸۸ ، ص 1۸۰۶ اتیوو ب یبخشیعل

مطالعاتی داشته اس  و این نو  امنی  را ااصل رواب  قابل اعتماد  4شنا تیهستی
هوو  امنیوو  « گیوودند»(  از نظوور McSweeney,1999دانوود )بووین دو طوورف مووی

(  بوا توجوه بوه مفواهی  درنظور Giddenz, 1991شنا تی بر پایه اعتماد اس  )هستی
شونا تی یعنوی امنیو  روابو  ئینی و گیودند، امنیو  هستیمو  سوو ۀگرفته شود
شونا تی بور پایوه نظورات اسوتیل اما در این مباله، تعریف امنیو  هستی ،اجتماعی

موا »با توجه به اینکوه  اس ؛استوار  5«بازیگر و سا تار»اساس رابطه  باشد که برمی
بح  استیل در موورد بوازیگر  «بشوی ؟چه  واهی  در آینده چه کسی هستی  و می

عبیوده هو  (  استیل بوا گیودندSteel, 2008ها متمرکد شده اس  )بیشتر روی دول 
انود اکای  آنچه که بووده ها باید داستان وشنا تی دول اس  که در امنی  هستی

انود را  واهند در آینده بشوند و برای آن مباوم  کرده و بها پردا تهو آنچه که می
کارنامه  ود داشته باشند در غیر ایون صوورت ااسواس  جالو  و پشویمانی در 
 ( Steel, 2008) کنندمی

شنا تی از نظر استیل، به بررسی موضوعاتی مثول هویو   وود و امنی  هستی
پوردازد کوه یو  دولو  هوا مویکشور ازسوی ایجاد معانی برای انجام اعمالی  اص
هوا غلبوه ها و تهدیدو از این طریق به ناامنی دهدشنا تی از  ود به دیگران نشان می

ها غلبه پیدا کنند و هویو   وود را ها باید قادر باشند براین تهدیدکند  دول پیدا می
را در مبابول  6شونا تی  وود، دیگوری و دشومنافظ کنند  اسوتیل درامنیو  هستی

                                                                                                                                 

1. Kent Tampson 

2. Donald Pochalo 

3. Bill McSweeney 

4. Ontological Security 

5. Agent and Structure 

6. Self, Other and Enemy 



 494     لمللاای ایران، حمایت مردمی و کسب افتخار در روابط بینانرژی هسته

ویو  یو  کشوور چگونوه  ودشناسوی وه که کندو اشاره می  دهدیکدیگر قرار می
گیرد کوه این اساس شکل می ها برگیرد  بخشی از این  ود و هوی  دول شکل می

هوا های  ارجی مبابله و آنها را دفع کنود  بوا ایون توصویف، دولو چگونه با تهدید
عنوان نمونوه، اینکه دیگری و دشمن را بشناسوند  بوه توانند  ود را بشناسند مگرنمی

هوای هوا و تحوری ای با وجود دشمنیو دارای دانش کافی هسته هوی  ایرانی متعهد
 ( Steel, 2008آمریکا علیه ایران کاملا آشکار اس  ) ویژهغرب و به

 ءتنها به فکر ببوا المللرواب  بین ها دردول  که کنداستیل همچنین اشاره می
هوای مربووط بوه زدهنود توا نیواهای اجتمواعی انجوام مویشنیستند  آنها گاهی کن
اگرچوه چنوین اعموالی گواهی ایوات ایون  کننود؛ مینأرا تو 1 ودشناسی و هوی 

شونا تی بوا اعموالی اندازد  از نظر استیل، امنی  هستیمی  طرها را کاملا به دول 
ایون االو   هوی  آنها باشود  در ۀشود تا منعک، کنندها انتخاب میتوس  دول 

ای بورای نو  کنش اجتماعی دسو  بدننود کوه انگیوده ها ممکن اس  به سهدول 
و  3انسوان دوسوتانه ،2باشد  ایون اعموال شوامل اعموال ا لواقیانجام اعمال آنها می

 ۀشود و رابطدر این مباله تنها اعمال افتخارآفرین بررسی می باشد می 4افتخارآفرین
 ( Steel, 2008) شودای ایران و دستیابی به این فناوری بررسی میآن با انرژی هسته

بررسی  المللها در رواب  بینتنش و ندا  بین دول  ۀ، راه دیگر مطالعبنابراین
باشد  اعمال افتخوارآفرین راهوی بورای تثبیو  هویو  یو  اعمال افتخارآفرین می

قابول المللوی هوا و بیندول  اس  و اعمال افتخارآفرین در دو سطح دا لی کشور
ها اشاره به قوانینی کوه یو  دولو  فتخار در سطح دا لی کشور  اباشدمیبررسی 
کند و در سایه آن هوی   وود را در دا ول کشوور  وویش بوه نموایش وضع می

المللی، هوی  دسته جمعی ی  گاارد اشاره دارد  درمبابل، افتخار در سطح بینمی
د جامعوه هوا کوه هویو  مشوترکی دارنود )ماننوای از دول مل  یا دسته _ دول 
گاارد و راه به سوی افتخار به نمایش میالمللی های اسلامی( را در سطح بینکشور

                                                                                                                                 

1. Self-identity 

2. Moral 

3  . Humantarian 

4. Honor-driven 



 2311پاییز  ♦ 3شماره  ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     494

کنشوی  ،دول  هر کند  بر این اساس، برایرا برای آنها باز میالمللی بین ۀدر صحن
  در سطح دا لی و  ارجی افتخارآفرین اس  که نیاز آن کشور از آنچه کوه هسو

  (Steel, 2008) کند مینأرا ت  واهد بشودبه آنچه که می
سازی اورانیوم ای و غنیدر این مباله، افتخار در مورد دستیابی به انرژی هسته

که چگونوه کشووری ینکشور قابل اهمی  اس  و ااز ه  در دا ل و ه  در  ار  
دسو   و دانشوی مستبل به چنین فناوری طوربه اس  بوده هاتحری  ثیرأکه تح  ت

 کند منعک، میالمللی ای  ود را در سطح بینوی  ایرانی و هستهیافته اس  و ه

 ای ایران و کسب افتخارتحليل و ارزیابی انرژی هسته. 5

 رانیا یاهسته یانرژ .5-5

طورف  یهوا، کشووررانیونگرش غرب به ا رییو تغ رانیا یانبلاب اسلام یروزیبا پ
شودن  یاهسوته برای رانینماندند و ا بندیبه تعهدات  ود پا رانیا یاقرارداد هسته

  یامن رایب یدیعنوان تهدها بهیبلکه از طرف غرب ؛رو شدروبه ینه تنها با مشکلات
و  یاسویانبلاب، با وجود اوضوا  نامناسوب س لیشد  در اوا یتلب یالمللنیجامعه ب
بوا  یاهسوته یانورژ ۀکشور، ورود بوه اووز ینظام ادار یختگیه  رو به یاقتصاد

  صصو ،1۸۸۲، یگوانی و یمویو را ی)جعفورهمراه بوده اس   یادیمشکلات ز
۷۰-۷۲ ) 

 یعوراق بوا همواهنگ یجنگو یهواموای، هواپرانیوا هیجنگ عراق عل  لالدر 
بوشوهر  یاتم روگاهیبار به ن نیچند  یکو ییهوا یهاگاهیپا قیها و از طرئیکایآمر

 بویش از پویش رانیو، ازموان نیووارد کردنود  در ا یادیامله کردند و  سارات ز
غورب قورار گرفو  کوه از  یو نظام یاقتصاد دیو فشار شد  یو مورد تحر یمندو
از جنگ  پ، یمدت ( ۸-۰  صص ،1۸۰۷، ی)اسدریدی شده بود غرب برنامه یسو
 یهوا یوبر آن قرار گرف  که فعال رانیعدم ا ،کشور ی براسیثبات سااک  شدن و 

 یهوا روگاهیسا   ن ینظام ه  تلاش برا نیرد و مسئولی ود را از سر بگ یاهسته
را در دسو  اجورا قورار  یاسو   هسته ساتسیأت نیهمچن و نیو دار و بوشهر

 یهوا یودر فعال یگیری عودم و اراده ملوسوال شوکل ،1۸۷۸، سال نیدادند  بنابرا
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 ( ۶1-۷۰ ، صص 1۸۸۲، یگانی و یمیو را ی)جعفررود یشمار مبه یاهسته
و  ینظوام یهوانهیعمده در زم ی، دو استراتژیلیتحم جنگ انیران پ، از پایا
 یهوارویون دیوو تجه ینظوام عیصنا دیتوسعه و تجه به ابتدا  گرف  شیپ در یانرژ

  سوپ، افو یدسو   یموشک عیو صنا یاهسته یهاشرف یمسلح پردا   و به پ
گرفو  و  شینف  را در پو ی)و گاز( به جا یاهسته یانرژ یسازنیجانش اس یس

 یهام پردا   و وارد باشگاه کشورویاوران یسازیزرد و غن  یک دیتول یبه فناور
 ( 1۸-11  صص ،1۸۰۷، ی)اسدشد  یاهسته

 یاتمو یانورژ یللوالمنیو اروپوا و آژانو، ب کوایها با مخالف  آمر یفعال نیا
دهود کوه یگودارش مو یانرژ یالمللنی، آژان، ب۵۰1۰همراه بوده اس   در نوامبر 

م و ویواوران یسوازیغنو رانیو، املول سوازمان  یامن یشورا یهاهرغ  قطعنامعلی
 ,International Atomic Energy Agency)را معلق نکورده اسو   تب مر یها یفعال

23 November 2010)  سوابق کنگوره  یاز اعضوا یکوی 1«چیدو تد»، به همین منظور
 یملو  یوامن رایبو یجد دیتهد  ین رایا یاهسته یدارد که انرژیاظهار م کایآمر
کنود یمو جوادیا انهیرا در  اورم یحاتیمساببه تسل  یباشد و یم لیو اسرائ کایآمر

(Deuch, 12 May 2010) وود و  یاز توان جاسوس لیو اسرائ کایاساس آمر نی  بر ا 
 دنیثمر رساند تا مانع بهها استفاده کردهکشور گرید یجاسوس یها،یاز سرو یات

 یانورژ  یو یابرناموه هسوته رانیوشوند  اگرچه از نظر ا رانیا یاهسته یهابرنامه
 ،ی)ااداس   لیو اسرائ کایآمر دیمسئله مورد ترد نیا ،اس  دیآمو صلح نیگدیجا

 ( 1۰1-1۶۷  ص ،1۸۰۲
 ،سازمان ملل  یامن یو شورا کایها، آمرها و اظهارنظربرداش  نیبا توجه به ا

را بور  1۸۵۴، 1۶۴۶، 1۶۸۶ یهواوضع کردند و قطعناموه  رانیا هیرا عل ییها یتحر
 United Nations Resolutions, 23 December 2003; 24 March) کردند لیتحم رانیا

2004; 3 March 2008) جمهور  ،یرئ_، باراک اوباما 1۸۵۴ یهاقطعنامه  با توجه به
،  ود را متعهد به متوقوف کوردن ۵۰1۰ ود در سال  یدر سخنران _کایآمر نیشیپ

 داند:یم رانیا یاهسته یانرژ

                                                                                                                                 

1. Ted Deuch 
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هوا نیوضوع کنود و ا رانیوا هیورا عل ییهوا یملدم اس  تحر یالمللنیجامعه ب»
 نیوشوود  ایرو موهوا روبوهآن بوا رانیوهستند که دولو  ا ییها یتحر نیترنیسنگ
 «کنودیمو لیوتحم رانیوا یاهسوته یهوا یورا بور فعال ییهوا یمحدود  ها یتحر

(Obama, 9 June 2010)  
 الملولنیرواب  ب دگاهیاز د رانیا  یکرد و تصم شهیمباوم  را پ اس یس رانیا

بوا تحمول  رانیه ابلک ؛س ین ءببا یکشور تنها برا نیکند که مباوم  ایمشخص م
پردا توه کوه نشوان  یالمللونیب ۀ وود در صوحن  یهو  یها به افظ و تثب یتحر
 شو متحدان کایآمر یکیدیعلاوه، امکان امله فاس   به نیافتخارآفر یارکت ۀدهند
بازنداشوته اسو  و بوا  دیآمصلح یبه انرژ یابیکشور را از اهداف دست نی، ارانیبه ا

  یوکه تا چه اندازه مباومو   دهدمینشان  رانیتعهد ا نی، الیاست یتوجه به تئور
را در صووحنه  یاهسووته یانوورژ یسووازیغنوو نووهیآن در زم  یوودولوو ، ثبووات و هو

و مسووتبل  رگیچشووم شوورف ی، پیدگاهیوود نیدهوود  بووا چنووینشووان موو یالمللوونیب
در  ینشوان دهنوده افتخوار یاهسوته یانورژ یسازیغن ۀنیزم در یرانیمتخصصان ا

 1یفورد  یوهو کننوده  یوتثب و اس  یمل غرور هیاس  که بر پا یالمللنیصحنه ب
 ش،و متحودان کوایآمر یهادیتهد برابر در مباوم  اال، نیر عد  اس  رانیکشور ا

 یالمللونیب ۀکشور در صحن نیو استبلال ا یاسلام 2یجمعدسته  یهو ۀکنند یتبو
از جمله سوازمان کنفوران،  یاسلام یهاکشور نیتحس رانیا ،تعهدات نیاس   با ا

 for example) دس  آورده اس را به یاسلام یهار از دول گید یو تعداد یاسلام

see, Embassy of Iran in Hauge, 2011 )شودبررسی می ریز یهالیکه در تحل  

 ایران در جستجوی افتخار. 0

 مقاومت و استقلالکسب افتخار درعرصه داخلی ایران:  .0-5

هوای غربوی با توجه به تئوری استیل، تصمی  ایران برای مباوم  در برابور تحوری 
منجر به تثبی  هوی  ایران در دا ل این کشور شد  ایوران بوه منظوور اینکوه چوه 

                                                                                                                                 

1. Self-identity 

2. Collective Identity 
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ی در ئباشد مجبور بود نشان دهد که به چوه سوم  و سووکسی و با چه هویتی می
کننده هوی  این د ارک  کند  چنین مفهومی تبوی  واهای میزمینه انرژی هسته

 باشد کشور و افتخار درعرصه دا ل ایران می
های غربی علیوه ایوران یو  سوال بعود از پیوروزی انبلواب های کشورتحری 

ای ایوران و غورب از اسلامی ایران رق   ورد و با گشایش پرونده ا تلافات هسوته
هوای اتی اتاق ۵۰1۵له جدیدی شد  از سال میلادی( وارد مرا ۵۰۰۵) 1۸۰1سال 

 سیسواتأپوایری املوه بوه تهوای امکوانهای  ود را در زمینهفکر آمریکا فعچالی 
 را هوائیراهبرد اندکرده سعی فکر هایاتاق  کردند شرو  ایران راهبردی و ایهسته

 عنوانبوه  کاسو آمری منوافع برای گدینه بهترین که دهند ارائه آمریکا دولتمردان به
اسو   «ایپو »ثال، مرکد مطالعات واشنگتن برای  اورمیانه که در ارتباط با لوابی م

ی کنود ینمواای ایوران را بورای  اورمیانوه بودر تلاش کرده تا تهدید انرژی هسته
و  رانیوغورب بوا ا ییجووتبابول نیوعلچو  ا(  ۵۷-۵۲  صص ،1۸۸۴نژاد،  ی)مصل

کند یم نییتب گونه نیا یمطلب مسعود را رانیا یاهسته یهاشرف یگسترش آن به پ
سولطه  ربوا ریواس  و هرگونوه ز یاسلام انبلاب یدئولوژیبر ا یمبتن رانیکه انبلاب ا
بوه  یه  مستلدم عدم وابستگ یاکوم  اسلام یکند  استبلال دا لیم یرفتن را نف
کردن پرونوده  یتیامن یبرا یا، بهانهمسائل نیغرب اس   ا ۀاز سلط دنی ار  و بر

 یهواوارد سوا تن فشوار یهوانوهیاس  تا زم کرده جادیها ایغرب وسیلۀبه یاهسته
 شده سبب انبلاب رهبر یتیریاما نبش مد ،شود فراه  رانیبر مل  و دول  ا یبعد

در دا ول  یسوایآراموش س یگانه، برقورارسه یدر قوا یهماهنگ جادیاس  که با ا
و  ی، فرهنگویعلمو یهاسا تارریز جادیمردم و ا نیدر ب دیام و نشاط جادیکشور، ا
و افتخوار  یعدتمنود گاهی، جایاهسته یهاروگاهین توسعه یبرا ازیمورد ن یاجتماع

 ( ۶۰-۶۵  صص ،1۸۰۷ ی)مطلبشود  جادیا رانیا یبرا
ی علیوه ایوران ئهای اروپواها که قبلاً از طرف آمریکا و تعدادی از کشورتحری 
انورژی بوه المللوی ای ایران از آژان، بینگرف  بعد از انتبال پرونده هستهشکل می

ابعاد جدیودی بوه  وود گرفو   دولو  محمچود  ،شورای امنی  سازمان ملل متحد
ای ایوران موقتواً هوای هسوته اتمی برای نشان دادن اسن نیچ  و شفافی  فعالی 
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ای ایوران در ، توی  هسوته1۸۰۵اسفند  ۴ای را معلق کرد  در سازی هستهبرنامه غنی
سفر بوه بروکسول موااکراتی را انجوام دادنود مبنوی بور اینکوه ایوران تعلیوق را در 

پوایرد  درمبابول، پرونوده انرژی تعریف کرده مویالمللی چهارچوبی که آژان، بین
اضطراری شورای اکام  ار  شود  ایوران  از دستور ۵۰۰۴ای ایران در ژوئن هسته

آزموائی آنهوا ها را طبق پروتکول الحواقی و راسوتیهد کرد که اظهارنامههمچنین تع
هوا، تعلیوق سوا   آژان، ارائه دهد: تعلیق مونتاژ و آزموایش سوانتریفیوژ وسیلۀبه

سازی نسب  بوه تموامی های غنیها، اعمال تعلیق فعچالی دا لی قطعات سانتریفیوژ
آزموائی ای شناسوائی راسوتیبور که شد متعهد ه  اروپا  ایران در موجود سیساتأت

هوا و پروتکول منظور عادی کردن اجرای پادمانو به ۵۰۰۴های ایران در سال تلاش
هوا موضوو  نرغ  این توافوق، نوه تصورت فعال تلاش کند  علیالحاقی در ایران به

یوران بلکه قطعنامه شدیداللحنی نید علیوه ا ؛ای ایران از دستور کار  ار  نشدهسته
سوازی های مرتب  با غنیکه ایران در تمامی این دوران فعالی یتصویب شد دراال

تموام ایون اموا در  ،را به تعلیق درآورده بود و پروتکل الحاقی نید در اال اجرا بود
اجورا ی را علیوه ایوران بوهیهواها  لاف وعده عمول کورده و تحوری اروپائی مدت

 ( ۵-1  صص ،1۸۸۶، یانبلاب اسلام)مرکد اسناد درآورده بودند 
نژاد با ردچ توافق سعدآباد کوه بوین ایوران و سوه کشوور دول  محمود اامدی

ای را از سور هوای هسوتهفرانسه، آلمان و انگلی، امضا شوده بوود دوبواره فعالیو 
ای بوا عودم اسوتببال غورب گرف   قاطعی  و عدم مصالحه بر سور انورژی هسوته

طورف و تصومی  عنوان رئوی، جمهوور از یو نژاد بهمدیرو شد  انتخاب ااروبه
ای اصوفهان انودازی مجتموع هسوتهو راه «ناموه پواری،توافق»ایران برای  رو  از 

نژاد شوامل های زیادی را بر ایران تحمیول کورد   و  مشوی دولو  اامودیفشار
رویکرد به بازیگران جدید و  ار  کوردن انحصوار پرونوده و موااکرات از دسو  

های اروپائی؛  ار  کردن پرونده از مجاری صرفاً سیاسی و قرار دادن آن در ورکش
قاطعیچو  در افوظ چر وه  ؛یلوالملهای ابوقی و در دایره آژان، بینچهارچوب

ای که قبلوا تعلیوق شوده های هستهای و ازسرگیری بخشی از فعالی سو   هسته
انورژی بوا المللوی روپا و آژان، بیننژاد معتبد بود که اباشد  دول  اامدیبود می
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باشوند  ای مویآمید هسوتهاتلاف وق  درصدد عدم دستیابی ایران به فنواوری صولح
عمل از دس  اروپا و تغییور  نژاد درصدد  ار  کردن ابتکاربنابراین دول  اامدی

مسیر به نفع ایران بود  از همان آغاز فعالی ، دول  جدید با جدی  تمام به افوظ 
 و شکسو  را تعلیوق و کورد کیدأای تسیدن ایران به توان هستهسو   و ر چر ه

 ( 1۸۷-1۸۴  صص ،1۸۰۷، ی)فلاا کرد اتخاذ تهاجمی دیپلماسی
)فوریوه  1۸۰۴انورژی در بهمون المللوی های آژانو، بینبدین ترتیب، ا طار

ایران، موضوو   درسازی اورانیوم ( شرو  شد که در صورت عدم تعلیق غنی۵۰۰۷
ای پرونوده هسوته ،1۸۰۴اسوفند  1۰شود  در تاریخ به شورای امنی  ارجا  داده می

 وی علیه ایران بوود یهاایران به شورای امنی  ارجا  داده شد که نتیجه آنها قطعنامه
های بسیاری را علیوه ایوران وضوع کورد کوه تحری ماببی، غیر از اولین قطعنامه، به
 شود:ررسی میطور  لاصه ببه

اعموال شود کوه بور  ۵۰۰۷ژوئیه  ۸1در  (1۷۸۷)نخس ، بیانیه شورای امنی  
سوازی اورانیووم را متوقوف کنود و در اساس آن از ایوران  واسوته شوده بوود غنی

رو  واهد شد  این قطعنامه های اقتصادی و دیپلماسی روبهصورت با تحری غیراین
هوای اما ااوی معیوار شد، ملل تصویبفصل هفت  منشور سازمان  (۴۰)تح  بند 

 Security Council of the) تنبیهی و تحریمی نبود و جنبه هشدار به ایران را داشو 

United Nations, 31 July 2006 ) 
 که شد گااشته یأبه ر ۵۰۰۷امنی  در اوا ر دسامبر شورای  (1۶۸۶)قطعنامه 

روسیه و چین بر وی از  .دهد  اتمه اورانیوم سازیغنی به ایران اسلامی جمهوری
 مثبو  یأهای عضوو شوورای امنیو  بوه آن ررهای آن را اصلاح کردند و کشوبند

شورای امنی  به اتفاق آرا علیه ایوران بوه تصوویب رسوید   (1۶۴۶)قطعنامه   دادند
هوای ایرانوی در زمینوه انورژی های جهان با شرک های کشورمحدود شدن فعالی 

های سنگین به ایران از موارد صوادر عی  صادرات و واردات سلاحای و ممنوهسته
 Security Council of the United Nations, 24 March)باشد شده در این قطعنامه می

2007). 
بوه شوکل رسومی فرانسوه و بریتانیوا  ( را1۰۸۲)و  (1۰۰۸)هوای مفاد قطعنامه
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فصل هفت  منشور ملل متحود،  های قبلی بر اساسهمچون قطعنامه ودادند پیشنهاد 
از  همچنین تهدید صلح و امنی  جهانی تصویب شد  دربارۀهای لازم ناظر به اقدام

هوای شوورای در واسو  بوه  یرأصورت کامل و بودون توایران  واسته شد تا به
 Security Council of the United) ای عمل کنوداکام آژان، در تعلیق برنامه هسته

Nations, 3 March 2008; Security Council of the United Nations, 27 September 

2008 ) 
از ایران  واسته شوده بوود بوه  ۵۰۰۸مصوب سال  (1۰۰۶)قطعنامه در اگرچه 

هوای تحوری  ۵۰1۰مصوب سوال  (1۸۵۴)قطعنامه ، در های قبلی عمل کندقطعنامه
در   ووارجیگووااری فراگیوور و شوودید علیووه ایووران اعمووال شوود  ایووران از سوورمایه

های بالستی  و استخرا  اورانیووم منوع شود  ای اسچاس، موش های هستهفعالی 
ایون قطعناموه سوپاه پاسوداران، شوورک  کشوتیرانی جمهووری اسولامی ایووران و  در

 ,Security Council of the United Nationsشودند )های ایرانی مشمول تحری  بان 

24 September 2009; Security Council of the United Nations, 9 June 2010 ) 
های انورژی های شدید در زمینه فعالی در چنین شرایطی که ایران تح  تحری 

زمووان بووا تلوواش سیاسوو  مباوموو  را درپوویش گرفوو  و ه  داشوو ای قوورار هسووته
سوازی ای و غنیهوای بسویاری در زمینوۀ دانوش هسوتهایرانوی، موفبیو  انمتخصص

ایوران موفوق بوه دسوتیابی بوه فنواوری  ،1۸۰۲فوروردین  ۵۰انیوم پیدا کورد  روز اور
سازی در نطند اصفهان شود  در اندازی ی  زنجیره کامل غنیسازی اورانیوم و راهغنی

ها دس  پیدا کردنود پی این موفبی  دانشمندان ایرانی به نسل جدیدی از سانتریفیوژ
هوای صوااب انرژی اتمی، ایوران در زموره کشووری المللو با اعلام آن به آژان، بین

(  1۸۸۵لوام،یدانشوگاه ا یسازی اورانیووم قورار گرفو  ) برگودارتکنولوژی در غنی
در ایون زمینوه بوه عودم و روایوه بالوای  _رهبر انبلواب اسولامی_ای الله  امنهآی 

ان موا کوه متخصصودر همان زمان دراالی»ای اشاره کردند که دانشمندان جوان هسته
ای بورای راکتوور تهوران را دارنود، اعلام کردند که توانایی تولید صفحه سو   هسته

بینی شده ایون کوار کمتر از زمان پیش یاما جوانان ما در مدت ،ها تمسخر کردندغربی
 (   1۸۸۸، یاالله  امنه ی)آ «را انجام دادند و دشمنان مبهوت شدند
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رغو  تشودید بوه ،ایملچی فنواوری هسوتهروز ، 1۸۸۵فروردین  ۵۰زمان با ه 
های جدیود کوه بوا رادیو دارو و دستاورد ۲های غرب علیه ایران، ها و فشارتحری 

تووان از جمله آنها موی ؛ی شدیهمچ  متخصصان ایرانی به مراله عمل رسید رونما
مجتمووع تولیوود اکسووید اورانیوووم شووهید »، «مجتمووع معوودنی اورانیوووم سوواغند»بووه 

هو   ،اشواره کورد  در زمینوه فنواوری «دهنده صنعتی الکترونشتاب»و  «نژادرضایی
تن در سوال  ۷۰کار انه و ه  مجتمع فناوری و تولید کی  زرد با ظرفی  بیش از 

و بوا نوام مجتموع  سا تندصورت کاملاً دا لی طراای و ایرانی و به صانمتخص را
ا در اوزه پدشکی، کشاورزی و هشهید رضایی افتتاح گردید  درعرصه کاربرد پرتو

ای هسوته دس  جوانان دانشمند و متفکرها بهدهندهصنع ، تجهید و سا   شتاب
کشواورزی و صونایع غواائی از (  1۸۸۵لام،یدانشگاه ا ی) برگدارایران سا ته شد 

ای رشود و گسوترش های دیگری اس  که با کم  فنواوری و دانوش هسوتهزمینه
 (۴-1 ، صص 1۸۸۴و دیگران،  دفکردار)صچشمگیری داشته اس  

های علمی مرتب  با این فنواوری ای، پیشرف  در رشته پیشرف  فناوری هسته
ای بوا دانوش پدشوکی پیونود ناگسسوتنی دنبال دارد و از جمله دانش هستهرا نید به

ای در اشووعه ایکوو، و کوواربرد آن در دارد  علوواوه بوور اسووتفاده از انوورژی هسووته
هوا بوا برداری در ایران، درمان بسویاری ازسورطانرادیوگرافی و عک، هایدستگاه

و  یمعاونو  فرهنگو ی  رسواناطلوا گواهی)مفودا، پاگیورد ها انجوام مویرادیو دارو
 ( 1۸۸۶ ،یوزارت درمان و آموزش پدشک یدانشجوئ

در این زمینوه در مورداد  _رئی، سازمان انرژی اتمی ایران_علی اکبر صالحی 
های پژوهشی پژوهشکده لیدر و اپتیو  بازدیود کورد و بوا از آ رین فعالی  1۸۸۴

از ادامه و تکمیل آن استببال و  «فمتوثانیه»اطلا  از روند پیشرف  پروژه آزمایشگاه 
آن را کاری مه  در اوزه لیدر  واند  این نو  لیدر به دلیل شدت و توان قلچوه بالوا 

دهوی لیودری و انجوام تحبیبوات در اووزه فیدیو  ای، شتابهای هستهربرددر کا
انرژی بالا و اپتی  غیر طی اهمی  دارد  از طرف دیگر به دلیل پهنای توب بسویار 

هوای تصوویربرداری سوریع و های فوق سریع و کواربردامکان مطالعه فرایند ،کوتاه
)سوازمان آورد کی  بالا را فراه  مینگاری با توان تفپردازش مواد پدشکی و بیناب
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 رو دکتر صالحی اظهار داش :ازاین(  1۸۸۴ ران،یا یاتم یانرژ
 شوگاهیو نوانو در نما یاتمو یسوازمان انورژ یهاکه از دستاورد یدیدر بازد» 

و  وریوغ یهواو افتخار کردم  بچوه دمیبه  ود بال یرانیا  یعنوان صنع  داشت  به
و  یها با نووآور یو تحر یاقتصاد  یشرا نیما در ا ۀتخیباهم  و متخصصان فره

آورند و صنعتمان را قدم به قدم بوه جلوو یوجود مرا به یدیجد یهادهیپد، ابتکار
 (   1۸۸۶، ی)صالح «برندیم شیپ

دانوش و فنواوری (، 1۰۰-۰۸  صص ،1۸۸1)از دیدگاه کوشکی و میراسینی 
عنوان قدرت رود و جایگاه ایران بهشمار میهای اساسی قدرت بهلفهؤای از مهسته

شوود و هور کشووری بتوانود از تثبیو  مویالمللوی ای و بینعلمی در سطح منطبه
نبوش المللوی هوای بینهتواند در صوحنمند باشد میهای راهبردی بومی بهرهدانش

ز سودائی دارد  ابوه ثیرأای ایران در تبوی  قدرت نورم هو  توایفا کند  انرژی هسته
 و جهوان عموومی افکوار بور زیوادی ثیرأای توطرفی، نبش دانشمندان جوان هسوته

کردند ایوران بودون چراکه آمریکا و اروپا فکر می اس ؛ داشته اسلام جهان نخبگان
ای کوه برناموه هسوتهتواند پیشرف  کند  دراوالیهای غربی نمیوابستگی به کشور

آمید در چهوارچوب قانونمنود و صولحایران نشان داد که تعهود ایوران بوه فعالیو  
ای دهود  بوومی کوردن دانوش هسوتهمتعهد و مسئول ارائوه موی یتصویری از دولت

المللوی گی بر اساس قدرت نورم ایجواد کنود و پرسوتیژ بیندتواند نوعی بازدارنمی
 و موجب افتخار شود  دهد را افدایشالمللی ای و بینایران در سطح منطبه

هوای اتموی ای در تولیود بورق و سوو   نیروگواهانرژی هستهعلاوه بر این، 
رشود گاشته بوا توجوه بوه رونود روبوه ۀعنوان مثال، طی سه دهشود  بهاستفاده می

بورداری از منوابع فسویلی از دو توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران، اسوتراتژی بهوره
 بیو)غر  سطح زندگی و اقتصاد وابسته به نف  سرچشمه گرفته اس یعامل ارتبا

رو، تصمی  و عودم دانشومندان ایرانوی مبنوی بور ازاین(  ۰-۸  صص ،1۸۰۷ ،یآباد
هوای دا لوی و ااودا  هوای اتموی و توجوه بوه توانمنودیایجاد تنو  در نیروگاه

 هایی که دانش آنها در دا ل ایجاد شده اس  قابل اهمی  اس  نیروگاه
 یهواانیولوف موردم و جرمتعارض ندد اقشوار مخت یهادگاهیتنو  د رغ یعل
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هوای هوا و تهدیودها برای مباوم  در مبابل تحوری یرانیا ی تصمی  اکثر ،یاسیس
عدم ملی برای تکیه به نیوروی متخصصوان  روایه  ودشناسی و غرب سبب ایجاد

در زمینه دستیابی بوه ایون دانوش  دا لی شد و در صحنه دا لی ه  موجب افتخار
ای در ایوران و هوای انورژی هسوتهمردموی از پیشورف هوای امایو  بوومی شود 

ای و دولتمردان ایرانی سازی اورانیوم سبب تبوی  تصمیمات دانشمندان هستهغنی
اسو  کوه  نیوا ۀنشوان دهنود رانیوشد   لاصه نظرات مردم االمللی در عرصه بین

 ول در دا یرانویا  یوهو دیواق مسلچ  آنها اس  و از نظر موردم ن یاهسته یانرژ
« چمونیر» بواتیتحب بر اسواس  ه اس شد افتخار هیما و  یتثب شتریهرچه ب کشور

دانوش  نوهیدر زم رانیودول  ا ماتیدرصد مردم از تصم ۸۰، ادود ۵۰۰۰در سال 
 یبرا یابه دانش هسته یابیدرصد آنها معتبدند دست ۸۰اند و کرده  یاما یاهسته

 شورفتهیاس  که دولو  پ رانیاق مسل  مردم و دول  ا نیاس  و ا یضرور رانیا
 ( Richman, 2008) ر مل  اس افتخا هیشود که  ود ما یاو هسته
نشوان دهنوده  رانیومردم ا یدهد افکار عمومیه  نشان م 1«نیچوب» باتیتحب

 یرانویدان اندانشوم بور دسو مستبل  یاهسته یدس  آوردن فناوراس  که به نیا
  یوموردم سوبب اما  یوو اما  یشوود و رضوایسووب مومح یافتخار مل  ی

 ;Chubin, 2006, p. 310)شوده اسو   یاهسوته یفنواور نوهیاقدامات دولو  در زم

Chubin, 2007, p. 310)یبوانک_کل سابق سازمان ملول متحود  رین اساس، دبی  بر ا 
 یهمکوار ی،مردمو دیشد  یاما ۀواسطبه رانیاشاره کرده اس  که دول  ا _مون

 ,Urquhart)ک  کرده اسو   ۵۰۰۸را در سال  یاتم یانرژ یالمللنی ود با آژان، ب

هوا و  یانتباد کرده که وضع تحور کایاز آمر یاتم یانرژ یالمللنیآژان، ب و (2009
  یوسوبب اما یاهسوته یهواشورف یپ ۀنیزم در رانیدادن ا قرار ادیز تح  فشار

 ,for example see, Hertzog)کشوور شوده اسو   نیواز دول  ا رانیمردم ا  یاکثر

اموور  ارجوه  ریو، وزفیومحمودجواد ظر ،یمردم یها ی  با توجه به اما(2006
 رانیوا یاموردم و تلواش دانشومندان هسوته  یعنوان کرد با مباوم  و اما ران،یا

  یوپلماتیو د ی، ابووقیفنچو یتیبه واقع "اق مسل  ماس  ی،اهسته یانرژ" شعار

                                                                                                                                 

1. Chubin 
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مختلوف  یهوادر اووزه رانیوا یاهسوته یهواسوتاوردد مشاهده  اس  شده لیتبد
 ( 1۸۸۷، فی)ظراس   نیافتخارآفر

 و جهان اسلامالمللی کسب افتخار در صحنه بين .0-5

های پیشین این پژوهش انجام هایی که در بخشموجود و تحلیل پیشینهبا توجه به 
ای ایران نوه تنهوا مایوه افتخوار در دا ول کشوور بورای دسوتیابی انرژی هسته ،شد

و المللوی ه بینصوبلکه مایه افتخار این کشور در عر ؛به این فناوری شد انمتخصص
صورت مستبل به این فنواوری دسو  پیودا باشد که کشوری بهجهان اسلام ه  می

صوورت ن اداقل برای دو قورن بوه، ایرا«گندالد»های کرده اس   با توجه به تحلیل
کشوری مستبل شنا ته شده اس  و تاریخ طولانی مستبل  ود را با افتخار بوه آن 

 .(Gonzales, 2007, p. 1-5)نگرد می
ای نشوان دهنوده مباومو  در برابور هوای هسوتهعک، العمل ایران به تحری 

رئوی، بنیواد _ی گنجی اس   داوود دومیرالمللی ها و استبلال در صحنه بینتهدید
اسوتبلال  ،های اساسی انبلاب اسلامیدارد یکی از شعاراظهار می _نخبگان مازندران

ای محبوق شود  دلیول اصولی ایران بود که این شعار با دسوتیابی بوه انورژی هسوته
های پیشرفته و غربی دستیابی مستبل ایران به این فناوری و محبوق مخالف  کشور

 ( 1۸۸1)دومیری گنجی، باشد می شدن شعار استبلال
های انورژی زمینه پیشرف  این استبلال و افتخار دربه رهبر انبلاب اسلامی نید 

 اند:های  ود چنین اشاره کردهدر سخنرانی یالمللای در عرصه بینهسته
ای ی  ملو  و کشوور از نظور جمواعتی در دنیوا چرا پیشرف  علمی و هسته

    در فنواوری برتور کوه در دنیوا بوا  صوارطلبند؟حچون ان تهدید آمید اس ؟ چرا؟
ها بگوینود ایوران جودء رغ  همه دشمنیشود مجبور شدند علیاز آن یاد می افتخار

ای تولیود کنود  ایون چیود کموی ده کشوری اس  که توانسته چر ه سو   هسته
 ( ۰۶-۰۵ ، صص 1۸۸۴ای، الله  امنه)آی      کنی می افتخار     یلی ه   نیس 

های دیگر مسئولان نظام ه  ذکور شوده و رئوی، این مسئله اتچی در سخنرانی
در سووخنرانی  ووود در چهووارمین سووال  _نژادمحمووود ااموودی_جمهووور وقوو  

هووای واقعوواً افتخووارآمید دسووتاورد» :کووردای اعلووام بدرگداشوو  روز انوورژی هسووته
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بلکوه بورای هموه  ؛ایورانای ایران نوه تنهوا افتخواری بورای ملو  دانشمندان هسته
ای ایوران را هوای هسوتههوای دیگور هو  دسوتاوردهای مستبل اس   ملو دول 
شناسند و پیشرف  ایران گامی بوه سووی اسوتبلال و آزادی ایون ملو  و دیگور می
 (Ahmadinejad, 10 April 2010). « ها اس مل 

ایوران را پیشورف   های اسولامی پیشورف دهد که دول نژاد ادامه میاامدی
هوای ای را افتخوار هموه ملو دس  آوردن انورژی هسوتهدانند و دانش به ود می

رئی، _(  اتی دکتر اسن رواانی ۵۰1۰ آوریل 1۰نژاد، دانند )اامدیاسلامی می
ای را مایه افتخار شمرده و بیوان کردنود: نید دستیابی به انرژی هسته _جمهور ایران

عظم  کشور از جان  ود گاشوتند و افتخوارات علموی و  ای برایشهیدان هسته»
 «بالودفناوری را در این کشور جاودانه سا تند      مل  ما به افتخوارات  وود موی

ها و (  در هر صورت، تصمی  ایران برای مباوم  در مبابل تحری 1۸۸۲)رواانی، 
را هو  بوه هوای مسولمان ای، امای  تعدادی از کشوردس  آوردن دانش هستهبه

دهد کوه اال، این تعهد ایران به دیگر جوامع را نشان میهمراه داشته اس   درعین
هوای تور جامعوه دولو عضوو بودر  عنوانافتخارجوامع اسلامی اس  که ایران بوه

و اسولامی تثبیو  المللوی اسلامی  ود را در عرصوه بین _ اسلامی هوی  هسته ای
 ه اس  کرد

فنوواوری انوورژی  (Non-Alignment Movement)اعضووای جنووبش عوودم تعهچوود 
هوای کنند و ایوران کشوورای ایران را تحسین میسازی انرژی هستهای و غنیهسته

 ,NAM) ای اقدام نمایندکند که در زمینه انرژی هستهدراال پیشرف  را دعوت می

بورای  هواسازمان همکاری اسلامی بر اق اولیه و غیرقابل انکار کلیه کشور  (2003
آمید از فنواوری توسعه، تحبیق، تولید و اسوتفاده از انورژی اتموی و مباصود صولح

 ؛ 1۸۸۸)بیانیوه جنوبش عودم تعهود، کنودموی کیدأهای سو   تهای و چر هسته

.(Fawzy, 2009, p. 90 

موضوع  «اعلامیوه کامپالوا»شورای وزرای  ارجه سازمان همکاری اسولامی در 
کند که انورژی کند و بیان میای را تحسین میایران درزمینه دستیابی به انرژی هسته

 Kampala Declaration in) شوودآمید اسوتفاده مویهای صلحای ایران در زمینههسته
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the Organization of the Islamic Cooperation, 2007, p. 3 )  اتی قطر ه  دسوتیابی
داند و بر این اساس سوئی، ه  معتبد ای را اق ایران میتهآمید هسبه انرژی صلح

های دیپلماتی  ای ایران با غرب باید به روشاس  مسائل و مشکلات انرژی هسته
  (Qatar Stressed Iran’s Rights, 2011).ال شود 

 المللیای ایران و تنش و افتخار در عرصه بينانرژی هسته .0-0

ای نه تنها بوه هویو  انرژی هسته تیابی متخصصان ایران بهدستاکنون اشاره شد که 
بلکه مردم ایران ه   ؛کم  کرده اس المللی دا لی و بین ۀایران و ایرانی در عرص

تکنولووژی  ای امایو  کورده و کسوب فنواوری واز دول  و متخصصوان هسوته
باشد  لی میالملای را اق مسلچ   ود دانسته و اتی مایه افتخار در عرصه بینهسته

اتی به افتخار ایران در جهوان  به آن های مربوطای و پیشرف کسب فناوری هسته
هوای اسولامی و مایوه اسلام ه  کم  کرده اس  و پیشرف  ایران، پیشرف  کشوور

 شود افتخار آنها نید محسوب می
رسندی ها با  ها از افتخارات دیگر کشورضرورتاً کشور ،یلالملدر عرصه بین

کنند و بسیاری از اوقات افتخارات ی  کشورباع  تنش، جنگ و ندا  بین یاد نمی
ارتبواط  المللکند افتخار با رواب  بیناشاره می 1«لیبو»آنها شده اس   در این زمینه 

در زمینه دسوتیابی   (Lebow, 2003)باشد کند وقتی ریشه ندا  و درگیری میپیدا می
های غربوی هموراه ای، اگرچه قبل از انبلاب با امای  کشورهایران به فناوری هست

عنوان دیگری و دشمن و اتی تهدید یواد بعد از انبلاب اسلامی که از ایران به، بوده
باعو  نودا  و تونش  مرتب  با آنای و فناوری دستیابی به انرژی هسته ،شده اس 

ای قبلی این مباله اشواره ههای غربی شده اس   در قسم بین این کشور و کشور
 ،سای جمهور آمریکواؤای علیه ایران وضع شد و اتی رهای گستردهشد که تحری 

هوا ازجملوه جنوگ علیوه گدینه ۀدر موارد زیادی اشاره کردند که هم ،اوباما ویژهبه
 (Obama cited in Reuters, 2012).ایران روی مید اس  

 

                                                                                                                                 

1. Lebow 
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 گيرینتيجه

ای کوه موجوب شد چگونگی دستیابی ایران به انورژی هسوتهدر این نوشتار تلاش 
و جهان اسلام شده اس  تحلیل شود  فورض المللی این کشور در سطح بین افتخار

رغ  شورای  ای علویاین بود که امای  مردمی از دولو  و متخصصوان هسوته بر
کمو  لوی الملها به جایگاه افتخار این کشور در صحنه بینها و تنگناسخ  تحری 
 کرده اس  

عرصه دا لی، چهار عامل د یل بووده  دهد که درنتایج این پژوهش نشان می
 نخسو ،ای به افتخوار نائول شوود  اس  تا ایران در زمینه دستیابی به انرژی هسته

ها یا مسائل مربوط به جنگ در اوایل انبلاب مجبور اگرچه ایران تح  تحری  فشار
 ۰۰ ۀاز دهو ،ای را در پویش بگیوردسازی هسته  غنیشده بود سیاس  تعلیق موقچ

المللوی های آژانو، بینای را با جدیچ  در پیش گرف  که ا طارهای هستهفعالی 
همراه داش  و سرانجام ه  پرونده ایران به شورای امنیو  ارجوا  داده انرژی را به

 شد 
در زمینه پیشورف  ارزنده  بسیار یایرانی نبش اندوم، تلاش و پشتکار متخصص

ای بوه دسو  اگرچه تعدادی از این دانشومندان هسوته ؛ای داشته اس دانش هسته
هوا دسو  تلاش ۀباز ه  ایران از سیاس  مباوم  و ادام ،ها شهید شدندتروریس 
 برنداش  

ها، ایران سیاسو  مباومو  را در پویش گرفو  و تحری  ۀرغ  همسوم، علی
 ای نشد سازی هستهو تعلیق غنیهای غربی تسلی   واسته

هوای مردموی از تصومیمات دولتموردان ایرانوی و دانشومندان چهارم، امای 
کشور شده اسو    یعرصه دا ل ها درپیشرف  ای سبب تبوی  هرچه بیشترهسته

نشوان  رتب  بوا آنهای موای و پیشرف بررسی افکار عمومی نسب  به انرژی هسته
ای را اق مسل   ود دانسوته دس  آوردن انرژی هستهم بهدهنده این اس  که مرد
انود، وردهدسو  آبه صورت مستبلبه ایدانشمندان هسته را و از آنجا که این دانش

انورژی »باشد  همچنین شعار و مایه افتخار می کرده هوی  ایرانی آنها را نید تبوی 
بور ایوران کوه زنودگی های اعمال شده در کنار تحری  «اق مسل  ماس  ،ایهسته
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داد معیاری برای سونجش مباومو  موردم در ثیر قرار میأمردم عادی را ه  تح  ت
 باشد های آمریکا و غرب مینیبرابر دشم
های و کشورالمللی دهد که در عرصه بینهای پژوهش همچنین نشان مییافته
فنواوری جدیود هو  بوه ها، تکنولووژی و رغ  اینکه در شرای  تحری علی اسلامی،

ای دسو  پیودا کورد  طور مستبل به پیشورف  هسوتهایران به ،شدایران ارسال نمی
های انبلاب اسولامی بووده اسو  بوا دسوتیابی بوه انورژی استبلال که یکی از شعار

مورد توجوه  ویژهها بهمحبچق شد  علاوه بر اینها، این پیشرف  ای هرچه بیشترهسته
هوان اسولام جهای اسلامی قرار گرف  که پیشرف  ایران، پیشرف  بسیاری از کشور

دانستند  از این های اسلامی میکشور ۀو افتخار کسب شده برای ایران را افتخار هم
هوای اسولامی جمعی کشورطریق ایران با ی  هوی  اسلامی به تثبی  هوی  دسته

جامعوه  ترعنوان عضو بدر هکم  کرده اس   همچنین ایران بالمللی بین ۀدرعرص
ای  وود را در سوطح هسوته _ های اسلامی، هویو  دسوته جمعوی اسولامیدول 
 تثبی  کرده اس  المللی بین

 دهودمیات لیبوو نشوان یواسوتیل و نظر نظریوهنتایج این پژوهش با توجه بوه 
قودم المللوی بین ۀعرصو هوایی کوه در زمینوه پیشورف  و کسوب افتخوار درکشور
هوا نایات آ اتی ممکن اس  اند کهرو بودهاند با تنش و منازعاتی ه  روبهشتهبردا

ای را به  طر بیندازد  در مورد ایران، دس  پیودا کوردن بوه فنواوری انورژی هسوته
و المللوی بلکوه در سوطح بین ،ها مایه افتخوار در سوطح دا لوینطور مستبل نه تبه

آمریکوا و اروپوا از  ویژهغربوی بوه هوایاموا کشوور ،دنیای اسلام هو  بووده اسو 
جامعوه  رایعنوان دشمن و تهدید باند و ایران را بههای ایران ناراضی بودهپیشرف 

ای  وود را متوقچوف اند پیشرف  هستهاند و از ایران  واستهقلمداد کردهالمللی بین
 ند اهای بسیاری را ه  بر این کشور وضع کردهکند و تحری 
ای افتخوار و دسوتیابی ایوران بوه فنواوری هسوته ۀباله به تحلیل رابطدر این م
اما تحلیل پیشرف  صنع  موشوکی ایوران بعود از انبلواب اسولامی و  ،پردا ته شد

در سوطح  های بدون سرنشوین پیشورفته و کسوب افتخوارهمچنین سا   هواپیما
 تواند در تحبیبات آتی بررسی شود المللی میبین



 

 

 منابع

هوا، بیانوات در دیودار رؤسوای دانشوگاه  (1۸۸۴آبوان  ۵۰ای، سویچد علوی ) امنهاللچه آی 
  تهران  های عل  و فناوریها، مراکد رشد و پارکپژوهشگاه

تورین به نف، ملی مهو تبوی  اعتماد   (1۸۸۸فروردین  ۵۴سیچد علی ) ای، امنه اللچهآی 
  سای  انرژی اتمی ایران  ایهای هستهدستاورد پیشرف 

 ۴۷) فصلنامه مطالعات  اورمیانه،  ای ایراناسرائیل و برنامه هسته  (1۸۰۲اادی، افسانه )
  1۰۰-1۶1، (۴۶و 

  ایای ایران بر توازن قدرت، رواب  و امنی  منطبوهثیر توان هستهأت  (1۸۰۷اسدی، بیژن )
  ۸1-1، (۷)۵ ،پژوهشنامه علوم سیاسی

های نبش انگلستان در ایجاد چالش  (1۸۸۴ واجه سروی، غلامرضا ) و بردبار، اامدرضا
، فصلنامه مطالعوات راهبوردی بسویج  ای ایران بر اساس نظریه امنی  جمعیهسته

(۷۷) ،۸۶-1۵۴  
بوه نبول از   ای ایورانامای  از برنامه هسوته  (1۸۸۸ رداد  1۴بیانیه جنبش عدم تعهد )

  شبکه  بر
ای ایران های هستهنگاهی به تلاش  (1۸۸۲رایمی  ویگانی، فهیمه ) و جعفری، علی اکبر
 هوای انبلواب اسولامی،شپوژوه  مبودسدفوا  های اولیه انبلاب و دوران در سال

۲(1۶،) ۲1-۶1  
پاسوخ ایوران بوه  ،ایهسوتههوای رونموایی از دسوتاورد  (1۸۸۵ برگداری دانشگاه ایلام )

 https://www.ilam.ac.ir/news/show/?ihwfszwuwدر:  قابل دسترسی  هاتحری 
 ( 1۸۸۰فروردین  ۴)

بررسوی رویکورد ااوداب سیاسوی   (1۸۸۴صاابی، وجیهوه ) و هادتلانی، فردرویشی سه
  ای ایران: مطالعه مووردی: اودب لیکوود و کادیمواسب  به برنامه هستهاسرائیل ن

    ۰۴-۵1 ،(۴)1۴،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام
بیانات اسن رواانی، رئوی، جمهوور ایوران، در   (1۸۸۲فروردین  1۸ رواانی، اسن )

  ای در سالن اجلاس سرانمراس  بدرگداش  روز ملی فناوری هسته
بازدیود دکتور صوالحی از پژوهشوکده لیودر و   (1۸۸۴مرداد  ۲اتمی ایران )سازمان انرژی 
  اپتی 

https://www.ilam.ac.ir/news/show/?ihwfszwuw
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رئوی، آژانو، انورژی _ اظهار نظرات دکتر صوالحی  (1۸۸۶مهر  ۵۶صالحی، علی اکبر )
  های سازمان انورژی اتموی و نوانو در نمایشوگاه صونع از دستاورد _اتمی ایران

  تهران
ای کاربرد انرژی هسوته  (1۸۸۴عباسی، ایدر ) و رمضانی، عبدالمجید ،صدفکردار، عباس

 پدافنود و انورژی زیسو ، محی  سراسری همایش سومین  در صنع  کشاورزی
گروه ترویجی دوستداران محوی  ، موسسه آموزش عالی مهر اروند :تهران زیستی،
-https://www.civilica.com/Paper-ECONF03در:  ، قابووول دسترسووویزیسووو 

ECONF03_189.html (1  1۸۸۰بهمن)  
ای اوق مسول  ماسو  بوه شعار انورژی هسوته  (1۸۸۷فروردین  ۵۰ظریف، محمدجواد )

   شبکه تلویدیونی العال   واقعی  پیوس 
 تهران: اجا   مبانی نظری منافع ملی  (1۸۰۶علی بخشی، ابراهی  و بیات، محمد اسن )

ای: نیاز اموروز ضورورت فوردا )موورد مطالعوه: انرژی هسته  (1۸۰۷غریب آبادی، کاظ  )
وابسوته بوه  ،های مسوائل اقتصواد انورژیفصلنامه بررسی  جمهوری اسلامی ایران(
  ۷۰-۴۰ (،۸)، انرژیالمللی موسسه مطالعات بین

دوران ریاسو  جمهووری  ایای دیپلماسوی هسوتهبررسوی مبایسوه  (1۸۰۷فلاای، سارا )
  ۶۸-11۰ ،(۷)، پژوهشنامه علوم سیاسی  نژادمحمد  اتمی و محمود اامدی

  اقتصواد انورژی  پایان ذ ایر نف  و گازو ضرورت انرژی هسته ای  (1۸۰۶قنبری، رضا )
(1۰۲-1۰۷ ،)۲۵-۲۷   

ای ایران بررسی تطبیبی برنامه هسته  (1۸۸1میراسینی، فرشته ) و کوشکی، محمد صادق
  1۵۶-۰1، (1۸)۴ ،المللیفصلنامه تحبیبات سیاسی بین  و رژی  صهیونیستی
 ی در:قابول دسترسو  ای ایورانمواجرای تعلیوق هسوته  (1۸۸۶) مرکد اسناد انبلاب اسلامی

http://irdc.ir/fa/news/4594/ (۴  1۸۸۰بهمن)  
رسانی معاون  فرهنگی و دانشجوئی وزارت بهداش ، درمان و آموزش مفدا، پایگاه اطلا 
   ای چه روزی اس ؟روز ملی فناوری هسته  (1۸۸۶فروردین  ۵۰پدشکی )

اظهار نظر داوود میرباقری گنجوی، رئوی،   (1۸۸1فروردین  ۵۰ میرباقری گنجی، داوود )
شعار استبلال انبلاب اسلامی با دسوتیابی بوه انورژی "بنیاد نخبگان استان مازندران،

  شودای محبق میهسته
فصولنامه   ای ایورانثیر سیاس  تحری  بور موااکرات هسوتهأت  (1۸۸۴مصلی نژاد، عباس )

   ۵۷-1(، ۸)11 ژئوپلیتی المللی بین
  ۶۰-۶۵، (۲۲) ،زمانه  ای ایرانانبلاب اسلامی و چالش هسته  (1۸۰۷مسعود )مطلبی، 
 تهوران: انتشوارات اموور  هواسیاس  میان مل   (1۸۰۰هان، و تامپسون، کن  )مورگنتا، 

  ارجه 
  اصفهان: ادی  راه عشق  ایشکوه ملی در فناوری هسته  (1۸۸۲نصری، محسن )
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