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 مقدمه

 کنندهه   مذاکره یکشورها یخارج استیس در آن نمودو  یا مذاکرات هسته موضوع
به خود جلب کدرده   را الملل نیو روابط ب یخارج استیس ۀحوز شمنهانیانه توجه
 یهیکل ینقش  یا هستهدر مذاکرات  کایمتحه آمر نیتر مهم عنوانبه انگلستان. است
بدرر  در   یهدا  از قدهرت  یکد یانگلستان  یطرف از.کرد یم فایمذاکرات ا شبردیدر پ
 یاسالم یدولت جمهور گرید یو از طرف شود یمحسوب م الملل نیب روابط  ۀعرص

 یکشدورها  تیرضدا   یا است که با مذاکرات هسدته  کردهتالش  ریاخ یها در سال
و  رانیددا یا هسددته یهددا تیددفعال ۀادامدد یبددرر  جهددان ازجملدده انگلسددتان را بددرا

 بده . هید کشور جلدب نما  نیا هیعل یالملل نیب یها میتحر قیتعل ایلغو و  حال نیدرع
 یجمهدور  یا هسدته  ۀانگلستان در قبدال برنامد   کردیاز رو حیفهم صح ل یدل نیهم

 1392مدذاکرات سدال    یمورد ۀبا مطالع  پژوهش نی. اابهی یم تیاهم رانیا یاسالم
در  انگلسدتان راهبدرد   یبده بررسد    شده  یبرجام منته یا هسته توافقکه به  1394تا 

در برابدر   راکشدور   نید ا یخارج استیس دارد یو سع پردازد یم یا هسته مذاکرات
 نید ابده پاسد     یابیدسدت  ی. بدرا کنده  نییتب  رانیا یاسالم یجمهور یا هسته ۀبرنام

اسدناد   یپژوهش با بررس نیشهه است. در ا مضمون استفاده لیاز روش تحل پرسش
 یبا بررس نیو همچن ایتانیدر دولت و پارلمان بر بوطمر یها یو متن سخنران یاصل

 اسدت یشدهه اسدت کده س    یسع  یا کشور در زمان مذاکرات هسته نیا یریگ موضع
 یوسدتگ یپ مدهل » از شتارنو نیا درشود.  نییتب یا هسته ۀانگلستان در مسئل یخارج
 یا هسدته  ۀدر برابدر برنامد   انگلسدتان  یخدارج  اسدت یس نیدی تب یبرا  «روزنا مریج

خرد و  افتیره بیمهل با ترک نیشهه است. ا گرفته کمک رانیا یاسالم یجمهور
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 یلد یتحل ۀارائد  یرا بدرا  نده یزم الملل  نیو ب یخارج استیمسائل س لیکالن در تحل
 روزنا مریجاست.  آوردهعملکرد انگلستان در موضوع مهنظر فراهم  ۀجامع از نحو
ر ید و متغ یحکدومت  یرهدا یل خرد بده ههدار عامدل فدرد  نقدش  متغ     یدر سطح تحل

توجده داشدته    یرنهگان  نقش  حکومت و عوامل اجتماعیگ میتصم یت فردیشخص
ر در سدطح کدالن اضدافه نمدوده     یرا ن یالملل نیط بین عوامل  عامل مهم محیو به ا
 کالن ریمتغ نیهمچن و یحکومت خرد یرهایمتغ از استفاده با رین مقاله نیا دراست. 
 از هده  . اسدت  شهه پرداخته انگلستان عملکرد لیتحل و نییتب به الملل نیب طیمح

 یاسدالم  یجمهدور  به نسبت انگلستان یخارج استیس شناخت ق یتحق نیا انجام
تدر شدهن مسدئو ن     کده باعدآ آمداده    یاست. امدر  یا هسته ۀمسئل بر هیتاک با رانیا
 یاسدالم  یجمهدور  هید کشدور عل  نید ا یها استیمقابله با س یبرا یخارج استیس
 .شود یم رانیا

 نیو  تد  یفارسد  یهدا  ابو کتد  هدا  مقالهشهه در  انجام یبا توجه به جستجوها
انگلسدتان پرداختده نشدهه     تیبرجام با محور ۀنام توافقو  یا هسته ۀتاکنون به مسئل
از  یبده موضدوعات   شدتر یمذاکرات برجام  ب نهیگرفته در زم انجام یها است. پژوهش

 ران ید ا تید امن اید و  رانیبرجام بر اقتصاد ا ۀنام توافقو  یا مذاکرات هسته ریتأث لیقب
 ینقدش کشدورها   یانه و کمتر به بررس پرداخته الملل نیو جهان ب ایغرب آس ۀمنطق

و  هدا  لده شدهه اسدت. در مقا   مذاکرات پرداختده   نیا هنیبه سرانجام رسمختلف در 
برجدام بدر کشدورها     ریتدأث  اید و  نده یزم نید هم که به نقش کشورها در ا ییها ابکت

نسبت بده   یتر یهیکه نقش کل رانیو ا کایآمر ینقش کشورها شتریپرداخته شهه  ب
 یبرجام بر دو کشور مدذکور  بررسد   یا هسته ۀنام توافق ریانه و تأث اعضا داشته گرید

برجدام در   گداه ینقدش و جا  یقد یمطالعه تطب» ۀبه مقال توان یمثال م یشهه است. برا
. بدا  کدرد ( اشداره  1396) «زاده نیو حس یمردان» ۀنوشت «کایو آمر رانیا ینظام حقوق
 یا گفته شه تمرکر بدر نقدش کشدور انگلسدتان در مدذاکرات هسدته       نچهتوجه به آ
 دارد. عیبه یا پژوهش است که جنبه نیا یاصل ۀسئل)برجام(  م
 شدهه   پرداختده  پدژوهش  یلد یتحل مدهل  و روش حیتوض به ابتها مقاله نیا در
انگلسدتان   یبرجام بدرا  ۀنامتوافق تیو اهم یا مذاکرات هسته یخیتار ۀنیشیسپس پ
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 رانیا یاسالم یجمهور یا هسته ۀدر قبال برنام کشور نیامواضع دولت  نیو همچن
بده   رید مقالده ن  یانید . بخش پااست شهه یبررس)برجام(  یا در طول مذاکرات هسته

برجدام   یا در مدذاکرات هسدته   ایتانیبر یخارج استیس یها مؤلفهراهبردها و  نییتب
 است. افتهیاختصاص 

 یشناس روش. 1

 یکیروش  نیا که هرا است  شههاستفاده  مضمون لیتحل روش ازنوشتار   نیا در
(. Holloway & Todres ,2003اسدت )  یفد یک لید تحل کارآمده  و ساده یها روشاز 
کدار  ن آن بده ییتب یت و هم برایان واقعیب یاست که هم برا یل مضمون  روشیتحل
پراکندهه و   یها است و داده یمتن یها ل دادهیتحل یبرا ینهیروش  فرا نیارود.  یم

(. Braun& Clarke, 2006کنده )  یل مد یتبده  معندادار و  مهم ییها را به داده گوناگون
متن  برداشت و درك مناسدب   هنید یبرا یل مضمون  روشیگفت که تحل توان یم

 است. یفیل اطالعات کیاز اطالعات ظاهراً نامرتبط و تحل

ق اسدت  یتحق یها داده ۀدربار ین اطالعات مهمیمب قتیا تم  در حقیمضمون 
دهده.   یهدا را نشدان مد   از داده یا موجدود در مجموعده   ی  مفهوم الگویو تا حهود

ف و یبه توصد  نخستشود و در گام  یافت میها  است که در داده ییمضمون  الگو
پدردازد  یمد  آناز  ییهدا  جنبه نییر و تبیبه تفس بعه گام درمشاههات و  یسازمانهه

(Boyatzis ,1998 :4 شناخت مضمون  از .) یفد یقدات ک ین کارهدا در تحق تدری  مهدم 
محقدق    یهدا  مضمون است. شعور متعار   ارزش لی  قلب تحلیاست و به عبارت

 ۀموضدوع  در نحدو   ۀمحقدق دربدار   ۀق و تجربد ید تحق یهدا  پرسشها و یریگ جهت
 شدناخت  یبدرا  یمختلفد  یهدا  روش یکل طوربهرگذار است. ین  تأثیشناخت مضام

در مددتن   یهیددو کل یاز جملدده: توجدده بدده کلمددات تکددرار دارد  وجددود نیمضددام
موجدود  توجده بده     یهدا  ها و تفاوت شباهت افتنی یراو دقت در متن ب یموشکاف

 یکد یریف ییجدا  و جابه یمتن و دستکار یشناختات زبانیو خصوص یادب یهاهیآرا
 (.162-161: 1390 گران یو د یجعفر یعابهمتن )

 در کده  است اقهام ستیب و گام شش مرحله  سه یدارا مضمون لیتحل روش
 (.178: 1390 گران ید و یجعفر یعابه) است شهه انیب اختصار به ریز نمودار
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 مضمون لیتحل ندیفرا. 1 جدول

 

 پرسدش مضمون بده   لیروش تحل از استفاده با است شهه یسع رین پژوهش نیا در
 یآور جمدع  موضوع با مرتبط نی ت منابعابتها  لیدل نیپاس  داده شود. به هم یاصل
 لید به تحل نیشناخت شبکه مضام و استخراج  یذارو سپس با کهگ شهه یبررس و
هدا و   جالدب داده  یهدا  با استخراج نمونه رین انیشبکه پرداخته شهه است. در پا نیا

  یلد یتحل یو الگدو  پدژوهش  یهدا  پرسدش بدا   لیتحل جیمرتبط نمودن نتا نیهمچن
 شهه است. نیتهو یگرارش
: جملده  از برشدمرد   تدوان  یمد  یمتعدهد  یاید مرا مضدمون  لیتحل روش یبرا

لید تحل یبدرا  یهیروش مف  عینسبتاً آسان و سر یو اجرا یریادگی  یریپذعطا ان
 یج قابل عرضه و استفاده بدرا ینتا ۀارائ  ین خط مشیمناسب جهت تهو یفیک یها
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موجدود در   یهدا ها و شدباهت امکان برجسته کردن تفاوت  کردهلیافراد تحص ۀهم
کنندهگان در  و شدرکت  قات مشترك با همکارانیتحق یبرا یهیروش مف  هاکل داده
 (.Braun & Clarke :2006متن ) یهیکل یهایژگیه ویص مفیق و امکان تلخیتحق

 رید ن یبیمعا روش نیا شه  ذکر مضمون لیتحل روش یبرا که ییایمرا کنار در
از ابرارهدا و   یاف گسدترده ید کده ط -ن روش ید ا یریپدذ  مثدال انعطدا    یبرا دارد 
ف ید اسدت کده ط   ین معند یبده  -دهده یقدرار مد  ار پژوهشدگر  ید ها را در اخت لیتحل

ت ید   مریریپدذ انعطا اگرهه ها نسبت داد.  توان به داده یرها را میاز ه یا گسترده
 یبدرا  یخاصد  یرا رهنمودهدا ید ز  ر باشده ید ب نیتوانه ع یم  ل مضمون استیتحل
ن رو  ممکن است پژوهشگر خدودش  یاز ا  کنه یسطح با تر عرضه نم یها لیتحل
: 1390 گدران  یو د یجعفر یعابهها تمرکر کنه ) از داده یه به بخشرد کیم بگیتصم
193.) 

 یلیتحل مدل .2

 و الملدل  نیب استیس بخش دو به 1960و  1950 یها در دهه الملل نیروابط ب ۀرشت
 دولدت  را بخدش  دو نید ا تیمرکر که شه میتقس یخارج استیس لیتحل و هیتجر
 یهدا یژگد ی  بدر و یاست خدارج یل سیه و تحلیکه در تجری. در حالداد یم لیتشک
اسدت  یح دهه  در سیله توضین وسیشه تا رفتار دولت را به اینگاه م دولت یدرون
شه تا در یها و تعامالت حاصل از آن توجه مگر دولتیالملل  به روابط آن با دنیب
(. Kubalkova ,2001 :79-80ح دهده ) یرا توضد  الملل نیب نظامت بتوانه صفات ینها
خدرد و کدالن صدورت     یاصدل  افدت یره دو بدا  الملدل نیروابط بد  لیتحل ه جینت در
اسدت  یکشدورها بدر رفتدار و س    یر سداختار داخلد  یخرد بر تأث افتی. رهرفتیپذ یم

کرد. به اعتقداد   یه میتأک یاست خارجیموجود در س یها ها و تفاوت دولت یخارج
 یت ساختار داخلد یاز اهم یران  تفاوت در رفتار کشورها حاکگلین دسته از تحلیا

و  رندهه یگ میتصدم  یهدا  گدروه  رندهه  یگ میبر سه سطح افراد تصدم  افتیره نیبود. ا
( تمرکدر داشدت   یرید گ مینده تصدم  یمؤثر در فرا یادار یها )سازمانهایسا ر وانید
(Hollis and Smith ,1990 :7-9ره .)توجده   الملدل  نیبه کل نظدام بد   ریکالن ن افتی

 یاریه بسد ید هدا تأک  دولدت  یاسدت خدارج  یالملل بر س نیر ساختار بیداشت و بر تأث
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الملل  همچدون   نینظام ب یافت کشورها به عنوان کنشگران اصلین رهی. در اکرد یم
کسان محسوب شدهه و  یآنها  یت درونیشهنه که ماه یارد محسوب میلیب یها توپ

 یندهارد )رسدول   یریالملدل تدأث   نیارد بد ید لیر بیم یهرخش آنها بر رو یبر هگونگ
 (.239-238: 1394  ینیرحسیو م یآباد ینثا

نظدام   یهدا  دولت یاست خارجیل سیه و تحلیجامع و تجر یلیتحل ۀارائ یبرا
توجه به موضدوع   بال خرد و کالن استفاده کرد. یاز هر دو سطح تحل هیالملل با نیب
به  گرفته شیدر پ مذکور موضوع در انگلستان که یاستیس نیپژوهش و همچن نیا

 یاسدالم  یجمهور یا هسته ۀکرد انگلستان به برنامیرو لیتحل یبراکه  رسه یم نظر
 بهدره خرد و کالن  لیاز هر دو سطح تحل هیبا رینبرجام  یا ران در مذاکرات هستهیا

 رید بده دو متغ  شدهت بده  موضدوع  نید ا در انگلسدتان  اسدت یس یستیه که هرا برد 
سداختار   ییاز سدو  ن الملدل )کدالن( وابسدته اسدت.    ی)خرد( و ساختار بد  یحکومت
کرده است و به  فیرا دشمن خود تعر رانیا یاسالم یانگلستان  جمهور یحکومت
و مدذاکره    میاز جملده تحدر    مختلدف  یتدا بدا ابرارهدا    کنده  یتالش م لیدل نیهم
 رانید ا یاسدالم  یرا از دسدت جمهدور   یا قهرت همچون صدنعت هسدته   یها اهرم

که انگلسدتان در   کنه یاقتضا م الملل نیساختار نظام ب گرید ییو از سو هیخارج نما
و تالش کنه با کمک بده   ستهیبا کایمتحهه آمر ا تیا یعنیمتحهش  نیتر مهمکنار 
 راه  یا در اسدتفاده از صدنعت هسدته    یاسدالم  ینمودن جمهور محرومو با  کایآمر
 ایغدرب آسد   ۀمنطقد  اًمخصوص الملل نیدر نظام ب یغرب یکشورها شتریب ۀسلط یبرا

 (.20: 1397  یو کالنتر اتیر شود )بت فراهم
خدود   یاست خدارج یس ۀینظر شیپ ۀکه با ارائ یه پردازانین نظرتری مهماز  یکی
ل ید اتصال دو سدطح تحل  ینه را برای  زمیاست خارجیس یوستگین مهل پیو همچن

ل ید در سدطح تحل  یو منظورن یهم بهمر روزنا است. یخرد و کالن فراهم کرده  ج
 یت فدرد یر شخصد ید و متغ یحکدومت  یرهدا یفدرد  نقدش  متغ  خرد به ههار عامدل  

ن عوامدل   ید توجه داشته و به ا یرنهگان  نقش  حکومت و عوامل اجتماعیگ میتصم
و  هونید فرر در سطح کالن اضدافه نمدوده اسدت )   یرا ن یالملل نیط بیعامل مهم مح

 (.185: 1397قوام  
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از  یا مجموعده  تدا  کنده  یم فراهمامکان را به صورت روشمنه  نیروزنا ا مهل
 یبتوان بدرا  ییو معنا یاعم از ماد یالملل نیو ب یمل  یرا در سه سطح فرد رهایمتغ
پدنج دسدته از مندابع کده توسدط       نی. اکرد یبررس کشورها یخارج استیس لیتحل

 یفدرد  رید متغ ر ید متغ نیاست که اولد  یراوانف یرهایشهه  متشکل از متغ انیروزنا ب
و  رنددهگانیگ میتصددم یتیشخصدد یهددا یژگددیندداظر بدده و یفددرد یرهددایاسددت. متغ

و تعامدل   یو رواند  یادراکد  طیمحد   یتیشخص یها یژگیو ازجمله گذاران  استیس
 (.70: 1395  یروزآبادیف یو نقش است )دهقان تیشخص

و نقدش   تیشخصد  نیبد اسدت.   یدوم مورد توجده روزندا  مندابع نقشد     ریمتغ
اسدت کده از هدر     یانتظدارات خاصد   یمعکوس وجود دارد. نقش به معنا یا رابطه

آن پسدت را نقدش    اراتید و اخت هاتیصالح ۀری. درواقع دارود یم یپست و منصب
 جادیا یو رفتار یتخابان یهاتیطور که مشخص است نقش محهود . هماننامنه یم
را محدهود   رندهه یگ میتصدم  یهدا  نده یهدا و گر نقش انتخداب  گرید عبارت به کنه  یم
 رنده یگ یکده قدرار مد    یدر پست و مقام  متفاوت است هاتیشخص نکهیا با. کنه یم

 یها یژگیپست و نقش و نیبنابرانقش در آن پست و مقام هستنه.  یفایمجبور به ا
نقدش کمتدر    ریقهرتمنه باشه تدأث  تی. هر هه که شخصکنه یرا محهود م یتیشخص

 هنکیاست. ا شترینقش ب یرگذاریتأث رانیباشه م تر فیضع تیاست و هر هه شخص
 اسدت یدر س یمتفداوت  ریتدأث  توانده  یدر مورد نقش بههده مد   یفیهه تعر تیشخص
تیصالح ۀو محهود رهیدر دا یحت رنهگانیگ میاز تصم یداشته باشه. برخ یخارج
 کی ۀبا توجه به ارائ گرید یکننه. برخ فاینقش ا تواننه ینقش هم نم اراتیو اخت ها
فراتدر   هدا  تیاز آن محدهود  کده  کننه یم یسع ممکن حه تا  ع از نقشموسّ فیتعر

شدهه   فیتعر اراتیفراتر از اخت توانه یکه فرد م ستیآن ن یبه معنا نیرونه. البته ا
اسدت   یدر حال نی. اشود یم یخارج استینقش باعآ استمرار در س نیبنابرابرود. 
 (.  Rosenau ,1971 :95-405) کننه یم رییتغ یتیشخص یها یژگیکه و

بدر   هشدان یاسدت کده تأک   ییهدا  هید هم ناظر بر نظر (ی)حکومت سوم یرهایمتغ
. بحدآ  «کید صدلح دموکرات » یدۀ مثدل نظر   اسدت  یحکومت یساختارها یها یژگیو
 کید است. لدذا   رگذاریتأث یخارج استیبر س یاسیاست که نوع نظام س نیا یاصل
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 رد ید مدورد توجده قدرار گ    هیبا انگلستان یخارج استیکه در س ییرهایدسته از متغ
 نید ا یاسیس یو ساختارها مشروطه یپادشاهنظام  یعنی  است یحکومت یرهایمتغ

 یخدارج  اسدت یبر س یریهه تأث کیو بوروکرات یو ساختار یکشور به لحاظ ماهو
 اسدت  گذاشدته  رانید ا یاسالم یجمهور یا هسته صنعت موضوع قبال در انگلستان

انگلسدتان   یخدارج  استی(. واضح است که س82-80: 1395  یروزآبادیف یدهقان)
 یرهایسلسله متغ ریبلکه تحت تاث ه یآ ینم هیها در خالء په قهرت گریهماننه د رین

. است کشور نیا در یریگ میتصم نهیفرآ و یاسیس ساختار همچون یحکومت درون
انگلستان با بحدآ بدر    یخارج استیس متخصصان و مقامات و وزرا نه یافر نیدر ا

 ۀموضدوعات مختلدف در عرصد    رامدون یگوناگون پ یها استیس بیو معا ایسر مرا
 خداص  یخارج استیس کی که ی. هنگامکننه یم یگذار استیس  یخارج استیس
 یاجدرا  سدپس  و یرسم کارگراران توسط ریتفس ازمنهین بعه گام در هیگرد نیتهو
 و ریتفسد   یگدذار  اسدت یس ن یبندابرا . است مهنظر اهها  به یابیدست منظور به آن
 البته. هستنه انگلستان در یخارج یگذار استیس نهیامتهاخل در فر ۀمرحل سه اجرا
 تمدام  کجدا  در مراحدل  نید ا از کی کهام که مورد نیا در یداور اغلب ت یواقع در
 بید نقدش و ترک  یفدا یا ندوع دشدوار اسدت.    شدود  یبعه آغداز مد   ۀمرحل و شود یم
موضدوع  متفداوت اسدت.     تید و ماه تیبسته به اهم نهیفرا نیدر ا لیدخ گرانیباز
 خارجده  وزارت و ریوز نخست دفترنقش   یا مثال در موضوع مذاکرات هسته یبرا
 (.625: 1387 ن یمت ینی)حس بود یهیکل ینقش

نداظر بده    رهایمتغ نی. اشود یم یمل یها یژگیمربوط به و رهایههارم متغ ۀدست
 ت ید جمع   یبه لحاظ تار انگلستان ۀهاست. جامع فارغ از حکومت کشورها ۀجامع
خداص خدود را دارد. مدثالً     یهدا  یژگد یو مذهب و یهئولوژیا  یاجتماع  یفرهنگ
 نید شهه اسدت و ا  لیگوناگون تشک یها تیتکثرگراست و از قوم کشور نیا ۀجامع

بدر   رید ن انگلسدتان  کیتی. ژئوپلگذارد یم ریتأث انگلستان یخارج استیموضوع بر س
اسدت و در   یالمللد  نیکشور بد  کی انگلستان نکهی. اگذارد یم ریتأث یخارج استیس

 یرسول) گذارد یم ریتأث اش یخارج استیقرار گرفته بر س یخاص ییایجغراف ۀمنطق
 (.99: 1391  یآباد یثان
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بده   رید متغ نید هستنه. البته توجه به ا یالملل نیب یرهایمتغ رها ینوع متغ نیآخر
 ستمیمعلول س یخارج استیکه معتقه است س یساختار ییجبرگرا رشیپذ یمعنا

از عوامدل   یاست که بخشد  نیبلکه منظور ا ست یاست  ن الملل نیو ساختار نظام ب
  عندوان  است. به یساختار یرهایمتغ نیمعطو  به ا یخارج استیدر س کننهه نییتع

 یا هسدته  صدنعت  موضدوع در  انگلسدتان  یخدارج  استیکه س ستین یهیمثال ترد
و  یفعلد  الملدل  نیحفظ نظم جهان ب یدر راستا کایآمر یخارج استیتابع س ران یا

 الملدل  نیبدر نظدام بد    یغربد  یکشدورها  شدتر یب ۀسدلط  یبدرا  نهیتر نمودن زم فراهم
 یراستا انگلستان در سنه اسدتراتژ  نیبوده است. در هم ایغرب آس ۀمنطق اًمخصوص

 نظم: »دارد یم انیبه صراحت ب 2015در سال  کیاستراتژ تیدفاع و امن  یمل تیامن
 ۀگسدتر  کده  اسدت  ینیقدوان  و اسدتانهاردها  تید تقو بده  وابسته محور  قاعهه یجهان

 ونیکنوانسد  تدا  گرفتده  ژندو  یها ونیکنوانس از رفتارها  و ها تیفعال از یدامن گسترده
 در ژهید و بده  نهیزم نیا در. دهه یم پوشش را ایدر حقوق ۀدربار متحه ملل سازمان
 و هیروسد  ن یهد  متحدهه   ا تید ا آلمدان   فرانسه  انگلستان  یکشورها با یهمکار
 رانید ا بدا )برجدام(   مشدترك  اقهام جامع ۀبرنام رسانهن سرانجام به در اروپا هیاتحاد
 نید ا تدا  کنده  عمدل  خود تعههات به هیبا رانیا نیبنابرا آمهه  دستبه ییها تیموفق
 یو بدرا  اسدت  ریآم صلح منحصراً اش یاهسته یها برنامه که هینما نیتضم را مساله
 و قهرتمنده  یهدا  دولدت  از یبرخد  کده  هدرا  کنده   ینم جادیا یخطر یجهان ۀجامع
 باورشدان  بده  کده  یا یالملل نیب یهنجارها از نههیفرا یصورت به یردولتیغ گرانیباز

 «کننده  یمد  یپوشد  هشدم  دارنده   توجده  غدرب  به ای شونه یم اجرا منافعشان خال 
(Cameron’s Government ,2015 :20 در .)توجه داشت کده   هیبا ریمتغ نیا یبررس

را  کشدورها  یخدارج  اسدت یس  (دشمنان و رقبا)متحهان   الملل نیبهگونه ساختار 
 (.117-112: 1395  یروزآبادیف ی)دهقان دهه یقرار م ریتحت تأث
و  یحکومت ریدو متغ ریتأثحاضر به  ۀمقال در پژوهش  نیا یمحتوا به توجه با
صدنعت   ۀانگلسدتان در مسدئل   یخدارج  اسدت یس یدهد  در جهدت  الملل نیساختار ب
تمرکر و نشان داده خواهه شه کده هگونده نظدام     ران یا یاسالم یجمهور یا هسته
سداختار   نیمتعهد و مختلف و همچن گرانیکشور با وجود حضور باز نیا یحکومت
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بدوده   مدؤثر مدذکور   ۀانگلستان در پرونه یخارج استیدر ساختن س الملل نینظام ب
 است.

 یخیتار نهیشیپ. 3

 آمده  یم نظر به  1370 دهه اواخر در انگلستان و رانیا تعامالت گسترش به توجه با
. امدا بدا آشدکار    ابهیو انگلستان ادامه  رانیا ۀدوجانب ارتباطات رین 1380 دهه در که

و انگلستان دهدار   رانیروابط ا ران یا یاسالم یجمهور یا هسته یها شرفتیشهن پ
 ینیگریدر جددا تددوان یروابددط را مدد رییددتغ نیددا ینددیو تحددول شدده. نمددود ع رییددتغ

 هید کده اتحاد  یا گونده  بده . هید ریفراگ یوگوها گفت یمشروط به جا یوگوها گفت
اروپدا بدا    یدۀ اتحاد مدذاکرات اعدالم کدرد کده     یا هید انی. در بش1382اروپا در سال 

حقوق بشدر    یها کشور در عرصه نیمشروط به اقهامات مثبت ا  یاسالم یجمهور
است. بدا توجده    لیصلح اعراب و اسرائ نهیو فرا یا هسته یها عهم گسترش سالح

  یاتمد  یانرژ یالملل نیدر آژانس ب رانیا یاسالم یجمهور یا هسته ۀبه آنکه پرونه
و اروپدا قدرار گرفدت     رانید موضدوع در صدهر مدذاکرات ا    نید مطرح شدهه بدود  ا  

 .(58: 1391  یسار ی)نور
)انگلسدتان    ییو سده کشدور اروپدا    رانید ا نیب یا مذاکرات هسته بیترت  نیا به

نائدل شدهنه.    یبده توافقدات   نیسده مرحلده طدرف    یفرانسه و آلمان( آغاز شده و طد  
 مذاکرات و توافقات مذکور عبارت بودنه از:

 را وژیفیسانتر به یگازده که رفتیپذمذاکرات  نیدر ا  ( مذاکرات تهرانالف
 نیسدؤا ت آژاندس پاسد  دهده و همچند      ۀبه صورت شفا  به هم و کنه متوقف

کده   ردیپدذ  یهدم مد   یرا به صورت داوطلبانه امضا کنه. طر  غربد  یپروتکل الحاق
آن را  کدا یآمر یوفصدل کنده و اگدر روز    را در آژاندس حدل   رانید ا یا هسته ۀپرونه

 برد  از حق وتو استفاده کنه. تیامن یبه شورا جانبه کی
  1382اسدفنه   4ههار ماه پس از مذاکرات تهران  در  بروکسل؛ ۀتوافقنام( ب

مونتاژ و  قیتعل رانیا. کنه یم مذاکره یغرب طر  بادر سفر به بروکسل  یا هسته میت
 قید و اعمدال تعل  وژیفیقطعدات سدانتر   یساخت داخلد  قیتعل وژها یفیسانتر شیآزما
 رید اروپدا ن  رد یپدذ  یمد  راموجود  ساتیتأس ینسبت به تمام یساز یغن یها تیفعال
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 یشدورا  2004در اجالس ژوئدن   رانیا یهاتالش ییشناسا یکه برا شود یه مهمتع
به صدورت   رانیدر ا یها و پروتکل الحاق پادمان یکردن اجرا یحکام به منظور عاد
تهدران از   کده  یدرحدال توافقنامده    نید ازا پدس  (.142: 1395  یفعال کار کنه )قاسم

 یا تنهدا موضدوع هسدته    نده  خائنانه  یاقهام در ها ییاروپا بود مطمئناروپا  یهمراه
بلکده   کننه  ینمحکام از دستور کار خارج  یشورا 2004را در اجالس ژوئن  رانیا

مسدئله   نی. همد کننه یم بیاجالس تصو نیدر ا رانیا هیعل رین یهاللحنیشه ۀقطعنام
 .شه یمذاکرات بعه ساز نهیزم

آبدان مداه    24در  تید درنها طدر  دو  یهدا  پلمدات ید س؛یپاا   ۀ( توافقنامج
 وانبه عند نامه  توافق نیدر ا رانی. اافتنهیدست  ییبه توافق نها یمتن واحه رامونیپ

 رفتیپدذ  -یتعهه قانون کیو نه به عنوان - یداوطلبانه در جهت اعتمادساز یاقهام
نصدب    ه یماننه ساخت  تول یو بازفرآور یساز یمربوط به غن یها تیفعال یۀکه کل
مربدوط بده    یهدا  تیو فعال یگاز یوژهایفیسانتر یانهاز و راه یبنه سرهم ش یآزما

 مینامده بده تد    موافقت نیدر ا ییرا متوقف کنه. سه کشور اروپا میپلوتون یجهاساز
شه  مدذاکرات بدا    ییآزما یراست قیتعل نکهیاز ا پس  دادنهوعهه  یرانیمذاکره کننهه ا

هدا   از سدرگرفته شدود و آن   یتجارت و همکدار  ۀنام تاروپا در مورد موافق هیاتحاد
هفتده پدس    کیکننه.  تیحما WTOبه  رانیطور فعال از شروع مذاکرات الحاق ا به

 قید را بده حالدت تعل   UCF یا هسدته  سدات یتأس یهدا  تید تهدران فعال   از مذاکرات
اصددفهان بددهون توجدده بدده  سدداتیتأس یلددی. امددا هندده روز پددس از تعطآورد یدرمدد

ندوامبر   15با توجده بده گدرارش     یاتم یانرژ یالملل نیآژانس ب س یپار ۀنام موافقت
( 1383آذر  8 ) 2004نددوامبر  29را در  یا جلسدده داد و قطعنامدده لیتشددک رکل یمدده
 .بود کننهه هیو ناام یانتقاد اریبس ها  یرانیکه برخال  انتظار ا کرد بیتصو

بده   1384تان سدال  تدا تابسد   ییرونه مذاکرات با سه کشور اروپدا  قیطربه هر 
 ۀهمد  ۀداوطلباند  قید تعل و یپروتکدل الحداق   یکه ماحصدل آن  اجدرا   هیانجامطول 
. شده  یمد  یقبدول تلقد   رقابدل یغ رانید در ا تیوضدع  نید . ابود یا هسته یها تیفعال
برداشدته و   شدرفت یقهم به سمت پ نیاول  یخاتم آخر دولتِ یدر روزها تیدرنها
 نداموفق  جیاندهاز  شدود. نتدا    اصفهان راه.سى.ا  وی ۀکه کارخان شه نیبر ا میتصم
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 اسدت یدر س یدی زداتدنش  کدرد یرو یجیتهر رییتغ باعآ ران یبا ا یامذاکرات هسته
از اندهازه   شیبد  یکینرد یآن به سمت نوع لیو تما رانینسبت به ا ایتانیبر یخارج
 .هیگرد کایامر یخارج استیبه س

 قبدال  در انگلسدتان  یخارج استیس که است واضح شه گفته آنچه به توجه با
داشدت    ینرولد  یری  سد 1390 ۀدهد  لیو اوا 1380 ۀده در رانیا یاسالم یجمهور

مخالفدت   ازجملده  ادشدهه یدوران  با توجده بده تحدو ت     نیا انیدر پا که یطور به
 نیو همچند  رانید ا یاسدالم  یجمهدور  یا هسدته  رید آم صلح یها تیانگلستان با فعال

 رود یم یو انگلستان رو به سرد رانی  روابط ا1388سال  ۀکشور از فتن نیا تیحما
کدار   یو رو 1392. تدا سدال   شود یقطع م یطورکل به 1390در آبان ماه  تیدرنهاو 

بدا   امدا  بدود   شدکل  نیهمد  به انگلستانو  رانیروابط ا ران یدر ا هیآمهن دولت جه
 ۀو بسدته شدهن پرونده    رانیا ازدهمیدولت  سیبه عنوان رئ یانتخاب حسن روحان

به خدود   یگریشکل د سیو انگل رانیبرجام  روابط ا ۀتوسط توافقنام رانیا یا هسته
 گرفت.

 انگلستان یبرا برجام تیاهم. 4

 اسدت یس رد ید گ قدرار  یبررس مورد هیبا حوزه نیا در که یمسائل نیتر مهم از یکی
 یوسدتگ یپ یدۀ نظر شیپد  اسداس  بدر برجام است.  ۀمعاهه یامضا قبال در کشور نیا
 طیانگلسدتان و در سدطح کدالن  محد     یروزنا در سطح خرد  ساختار حکومت مریج
. کننده  یمد  فایکشور ا نیا یبرجام برا تیاهم رانیم نییدر تع ینقش مهم الملل  نیب
برجام  ۀاز توافقنام کامالًکشور  نیا یگفت که ساختار حکومت توان یم یقطع طور به

 نید ا کده  هدرا  کدرد   یمد  تید آن حما یز امضدا داشت و با تمام تدوانش ا  تیرضا
منافع و اهدها    یبرا الملل نیگسترش صلح و ثبات نظام ب یرا در راستانامه  توافق

در سدازمان   سیانگل ریسف  1کرافتیر ویمت منظور نیهم به. هید یم یغرب یکشورها
بدا   یاتوافق جدامع هسدته  »گفت  2015در سال  تیامن یشورا 1737ملل در جلسه 

 یراه بدرا  نیبهتدر  یالمللد نیبد  ۀجامعد  یتوافدق بدرا   نیا  ما است ۀبه نفع هم رانیا
 اید تانی  برنیاست ... بنابرا یاهسته حاتیتسل هیدر تول رانیا ییاز عهم توانا نانیاطم

                                                                                                                                 

1  . Matthew Rycroft 
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کمدک بده شدروع     یجامع اقهام مشترك برا ۀبرنام یاجرا یتمام تالش خود را برا
کار را  نیتا هم میکن ینگاه م ریدرگ یهارونه ادامه خواهه داد. ما به تمام طر  نیا

 رید ن اید تانیخارجده وقدت بر   رید وز  1هامونده  پیلیف(. Rycroft ,2015) «انجام دهنه
 نیتضمنامه  توافق نیا»عنوان کرد:  یجهان ۀجامع یبرا برجام ۀتوافقنام هیفوا ۀدربار
 جداد یتدر ا امدن  یامنطقده  نیبندابرا  ابده  ین دسدت  یابه سالح هسته رانیکنه که ا یم
نیبد  ۀبدا جامعد   رانید مجدهد ا  یهمکار یرا برا ییهافرصت حال نیشود و درع یم

, Hammond. )«شدونه  یبرداشدته مد   جیتدهر  هدا بده  میتحر رایز  کنه یم جادیا یالملل
 انگلسددتان  وقددت ۀخارجدد ریددوز  2جانسددون سیبددور ریددن 2016(. در سددال 2015
به  هنیرس یمن معتقهم که برا»داشت:  انیب گونه نیابرجام را  ۀتوافقنام از تشیرضا

  نیکنم ا یرا داشت. من فکر م گذاشتنسال وقت  12ارزش  رانیبا ا یاتوافق هسته
تدر کمدک   امن یشهن جهان به مکان لیتبهبود که به  یپلماسید یدستاورد واقع کی

برجام اعدالم   یسالروز اجرا نیدر اول نیهمچن ی(. وJohnson ,2016) «کرده است
 تمدام  میدار قصه ما و شود یم محسوب برر  تیموفق کی برجام من نظر به»کرد: 

 (.Johnson ,2016) «میببر کاربه آن یاجرا و حفظ در را تالشمان
 تیبرجدام رضدا   ۀاز توافقنامد  ری( نی)دو حرب اصل ایتانیبر پارلمان نهگانینما

در  تشیمدوفق  یکشور برا نیبرجام به دولت ا یپس از امضا لیدل نیداشتنه. به هم
 ۀتیکم سیرئ  3بالنت نیسپیمثال کر یگفتنه. برا کیتبر یخیتار ۀتوافقنام نیانعقاد ا

 یکشدور بدرا   نید امور خارجده ا  ریبه وز کیبا تبر سیمجلس عوام انگل یالملل نیب
بدا   شدتر یب یهمکدار  یتوافدق  راه را بدرا   نیا»گفت:   در مذاکرات برجام تشیموفق
 مخدالف   حدرب  رهبر  4نیکورب یجرم(. Blunt ,2015) «کنه یدر منطقه باز م رانیا
توافق حاصدل شدهه    نیخوشحالم که ا»برجام گفت:  ۀتوافقنام هیفوا به اشاره با رین

 نید ... مطمئنداً ا  شدود  یگام برر  به سمت جلو محسوب مد  کی  نیا هراکه  است
در کدل   یاهسدته  یهدا دادن به گسترش سدالح  انیپا یبرا یفرصت عال کیتوافق 

                                                                                                                                 

1  . Philip Hammond 

2  . Boris Johnson 

3  . Crispin Blunt 

4  . Jeremy Corbyn 
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 (.Corbyn ,2015) «منطقه است
 نیهمچند  و انگلسدتان  یبدرا  برجدام  تید اهم از نشدان  فوق  یها یریگ موضع

 نید ا کده  هدرا   مدذکور دارد  ۀکشدور از توافقنامد   نیا یساختار حکومت یتمنهیرضا
. حدال کده   دانده  یمد  هید مف انگلسدتان  یبرا را توافق نیا یالملل نیب یامههایپ کشور
روشن  رانیا یآن از سو یکشور به حفظ و اجرا نیا ۀبرجام و شهت عالق تیاهم

 یا هسدته  ۀدر قبدال برنامد   اید تانیو مواضدع دولدت بر   نقش نییشه  بهتر است به تب
 .می)برجام( بپرداز یا در مذاکرات هسته رانیا یاسالم یجمهور

در  رانیا یاسالم یجمهور یا تههس ۀدر قبال برنام ایتانی. مواضع دولت بر5

 )برجام( یا طول مذاکرات هسته

 ۀدر سده دور  رانیا یا هسته ۀبرنام قبال در انگلستان استیس نییتب به بخش نیا در
پرداخته شهه  نیو ۀژنو و توافقنام ۀ  توافقنام1392سال  یجمهور استیانتخابات ر

 است.

در مقطعع انتخابعات    رانیا یا هسته ۀبرنام قبال در ایتانیبر یخارج استیس. 5-1

 1392سال  یجمهور استیر

 ۀوعده  اید تانیبر دولدت  کده  شده  یمد  برگرار یحال در رانیا در 1392 سال انتخابات
سداختار   گدر ی. بده عبدارت د  داد یمد  رانید ا بهرا  کننهه فلج یها میبرداشته شهن تحر

متحهان خود در نظام  گریکشور با د نیا یدر سطح خرد و همراه ایتانیبر یحکومت
 یهدا  میاعمال تحر استیس یکشور را به اجرا نیدر سطح کالن  دولت ا الملل نیب

محدهود   هدم   آنداشدت و   شرط شیپ کی  وعهه نی. البته اکرد یم قیکننهه تشو فلج
 یمد  مداه  در ایتانیبر خارجه وزارت یسخنگوبود.  رانیا یا هسته یها تیشهن فعال

پدرداختن   یبرا یمحکم یهاقهم رانیاگر ا»: داشت انیب راستا نیهم در 2013 سال
 یبدرا  1+5  گدروه  بردارد یاتم یهادر مورد گسترش سالح یاساس یها یبه نگران

 درشود.  یها آماده ممیبازگشت اقهامات متعادل و متقابل ازجمله در مورد رفع تحر
 یجهدان  ۀجامع یها یادامه دهه  با توجه به نگران اش یفعل ریبه مس رانیمقابل اگر ا

در  یالمللد نیب یمیتحر یهااز بسته یا  مجموعهکشور نیا یاهسته ۀدر مورد برنام
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 «مواجده خواهده شده    یتر سخت یها میکشور با تحر نیوجود دارد و ا رانیمورد ا
(FCO spokesperson ,2013.) 

 یرو و 1392 سدال  یجمهدور  استیر انتخابات در یروحان حسن یروزیپ با
و تعامل بدا   یا هسته ۀعرص در متفاوت یراهبرد و  هگاهید با هیجه دولت آمهن کار

انتخدداب  از  نیدداز ا یکشددور انگلسددتان ضددمن ابددراز خرسددنه  یغربدد یکشددورها
بدا حدل    رانید که از فرصت اسدتفاده کنده تدا ا    خواهه یم رانیا هیجه جمهور سیرئ

 Foreign Officeرقددم برندده ) نددههیآ یرا بددرا یگددرید ریمسدد اش  یا هسددته ۀپروندده
spokesperson ,2013 .)رید وز نخسدت   1کمدرون  هیوید ر ین سال همان ماه مرداد در 

انتخداب نوشدت:    نیاز ا یبا ابراز خرسنه رانیا جمهور سیرئبه  یا نامه یط ایتانیبر
 یکشدورها  نیبهبود روابط ب یبرا یکنم که انتخابات شما فرصت یم یهواریابراز ام»

موضدوع   نیخواهده بدود و هنده    یجیتدهر  یما باشه. بهبود روابط دوجانبه رونده 
, Cameron) «ردید مدورد توجده قدرار گ    هیبا هیو بحران سور یا هسته ۀمسئل ازجمله
2013.) 
انتخابدات   ۀجد ینت شدهن  روشدن  از بعده  انگلسدتان   دولت یها یریگ موضع از

 یا که برنامه هسدته  شود یبرداشت م طور نیا رانیدر ا 1392سال  یجمهور استیر
کشدور حاضدر اسدت     نید و ا رود یم شمارنامبارك به یا ههیانگلستان په یبرا رانیا
 یدسدت بده اقدهامات مختلفد     یا از داشتن صنعت هسدته  رانیمنصر  کردن ا یبرا

بدود.   جیهماق و هدو  استیکشور انگلستان در آن مقطع  س یخارج استیبرنه. س
بده مددذاکره و حدل نمددودن معضددالت    رانیددا قیبدا تشددو  یاز طرفدد کده   یطددور بده 

را  یا صدنعت هسدته   ک یپلماتیاز طرق د کردنه یم یسع ق یطر نیاز ا اش یاقتصاد
 رانید ا م یبا سالح تحدر  کردنه یم یسع گرید یخارج کننه و از طرف رانیاز دست ا

 بکننه.  ریمس رییرا وادار به تغ

تعا   ژنعو  توافع   از رانیع ا یا هسته ۀدر قبال برنام ایتانیبر یخارج استی. س5-2

 نیتواف  و

کدار آمدهن دولدت     یبدا رو  کردنده   یمد  ینیب شیپ یاسیس گران لیکه تحل طور همان
                                                                                                                                 

1  . David Cameron 
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 یکده کشدوها   یریکدرد. مسد   هایپ یهیجه ریمس یا مذاکرات هسته ران یدر ا هیجه
 س یانگلد امور خارجه  ریداشتنه. وز تیاز آن رضا شهت بهانگلستان  ازجمله یغرب
 ود رو از آن اسدتقبال کد   خوانده را مثبت  یا به مذاکرات هسته رانیا هیجه کردیرو

 یدر مورد هگونگ رانیبا ا یتر یاساس یهابار بحآ نیاول یها براپلماتید»: گفت
آغداز   رانید ا یاهسدته  ۀدر مورد برنامد  یجهان ۀجامع یجه یها یپرداختن به نگران

 رانیمشخص منجر شود. ا جیمذاکرات به نتا یزود به هوارمیام شهت بهانه. من کرده
تدا   میخود انجام دهه و ما آماده هسدت  یا هسته ۀ زم را در برنام هیاقهامات اول هیبا

 (.Hague ,2013) «میاقهامات متناسب انجام ده  در عوض
دهده بدا    کید از  شیبدار بعده از بد    نیاولد  یکامرون بدرا  هیوید امیهمان ا در

در ژندو بدا    نههیآ ۀهفت یا مذاکرات هسته ۀدرباررفت و تماس گ رانیا جمهور سیرئ
بهبدود   یهدا بدرا  آنها توافق کردنه که تالش یتماس تلفن نیسخن گفت. در ا رانیا

 رانید ا یاهسدته  ۀگام و متقابل ادامه دهنه. در مورد برنامد  به صورت گام هروابط را ب
ژندو   رید در مدذاکرات اخ  یقابدل تدوجه   شرفتیکه پ بودنه موافق دولتهر دو  رین

 یتوسدط دور بعده   آمدهه  شیپد است کده از فرصدت    نیحاصل شهه است و مهم ا
 (.Cameron ,2013مذاکرات  استفاده شود )

از  رانید ا یا هسته ۀحل مسئل یبرا یغرب یکشورها ۀعالق به توجه با سرانجام
بده توافدق    هنیرسد  یبرا رانیا هیدولت جه یها تالش نیو همچن کیپلماتید قیطر

 ۀکده توافقنامد   مدذاکرات  نیا دستاورد نیاولبا غرب به هر صورت ممکن   یا هسته
 ازاتید بود که با توجه بده امت  یعیطبامضا شه.  1392 آذرماهسوم  درژنو نام گرفت 

بده غدرب داده بدود      ها میبرداشته شهن تحر ۀوعه یازا در رانیکه دولت ا یفراوان
انگلسدتان   ۀامور خارج ریوز نهیزم نیباشه. در هم یانگلستان از توافق مذکور راض

گفدت:   الملدل  نیمهم در روابط ب ۀلحظ کیژنو به عنوان  ۀنامضمن استقبال از توافق
 یریجلوگ نیهمچن و رانیروابط ما با ا یبرامهم  ۀلحظ کی نیاکه  کنم یفکر م من»
بدا   یالمللد  نیاست که توافق ب یبار نیاول نی. ااست یا هسته یها سالح گسترش از
اسدت   یبهان معن نیاست. ا ههیکشور به توافق رس نیا یادرباره برنامه هسته رانیا

شش مداه   یقادر نخواهه بود ط رانیا یا هسته ۀکه به عنوان توافق مرحله اول  برنام



 1398 تابستان ♦ مدوو چهلشماره  ♦م یازدهسال  ♦ روابط خارجی     22

, Hague) «شدود  یجهات بده عقدب برگرداندهه مد     یاز بعض یحت وبرود  شیپ نههیآ
2013  .) 
 توافدق  نید ا یامضدا  بده  واکدنش  در رین انگلستان ریوز نخست کمرون  هیوید
بده   یابیرا از دسدت  رانید اکده   مید دار رانید با ا یالمللنیتوافق ب کیاکنون ما »: گفت

 یکدامالً عملد   هید گام مهم است که اکندون با  نیاول نیکنه. ا یدور م یاسالح هسته
 یهدا  یطور کامل نگران که به ییتوافق جامع و نها کی به یابیدستشود. ما به منظور 

طور محکم  ها بهمیتحر یکنه  به اجرا یمرا برطر   یجهان ۀجامع یو اساس یواقع
 (.Cameron ,2013) «داد میادامه خواه

کشدور   نید مجلس ا نهگانیدولت  بلکه نما تنها نه ایتانیبر یساختار حکومت در
 ۀنده ینما  1رمنید تر هید وید نه یزم نیکردنه. در هم تیتوافق ژنو حما یاز امضا رین

انعقداد   درتالش  یکشور برا نیبا تشکر از دولت ا  از حرب کارگر ایتانیپارلمان بر
  یغربد  یهاو قهرت رانیا نیمن معتقهم که توافق ب»گفت:  رانیبا ا یا توافق هسته
. دهده  یبسدازد را کداهش مد    یاسالح هسته کینرد یانههیدر آ رانیا نکهیاحتمال ا

, Triesman) «برخدوردار اسدت   ییبدا   اریبسد  تید از اهم ندهه یشش مداه آ  رو نیازا
بدا اشداره    رید ن  ه وقتیر امور خارجه در دولت سایوز  2(. داگالس الکسانهر2013

سدالح   رانید معتقده اسدت اگدر ا    یجهان ۀجامع»داشت:  انیتوافق ب نیبه ضرورت ا
توافدق حاصدل    نیبرا  بندا تر خواهه سداخت منانارا توسعه دهه  جهان را  یاهسته

 «جهدان بدود   شدتر یب تید امن یو مهدم در راسدتا   یگدام ضدرور   نیشهه در ژنو اولد 
(Alexander ,2013.) 

آخر  یها برداشتن گام یدر راستا یژنو  مذاکرات بعه ۀتوافقنام یامضا از بعه
دولدت   رید برداشدته شده. در آن مدذاکرات ن    یا به توافق جدامع هسدته   هنیرس یبرا

محدهود کدردن تدوان     یرا بدرا  رانید ا کا یدر کنار دولت آمر کرد یم یانگلستان سع
 رانید ا برابدر  در سخت راهبرد اتخاذ دانست یم که انگلستان. هیقانع نما اش یا هسته
و بدا   هید کرد همچنان راهبرد برخورد نرم را حفظ نما یسع دهه  یمعکوس م ۀجینت

                                                                                                                                 

1  . David Triesman 

2  . Douglas Alexander 
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دولدت   هدا   میلغدو تحدر   ۀوعه نیو همچن رانیا هیجه استیاز س هیو تمج فیتعر
 رید راهبدرد  وز  نیهمد  یاجرا ی. در راستاهینما بیترغ یفعل ریمس ۀرا به ادام رانیا

 ولحدن   ریید مدا از تغ »: داشدت  انید ب 2013 دسدامبر  ششم در انامور خارجه انگلست
امدور خارجده    ری. وزمیکن یاستقبال م یادرمورد موضوع هسته رانیدولت ا استیس
 یطیشدرا  نیاسدت. در هند   کید پلماتیبه توافق د یابیدست یدر آرزو مانهیصم رانیا

 (.Hague ,2013) «میکن شیطور کامل آزما را به یپلماسیبهتر است قهرت د

 از کده  انگلستان آن  مهلت هنیرس انیپا به و ژنو توافق از ماه شش گذشت با
 یآگاه یغرب یکشورها با یا هسته جامع توافق به هنیرس یبرا رانیا دولت اقیاشت

 از دولت  نیا از شتریب ازاتیامت گرفتن و رانیا دولت به فشار شیافرا یبرا داشت 
 اید تانیخارجده وقدت بر   ریوز  1هامونه پیلیف. کرد تیحما ماهه شش مهلت هیتمه
شدش مداه    یطد  رانید و ا 5+1 نیدر مذاکرات بد  که یدرحال»داشت:  انیب باره نیدرا

هدا   زم است تدا شدکا    یشتریحاصل شهه است  اما زمان ب ییهاشرفتیگذشته پ
و  اسید در مق ژهید و   بده مهدم در مورد موضوعات  هراکه. برود نیب ازدو طر   نیب

 یوجدود دارد. بدرا   یریهشدمگ  یهدا تفاوت همچنان  رانیا یساز یبرنامه غن ۀدامن
 «اتخدداذ کندده یتددر انددهیگرا واقددع کددردیرو هیددبا رانیدد  اجددامع توافددقبدده  یابیدسددت
(Hammond ,2014با به پا .)اسدت یس نید ا مجدهداً مهلت شدش ماهده     هنیرس انی 

 یهدا  تید فعال رانید آنکده ا  لید شهن رونه مذاکرات به دل یطو ن هراکهاعمال شه  
 رانید ا یبرداشته نشهه بدود  بدرا   ها میرا محهود کرده بود اما هنوز تحر اش یا هسته

 ضرر داشت. یاز طر  غرب شیب

سدرانجام در    یا به مذاکرات هسدته  یرانیو ا یمقامات غرب کردیه به روتوج با
شدامل   کده  هید انیب نیلوزان  صادر شه. ا هیانی( ب2015 لیآور 2) 1394 نیفرورد 13

جدامع اقدهام    ۀبده برنامد   هنیرس یتفاهم شهه برا یها حلاز مجموع راه یا خالصه
 مدورد  بدود   1394 رید ت 10تا ضدرب ا جدل    رانیا یا هسته ۀبرنام رامونیپ  مشترك
 انگلسدتان  وقدت  خارجده  ریوز هامونه  پیلیف. گرفت قرار انگلستان دولت استقبال

هسدته  ۀبرنامد  ۀتوافق جامع دربار یاصل یپارامترها رامونیپما »: گفت نهیزم نیا در

                                                                                                                                 

1  . Philip Hammond 
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 یا هسدته  ۀمحهود کردن برنام یبرا رانیا موافقتکه شامل  میاتوافق کرده رانیا یا
مدهت   یبرا  آن ریسطح و ذخا نیو همچن یساز یغن تیخود با محهود کردن ظرف
  در حهود توافق رین رانیا یا صنعت هسته ۀو توسع قاتیزمان مشخص است. تحق

تید بدر فعال  یشدتر یتوافق کرده است تا نظدارت ب  نیچنهم  رانیانجام خواهه شه. ا
دهده   یمد  نانیپارامترها اطم نیا باتوافق جامع  کی. ردیبگ صورت اش یا هسته یها

 (.Hammond ,2015) «بود خواهه ریآم صلح ران یا یا هسته ۀکه برنام

 ۀدر آستانه توافقنام رانیا یا هسته ۀبرنام قبال در ایتانیبر یخارج استیس. 5-3

 )برجام( نیو

 نکده یرفدت تدا ا   شیلدوزان پد   هید انیژندو و ب  ۀتوافقنامد  اساس بر یا هسته مذاکرات
 ۀ( توافقنامد 2015 هید ژوئ 14) 1394 رید ت 23سرانجام پدس از دو سدال مدذاکره  در    

 هیمورد اسدتقبال شده   افت یکه به برجام شهرت  ریننامه  توافق نیامضا شه. ا یینها
 نید آنان بدر ا  هراکهانگلستان در سطح خرد قرار گرفت   یدولت و ساختار حکومت

 یجمهور یا هسته یانه توانمنه امه  بهون جنگ توانستهتوافقن نیباور بودنه که با ا
 یرا بدرا  نده یاقدهام زم  نید و بدا ا  نهینما اثر یب یادیرا محهود و تا حهود ز یاسالم

 کدالن  سدطح  در( ایغدرب آسد   ۀمنطقد  مخصوصدا ) الملدل  نیاعمال سلطه در نظام ب
 ۀجد ینت از تیرضدا  ابراز با هامونه پیلیفبود که  یعیطب جهینت درانه.  تر نموده فراهم
 کید دهه مذاکرات سدخت  مدا بده     کیاز  شیپس از ب»: دارد انیسال مذاکره ب 12

ر بد را  یا رانده یگ سدخت  یهدا  یو بازرسد  هدا  تیکه محهود میاههیرس یخیتوافق تار
نیبده آژاندس بد    رانیتوافقنامه  ا نیکنه. بر اساس ا یم لیتحم رانیا یاهسته ۀبرنام
 ۀشهه در برنام اعمال یهاتیمحهود تیدهه تا رعا یاجازه م یاهسته یانرژ یالملل
برنامده کدامالً    نیدهه که ا نانیاطم یالمللنیب ۀکنه و به جامع هییخود را تأ یاهسته
 یاجدرا  یتوافق مهم  اکنون تمرکدر مدا بدر رو    نیبه ا یابیاست ... با دست ریآمصلح
 بده  یابیدسدت  بده  قادر رانیاحاصل شود که  نانیو کامل آن خواهه بود تا اطم عیسر

 ریددوز کددامرون  نخسددت هیددوی(. دHammond ,2015) «بددود نخواهدده یاتمدد سددالح
اعدالم   یجهان ۀجامع یبرا آن هیفوا برشمردن بابرجام  یپس از امضا ریانگلستان ن
توافق  به یجهان ۀ  جامعهیشه یهامیمهاوم و اعمال تحر یپلماسیبعه از د»داشت: 
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ما را کده عبدارت بدود از     یکه هه  اصل یا. توافقنامهافتی دست رانیبا ا یخیتار
کمدک  نامده   توافدق  نید ا  کنهیم نیتضم  یبه سالح اتم رانیا یابیدستاز  یریجلوگ

 کید  سدرانجام  (. Cameron ,2015) «شود لیتر تبهامن یکنه تا جهان ما به مکان یم
امدور   رید با حضور وز تهران در انگلستان سفارت 1394 ماه مرداد در یعنی بعه  ماه

مدذاکرات   جده یاز نت کشور نیا تیشه که نشان از رضا ییخارجه انگلستان بازگشا
 داشت.   یا هسته
 ازجملده  یغربد  یهدا  طر  ۀبرجام طبق خواست ۀتوافقنام مفاد آنکه به توجه با

برجدام   یروز اجدرا  هنیاز فرارسد  کشورها نیابود که  یعیطبانگلستان نوشته شه  
 روز در هامونده  پیلیکننه. ف ی( ابراز خرسنه2016 هیژانو 16) 1394 ید 26 یعنی

 یاندرژ  یالمللد نیآژاندس بد  »داشت:  انیروز ب نیا خوانهن یخیتار با برجام یاجرا
 تدن  هنده . هسدتنه  بنده یپا خدود  تعهدهات  به ها یرانیااعالم کرده است که  یاهسته
. اسدت  شدهه  گذاشدته  کندار  وژیفیشهه است و هراران سانتر خارج رانیاز ا ومیاوران
ها و میرفع تحر یشهه است. درازا ختهیدر آن بتن ر وخارج  ریراکتور اراك ن قلب

عقدب   یقابدل تدوجه   رانید بده م  رانیا یاهسته ۀحاصل از آن  برنام یمنافع اقتصاد
 «کدرده اسدت   فدا یانامده   توافدق  نید را در انعقداد ا  ینقدش اصدل   ایتانیافتاده است. بر

(Hammond ,2016سه روز بعه  د .)جمهور سیرئبا  یتلفن یکامرون در تماس هیوی 
بده انجدام    یبنده یبرجام از لدروم پا  یروز اجرا هنیفرارس یبرا کیتبرضمن  ران یا

 ۀوعده  تعهدهاتش   انجدام  بده  رانیا قیتشو یبرا نیهمچن یو. گفتتعههات سخن 
 (.Cameron ,2016داد ) رانیدولت ا سیبه رئ یاقتصاد شتریب یهمکار

 یا در مذاکرات هسته ایتانیبر یخارج استیس یها مؤلفهو  راهبردها. 6

 برجام

  یاسدالم  یجمهدور  یا هسدته  ۀبرنامد  قبدال  در ایتانیبر حکومت مواضع به توجه با
 هدا  یسد یانگل یبرا رانیا یا هسته ۀکه کنترل و محهود نمودن برنام افتیدر توان یم

 در اههافش به هنیرس یبرا ایتانیبر دولت لیدل نیهم به. است داشته یادیز تیاهم
 رانید ا با مشکالتش گرید نمودن حل نیهمچن و یاسالم یجمهور یا هسته ۀپرونه

 رید بده مدوارد ز   تدوان  یآن راهبردها مد  ازجمله  استفاده کرد یمتعهد یاز راهبردها
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 اشاره کرد:
انگلسدتان در   یاز راهبردهدا  یکد ی :یبعد مذاکرات یبرا یساز مقدمه( الف

مدذاکرات   یبدرا  ریبرجدام  بداز کدردن مسد     ۀمعاهه یامضا و اجرا یکنار تالش برا
بدود.   رانیبا ا یا و منطقه یبر سر موضوعات مختلف ازجمله موضوع موشک یبعه

در حدال   1392در سدال   یا کده مدذاکرات هسدته    یدرست در زمان نهیزم نیدر هم
وقدت   ریگراندت  سدف   الید بود  مارك ل ههیو به امضا رسژن ۀبود و توافقنام شرفتیپ

که سال گذشته پرتاب شه   رانیا کیموشک بالست»انگلستان در سازمان ملل گفت: 
خدال  قواعده    رید ن مدن یبده   رانید بدود ... انتقدال سدالح از ا    1929 ۀنقض قطعنام

 یریجلدوگ  یتخلفات نیاز وقوع هن هیو سازمان ملل با شود یمحسوب م یالملل نیب
هامونه ضدمن   پیلیف ری)برجام( ن نیو ۀمعاهه ی(. پس از امضاGrant ,2013« )کنه

منطقده را در مدورد    یهدا  یمدا نگراند  »اعالم کرد:   یخیتار ۀتوافقنام نیاستقبال از ا
 رییتغ کینامه  توافق نیکه ا میرو انتظار دا میکن یدرك م رانیا یا منطقه یهاتیفعال
. مدا بده   هید نما جادیرا ا یجهان ۀخود و جامع گانیبا همسا رانیدر روابط ا کردیرو

بده   بید را ترغ رانیداد تا ا میخود ادامه خواه یالملل نیب یبا شرکا کینرد یهمکار
 وید (. متHammond ,2015) «میکند  یا نقش شفا  و سازنهه در امدور منطقده   یفایا
 تیامن یشورا برجام در یپس از امضا ریدر سازمان ملل ن سیانگل ریسف کرافت یر

با بدرد متوسدط    کیکه موشک بالست میکن یتوجه م اریبس یما با نگران»اعالم داشت: 
موشدک   نید ارجاع شدود. ا  تهیبه کم یبررس یاکتبر پرتاب شه  برا 10که در  رانیا

 9بدا بنده    ات ید عمل نید ا یرااج لیدل نیبود و به هم یا قادر به حمل سالح هسته
داشدت ... مدا    رتیاسدت  مغدا   یکه به قوت خود باق تیامن یشورا 1929قطعنامه 
 رانید توسدط ا  شتریب کیمربوط به پرتاب موشک بالست یها نگران گرارش نیهمچن
« کدرد  میخدواه  تید واکنش مناسب مشدابه حما  کیما از  ه یی. در صورت تأمیهست
(Rycroft ,2015ا .)مشترك انگلستان  فرانسده و   یۀانیدر ب یراهبرد انگلستان حت نی

 نید قابل مشاههه اسدت. در ا  ریمانهن در برجام ن یبه باق کایآمر بیترغ یآلمان برا
 یبرنامده موشدک   ۀحفظ برجام  مدا دربدار   یزمان با تالش برا هم»آمهه است:  هیانیب
 گدذارد   یم ریتأث ریاروپا ن یتیکشور که بر منافع امن نیا یا منطقه یها تیو فعال رانیا
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و همده   متحدهه  ا تیبا ا کینرد یتا با همکار می. ما آماده هستمیکن یم یابراز نگران
مسدائل انجدام    نید بده ا  یهگیرسد  یرا برا یگریمربوطه  اقهامات مناسب د یشرکا
سازنهه آماده شود و اقهامات  یهاگفتگو یبرا رانیکه ا می. ما به دنبال آن هستمیده
مدا متعهده    یها مذاکره حرکت کنه. دولت یسو و به هیکننهه را متوقف نما ثبات یب

حاصدل   نانیاطم هیحفظ برجام بکوشنه  در کنار برجام  ما با یهستنه که در راستا
مدورد توجده    شدتر یب یا هسته ریما در رابطه با مسائل غ یجمع یها یکه نگران میکن

 (.Joint statement ,2017« )است رفتهقرار گ
 تدالش  کندار  در انگلسدتان  یراهبردهدا  از یکد ی :ها میتحر ساختا  حفظ( ب

 شتریفشار هرهه ب یبرا ها میبرجام  حفظ و اعمال تحر ۀمعاهه یاجرا و امضا یبرا
هامونده    پید لیف نده  یزم نیبود. در همد  شتریب ازاتیو اخذ امت یاسالم یبه جمهور

ادامده داشدت    یا که همچندان مدذاکرات هسدته    یدرزمان ایتانیخارجه وقت بر ریوز
 «مانده  خواهده  یبداق  رانید ا هیعل  یامرتبط با هسته یهامیبخش اعظم تحر»ت: گف
(Hammond ,2014 .)یگرارشد  یط کرافتیر رین یا هسته مذاکرات از بعه سال دو 
 نیاز ا ازیاخذ امت یبرا رانیبا اشاره به لروم فشار بر ا ملل سازمان تیامن یشورا در

 هید موجدود عل  یهامیکه تحر میحاصل کن نانیتا اطم میما متعهه هست»کشور گفت: 
بدود کده    لید دل نی(. به همد Rycroft ,2017) «شونه یچنان با قهرت اجرا مهم  رانیا

 ریتدأخ بدا بده    کدا  یآمر هیبا اقهامات دولت جه یظاهر مخالفت رغم یعلانگلستان 
 شدتر یب یدر اعمال فشار اقتصاد کایبا آمر عمالً ران یبا ا یاقتصاد یانهاختن همکار

 .کرد یهمکار  رانیا هیعل
 یهدا  از راهبردها و دغهغده  گرید یکی :یستیونیصه می ژ تی ضا جلب( ج

 نیتدأم  ران ید ا یاسدالم  یبدا جمهدور   یا هسدته  ۀبه توافقنام یابیدست یانگلستان برا
ممکن بود  م یرژ نیا تیبهون رضا هراکه  بود یستیونیصه میرژ تیو رضا تیامن

 ۀتوافقنامد  یپدس از امضدا   لیدل نیرو شود. به هم که رونه مذاکرات با مشکل روبه
امدور   رید بده وز  یسدت یونیصه میرژ تیجلب رضا یخارجه انگلستان برا ریژنو  وز
از  یریهه  مشترکشدان کده جلدوگ    ریگیکه مطمئناً پ ادد نانیاطم میرژ نیخارجه ا

 ندان یاطم یبدرا  نیهمچند  یواهده بدود. و  اسدت خ  یا به سالح هسته رانیا یابیدست
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کدرد کده    هید بعده از توافدق  تأک   هدا  میحفدظ تحدر   یدر راسدتا  میرژ نیبه ا یبخش
بدا   نراید کده ا  یه تا زمدان یها با میم تحریانه که رژ انگلستان و متحهانش توافق کرده

 یا هسته ۀبرنام ۀدربار یالملل نیب یها توافق کنه و تمام دغهغه ییتوافق جامع و نها
 امید لیمجهداً و رین 1392(. در اسفنهماه Hague ,2014محکم بمانه ) رد یخود را بپذ

کده امدروز و فدردا در     یمذاکرات نهیداد که در زم نانیاطم یستیونیصه میبه رژ گیه
 کید  نیتدأم  یعند یکه هه  مشدترك مدا    میدار هیشود  تأک یبرگرار م رانیبا ا نیو

ما باشه  محقق شود و تا قبل از تحقدق   یتیمنا یها یتوافق جامع که مطابق با نگران
(. در Hague ,2014اعمال خواهه شده )  رانیا هیهمچنان عل ها میتحر  یتوافق نیهن

 مید رژ ریوز نخست اهو ینتان نیامیانگلستان  شخصاً با بن ریوز نخست رین 1394سال 
 رانید ا یابیاز دست ییداد که در توافق نها نانیاطم یصحبت کرد و به و یستیونیصه

 (.  Cameron ,2015خواهه کرد ) یریجلوگ یبه سالح اتم
انگلسدتان در   یاز راهبردهدا  گرید یکی :کشو ها گرید با یهماهنگ حفظ( د

 نیبدود. در همد   5+1 یکشدورها  گریبا د یبرجام  حفظ هماهنگ یا مذاکرات هسته
 ن یو پوت کایآمر جمهور سیرئبا باراك اوباما   یتلفن یکمرون در تماس هیویراستا د

مسدتلرم   ران ید به ههفمان در مذاکره با ا یابیدست»داشت:  انیب هیروس جمهور سیرئ
راه  کیبه  یابیدست یکه برا یزمان در ژهیو مذاکره کننهه است  به یاعضا یهماهنگ

 در  باشده  رانیا یاهسته ۀبرنام بودن ریآم صلح ۀکننه نیحل جامع بلنهمهت که تضم
خارجده   رید راهبدرد  وز  نیهمد  یاجدرا  ی(. بدرا Cameron ,2014) «میهسدت  تالش

ثابدت در   کیآنکه آلمان شر انیکرد و با ب هارید ریخارجه آلمان ن ریانگلستان با وز
 کشدور  نید ا از  بدوده اسدت   رانید موقدت بدا ا   یابه توافق هسدته  یابیکمک به دست

 دهده  ادامده  یینهدا  توافدق  بده  یابیدست یبرا انگلستان با اش یهمکار به تا خواست
(Hague ,2014.) 

 اش یهمداهنگ  کدرد  یم یبود که همواره سع 5+1 یکشورها ازجمله انگلستان
 ۀدر آسدتان  لید دل نی. بده همد  هید حفظ نما یا کشورها را در مذاکرات هسته گریبا د

  یفرانسدو  انید بدا همتا  هارید امور خارجه انگلسدتان در د  ریلوزان  وز هیانیصهور ب
کدرد بدا ارائده     یسع رانیاروپا در مورد ا هیاتحاد یعال ۀنهیو نما ییکایو آمر یآلمان
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مدذکور هماهندگ    یبدا کشدورها   شیاز پ شیب  یا مذاکرات هسته رامونینظراتش پ
 نید ا انید داشدته باشده. در پا   یشتریب یآمادگ  ییبه توافق نها یابیدست یشود تا برا

بده   یابیدسدت  یبرا سیانگل»اعالم کرد:  یا هیانیب یوزارت خارجه انگلستان ط هارید
 یتوافق قدو  کی یایمرا رایز  خواهه کرد یخود همکار یبا شرکا  یینها ۀتوافقنام

 (.Hammond ,2015) «خواهه بود یعال اریهر دو طر  بس یبرا

 یاز راهبردهدا  گدر ید یکد ی :یاتما  سالح به رانیا یابیدست از یریجلوگ( ه
بدود.   یا به بمب هسدته  رانیا یابیاز دست یریجلوگ  یا انگلستان در مذاکرات هسته

محهود شود کده   هیبا یبه قهر رانیا یا هسته یمعتقه بودنه که توانمنه ها یسیانگل
 ۀدر آسدتان  لید دل نیبسدازد  نتوانده. بده همد     یا خواست بمب هسته رانیاگر ا یحت

اعالم داشت کده انگلسدتان    حیصر طور بهانگلستان  ریوز لوزان  نخست هیانیصهور ب
کنده   یموافقدت نمد    نشود یابه سالح هسته رانیا یابیمانع دست که یهرگر با توافق

(Cameron ,2015.) 
کشدور انگلسدتان در    یاز راهبردهدا  گدر ید یکد ی :جیهاو  و چماق  اهبرد( و

 قیبدا تشدو   یاز طرفد  کده  یطدور  بهبود.  جیهماق و هو استیس  یا مذاکرات هسته
 کردنده  یم یسع ق یطر نیاز ا اش یبه مذاکره و حل نمودن معضالت اقتصاد رانیا

 گدر ید یخارج کننه و از طرف رانیرا از دست ا یا صنعت هسته ک یپلماتیاز طرق د
 یبکننده. سدخنگو   ریمسد  ریید را وادار بده تغ  رانید ا م یبا سالح تحر کردنه یم یسع

داشدت:   انیب راهبرد نیهم یدر راستا 2013سال  یدر ماه م ایتانیوزارت خارجه بر
در مورد گسترش  یاساس یها یپرداختن به نگران یبرا یمحکم یها قهم رانیاگر ا»

بازگشدت اقدهامات متعدادل و متقابدل      یبدرا  5+  1بردارد  گدروه   یاتم یها سالح
 اش یفعلد  ریبه مس رانیمقابل اگر ا در. شود یآماده م ها میازجمله در مورد رفع تحر
 نید ا یا هسدته  ۀامد در مدورد برن  یجهدان  ۀجامعد  یها یادامه دهه  با توجه به نگران

 نیوجود دارد و ا رانیدر مورد ا یالملل نیب یمیتحر یها از بسته یا کشور  مجموعه
(. FCO spokesperson ,2013« )مواجه خواهه شده  یتر سخت یها میکشور با تحر

اظهدار داشدت:    نهیزم نیهمدر  یا هیانیب یط نیهمچن رین سیامور خارجه انگل ریوز
 یا دادن به بحران هسته انیبه مذاکره و پا رانیا بیترغ یما تمام تالش خود را برا»
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 شدنهاد یپ بده  یتا پاس  کدامل  میهست رانیدر ا هیکرد. ما به دنبال دولت جه میخواه
 یاندرژ  یالمللد  نیکامل با آژانس بد  یهمکار ۀو ارائ یاقهام به اعتمادساز یبرا 5+1
 م یقهم بهبدود بخشد   به تا روابط خود را به صورت قهم میآماده هست. ما میبهه یاتم
شدک   رانیا یا هسته ۀاز گسترش برنام یریجلوگ یدر عرم ما برا هینبا کس چیاما ه
 (.Hague ,2013« )کنه

 یریگ جهینت

 یها میکشور در اعمال تحر نیا راتیتأثو  ایتانیکشور بر یالملل نیقهرت ب یطرف از
 یتدالش دولدت جمهدور    گرید یطرف ازو  رانیا یاسالم یجمهور هیعل یالملل نیب

بدا   یا مدذاکرات هسدته   قید از طر هدا  میلغدو تحدر   یبدرا  رید اخ یها در سال یاسالم
 و هدا  اسدت یس شدناخت  تید اهم شیمنجر به افدرا  ا یتانیبر ازجمله 1+5 یکشورها

 بدا  شده  یسدع  پدژوهش  نید ا در. اسدت  شهه 1+5 مختلف یکشورها یکردهایرو
برجدام بده    یا مذاکرات هسدته  یمورد ۀمطالع با نیهمچن و ایتانیبر کشور بر تمرکر
برخدورد   ۀشدناخت نحدو   نیعرصه و همچن نیانگلستان در ا یخارج استیفهم س

 نید ا یکمک شود. بدرا  رانیا یاسالم یجمهور یا هسته یکشور با دستاوردها نیا
بر دو  هیگونه که با تک نیروزنا استفاده شه. به مریج یوستگیپ یۀنظر شیمنظور از پ

و  نیدی کده روزندا در تب   یری( از پنج متغالملل نیو ساختار ب ی)ساختار حکومت ریمتغ
انگلستان  یخارج استیشه س یسع دانه  یکشورها موثر م یخارج استیس لیتحل

 کده  است آن از یحاکپژوهش  نیا یها افتهیشود.  لیو تحل نییدر مسئله مذکور تب
 لید موضوع قابل تحل نیانگلستان در ا یخارج استیروزنا  س یۀنظر شیپ اساس بر

 ینمودن جمهدور  فیبا دشمن تعر ایتانیبر یساختار حکومت یاست  هرا که از طرف
 گدر ید یو از طرفد  هید محروم نما یا را از صنعت هسته رانیتالش کرد که ا یاسالم

خدود و   ۀحفدظ سدلط   یکده انگلسدتان بدرا    کدرد  یمد  جابیا الملل نیساختار نظام ب
( با مذاکره بدر سدر   ایغرب آس ۀ)مخصوصا منطق الملل نیبر نظام ب اش یمتحهان غرب

و خدارج   یمذاکرات بعه یرا برا نهیزم ها  میو حفظ ساختار تحر یا موضوع هسته
 آماده کنه. یاسالم یقهرت از دست جمهور یها نمودن اهرم

 کید  اید تانیبر ازجملده  یغربد  یکشدورها  یبرجام بدرا  ۀتوافقنام لیدل نیهم به
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بدا محدروم نمدودن     زمدان  هدم  هراکده  شدود   یمحسوب مد  یخیدستاورد برر  تار
 یالملل نیب یها میصنعت  ساختار تحر نیاز ا یمهم یها از بخش یاسالم یجمهور

اساس اسدناد و مواضدع دولتمدردان     بر درواقع. مانه یم یباق یاسالم یجمهور هیعل
 یبدودن فنداور   ارااز د یاسدالم  یکه جمهدور  حال نیدرعتوافق  نیا از  پس ایتانیبر

بده   رانید بده ا  شدتر یاعمال فشار هرهده ب  یراه برا مانه  یبازم یادیتا حه ز یا هسته
 یدشدمن  ۀسدابق  کده  اید تانیکشدور بر  لید دل نیمختلف هموار است. به هم یها بهانه
 ازآن پس یو حت کنه یم تیبرجام حما یاز امضا شهت بهدارد  رانیبا ا ساله ستیدو

 .کوشه یآن م رفتن نیب از ممانعتِحفظ برجام و  یدر راستا
 یاسالم یجمهور امقابله ب یبرا انگلستانآن است که  انگریب قیتحق نیا جینتا

: ازجملده اسدتفاده کدرد     یمتعدهد  یبرجام از راهبردهدا  یا در مذاکرات هسته رانیا
 یبدرا  هدا  میحفدظ سداختار تحدر     یا و منطقده  یموشکمذاکرات  یبرا یساز مقهمه

و  یسدت یونیصه مید رژ تیجلب رضا یبرجام  تالش برا یاعمال فشار بعه از امضا
اخدذ   یکشدورها بدرا   گدر یبدا د  یحفظ هماهنگ م یرژ نیا یبرجام برا هیفوا نییتب
 یبده سدالح اتمد    رانید ا یابیاز دسدت  یریو جلوگ رانیاز دولت ا یحهاکثر ازاتیامت

 .کشور نیا از ینیع یها ضمانت اخذ توسط
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