
  
  
  
  
  
  
 

ز یآم  صلحيها تیواجهه با فعالکا در می مناقشه آمريها شهیر
  دی موازنه تهديتئور د بریکأبا ت رانی ايا هسته

  دي الموتي محسن محم/ اميک چويامک باقريس
)١٣٧-١١١(  

  
  چکیده  

 )خچهيتار( ي اتم ي انرژ يلمللا نيران در آژانس ب   يااي    هاز آغاز چالش پرونده هست    
ـ مکـرر ا  هـاي     ي و اعتمادساز  يساز با وجود شفاف  و   کـا و   يابهـام و اقـدام آمر      ان،ري

ـ حـل ا   تاکنون،اما   )مسئله(افته است   يش  يافزا رانيه ا يمتحدان آن عل   ن ابهـام از    ي
  اين ،درنتيجه )نهيشيپ( ه است نشد يد استفان والت بررس   ي موازنه تهد  يمنظر تئور 

ـ ر که   سترو  روبهن پرسش   يگفته با ا   شي رفع ابهام پ   يمقاله برا  مناقـشه  هـاي     شهي
ـ هـاي     ژه اجماع دولـت   يو به رانيااي    هز هست يآم صلحهاي    تيعالکا با ف  يآمر  يغرب

ـ  بـه پاسـخ ا     يابي دسـت  ي برا کوشش در   گاننگارند) سؤال(ست؟  يران چ يه ا يعل ن ي
ـ  و) يگمانه اصـل  ( يت انقالب اسالم  يکا از ماه  ي آمر ينگرانپرسش   از اش    ينگران

ـ    يران به سمت تول   ياگرايش   ـ گمانـه رق  ( يد سـالح اتم ـ     )بي ـ کن  ي را بررسـي م  .دن
ران را در   ي ا ياست خارج يعمل س ، چگونگي   ها  هيفرضاين  ک از   ياثبات هر  )هيفرض(

هـاي    هي فرض يبررس  با )هدف(. کند  مي  مشخص اش  يکا و متحدان غرب   يمقابل آمر 
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ـ       ي موازنه تهد  ياز منظرتئور  يب و اصل  يرق هـاي     برگـزاره  يد اسـتفان والـت و مبتن
توان بـه ايـن هـدف دسـت           ميد  يهدد و توازن ت   يم درک تهد  ي مفاه يعني آن   ياصل

ـ    ي ا يابيدست  غرب از  يکه موضوع نگران  جه آن ي نت )روش(. يافت  يران به سالح اتم
  )افتهي( . استيت انقالب اسالمي از ماهي بلکه ناش، ندارديت همخوانيبا واقع

  يدیکل گانواژ
  ديو موازنه تهداي  هسالح هست اي، ه هستفنّاوري کا،يآمر ران،يا

  مقدمه
هـاي     قـدرت  يکرد تقـابل  يران از استقرار تاکنون همواره بـارو      ي ا ي اسالم يورنظام جمه 

در پـيش گـرفتن     .  مواجه بوده اسـت    ،کاياالت متحده آمر  يژه ا يو ، به الملل نيغالب نظام ب  
ـ    باتوجه به موضـوع    يکردين رو يچن هـاي    دوره  و در  ،حـوادث گونـاگون رخ داده      ا و ه

ـ   داشته است، ولي با نگاهي      ب  ينش فراز و  ، انقالب يروزيپ  از گوناگون پس  ش يگذرا به ب
  .يابيم را درميکرد ين روي، استمرار ايازسه دهه عمر انقالب اسالم

نظـر   که از  يحالشديدتر است، در   اي  هدرحوزه مسئله هست  ن تقابل   يطور مشخص ا   به
ن کـشور در    ي شد و ا   يعمل کايت آمر يبا حما اي    هر هست يران درمس ي، قرارگرفتن ا  يخيتار

هاي   تيفعالاز   دوم،   ي پهلو ي نظام ارزش  به  باتوجه و   ياسياراده س  وها    زهي انگ چهارچوب
ن روند  ي، ا ي انقالب اسالم  يروزي پ در پي  اما   کرد،ق  يتشوآن را    و   ،تيران حما يااي    ههست

 از  يليژه موضوع جنگ تحم   يو گوناگون، به هاي     به بهانه  يغربهاي     و شرکت  يافتر  ييتغ
ـ  منعقـد بـا ا     ي و قراردادهـا   ند سرباز زد  شانعمل به تعهدات   ـ ران را تعل  ي ـ ا. ق نمودنـد  ي ن ي

 يو ماده اصل   ،برداري  بهره  و نطنز  UCFپروژه  از  موفق شد    راني که ا  ١٣٨٢کرد از سال    يرو
ـ     يديند، وارد فاز جد   کد  ي را تول  يساز يغن ـ از  ش  ي شـد و ب ي ماننـد   اقـدامات بـا   ک دهـه    ي

ممنوعيت معامله، جلـوگيري از     ها، برقراري    ييكردن دارا هاي اقتصادي، مسدود   تحريم
المللي، محدوديت صدور دانش فني، حـذف فيزيكـي نخبگـان و             اعطاي اعتبارات بين  

 يبـرا کوشـش   ،  راسـتا   درايـن . ادامه داشته است   کشور بروز يافته و   اي    هدانشمندان هست 
 يالملل نيجاد اجماع و ائتالف ب    يکننده صلح و امنيت جهاني و ا      تهديدران به   يدن ا کر  متهم
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با وجـود    اما   رد،قرار دا ها    ييکايکار آمر در دستور  ،اي  ه هست فنّاوريران به   ي ا يابيه دست يلع
ـ جمهوري اسالمي ا  آن   ـ مربـوط بـه ا    گونـاگون   ران توانـست ابعـاد      ي  ماننـد  فنّـاوري ن  ي

ـ تول چرخه کامل سـوخت،    وم،ي اوران يساز يغن ـ  پ يوژهايفيد سـانتر  ي ـ  ي  يشرفته، طراح
  .دبرساي  ه هستيبومهاي  تيوفقبه م. ..ن اراک ويکتور آب سنگآر

ـ      ي ا يابي از دست  ينگرانهمواره آمريکا    ن است که  ي ا ينکته اساس  را  يران بـه سـالح اتم
ـ   مـي  ران مطرح يشدن ا  اي  ه با هست  ش مخالفت يل اصل يدل ـ  ،بـر همـين اسـاس     د و   کن  يحت

ن يا. دکن  مخالفت مي تابد و با آن      ميز برن يرا ن اي    هز هست يآم  صلح فنّاوريران به   ي ا يابيدست
  :اين مقاله است، موضوع مسئله

  دی موازنه تهدي نظري؛ تئورچهارچوب )الف
ـ  يمربوط به صلح وامن   هاي    هين نظر يتر ه موازنه قوا از مهم    ينظر ـ  نيت ب   محـسوب  يالملل
 در کتـاب    ١،ژه کنت والتز  يو  به ،پردازان  نظريه  از دوران جنگ سرد    يدر مقاطع  که   شود مي

 چهـارچوب ن  يتـر   مهـم  اين نظريه . آن را مطرح و بررسي کرد     الملل   نياست ب ي س يتئور
 ان جنـگ سـرد و     يرفت، اماپا   مي ک در حوزه جنگ و صلح به شمار       ي محافل آکادم  يفکر

ـ  ا يگاه محور يجا کا سبب شد  ياالت متحده آمر  ي دربرابر ا  يموازنه جد  نگرفتن   شکل ن ي
ـ  نيب پردازان هي نظر  برخي ه ازدست برود و   ينظر ـ يي قـدرت تب   يالملل ـ  ا ين ـ ن نظر ي  ه را در  ي

  .د به چالش بکشنديجدوضعيت 
ـ  ي س يسنتهاي    هي نظر  ديگر کرد موازنه قوا و   ي رو يناتوان فهـم  بـراي   الملـل    نياست ب

ـ در محافـل آکادم   را  اي    ه، تـالش گـسترد    يالملل نيع ب يگسترده و وس   اريتحوالت بس  ک ي
ـ . رقـم زد  ن خـصوص    ي در ا  يشياند  چاره يبرا ـ      يبرخ  بـه   الملـل  ني متفکـران روابـط ب

 ي نظـر چهـارچوب دند تا ي کوشيبرخ  وند آوردين حوزه رويد در اي جد يپرداز هينظر
ترين انديـشمندان وابـسته بـه        شده  از شناخته  ٢،استفان والت . ندي نما يگذشته را بازساز  

                                                       
1. Kenneth Waltz. 
2. Stephen Walt. 
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ه موازنه قـوا    ي نظر يمحور  و ياصلهاي     گزاره ي بازشناس ي که برا  است 1رئاليسم تدافعي 
  .بسيار کوشيد

ـ ه هژمون بالقوه ا   يه موازنه عل  يرضفنشدن    محقق  االت متحـده پـس از جنـگ سـرد،         ي
 4دي به موازنه تهد   3از موازنه قدرت   2ييگرا  نقطه تمرکز واقع   ييجا جابهاستفان والت را به     

 والت با نقد    )٣١: ١٣٨٩تل،  يل(. دايگشبرا   5يي گره کور نوواقع گرا    گونه بتواند   اينسوق داد تا    
 كه آنچه باعث حركـت كـشورها        کردظريه موازنه تهديد بيان     اصل موازنه قوا و با طرح ن      

  )١٣٥ :١٣٨٦مشيرزاده، ( .كنند ، ميزان تهديدي است كه ادراك ميشود سوي توازن مي به
 دنـد، متحـد   ين تهد يشتري ب أ که منش  ييدر مقابل کشورها  بايد  ها   از ديدگاه وي دولت   

هـا   ن دولـت يتر ينده جزء قودکني تهديها ا دولتي دولت لزوماً ن حالتيدر ا . شوند مي
 ،ي تهاجم يها يي توانا مانند عوامل   ديگر از   يبيد را افزون برقدرت، ترک    ي تهد يو ستند،ين

ـ و ، و بـه   يياي جغراف يکينزد ،يقدرت نظام  ـ ژه ن ي  يات و مقاصـد تجاوزکارانـه احتمـال       ي
ـ ، ندارديها بستگ زان قدرت دولتيبه مفقط د،  ي از تهد  يمنظور و . داند مي ت  بلکه برداش

هـا احـساس کننـد کـه         هرگـاه دولـت   . اوسـت  د مـدنظر  ي از تهد  شانها در روابط   دولت
گر به يکديبا   با اتحاد ،سترو  روبهد  يها باتهد  دولت ديگر  ازسويا منافع آنها    يت  يموجود

  (Walt, 1987: 1-28). پردازند  ميموازنه در برابر آنها
ـ   و هـا   دولت ين رفتار خارج  ييتببراي  استفان والت    ،درواقع جـاد  ي ا ي بـرا  ناشتالش

ـ ا  ورود  مـي  والتز فراتريه توازن قوايک گام از نظر ي گر،يدهاي    موازنه در برابر دولت    ن ي
                                                       

ـ  امنيعن؛ يم استيخ ي معموال خوشالملل ين بين است که آنارشي ا(Defensive Realism)ي  تدافعييگرا  فرض واقع.1 ت ي
 در   فقـط   نخواهند داشت و   ي تهاجم ي رفتار ،ن مهم يها با درک ا     دولت ،جهيدرنت .فراوان است بلکه  ست  ياب ن يچندان نا 

ـ ا دهند و   مي  به آن واکنش نشان    ،ه آنها وجود دارد   ي عل يديکه احساس کنند تهد   وضعيتي   در سـطح    بيـشتر    ن واکـنش  ي
 )١٣٣ :١٣٨٦ رزاده،يمش( .دگر استيبازداشتن تهد جاد موازنه ويا

گرايـي سـاختاري کـه کنـت      رايي يا واقعگ گرا و غيرعلمي است، نوواقع گرايي کالسيک متهم بود سنت   در وضعيتي که واقع    .2
  )١٠٧: ١٣٨٦مشيرزاده، . (شد گرايي محسوب مي کردن واقع  آن را شکل داد، تالشي براي علمي١٩٧٠والتز در اواخر دهه 

3. balance of power. 
4. balance of threat. 
5. Neo Realism. 
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بلکه موازنـه    کنند،  نمي جادي موازنه ا  يقدرت ها در برابر هر    کند که دولت    مي باور را مطرح  
 ه موازنـه،  کننـد جاديدولـت ا   رد که قدرت آنها از منظر     يگ  مي  صورت ييها در برابر دولت  

 گـرا   موازنه  عنصر قدرت باعث رفتار    فقط از منظر والت     ،ن اساس يا بر. کننده باشد ديتهد
قاعده   و است باالتر   يکنندگ نييبا قدرت تب   تر و   جامع ي مفهوم ،ديموازنه تهد   و ،شود نمي
  )٢٣٧: ١٣٨٩ ،ياسد(.  استياست خارجيساي  ه رفتار موازنياصل

. وجـود دارد  تناقض   ييگرا واقعهاي    انگاره ن بن يتر ياصل از   يکيدگاه والت، با    ياز د 
  فقط بنابراين، داند،  مي ديخود، موجد تهد   يخود  هرگونه قدرت متراکم را به     ييگرا واقع

گران است  ي د يد برا ي از تهد  ي موجد حد  ،است يمبتنقدرت متمرکز     که بر  ،وجود دولت 
کـه   يد زمـان  کن  مي اني اما والت ب   )٣٣: ١٣٨٩تل،  يل( ، ندارد يمقاصد دولت بستگ   ات و ي به ن  که

ـ  محاسـبه م   ،شود  مي  اتحاد مواجه  ي برا گوناگونهاي     با انتخاب  يکشور ـ زان ر ي  سک و ي
 مـثالً  (Walt, 1987: 21-22) ؛نه قدرتاست، گيري  ميتصمبراي ن عامل يتر د مهميسطح تهد
تن نظرگـرف  بدون در  ،بداند خود   ي بقا يم برا ي مستق يديگر را تهد  يکشور د  ،ياگر کشور 

 ؛نـد کجـاد   يارا   موازنـه قـدرت       خواهـد کوشـيد    نفـوذ کـشور هـدف       قـدرت و   يبرتر
  نکنـد،  ي تلق شي بقا ي برا يدي تهد يگر را از هرجهت   يکشور د  ،ي اگر کشور  ديگر  ازسوي

 يکشور برتـر  آن   اگر   يحت ، موازنه قدرت حرکت نخواهد کرد     يبه سمت اتخاذ استراتژ   
  (Walt, 1987: 29-35)  باشدداشتهنفوذ  محسوس قدرت و

بـر بخـش   و پـردازد    ميدياحساس تهد ه والت به موضوع ادراک و  ين بخش از نظر   يا
 مقدم است و همچنـين آن       ت،ساهدي موازنه در قبال تهد    براي که ائتالف    اش  هينظر گريد

ـ   مي انگار را به ذهن متبادر      سازه  معناگرا و  يکردهايرو  دور و  ييگرا يرا از ماد   د کـه از    کن
  )٣٦: ١٣٨٩ تل،يل(. است انهيگراش از مفهوم قدرت، معناي بشود و يناشي مد يمفهوم تهد

ـ ه موازنه تهد  ي نظر يانگار مثالً، براساس وجه سازه    ـ يد، معـضل امن   ي ـ از ا فقـط    يت ن ي
بـه اينکـه     دارد   ي بلکه بستگ  ،شود  نمي جاديند، ا داراي    هت که دو دولت سالح هست     يواقع

تـوان گفـت      مـي  رو،  ازاين )٥٣: ١٣٨٩ ،يتهادسجادپور و اج  ( نگرند؛   مي گريکديآنها چگونه به    
 يل برخـوردار  ي به دل  نه فقط  ي انقالب يالملل به کشورها   ني نظام ب  يگران اصل ي باز رشنگ
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 شـان کـه     خواسـته ل  يبلکه به دل  است،   يبودن سالح اتم  ا دارا ياي    ه هست يآنها از تکنولوژ  
  .باشد ميز يآمدياند تهد الملل نير وضع موجود نظام بييخواهان تغ

هـاي    افـت يا ره ي ديني،هاي    صدد گسترش قالب   در يگريدگاه والت هرگاه باز   يد از
ـ  عکـس هـاي     مـان ي پ ينه بـرا  ي زم گاه   آن باشد، ر وضع موجود  ييمعطوف به تغ     در يالعمل

ـ  موازنـه تهد   چهارچوب معطـوف بـه     کـرد ي آنچـه رو   بنـابراين،  شـود،   مـي  د حاصـل  ي
ـ  عکـس هـاي      با واکنش  ،شود  مي ي تلق يگر يانقالب ـ چي پ يالعمل گران يمتنـوع بـاز    ده و ي
  (Walt, 1987: 26). دبو همراه خواهد يالملل نيب واي  همنطق

   یکا از سالح اتمی آمریان نگرانیرابطه م (بیه رقی فرضیبررس )ب
  )رانیااي  هز هستیآم  صلحيها تیمناقشه با فعال و

ـ    ي ا يابيکا از دست  ي آمر ينگران ـ توانـد از دال     مـي  يران به سالح اتم کـا بـا    يه آمر ل مناقـش  ي
ـ ه رق ي فرض درمقامن مقاله   ي گردد که در ا    يران تلق يز ا يآم  صلح يها تيفعال ـ  ي  و  يب بررس
بـه   دسـتيابي    بـراي اياالت متحده آمريكـا ايـران را بـه تـالش            همواره  . شود  مي يابيارز

 نتون وجود داشـته و    ين موضوع از زمان دولت کل     يا. ده است کراي متهم     هاي هسته   سالح
ـ    يااي    هپرونده هست  الشاز زمان آغاز چ    ـ  نيران در آژانس ب ـ  ي انـرژ  يالملل   در سـال   ي اتم

ـ  ل يآنتـون  انـد؛ مـثالً     کردهتوجه  به آن    ييکاي از مقامات آمر   ياري تاکنون بس  ١٣٨٢  از  ١کي
کوشـد تـا      مـي ران فعاالنـه    يا «:کند  مي اعالم ١٣٧٢ نتون در سال  يمقامات ارشد دولت کل   

 ه کند و  يدوربرد ته هاي    موشک واي    هات هست حيتسل حات متعارف، يانه تسل يطور مخف  به
ـ  نما رو  روبـه  يد برانـداز  يانه را با تهد   يکا در منطقه خاورم   يق دوستان آمر  ين طر يبد  ».دي

 ،ش از همـه   يآنچه ب « :ز اعالم کرد  ي ن ييکايآمرهاي    تيگر شخص ي از د  2ک کالوسون يپاتر
را آغـاز   اي    ه سالح هـست    به يابيران برنامه دست  ين است که ا   ي ا ،به صدا درآورده   ها را  زنگ

  )٧٤: ١٣٨٣ ،يليخل(. »کرده است
                                                       
1. Anthony Lake. 
2. Patrick Clowson. 
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 ٤،جورج تنـت   ٣،تزيپل ولفوو  ٢،رامسفلد(و بسياري از مقامات دولت او        ١شجورج بو 
ـ  ا گونـاگون هاي    به مناسبت اند که     کساني بوده نيز از    )٦پاول و   ٥،سيزا را يکاندول  را بـه    راني

و مقامـات    ٧ اوباما )١٠٨- ١٠٦: ١٣٨٤ کمـپ، (. اند دهکرمتهم   ي به سالح اتم   يابي دست يتالش برا 
 يابيدست  که از  اند  داده وعدهسخن گفته، و    ران  يااين مسئله عليه     بارهدربارها   ،زي ن يدولت و 

  )٢٤: ١٣٨٩، يمتق(.  خواهند کرديريآن جلوگاي  ه هستيابي ، و از قدرتيران به سالح اتميا
منتـشر  اي را     واقعـي نه و غير   اطالعات مغرضـا   زيا ن يسازمان س ن رابطه ساالنه    يدر هم 

ـ ادر آنهـا    كند کـه      مي ـ      يابيصـدد دسـت   ران در ي  در يكـي از     اسـت؛ مـثالً    ي بـه سـالح اتم
  :اي ايران چنين آمده بود هاي سيا درباره وضعيت هسته گزارش

هـاي    جمعي و وسايل پرتاب آنها و نيز سـالح        هاي كشتار   شدت برنامه سالح    ايران به 
ـ   متعارف پيشرفته را دنبال مـي        كـردن  ي وارد وجـو   جـست د و بـدين منظـور در        كن

. هـاي تـسليحاتي كامـل اسـت         مواد اوليه، تجهيزات و دانش فنـي ايجـاد سيـستم          
هاي خود را بر روسيه، چـين،          اين كشور براي تحقق هدف مزبور تالش       حاضر  درحال

  (csis.org). كره شمالي و اروپا متمركز كرده است
 دو سال بـا داشـتن       فقطران  ينکه ا ي را از ا   يبسيارهاي    ا گزارش يس گر،يد يدر برآورد 

ا ي سازمان سيگريا در برآورد دي Mizin, 2004: 16)( ،منتشر کرده است بمب اتم فاصله دارد،
 مايلوگرم موشک قاره پ   يد با چند صد ک    يت پرتاب مف  يتواند قابل   مي رانيدهد که ا    مي نشان

)ICBM(  ا باشدنده داريمه دوم دهه آياالت متحده در نيبه ارا .)(Lesser, 2004: 266  

  ییکایب از نگاه مقامات آمریه رقید فرضیؤمهاي  شاخصه
ـ تـوان مـوارد ز     يم ييکايدگاه مقامات آمر  ي از د  ي کل يبند ميدر تقس  هـاي     شاخـصه  رار  ي

  :دانست يران به سالح اتمي ايابي دستيد ادعايؤم و بانيپشت
                                                       
1. George Bush. 
2. Donald Rumsfeld. 
3. Paul Wolfowitz. 
4. George Tenet. 
5. Condoleezza Rice. 
6. Colin Powell. 
7. Barack Obama. 
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 ييکـا يمرآ مقامات   :رانیگاز در ا   فت و  ن یر غن یذخا لیبه دل اي    ه هست يانرژاز   يازین بی .1
ننـد  کن موضوع را برجسته     ياکوشند    مياي    ه هست يران به انرژ  ياازنداشتن  يه ن ي توج براي

نياز نخواهد  ين انرژيمأ ت ي برا ي اتم يبه تکنولوژ   از نفت وگاز،   ييايدربا داشتن   ران  يکه ا 
اصـرار  اي    ه هست ياز انرژ رداري  ب  ران به بهره  ي اگر ا  بنابراين، )١٠٨: ١٣٨٤ پژوه، گلشن(. داشت

  ؛ شک داشتي به سالح اتميابي دستبراين کشور يت ايبه نبايد دارد، 
ـ ادامه توج  درييکايکارشناسان آمر :رانیااي  هبرنامه هستنداشتن  يه اقتصادی توج .2 ه ي

ـ   کنن  مي اني ب يران به سالح اتم   ي ا يابي دست يد ادعا ييأ ت ي گاه برا  پيشين ن برنامـه   يد که چن
ـ ژه ا يو به ؛باشد  نمي مقرون به صرفه   ست و يران ن ي به نفع ا   ياز نظر اقتصاد  اي    هردگست ران ي
ـ بهـاي     نـه يهزگاهي   يحت ندارد و  يدسترس به بازار آزاد     آساني  به م است و  يتحر  يشتري

  ؛)١٥٥: ١٣٨٤ ،ياحد(. کند  ميصرف
توانـد    مي انرياند ا  يمدعها    ييکايآمر :ها یران از جانب غرب   یااي    هن سوخت هست  یمأ ت .3

و تأمين کند    يداري خر يي اروپا يرا از کشورها   خوداي    ه مربوط به سوخت هست    يازهاين
ـ  تالش ا  رو،  ازاين )١٥٥: ١٣٨٤ ،ياحد( به خودکفايي برسد؛   باره  دراين ندارد که    يليو دل  ران ي

 به  يابي دست ي در راستا  يليتوان دل   مي خود را اي    هن سوخت هست  يمأ در ت  يي خودکفا يبرا
  ؛ر کردي تفسياتمسالح 

بـا  کنند    مي ديکأ ت ييکايآمرهاي    مقام :یاطالعات به آژانس اتم   دادن  ران در   یاکوتاهی   .4
ـ ااي    ه درباره حـدود برنامـه هـست       يرانياهاي    مقام انه،يجو ي سخنان آشت  وجود همه  ران ي

آژانس هاي     گزارش براساسران  يا که   يتا زمان کنند    ميح  ين افراد تصر  يا. اند صادق نبوده 
 از  پـس  يحت  و ،ان نکرد يقت را ب  يخود حق اي    ههستهاي    تيمجبور نشده بود، درباره فعال    

. دنـدا  يح روشـن  يتوضاش   يساز يغنهاي     گسترش برنامه  يران برا ي ا يي درباره توانا  ،آن
  ؛)١٥٦: ١٣٨٤ ،ياحد(

 از نظـر    ی به سالح اتم   یابیبا دست اي    ه هست یز صنعت یآم صلحهاي    تیک فعال ی فاصله نزد  .5
ـ اي    هز هست يطرح مفهوم گر  به  ران و غرب،    يااي    هدر مذاکرات هست   :یکینولوژتک   و ١،ثرؤم

                                                       
1. Nuclear Effective Breakout. 
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ـ    يابيبا دست اي    ه هست يز صنعت يآم صلحهاي    تيک فعال يفاصله نزد   از نظـر    ي به سالح اتم
ـ   ييکاي درخواست مقامات آمر   يبر مبنا . استبسيار توجه شده     يفن  يسـاز  ي، برنامه غن

 يطـوالن اي    هران به سالح هست   ي ا يابي دست زمانحدود شود که    م قدر  بايد آن  رانيوم ا ياوران
کـا زمـان الزم     يبـرود، آمر  اي    هد سالح هـست   يران اراده کند به سمت تول     يشود و چنانچه ا   

 )Thielmann: 2014: 1-6(. ن اقدام و توقف آن را داشته باشدي واکنش به ايبرا

و مناقشه  یت انقالب اسالمیان ماهیرابطه م( یه اصلی فرضیبررس) ج
  )رانیااي  ه هستيها تیکا با فعالیآمر

ـ ن در جامعه ا   يادي بن ي که محصول تحول   ي انقالب اسالم  يروزيپ  از ضـرورت    ،ران بـود  ي
 ي اسـالم  ي جمهور يبا رهبر و   به نفع اسالم     يتحول در مناسبات قدرت در گستره جهان      

ـ  «ي کـه الگـو    ،کـا يمرآده بـا نگـاه      ين ا يا. ان آورد يبه م ران سخن   يا را  »ي جهـان  يمهندس
. اشـت دتقابل   ،ده بود کر و اجرا    ،ديتول ،يبرال دمکراس ي ل يستياليامپرهاي     آموزه براساس

ـ  ا ي اسـالم  يجمهـور  کا،يد آمر ي از د  )٥٢: ١٣٨٤ ،يافتخار(   قلمـداد  ١يران کـشور سرکـش    ي
  صـدور انقـالب،    يبرا ن انقالب و تالشش   يآغازهاي    امد رفتار آن در سال    يشود که پ   مي

ـ  يساز ثبات  يب ـ  اي    همنطق ـ  نيو ب  رو،  ازايـن  )٤٣: ١٣٨٩ ،يسـجادپور و اجتهـاد    ( ؛ اسـت  يالملل
ـ ااي    هکا به موضوع هـست    ي آمر يکرد تقابل يان رو ي م يتوان گفت ارتباط تنگاتنگ    يم  وران  ي

 مناقشه  يل اساس ي دل آن را ن مقاله   يران وجود دارد و ا    ي ا ي آن به انقالب اسالم    يکرد کل يرو
ـ داند و     خود مي  يه اصل ي فرض وران  ي ا يزآم  صلحهاي    تيکا با فعال  يآمر ـ  و ارز  يبررس  يابي
  .کند مي

  :ند ازا  عبارتيه اصليد فرضيؤمهاي  شاخصه
 يکا با جمهـور   ي آمر مقابله: کاینظر آمر مدران با منطق    ی ا ی تعارض منطق انقالب اسالم    .1

ناشـي   يمعمول جهان هاي    استي دو حکومت در عرف س     ياه  ران، از اختالف  ي ا ياسالم
 از  ياريشه بـس  ير کا،ي آمر به پندار  و   است ي و راهبرد  ي ذات ها  ن اختالف يبلکه ا  ،ودش  نمي

                                                       
1. rogue state. 
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ـ در ا .  مطلـوب غـرب اسـت      يالملل نيستم ب يران در س  ي ناهماهنگ ا  يگري باز ،مسائل ن ي
 ي اسـالم  يه جمهـور  يکا عل ي آمر يد فشارها ي تشد يبرااي    هنيزماي    هان، موضوع هست  يم
  :نديفرما  ميباره دراين يبرمقام معظم ره. است دهکرران فراهم يا

ت ي بشر ي را برا  يديک نظم جد  ينکه انقالب   ي انقالب عبارت است از ا     يچالش اساس 
ران ي ا يتوانست در مرزها    نمي تواند و   نمي  بود که  يامين انقالب، پ  يام ا يارائه کرده، پ  

ه ا ب يم دن ينظام تقس  ،نظام سلطه  ؛مقابله با نظام سلطه است     )امين پ يا (.منحصر بماند 
 »ال تُظْلَمونَ ال تَظْلمونَ و  «منطق انقالب که منطق اسالم است       . مظلوم است  ظالم و 

 ي انـرژ  مـسئله . ها بهانـه اسـت     ه حرف يبق ،نجاستي ا يچالش اصل . است )٢٧٩ :بقره(
  )يسخنران: ١٣٩٢ ،يرهبر(. د نگاه کردين چهارچوب بايرا در ااي  ههست

  : فرمودنديگري ديدر جاايشان 
ـ زننـد کـه ا      مي دماي    هران هست يا از خطر ا   يدناي    هرسان  و يسايمحافل س  اي   هران هـست  ي

 آنچه آنهـا از آن    . کنند  مي يگر بينها فر يا ند،يگو  مي نها دروغ يم ا يگو  مي من !خطر دارد 
ـ ا.  است يران اسالم يا. ستيناي    هران هست يد هم بترسند ا   ي و با  ،ترسند مي  يران اسـالم  ي

  )يسخنران: ١٣٩١ ،يرهبر(. تا به لرزه انداخته اس رياست که ارکان قدرت استکبار
ـ  معلـول الزامـات رژ     فقطران  يااي    ههستهاي    تيکا در برابر فعال   ي مواضع آمر  رو،  ازاين م ي

سـران  . متـأثر اسـت   الملل   نيستم ب يران در س  يا بلکه از نقش خاص    ست،يحات ن يکنترل تسل 
ـ       يب  مـي  يران را دولت  ي ا ي اسالم يکا، جمهور يآمر نظـم   ،گونـاگون  يوکارهاازننـد کـه بـا س

ـ ده و منـافع آن را تهد      يکا را به چـالش کـش      ي آمر يمطلوب و مطابق هژمون   اي    همنطق ده  کـر  دي
د ين با منافع و مالحظات کاخ سف      يفلسط لبنان و  ه،يسور ران در عراق،  ي ا يتياست امن يس. است

ـ ن ا شـد  اي  ه، هـست  وضعيتين  يدر چن . ل تعارض دارد  ياسرائاي    ه منطق سلطهدر منطقه و     ران ي
ـ     يت و مقاصد ا   ي به موقع  ين نگاه يچن  است و  ناپذير  کا، تحمل ي آمر يبرا  يران باعث شـده حت

  ؛)٨٤٢: الف ١٣٨٧ قنبرلو،(.  و شکننده قلمداد شوندنامطمئنز، يران با غرب نياهاي  يهمکار
ـ ااي    هکا در قبـال برنامـه هـست       ی آمر یتیکرد حما ی رو .2  :یاز انقـالب اسـالم    پـیش   ران  ی

 و با   ي از وقوع انقالب اسالم    پيش يخيشدن ازنظر تار   اي  هر هست يران درمس يارارگرفتن  ق
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 و زنهـاور ي آياسـت جمهـور  ي صلح در دوره ريطرح اتم برا.  شد يکا عمل يت آمر يحما
ها  ييکايآمر  مطرح شد،  يناکازاک ما و يروشي ه ي اتم يف فضا پس از انفجارها    ي تلط براي
 ين در فضا  يهمچن. دندکرران را آغاز    يله ا  از جم  ، دوست خود  ياز به کشورها  ي امت ياعطا

 احتمال دارد   عقيده داشت کا  ياالت متحده آمر  يا ابرقدرت، روابط دو  جنگ سرد حاکم بر   
ـ  ،زنهاوريآ.  قراردهد اش  يهدف نظام  ران را ي سابق ا  يشورو  در کـا يآمر س جمهـور  ي رئ

ـ    فرانـسه و   دار با سـران انگلـستان،     ي د هنگام ،١٣٣٦ سال ـ  ،يآلمـان غرب را از  اش    ينگران
ـ       ،ران اعالم ي ا ي شمال ي به مرزها  ي شورو ياحتمال حمله ناگهان   اش   ي و بـه دوسـتان غرب

  )٦٨: ١٣٨٣ ،يليخل(.  شوديران اتميکا الزم است اي حفظ منافع آمريکه برا دکرد يکأت
  : عبارت بود ازباره دراينکا ي آمريبعد ياه اقدام يبرخ

 ١٣٣٦ در سال    آميز  صلحاي    ه هست يکتورهاآن سوخت ر  ي تأم ينامه همکار  ـ موافقت 
  ؛)٤٩: ١٣٨٦ ،يآباد بيغر(

ـ  درصـد بـه ا     ٢٠ يوم باال يل اوران يتحوهاي    تيحذف محدود ـ    ١٣٤٣ران در سـال     ي
  ؛)٣: ١٣٨٥ ،ينظرآهار(

 ،يصـالح ( کا در تهراني با کمک آمر١٣٤٦  در سال  ي مگاوات ٥کتور  آن ر ي اول يانداز ـ راه 
  ؛)٨: ١٣٨٣
 دانشگاه تهران انادتق اسي درصد جهت تحق٩٣ يوم با غنايرانار قرار دادن او   يدر اخت ـ  

)Patrikarakos, 2012: 17(  
ـ لي م ٦ات فروش   ي جزئ بازگوييکا به   يم آمر يتصمـ   ـ ارد دالر تجه  ي در اي    هزات هـست  ي
  ؛)١٩: ١٣٨٥ ،يهاشم( ١٣٥٤ سال

ـ ترت به يقراردادهاس  يبن و پار    با واشنگتن،  ي اتم يسازمان انرژ  آن، برافزون    ب در ي
. شده منعقـد کـرد     يوم کمتر غن  ين سوخت اوران  يمأ ت ي برا ١٣٥٦ و   ١٣٥٥ ،١٣٥٤ يسالها

ـ  ي با سازمان انرژ   شانها براساس قرارداد   ن، آلمان يهمچن ـ  ا ي اتم  بـه   ١٣٥٣ران در سـال   ي
ـ أ بـه ت   ١٣٥٦ در سال ها    ي و فرانسو  ، در بوشهر  يمگاوات١٢٠٠کتور  آنصب دو ر   س دو  يس

  )٢٢: ١٣٨٣ ،يباقر(. شدندمتعهد ن يدارخو وات در مگا٩٠٠ت يظرف بااي  هگاه هستورين
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 مواجهه   شيوه واي    ه هست مسئله دربارهم سابق   ي رژ يها تي از مجموع فعال   يطور کل  به
ـ ا کرديروگيريم    ميجه  ينت کا با آن،  ياالت متحده آمر  يا ـ قبـال ا   ن کـشور در   ي دوره  ران در ي

ـ ن حما رايشدن ا  اي  ههست آمريکا از     بوده و  ي تعامل يکردي، رو يپهلو و آن را تـشويق     ت  ي
  کرد؛ مي

ـ یمکـرر مقامـات ا     يسازکا و غرب در برابر اعتماد     ی رفتار خصمانه آمر   .3  در پرونـده    یران
 جمهوري اسالمي ايران در مواجهه بـا رويكـرد          ي از اصول رفتار   اعتمادسازي: يا هسته

 ،اي هر پرونده هـست   ي درگ يها  دولت همهاي ايران است که در         پرونده هسته  دربارهغرب  
فـرض  اين نكته   .  شده است  فراوانيد  يکأ بر آن ت   ،ازدهميژه در دولت هشتم و دولت       يو به

هـاي    آمده درباره فعاليـت   وجود  دهد كه ريشه بحران به      تشكيل مي بنيادين اين راهبرد را     
بيـشتر  ضـروري و    تمادي مزمن، فزاينـده و البتـه غير       اع  اي ايران اسالمي، نوعي بي      هسته

 چـه   ،هاي اعتمادساز بسياري را      ايران گام  رو،  ازاين ؛ين طرفين است  تفاهم ب ناشي از سوء  
شرح . د، آن هم پس از توافق ژنو برداشت       ي و چه در دوره دولت جد      ،در دوره اصالحات  

  :استچنين  در دوره اصالحات ي غربيکشورهاهاي  ران و پاسخي ااقدامات يبرخ
ـ رفتن داوطلبانـه تعل  توافقنامـه سـعدآباد بـا سـه كـشور اروپـايي و پـذي        يامـضا ـ   ق ي

 ٢٠٠٣  امضاء و به اجرا گذاردن داوطلبانه پروتكل الحاقي در اکتبر          ،سازي هاي غني   فعاليت
  ؛١٣٨٢ مهر/ 

 در ييران و سـه کـشور اروپـا   ين ايب ١٣٨٢ بهمن/  ٢٠٠٤ه  ينامه در فور   ـ انعقاد موافقت  
ـ تعل ،يوتکل الحاق طبق پر نه ارائه اظهارنامه بر   يران در زم  يش تعهدات ا  ي و افزا  ١بروکسل ق ي
ـ اعمال تعل  وژ و يفي قطعات سانتر  يق ساخت داخل  يتعل وژها،يفيش سانتر يآزما مونتاژ و  ق ي

  ؛)٧٧: ١٣٨٧ ،يآباد بيغر( رانيسات موجود در ايسأ تبه همه يساز يغنهاي  تيفعال
ـ      ي و تعهد ا   ١٣٨٣آبان  /  ٢٠٠٤س در نوامبر    ينامه پار  ـ انعقاد موافقت   دن يران کـه تـا رس

ـ  فعال همهصورت داوطلبانه    نده به يآهاي    ماه در    مشخص، يبند ت به جمع  مذاکرا هـاي    تي
ـ تول طـور مـشخص،     و بـه   ي و بازفراور  يساز يمرتبط با غن    يوژهايفيد و واردات سـانتر    ي

                                                       
1. Brussel. 
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ـ سأه ت يا ته ي ،ا ساخت ي،  ومي پلوتون ي جداساز يهرگونه اقدام برا   ،يگاز  يسـاز سات جدا ي
ـ ل اوران يسات تبد يسأک از ت  ير هر   د د يا تول ها ي   شيآزماهمه  وم و   يپلوتون وم را بـه حالـت      ي

  )٨٣٦:  الف١٣٨٧قنبرلو، (. ق درآورديتعل
اي ايران از حالت اضـطراري خـارج و در            در ازاي توافق سعدآباد قرار شد پرونده هسته       

ـ هـاي      گزارش ياما آژانس، ط   ،فصل شود و   آژانس حل  چهارچوب ـ  ياز بقـا  اش    يآت  ي برخ
اي ايران را به حالت اضطراري        ران خبر داد و پرونده هسته     يااي    هتهسهاي    تيا در فعال  ه  ابهام

  .متهم کردكاري و نقض مقررات  ران را به قصور و پنهانيباقي گذاشت و همچنان ا
كار پرونـده ايـران را از دسـتور        متعهد شدند    يي اروپا يبعد از توافق بروکسل کشورها    

ـ ااي    ه موضوع هست   فقط نهاين   وجود   با. ببندندکامالً  و آن را    کنند  شوراي حكام خارج     ران ي
بلکـه   کار خـارج نـشد،     حکـام از دسـتور     ي شورا ١٣٨٣خرداد  /  ٢٠٠٤ در اجالس ژوئن  

  )٧٧: ١٣٨٧،يب آباديغر( .ديب رسين اجالس به تصويران در ايه ايز علي نيداللحنيقطعنامه شد
ـ  تعل يس و اجـرا   ي ماه از انعقاد موافقتنامه پـار      ٩بعد از گذشت حدود      ـ  ي سترده از  ق گ

بات درازمدت جهت حـل وفـصل موضـوع         ي انعقاد ترت  يبرا ييران، طرف اروپا  ي ا يسو
ـ  يران ط ي ا رو،  ازاين ؛نکردهيچ طرحي را پيشنهاد     س  يطبق توافق پار  اي    ههست بـه  اي    ه نام

 قـصد خـود را      ١٣٨٤ مرداد   ١٠/ ٢٠٠٥ اوت   ١  در ي اتم ي انرژ يالملل نيرکل آژانس ب  يمد
ـ ادر پي   .  اصفهان ابراز داشت   UCFسات  يتاسهاي    تي فعال يري بر از سرگ   يمبن ن اقـدام   ي

   موافقتنامـه درازمـدت     چهـارچوب  بـسته خـود را تحـت عنـوان           يي طرف اروپا  ،رانيا
ـ ن ا يب ـ بـا حما   سـه کـشور    ران و ي ـ ت اتحاد ي    ١٣٨٤ مـرداد    ١٤/ ٢٠٠٥ اوت ٥ه اروپـا در     ي

ـ يس ن بسته در سه بخش    يا.  نمود پيشنهادران  يبه ا  ـ يامن  و ياس ـ  ،يت   و ،فنّـاوري   و يصاداقت
ـ  حما براسـاس هـا     يياروپـا . م شده بود  يتنظاي    ههست ـ بـا طـرح     کـا   يت آمر ي  يسـر  کي

ـ  از ا  ،ز با ابهام مواجه بود    ي آنها ن  ييکه جنبه اجرا  اي    ههستري غ ياهشنهاديپ ران خواسـتند   ي
ـ  ها    ي غرب گونه  ايند و   کن را متوقف    شچرخه سوخت هاي    تيفعال  ، خـود  يخواسته اساس

 .کردنـد پيـشنهاد   ن بسته   يقالب ا  را در اي    هچرخه سوخت هست  هاي    تيتوقف فعال يعني  
  )٨١: ١٣٨٧ ،يب آباديغر(
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 بـاره  درشانکردير روييران در تغياعتمادساز اهاي  ن اقدام غرب نشان داد که تالش  يا
 تمايل سياسي وجود دارد تـا       يبلکه حت است،   نداشتهاثر چنداني   ران  يااي    هموضوع هست 
  . را از مسير طبيعي منحرف سازداي ايران پرونده هسته
 را  يطور داوطلبانه تعهدات فراوان    ران به يز که ا  يازدهم و پس از توافق ژنو ن      يدر دولت   

ـ   قيرق و    درصد، ٢٠ شده يوم غن ي از اوران  يميدن ن دکريدرباره اکس  گـرآن بـه    يم د ينمودن ن
 وفـردو    در نطنـز،  اي    هسات سـوخت هـست    يسأتندادن    گسترش ،درصد ٥سطح کمتر از    

 روزانه بازرسان آژانـس     يدسترس ،ي اتم ي اطالعات مشخص به آژانس انرژ      دادن اراک،
کا نـشان داد کـه      يآمر  و يي اروپا ي عملکرد کشورها  يول رفت،يپذ را  ...نطنز و  به فردو و  

ه گزارش  يپابر. ران متوقف نشده است   يه ا يکا عل يم آمر ي تحر ،شده  مطرح يبرخالف ادعا 
 ،مـاه پـس از توافـق ژنـو         هشتتقريباً درمدت    )treasury.gov( کاي آمر يدار ت خزانه وزار

ـ  ،و افراد ها    ها، بانک  ه شرکت يعلرا  د  يم جد يتحر ۵۵ ش از يبآمريکا   ـ ا ي ادعـا  ا ب ط بـا   ارتب
 موارد نشان اين  . ده است کرسم اعمال   يا مسائل حقوق بشر و ترور     يران  يااي    هبرنامه هست 

ـ      ي ا يابي دست واقعاً براي کا  يمرآدهد اگر غرب و      مي ـ با نـد، ا  نگـران  يران بـه سـالح اتم د ي
 هـاي  اقـدام نکـه   ينـه ا  در پيش گيرند،    ران واکنش مناسب    يساز ا  اعتماد ياه  اقدامبرابر  در

  ؛فشار واگذار نموده استبراثر مثابه امتيازهايي تفسير كنند كه  ران را بهياعتمادساز ا
ـ  نا ي حـصول قـدرت و کارآمـد       درنتیجه ی تحقق اهداف انقالب اسالم    .4  فنّـاوري  از   یش
ـ  ا ي اسـالم  يسـتيابي جمهـور    د :اي  ههست  تـوان   بـه   باتوجـه اي    هـسته  فنّـاوري ران بـه    ي

اقتصادي، صـنعتي و تكنولوژيـك،      هاي     در حوزه  کم  دستسازي كه اين انرژي      ظرفيت
ن دفاعي و امنيتي ايجاد خواهد كـرد،        يهمچن  فرهنگي و اجتماعي و     المللي، سياسي و بين  

ـ  ، بـه  ي را پديد خواهـد آورد     بزرگكانات كشور جهش    در مقوله ابزارها و ام      کـه اي    هگون
ن اهداف و   ميا ١ نوعي توازن  ،اختيارگرفتن كامل اين تكنولوژي   ة در درنتيجتوان گفت    مي

ابزارهاي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران به وجود خواهد آمد و اين كـشور را               
                                                       
1. Balance. 
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پيگيـري و   امکـان   اي كـه     گونه  به دهد، بندي قدرت به درجه بااليي ارتقا مي       از نظر درجه  
  .شد بيشتر خواهد يدستيابي به اهداف انقالب اسالم

ـ  ا يلفه قـدرت، بـرا    ؤن م يکا ا يدگاه آمر ي از د  بنابراين، پـذيرفتني نيـست؛ زيـرا       راني
اش   يالملل نيب واي    همنطقهاي    استيد و در س   نک ميران مستقل عمل    ي ا ي اسالم يجمهور

 يبه تکنولوژ  اگر ايران    رو،  ازاين )٩٩: ١٣٨٧ ،يقربان مبر و يس( ؛ستيکا ن ي دولت آمر  يرو دنباله
ـ ين عضو مجموعه امن   يقدرتمندترتواند     مي ،تجهيز شود اي    ههست . دگـرد انـه   ي خاورم يت

ـ  ا يکوشد بـا اعمـال فـشار و انـزوا           مي کاي آمر بنابراين، ـ ران ا ي ن کـشور را بـه توقـف        ي
  ؛)٦٢٢: ١٣٩٠ ،يح و صاليمحسن(. ديخود وادار نمااي  ههستهاي  تيفعال

که  يحالدر:  کشورها دیگرران و   یااي    هکا در قبال برنامه هست    یسه رفتار متناقض آمر   ی مقا .5
 و  ييايميشهاي    افزار مبارزه با گسترش جنگ   هاي    مانيگر پ ي و د  ١ي ت .ي پ .مان ان يران در پ  يا

مواجه خود  اي    ه موضوع هست  بارهکا در يمخالفت آمر   و يتراش عضو است، با مانع    يکروبيم
 پاکـستان،  ل،يبرز ،يستيونيم صه يرژ  هند، مانند ييکشورهااي    ههستهاي     اما برنامه  ،است

هـاي    توقـف برنامـه  ين کـشور بـرا  ي و انيستکا خطرناک ي آمرديدژاپن از  و  يکره جنوب 
ن کشورها آنها را تحت فشار      يدر ا اي    ههستهاي    شيآزماندادن    انجاموم و   ي اوران يساز يغن

 فنّـاوري  فروش   مسئله ،خانريعبدالقد  پاکستان، ي از آنکه پدر اتم    پس يحت .دهد  نمي قرار
 در  ي جد يديتهدرا   نامتحداين  کا  ي آمر ،دکر مطرح   يکره شمال   و يبيل ران،يبه ا اي را     ههست

  ؛)١٣: ١٣٨٤ ،يبالديگار(. ندانستاي  ه هستفنّاورياشاعه 
 ي به کـشورها   ی انقالب يشورتوسط ک اي    ه هست یی موفق خوداتکا  يالگو عرضه   مقابله با . 6

ـ آم  صـلح  ي به توانمند  يران اسالم ي ا يابيدست: جهان سوم  بـا وجـود    آن هـم    اي    هز هـست  ي
ناپـذير    تحمـل کا  ي آمر يبراو موانع گسترده آنها،     بزرگ جهان،   هاي    قدرتهاي    مخالفت

توانـد    مـي  کايآمرهاي    استيمخالف س   مسلمان و  ،ي انقالب يکشورنخست،  را  يزاست؛  
مانـان  يپ  هـم نکه متحـدان و يتر ا مهم  وآورددست را به   اي    ه منطق ي هژمون يوع ن گونه  نيا
کـا درصـورت    يمخـالف آمر    و ي انقالب يد که کشورها  يجه خواهند رس  ين نت يکا به ا  يمرآ
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. افـت ين توان دسـت خواهنـد       ي به ا  ، سرانجام ي راهبرد يياست خوداتکا يکردن س  دنبال
چ توسـعه   يکا ه يه بر آمر  يبدون تک  ةبا گزار  ييون الگ يت چن ي موفق )١٠٣: ١٣٨٨ ،ياق زند يغرا(

را  يمقـام معظـم رهبـر      ة فرمود ودر تعارض است     ،رديگ  نمي  صورت يشرفت مهم يو پ 
بـه سـمت      که خارج از قلمرو قدرت آنها به توسـعه و          يکشور آنها با هر  «: کند  اثبات مي 

  ؛)يسخنران: ١٣٨٤ ،يرهبر( .»ندا مخالف، رقابت با آنها حرکت کند

  یابیارز ل ویه و تحلی تجز)د
ـ  يل وجود ذخا  يران را به دل   يااي    ه هست يها تيها، فعال  ييکايآمر  ،يلي فـس  يم انـرژ  ير عظ

ـ يها از شرکتاي  ه سوخت هست يداريامکان خر  مقرون به صرفه نبودن،    قـصور   ،ي غرب
 توجه   که دانند  مي ريناپذ هيتوجاي    هز هست ي گر مسئله  و ، اطالعات به آژانس   دادنران در   يا

  :نکات راهگشا خواهد بوداين به 
تـوان   يم اي  هبه سوخت هست  نيازي     بي  نفت وگاز و   ير غن ي وجود ذخا  يدرباره ادعا ـ  

ـ  باعـث تحـرک ب     يليفـس هـاي     يدر کنار انـرژ   اي    ه هست ي انرژ وجودگفت   شتر بهبـود   ي
هـاي    يشـود و انـرژ      مـي  انداز توسـعه    شده در چشم   ينيب شي پ يفن  و يت اقتصاد يوضع

ـ  يگر بـه بهبـود وضـع      يکـد ي توانند در تعامـل بـا      مي اي  ه و هست  يليفس  از نظـر    يت داخل
 قـدر  نفـت وگـاز هر     ير انرژ ين ذخا يهمچن. )١٣: ١٣٨٦ ،ياق زند بغرا( . کمک کنند  ياقتصاد

 ن و يگزيجـا هـاي     يآوردن بـه انـرژ     ي رو بنابراين،شوند،    سرانجام تمام مي   ،دن باش يغن
ـ  نـده يآهـاي      نـسل  ي نفت وگاز برا   ي انرژ ينگهدار هـاي    ل آنهـا بـه فـرآورده      ي تبـد  ا، ي

ز يآم  صلح ياز انرژ برداري    ران به بهره  يدولتمردان ا  رو،  ازاين ، است يتر ضرور ارزشمند
ـ ناي    ه هـست  ياز منابع انرژ  برداري    ت بهره يرينکه مد يضمن ا . اند  پرداختهاي    ههست  در  ،زي

  دارد؛ يانيت شاي خود اهميجا
د گفـت کـه     يبااي    هز هست يآم صلحهاي    تي مقرون به صرفه نبودن فعال     يدرباره ادعا ـ  

 نـده، ي آ يهـا   در سـال   يتوسـعه اقتـصاد   هـاي     اسـت يت و س  ي نرخ رشد جمع   به  باتوجه
ـ  تول ياز دارد که بـرا    يهزار مگاوات برق ن    ران ساالنه به هفت   ي ا ي اسالم يجمهور ـ د ا ي ن ي



 ١٢٧      دي موازنه تهديتئور د بريکأبا ت راني ايا ز هستهيآم  صلحيها تيکا در مواجهه با فعالي مناقشه آمريها شهير

 ون بشکه نفت  يلي م بايد دويست ساالنه   ،يلي سوخت فس  يها روگاهيق ن يزان برق از طر   يم
ـ زهـاي     ي آلودگ ، آن يبودن معادل پول  افزون بر باال  د که   شومصرف   ـ يست مح ي هـم،   يط

اي   ه هـست  يهـا  روگاهيق ن يزان برق از طر   ين م يد هم ي تول يکه برا  يحالدر ؛خواهد داشت 
 همچنـين  )٤٧: ١٣٨٣ ،يجوان(. از است ي ن يارکمترينه بس يهزنخستين   يگذار هير از سرما  يغ

ـ مراتـب ارزش ب     به يميپتروشمانند   يلي تبد عي در صنا  ياستفاده از منابع نفت     ي بـرا  يشتري
شـدت ارز    براي تـأمين سـوخت، بـه       خواهد داشت و مصرف آن در داخل         يکشور در پ  

: ١٣٨٧ ،يآباد بيغر(. دهد  مي  قرار الشعاع  تحت را   يعيصادرات نفت خام وگاز طب     حاصل از 
 دولتمـردان کـشور     شود کـه     را بپذيريم، اين پرسش مطرح مي      ن ادعا يااگر   نيهمچن )٥٦

ـ رژبـه   کردنـد و      نمـي  ن موضوع توجه  يبه ا  ي انقالب اسالم  يروزيش از پ  يکا تا پ  يمرآ م ي
ـ چگونـه از تما    ورويکردي حمـايتي و تـشويقي داشـتند،          يپهلو  يل کـشورشان بـرا    ي

 کـه عربـستان     درحـالي  ،دهنـد   مـي   خبـر  يدر عربستان سـعود   اي    هسته يگذار هيسرما
  ؛)١٨٥: ١٣٩٢عصاره،(. شود  ميجهان شناختهکننده نفت در ن صادريتر بزرگ

 ،نيـز  ي غرب يها از شرکت اي    هن سوخت هست  يمأت  و يداري امکان خر  ي ادعا دربارهـ  
 درواقعتاکنون  . دکرکشور اشاره   اي    ه هست يازهاين ن يمأ ت ين الزم برا  ي تضم نبودنبه  بايد  

ـ  بـراي  يآور حقـوق   چ نوع تعهد الـزام    ي ه ي صنعت يکشورها ـ  ن ن سـوخت مـورد    يمأ ت  ازي
 اي بـا نـام      هتيکم آژانس   ١٣٦٠در دهه    )١٥٥: ١٣٨٤ ،ياحد(. اند را نداده اي    ه هست يکتورهاآر

ـ  ،روگـاه دارنـد   ي که ن  يي کشورها ي رفع نگران  يبرااي،    ه هست يازهاين ن يمأن ت يتضم  ي ول
ـ يتـه نت  ين کم يهفت سال مذاکره ا   اما   ،دکرجاد  يند ا کن نميتوليد   سوخت نداشـت،  اي    هج

ـ  ي تـضم  ي برا يآور حقوق   الزام يالملل نيسند ب چ  يه بنابراين، اي   هن سـوخت هـست    يمأن ت
ران ياز ايمورد ناي   هن سوخت هست  يمأ ت برايها   يرفتار گذشته غرب  همچنين  . وجود ندارد 

 ي از انقـالب اسـالم  پـيش کـا  يآمر.  اسـت يينه خودکفـا ي انتخاب گزي برا يگريل د يدل
 پس از انقالب مانع حمـل       ، اما شت تهران دا  يل سوخت رآکتور اتم   ي تحو ي برا يقرارداد

ـ  در اروپـا دارد کـه هنـوز بـه کـشور تحو             uf6تن  ٦٠ران  يا. ران شد يسوخت آماده به ا    ل ي
بيش از  اما  بود،  کرده   يداريمنس خر ياز ز را  روگاه بوشهر   يه ن يسوخت اول ران  يا. اند  ادهند
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ادرات آن بـه     مجوز ص  ،زيسرانجام ن   و تحويل ندادند، ران  ي به ا   آن را  ف شد و  ي سال توق  ٣٥
 امـا  ،ف را دارد  يورودي يساز يدرصد سهام کارخانه غن    ١٠ران  ين ا يهمچن. ران لغو شد  يا

با کـاربرد   ها    زوتوپياويد راد ي تول يبراايران  که   ران داده نشد  يوم به ا  يک گرم اوران  ي يحت
ـ  است ا  يعي طب )٦٤ و ٦٣: ١٣٨٧ ،يب آباد يغر(. داشت ياز فور ي ن به آن  يپزشک ن مـسائل هـر     ي

  کند؛ ميمجبور  يينه خودکفاي را به انتخاب گزيرکشو
 قـصور اعـالم شـده در        بايد گفت کـه     اطالعات به آژانس   دادنران در   ياـ درباره کوتاهي    

 و تـاکنون    است يقطعات واردات به سبب    و   )١٥٦: ١٣٨٤ ،ياحد( ،يار جزئ يران بس ياهاي    گزارش
ـ  و   ،گذاشته صحه ن  يران به سمت سالح اتم    يگاه آژانس بر انحراف ا     چيه  يگونـه مـدرک    چيه

  ؛)yjc.ir: ١٣٩٢ ف،يظر(. ده است نشان ندا،استاي  هحات هستي تسلدرپيران ينکه اي برايمبن
د گفت، بـا    ي با ي به سالح اتم   يابيران و دست  يااي    ه هست فنّاوريک  يدرباره فاصله نزد  ـ  

ارد حتـي   از مـو   ياريبسدر   که   ي اتم ي انرژ يالملل ني آژانس ب  يپادمانهاي    وجود نظارت 
اي   هکدام از اجزا و عناصر برنامه هست       چي، ه است يالملل نيمرسوم ب هاي    فراتر از پروتکل  

 داوطلبانه پروتکـل    ي با اجرا  همچنين ايران . ماند  نمي د بازرسان آژانس پنهان   يران از د  يا
ـ سأ مناطق مورد نظـر، اعـم از ت        همهع و سرزده از     يوسهاي    ي امکان بازرس  ،يالحاق سات ي

 کـه در    کنـد   مـي   فراهم ي اتم ي انرژ يالملل ني بازرسان آژانس ب   يه و نشده را برا    شد اعالم
ـ اهاي    تي امکان انحراف در فعال    ،اين صورت  ـ . داشـت ران وجـود نخواهـد      ي  ،نيهمچن

اش  اي  ه بر برنامه هست   ياعمالهاي    تيران در توافقنامه ژنو و محدود     يتعهدات داوطلبانه ا  
به حتي اگر بخواهد،    ست و   يناي    هد سالح هست  ي تول پيدر  وجه   چيه ران به ياثبات کرد که ا   

ـ دقهاي    ي بازرس به  باتوجه و   يلحاظ فن  ـ       ي ـ  نيق و روزانـه آژانـس ب ـ  ي انـرژ  يالملل ، ي اتم
ـ وجـه التـزام ا    . سـاختن آن را نخواهـد داشـت        يمدت امکان عمل   کم در کوتاه    دست ن ي

ـ ر اورانيل ذخـا ي و تبـد  ، درصـد  ٢٠ يسـاز  ي توقف غن  به  باتوجهموضوع   د يبـه اکـس  وم ي
شتر ژست  يران ب يااي    هز هست يد گفت که طرح موضوع گر     ي با بنابراين،. شود  مي مشخص

 بـا   آمريکا ،درواقع.  ندارد  هشير ينيات ع يواقع در و   ستکايآمراي    ه و فشار رسان   ياسيس
هـاي    تي محـدود  توانـد   مـي  است که هم     يريازگي امت در پي بيشترين  ن موضوع   يطرح ا 
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ز ين دستاو يادر آينده    و هم    ،ران اعمال کند  يااي    هبر برنامه هست   يستميسري و غ  يفراپادمان
  )inhnews.ir: ١٣٩٣ ،يصادق(. ديران حفظ نماي بر ايميفشار دابراي  يرا ابزار
اي   ه برنامه هـست   منحرف نشدن بر  ايران   ين اساس ي، تضم يت فراتر از بحث فن    ينهادر

 ين نظـام  ي و دکتـر   ي،ا   دربـاره منـع سـاخت سـالح هـسته          ١ رهبرمعظم انقـالب   يفتوا
  .استآن اساس ران بري اي اسالميجمهور

ـ ، ر يران به سالح اتم   ي ا يابيکا از دست  ي آمر يد نگران يؤل م يدالشدن   رد   به  باتوجه شه ي
 از  ياري بـس  چون؟  شود  مين  ييران چگونه تب  يز ا يآم  صلح يها تين کشور با فعال   يمناقشه ا 

بايـد   يران به سالح اتم   يا يابياز دست ن کشور   ي ا يه نگران ي توج برايکا  ي آمر مدنظرل  يدال
کا در مواجهه   يجه گرفت که رفتار آمر    يتوان نت   مي ،کرد  مي دايمصداق پ  زي از انقالب ن   پيش

 ي بـه انقـالب اسـالم      ناش نگرش چهارچوبدر   ،رانيااي    هز هست يآم  صلح يها تيبا فعال 
  .ريشه داردران ي حاکم بر اينظام ارزش  وش،يها وآرمان
 نـشان داد کـه      ي انقالب اسالم  يروزيبعد از پ    و پيشران  يااي    هستت ه يسه وضع يمقا

 ي وتعامل يقي تشو يکردياز رو اي    ه هست فنّاوريران به   ي ا يابيکا در قبال دست   يکرد آمر يرو
  .ر کرديي تغي و چالشي تقابليکرديبه رو

 بـا ي  يالملل در مقابل كشورها    ني غالب نظام ب   يد، كشورها يه تئوري موازنه تهد   يپابر
 افزايش قدرت آنها را تهديـد       رو،  ازايناند؛    در پي ايجاد توازن    يفرامرز  و ياف انقالب اهد
 ي انقالب يکشورها  و يالملل ني ب يها  آنچه در روابط ميان قدرت     ديگر  عبارت  به دانند؛  مي

ـ ياهـداف کـشورها    برداشت و ادراك آنهـا از      دارد،اهميت   ـ م  وي انقالب ـ ي  ناشزان قدرت
ويـژه آمريكـا بـا       ، بـه  هاي خارجي   نوع روابط قدرت    ين اساس،  بر ا  ، تهديد است  درمقام

 بلكـه   ،م نگران نباشند  ين رژ ي از افزايش قدرت ا    فقط نهشد   رژيم پيشين ايران موجب مي    
ـ اي  ه هـست فنّاوري تجهيز به برايق آن كننده و مشو   ياري پـيش از   ،هـا  ييآمريكـا . ندباش

                                                       
ـ  ن يجمعهـاي کـشتار     ده از سـالح   گاه قائل بـه اسـتفا      چي ه يفقه  و يني د ي مبان  براساس راني ا ي اسالم يجمهور« .1 » .ستي

» .ممنـوع اسـت    از نظر اسـالم حـرام و      اي    ههستهاي    م که استفاده از سالح    يما اعالم کرد   «)يسخنران: ١٣٨٢ ،يرهبر(
 )يسخنران: ١٣٨٨ ،يرهبر(
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 و اسـتراتژيكي    اساسـي منـافع   ابط  روين   ا از و   داشتنداي با ايران      روابط صميمانه  انقالب
 و براسـاس    دانستند  مي ايران را از متحدان اصلي خود در خاورميانه          وآورند؛    دست مي   به

نقش ژاندارمي نظامي خـود را در منطقـه بـه           » نيكسون و كسينجر  «استراتژي دوستوني   
  .شاه واگذار نمودند

کـا در منطقـه     ين منافع آمر  يمأه ت ران زمان شا  يژه ا يو  منطقه،کار ي بر نقش ژاندارم   افزون
ـ ن امن يمأت ،ي غرب يحفظ بازار کاالها   نفت خام به غرب،    ان صدور يبود که استمرار جر    ت ي

ـ  امتحـد  ت از دوستان و   يحما  و يبانيپشت ،يستيونيم صه يرژ دفـاع در    کـا، يآمراي    هن منطق
ـ يحب(. شـد  مـي را شامل    يمردمهاي    امي ق يسرکوب سم و يمقابل کمون  همچنـين   )٤٧: ١٣٨٥،  يب

 رو،  ازايـن   ؛كننده و حافظ منافع اياالت متحـده آمريكـا در منطقـه بـود              رژيم پهلوي تأمين  
  .اي ترغيب و اين تكنولوژي را به ايران منتقل نمود  هستهفنّاوريآمريكا ايران را به دستيابي 

  :ديگو  ميباره دراين ١ کمپيجفر
 کـا يآمر شـروع کـرد،    ١٩٧٠ و ١٩٦٠هـاي     ران را در دهه   يااي    ه شاه برنامه هست   يوقت

ـ تعط روگـاه بوشـهر را    ين  داشت تا  ياديفرصت ز   کـا و  يمتحـد آمر   امـا شـاه،   . ل کنـد  ي
 ييل را شناسا  ي اسرائ ياز طرف . ج فارس بود  يدر خل  ن کشور ي ا ين ستون دفاع  يتر محکم

   (Kemp, 2004: 45). کا بوديش در جهت منافع آمريها استي سيطور کل  بهکرده بود و
يكـي از   حکومـت   ي ايـران بـه سـرنگوني محمدرضـا و فروپاشـي             انقالب اسـالم  

امـواج  الملـل    در نظـام بـين     ، منجـر شـد    ،ويـژه آمريكـا     بـه  ،پيمانان و متحدان غرب    هم
 که  يد کشور يت جد ين وضع يا در. اي و جهاني ايجاد كرد     اي را در مقياس منطقه     گسترده

هـاي    ي اسـتراتژ  ياساساي  ه  هياز پا  ژاندارم منطقه و   ره ثبات، ي جز ي متماد يها  سال يط
 بـدل شـد و     ن کـشور  ي ا دلخواهنظم   زننده ساختار و   همبر  و يثبات يبه عامل ب   کا بود، يآمر

  . آن را مختل کرديتيامنهاي  ستميس
تقريباً همه   و   بودالملل دوقطبي    اتفاق افتاد كه سيستم بين    انقالب اسالمي ايران    زماني  

. ر قدرت آمريكا و شوروي تقسيم شده بودند       اب هاي نفوذ دو   كشورها به متحدان يا حوزه    
                                                       
1. Geoffrey Kemp. 
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ران از انقالب عليه شاه، سـازگاري آن رژيـم بـا            يمردم و رهبران ا    هاي مهم  يكي از انگيزه  
سيـستم و   آن   طبق رويكرد قانون اساسـي جديـد ايـران،           بودآشكار  . سيستم موجود بود  

تـصريح  . شـود اقـدام   ي  جد براي تغيير آن     بودو ضروري   فتني نبود   ساختار موجود پذير  
ريـشه در   . ..ن و ان بـر مـستكبر    ا امت واحد جهـاني، پيـروزي مستـضعف        مانندهايي   ايده

گراي انقالب داشـت كـه حـضرت امـام           هاي اسالم  هاي ديني حاكم بر تئوريسين     آموزه
  )٣٦٠: ب ١٣٨٧قنبرلو، (. داشتتأكيد بر آن  نيز خميني

، جمهوري اسالمي ايـران،     ي براصول متعدد قانون اساس    يمبتن مراتب و براساس اين   
 و پيگيري مطالبـاتي     ،هاي سياست خارجي   گيري اي را در جهت    اهداف وسيع و گسترده   

دريـغ از    تعهد برادرانـه و دفـاع از حقـوق مـسلمانان، حمايـت بـي              کرد؛ مانند     دنبال مي 
طلبانه مستـضعفان در برابـر مـستكبران، عـدم           مستضعفان جهان، حمايت از مبارزه حق     

پذيري، طرد كامـل     جويي و سلطه   گر، نفي هرگونه سلطه    هاي سلطه  بر قدرت تعهد در برا  
  .استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب

هاي احياطلبانـه اسـالمي      ، امواج ناشي از انقالب ايران به حركت       چهارچوبدر اين   
 افـزايش   بـه و نگراني و دغدغـه رو     ها    استقبال ملت  بادر خاورميانه حياتي تازه بخشيد و       

ايـن انقـالب    در سطح جهان اسـالم       ١گفته برنارد لوئيس   به. اي منطقه مواجه شد   ه دولت
 ، جوامعي كه با آنها منظومـه گفتمـان مـشترك داشـت            بر همه تأثيرات شگرف و عميقي     

اصـالت و مـشروعيت نظـام       باعـث چـالش      ،در سطح جهاني   نهايتدربرجاي گذارد و    
يـران بـه وجـود حـق وتـو در           اعتراض شديد ا  . شدهاي پاياني جنگ سرد      دوقطبي سال 

شوراي امنيت سازمان ملل، انتقاد به مناسبات اقتصادي ناعادالنه ميان كشورهاي صنعتي            
ويـژه    بـه ،بودن روابط فرهنگـي ميـان شـمال و جنـوب       سويه  و در حال توسعه و نيز يك      

هـاي پررنـگ     آفرينـي   ديگر نقش  از و تحقير آن     آمريکا قدرت و هيمنه     کشيدنچالش   به
  )٣٥٨-٣٤٢: ١٣٨٩خاني،  حسن(. بودالمللي  اسالمي ايران در عرصه بينانقالب 

                                                       
1. Bernard Lewis. 
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ـ    يها  قدرت ديگرهمراه   کا كه يآمر الملـل همـواره بـر حفـظ وضـع           ني غالب نظام ب
با نظامي مواجه شدند كه سياست خـارجي         رانيپس از انقالب ا    ،كردند موجود تأكيد مي  

نـويني در     نظـم  طـرح  و مـدعي     تنپذيرفبرخاسته از آن هنجارهاي حاكم بر اين نظام را          
 يهـا  سياسـت المللـي،     هاي برتر بـين     قدرتدر چنين وضعيتي    . المللي است  عرصه بين 

هـا و رفتارهـايي خـارج از       مثابـه سياسـت    الملل به  در عرصه روابط بين   را  خارجي ايران   
  .دانستندمثابه تهديد   حتي بهوالمللي  قاعده و عرف بين

المللي   اصول بنيادين سيستم بين    فقط نهالمي ايران   از ديد اين كشورها، جمهوري اس     
عضو كامالً متفاوت بـا      در جايگاه المللي    بلكه با مداخله در صحنه بين      ،دکشي چالش   بهرا  

ـ  الملـل را مخـدوش مـي        همگون و منسجم نظام بين     هاعضاي ديگر چهر   براسـاس  . دکن
منـافع  بـراي    يهديـد تالش براي دگرگوني ايـن سيـستم ت       ايران با   د  يتئوري موازنه تهد  

 دولـت يـا     بنابراين،. شود الملل تلقي مي   هاي غالب در نظام بين     بازيگران اصلي و قدرت   
 مجاز خواهند بود با اتخـاذ رويكردهـاي       ،اند هايي كه در معرض تهديد قرارگرفته      دولت

  . كنندرفتارالمللي  كننده نظم بين  عنصر مختلبا او مانندتقابلي در برابر اين كشور 
ـ  موقع ، واشنگتن يالملل  بينت  يامن سسه علوم و  ؤم ري مد ١،تيد آلبرا يويد ـ ت ا ي االت ي

. دانـد   مـي  رانيه ا يکا عل ي آمر ي تقابل يکردهايدر منطقه عامل رو   را  مانانش  يپ هم متحده و 
  :ديگو  ميباره دراين يو

 منع گسترش آنها در منطقـه       واي    هحات هست يبه تسل  کايد اعتراف کنم دولت آمر    يبا
ـ  يمتحدانش در خاورم   ت خود و  ي بلکه موقع  ،دهد  نمي تيجه اهم و چيه به ش از  يانه ب

ـ ااي    هحاال اگر برنامه هـست    . ت است يگرحائز اهم يز د يهرچ ـ کننـده ا  ديران تهد ي ن ي
  )٩: ١٣٨٤ ت،يآلبرا(. د با آن مقابله کردي با،ت باشديموقع

 خـود   يربرتبايد   ايدن  در اش  ي حفظ برتر  يکا برا يمعتقد است آمر   ٢ کردسمن يآنتون
 در رتبه نخـست بـه کنتـرل و         که   ديانه حفظ نما  ي خاورم يتيامن -ياسيسهاي    انيجر را بر 

                                                       
1. David Albright. 
2. Anthony Cordesman. 
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ـ ااي    هبه کنتـرل برنامـه هـست       کنترل ايران    ازمند است و  يران ن يمهار ا  . ران وابـسته اسـت    ي
(Cordesman, 2009: 66) کننـد   بيان مـي ان شرارت يدر کتاب پا ٢لچارد پرير  و١د فروميويد

در اصل  . ران است يم ا يرژ مشکل خود . استاي    هحات هست يش از تسل  ين ب رايمشکل ا که  
 در كـانون    اکنـون اي كـه      مسئله هـسته   رو،  ازاين )٣١-١١: ١٣٨٤ رودلف،( ؛دشود نابود   يم با يرژ

 موضوعي مستقل و قـائم بـه ذات نيـست و فـشارهاي              ،مخاصمات ايران و آمريكا قرار دارد     
فقـط از  اي چه از خـالل آژانـس و چـه خـارج از آن             ستهواشنگتن به ايران در زمينه پرونده ه      

مـسئله  حقيقـت   در. شـود  اي ناشـي نمـي      دستيابي ايران به سالح هسته     براينگراني آمريكا   
 تعارض منطـق انقـالب   ير مقام معظم رهبريبه تعبو تر  بخشي از مسئله بزرگ اي ايران    هسته
  )يسخنران: ١٣٩٢ ،يرهبر(. است  با نظام سلطهياسالم

 بندي و نتیجه جمع )و
 آميـز   صـلح هـاي     تيکا در مواجهه با فعال    يمناقشه آمر هاي    شهيمقاله درصدد تبيين ر   اين  
 آنکـه در    با وجـود  . د بود ي موازنه تهد  يد بر تئور  يکأران با ت  ي ا ي اسالم يجمهوراي    ههست

ن يـي ف مفهوم موازنه و تب    يدر تعر هايي    تيمحدود ،رانيااي    ه هست مسئلهل  ي تحل يراستا
ج ي نتـا  امـا شود،    مي د مشاهده ي موازنه تهد  يبزرگ در تئور  هاي    ک قدرت ير استراتژ رفتا

ـ  ا ي و محور کانون   ي گزاره اصل  به  باتوجهنشان داد    ـ ن نظر ي م درک  ي مفـاه  براسـاس  ه کـه  ي
 کـا در مواجهـه بـا      يمناقـشه آمر  علـت   توان   يم افته است، يد سامان   يد و توازن تهد   يتهد
تـوان گفـت     مـي درواقـع   . دکـر ل  يتحل ه و ين را تجز  راي ا اي  ز هسته يآم صلحهاي    تيفعال

ـ م  وي انقالبيکشورها يکردهايرو ل اهداف ويالملل به دل ني نظام بيگران اصل يباز زان ي
ـ  احساس تهد  يالملل  بينستم  يس وشان  نياديتعارض آنها با منافع بن     بـر آن     و کننـد   مـي د  ي
 مورد  يها تيها وقابل  ي به توانمند  يابي را در جهت دست    ي انقالب ياساس تالش کشورها  

ـ هاي    کالهک وجود رو،  ازاين ؛نندک  مي در برابر آن ائتالف    تابند و  نميبر ازين ـ  رژ ياتم م ي
                                                       
1. David Frum. 
2. Richard Perle. 
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نـوع نگـاه حاکمـان       لي دوم، به دل   يران در دوره پهلو   يااي    ههستفعاليت  ا  ي ،يستيونيصه
 يتراش  مانع با مخالفت و   ن کشور يت ا يامن  آنها در حوزه منافع و     ينيآفر  به نقش  ييکايآمر

ـ از ماه هـا     ييکـا يآمرل برداشت غلـط     ياما به دل   ،شود  نمي مواجه و اهـداف انقـالب      تي
صه ر در ع  ي راهبرد يها تين قابل يمأتبراي   ي اسالم ي جمهور فعاليت مسئوالن  ،ياسالم

ـ         تهديد منافع  اي،  هز هست يآم  صلح فنّاوري  بـا  و   شـود   مـي  يو نظـم جهـاني مطلـوب تلق
 .اند رانيجاد توازن در برابر اي ا به دنبالباره دراين يالملل نيب يساز اجماع

ــ ــوم ،نيهمچن ــتنتاج مفه ــاياس ــن ج ي از نت ــشاناي ــه ن ــيمقال ــد،  م ــسئوال ده  ن وم
کـا  ي آمر يل نگران يکشور به دل  اي    ه با پرونده هست   مواجههد در   يگذاران کشور نبا   استيس

ـ  رفـع ا   ي تالش برا  ي در راستا  يران به سالح اتم   ي ا يابياز دست  ـ  ي ـ يب خـوش  ،ين نگران  ين
 ينينش  عقبگام و به ند گاميکشور را در فرا وداشته باشند وفصل موضوع  براي حلکاذب 

ـ خ همچنين خوش . قرار دهند اي    ه هست يها تي از موفق  يجيتدر   اسـت کـه تفـاهم،      يالي
ـ ران را پايااي  ه بر سر پرونده هست يا مصالحه احتمال  يتوافق   ـ کـا و ا يان مناقـشه آمر ي ران ي

ـ  ا يمنافع مل  و يت انقالب اسالم  يت و مشروع  يکا هو ي که آمر   زماني تارا  ي ز ؛ميبدان ران را  ي
ـ    ران در منطقه و   يگاه ا ياز جا اي    هنانيب  واقع يابيارز ت نشناسد و  يبه رسم   الملـل  نينظـام ب

ـ ااي    هاست تقابل با برنامـه هـست      يس نداشته باشد،     از دانـش    يدر سـطح  کـم     دسـت ران  ي
ادامه خواهد    داشته باشد،  يت راهبرد يجاد ظرف يت ا يلکه قاب اي    هز هست يآم  صلح فنّاوري و
ـ ا ،يگـذار  اسـت يدرعرصـه س   طلبد مـسئوالن کـشور،      مي تين واقع يا. افتي  يستادگي

  .کار قرار دهند را در دستوريکي تاکتينينش نانه و عقبيب واقع

 کتابنامه
ـ پلماتي د يهمشهر ،يديترجمه جواد حم   ،»يا معامله غرب  يحق آشکار   «. )١٣٨٤( ديويد ت،يآلبرا  ،کي

  .٢٥-٨ ص،٥٩ شماره

ـ ااي    هکا در قبال برنامه هـست     ي آمر ياستراتژ. )١٣٨٤( افسانه ،ياحد ـ ااي    هپرونـده هـست    ران، در ي  :راني
  .معاصر ابرار تهران، ،نظرها روندها و



 ١٣٥      دي موازنه تهديتئور د بريکأبا ت راني ايا ز هستهيآم  صلحيها تيکا در مواجهه با فعالي مناقشه آمريها شهير

سـال   ،فصلنامه راهبـرد   ،»يخارجاست  يب به س  ي رق يکردهايرو سم و يرئال«. )١٣٨٦( اکبر يعل ،ياسد
 .٢٥٢-٢٢٣، ص٥٦ رهشما نوزدهم،

ـ يتجـارب ا    و ي جهـان  يرونـدها  :کير تحـول مطالعـات اسـتراتژ      يس. )١٣٨٤( اصغر ،يافتخار  در ،يران
 .يپژوهشکده مطالعات راهبرد تهران، ،راني اي اسالمي در جمهوريت ملي امنياستراتژ

 .تهران، اداره سياسي، ها روندها و چالش اي ايران هسته .)١٣٨٣(باقري، سيامك 

فـصلنامه   ،»ي رهبـر معظـم انقـالب اسـالم        يمواضع اصـول   واي    ه هست فنّاوري«. )١٣٨٣(. ..داي ،يجوان
 .٤٩-٣٩، ص١٢ شماره سال سوم، ، روزياسيمطالعات س

 شماره ،استيس ن و يفصلنامه د  ،»يا هسته فنّاوري  و ي انقالب اسالم  يروزيپ«. )١٣٨٥( ديحم ،يبيحب
 .٦٦-٣٥، ص ٨ و ٧

مجموعـه مقـاالت گفتارهـايي      ،  »الملل نقالب اسالمي ايران و نظام بين     ا«. )١٣٨٩( خاني، محمد  حسن
 .، تهران، دانشگاه امام صادقدرباره انقالب اسالمي

ـ يفصلنامه مطالعـات س   ،»رانيااي    هکا در قبال پرونده هست    ياست آمر يس«. )١٣٨٣(. ..اسدا ،يليخل  ياس
  .١٠٠-٦٧ ، ص١٢ شماره سال سوم، ،روز

ـ کا در قبال ا   ياست آمر يس. )١٣٨٤( تريپ رودلف،  بهـزاد   ترجمـه  ،هاويسـنار  و هـا  نهيت،گزيوضـع  :راني
 .ابرار معاصر تهران، ،ياحمد

 پس از   يالملل نيدات ب يتهد  غرب و  يتينگرش امن «. )١٣٨٩( دهي، سع ياجتهاد؛  کاظم محمد سجادپور،
 .٥٩-٢٥، ص١ شماره سال ششم، ،ياسيفصلنامه دانش س ،»جنگ سرد

ـ ي و د  الملل  بينروابط  . )١٣٨٧( ارسالن،  يقربان رضا؛ مبر،يس  ،ي صـلح در نظـام متحـول جهـان         يپلماس
  .سمت تهران،

 leader.ir:  مندرج در،١٣٨٢ مرداد ٢٧ ،دار مسئوالن وزارت خارجهي در ديمقام معظم رهبر

  leader.ir: رج در مند،١٣٨٤ ارديبهشت ١٨ ، در جمع مردم رفسنجانـــــــــــــــــ
  leader.ir:  مندرج در،١٣٨٨ خرداد ١٤، ينير سالگرد ارتحال امام خمد ـــــــــــــــــ
  leader.ir:  مندرج در،١٣٩١خرداد  ،ينيدر سالگرد ارتحال امام خم ـــــــــــــــــ
  leader.ir : مندرج در،١٣٩٢ شهريور٢٦ ،دار فرماندهان سپاهيدر د ـــــــــــــــــ

سـال   ، روز ياسيفصلنامه مطالعات س   ،»ران از آغاز تاکنون   ياي  ا  هروند هست «. )١٣٨٣( اکبر يعل ،يصالح
  .٣٦-٦ص ،١٢ شماره سوم،

  inhnews.ir : مندرج در،١٣٩٣ تير ٢٦ ،رانيااي  هز هستيگر کا ويآمر د صاحب،يس ،يصادق



 ١٣٩٣پاييز و زمستان / شمارة ششم / سال دوم / هاي سياست اسالمي            پژوهش١٣٦

  YJC.IR:  مندرج در،١٣٩٢ آبان ٧  ،ABC ييکايمصاحبه با شبکه آمر جواد، محمدف،يظر
 .شهيکانون اند تهران، ،يابعاد حقوق: رانيدر ااي  ه هستيانرژ. )١٣٩٢(... عبدا عصاره،

، تهران، پژوهشكده مطالعـات     )مجموعه مقاالت (اي    هسته مسئلهايران و   . )١٣٨٦( غراباق زندي، داوود  
  .راهبردي

فصلنامه مطالعات   ،»نراي دولت دوم جرج بوش در قبال ا       ياست خارج يس«. )١٣٨٨( ـــــــــــــــــ
  .١١٨-٨٣ص ، ١شماره سال دوازدهم، ،يراهبرد

 ،ياقتـصاد انـرژ   هـاي     يبررس ،»فرداضرورت   امروز، ازيناي    ه هست يانرژ«. )١٣٨٦( کاظم ،يآباد بيغر
 .٦٨-٤٨، ص ٩ شماره سال سوم،

 .خارجه وزارت امور تهران، ،اي ه هستينهضت مل. )١٣٨٧(ـــــــــــــــــ 

 .تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. )١٣٦٨(ران ي اي اسالميقانون اساسي جمهور 

ــ    كـارگزار  مـسئله از منظـر    . ا. ا. بررسي رويكردهاي سياست خارجي ج    «. )الف ١٣٨٧( قنبرلو، عبداهللا 
  .٨٥٢-٨٢٧ص ، ٢ شماره، سال يازدهم، فصلنامه مطالعات راهبردي، »ساختار

، سـال   لنامه مطالعـات راهبـردي    فص ،»رانيااي    هبحران هست  کا و يآمر«. )ب ١٣٨٧(ـــــــــــــــــ  
 .٣٧٦-٣٤٩ص  ،٤ شيازدهم، 

ـ  يترجمه حـسن سـع     ،»اي  هحات هست يران مقابله با گسترش تسل    يا«. )١٣٨٤( يجفر کمپ،  ،يد کاله
 .معاصر ابرار تهران، ،نظرها روندها و :رانيااي  هپرونده هست

ــديگار ــگابر ،يبال ــشور دو مع«. )١٣٨٤( لي ــدو ک ــبرز :اري ــا ل،ي ــر ران وي ــوشنيدکت ــشهر ،» ب  يهم
 .١٤و١٣، ص٥٩ شماره ،کيپلماتيد

 ياست خارج يران در س  يااي    هافتن مسئله هست  ي تي علل اهم  يبررس«. )١٣٨٤( محمودرضا پژوه، گلشن
 .ابرارمعاصر تهران، ،نظرها روندها و :رانيااي  هپرونده هست ،»کايآمر

 يالملل  بينقات  يتحق سه مطالعات و  موس تهران، ا،موازنه قو هاي    هيتحول در نظر  . )١٣٨٩( چاردير تل،يل
 .ابرار معاصر

ـ کا در برخـورد بـا ا      ي آمر يدهايتهداي    هسي مقا يابيارز«. )١٣٨٩( ميابراه ،يمتق فـصلنامه آفـاق     ،»راني
 .٣٠-٧، ص٦ شماره سال سوم، ،تيامن

ـ کردن فعال  يتيکا از امن  ياهداف آمر «. )١٣٩٠( رضايعل ،يسجاد؛ صالح  ،يمحسن ـ ااي    ههـست ت  ي  ،»راني
 . ٦٢٤-٦١٣، ص ٣شماره  ،٢٥سال  ،ياست خارجيصلنامه سف

 .، تهران، سمتالملل هاي روابط بين تحول در نظريه. )١٣٨٦( مشيرزاده، حميرا



 ١٣٧      دي موازنه تهديتئور د بريکأبا ت راني ايا ز هستهيآم  صلحيها تيکا در مواجهه با فعالي مناقشه آمريها شهير

 .وزارت خارجه تهران، ،کايآمر ران وين ايباي  هک موافقتنامه هستي به ينگاه. )١٣٨٥( رضا ،ينظرآهار

 ، تهـران، پژوهـشكده    هـا   سـير تـاريخي و نظريـه       اي ايـران   پرونده هسته . )١٣٨٥( هاشمي، سيدحميد 
  .مطالعات فرهنگي و اجتماعي
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