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آسیبشناسی تصمیمگیری در سیاست خارجی ایران :مطالعه موردی برنامه
هستهای ایران
دکتر امیر ساجدی*  /مصطفی خوشینانی

مطهری**

چكیده
امنیت ملی یکی از مقوالت اساسی و بنیادین هر جامعه سیاسی و دولت است که نحوه نگرش برای
انسجام و قوام آن در بین دولتها متفاوت میباشد .در دنیای امروز تصمیمگیریهای متولیان قدرت در
بعد ملی و بینالمللی میتواند تاثیر بسزایی در امنیت ملی واحدهای سیاسی بر جای گذارد .به عبارتی
ارتقاء و ارتفاع دادن به منافع ملی موجبات بیشتر تامین امنیت ملی را فراهم میآورد .امنیت ملی در
تعامل با امنیت بینالمللی قابل توصیف است بطوریکه این دو الزم و ملزوم همدیگرند .در پژوهش
حاضر سعی شده با توجه به اهمیت فناوری (قدرت) هستهای و نیز تالشهای جمهوری اسالمی ایران
برای دستیابی به انرژی هستهای متعاقب با آن فرصتها و یا چالشهای ناشی از تصمیم گیرها و تصمیم
سازیهای مسؤوالن را که میتواند برای ایران در تامین امنیت ملی و یا محدود کردن منافع ملی ایران
نقش آفرینی کند مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژهها
امنیت ،تصمیمگیری ،معاهده ام.پی.تی ،معاهده سی.تی.بی.تی ،ابعاد برنامه هستته ای ایتران ،متدیریت و
سیاستگذاری.

* عضو هیات علمی و استادیار دانشکده علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی
amir_sajedi2001@yahoo.com
** دانشجوی دوره دکترای علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی
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مقدمه
امنیت یک مفهوم آشنا و قابل شناخت برای تمام جوامع بشری از جوامع اولیه چتون قبایتل
کوچک گرفته تا امپراطوریهای بزرگ جهان باستان و دولت شهرهای یونان بوده است و امروزه
نیز تالش برای رسیدن به «وضعیت امن» اولویت نخست واحدهای سیاسی مختلتف را تشتکیل
داده و راههای تامین آن از جایگاه خاصی در سیاستگذاری و تصمیمگیریهای امنیتی دولتهتا
در قالب امنیت ملی برخودار است .مبنا و اساس جستجوی امنیتت را متی تتوان در انگیتزههتا و
کششها ی انسانی دنبال نمود؛ به این معنتی کته جستتجوی امنیتت از مهمتترین کشتشهتا و
انگیزه های انسانی است که با جوهر هستی انسان پیوند نا گسستنی دارد .به عبارتی دستیابی به
امنیت و تامین منافع ملی و تالش برای حصول آنها همواره یکی از دغدغههتای بشتر در طتول
تاریخ بوده است که تا کنون نیز ادامه دارد بتا ایتن تفتاوت کته امتروزه پدیتده امنیتت شتکل و
محتوای به مراتب پیچیده تری را نسبت به گذشته خود دارا میباشد .امروزه اصلی ترین کارکرد
یک حکومت برقراری تامین امنیت در دو سطح داخلی و خارجی است .در سطح داخلی عتواملی
چون کارکردهای نظام در انسجام بخشی به امور ،کنترل و سمت دهی بحرانها ،دولت ستازی و
وفاق ملی ،توسعه اقتصادی ،مشارکت و مشروعیت و همچنین جایگاه قتدرت نظتامی در تتامین
امنیت ملی است .در سطح خارجی عوامل تاثیر گذار بر روابط بین واحدهای سیاستی و کتنش و
واکنش بین آنها را بررسی میکند (مختاری.)81 :8731 ،
در جهان امروز ،امنیت مبنا و معنای واحدی ندارد و در تمام ابعاد زندگی انستان مصتداق و
معنی پیدا می کند که شامل ابعاد مختلف سیاستی ،اقتصتادی ،نظتامی و فرهنگتی بتوده کته
همواره در میزانی از عینیت و ذهنیت غوطهور میباشد .در این راستا هر جامعه ای بتا توجته بته
جایگاه و موقعیتی که در نظام بینالملل دارد در پی ایجتاد و خلت یتک شتکل از امنیتت بترای
حفظ منافع و یا بقای خود در شکل کالن و جهانی است .بر همتین استاس جمهتوری استالمی
ایران نیز بهعنوان یکی از واحدهای سیاسی موجود در ساختار نظام بین ا لملل از هرگونه تتالش
برای بقای خود فروگذار نخواهد کرد .ازاین رو با توجه به ارزشها و مبانی محتوری کته تولتد و
زایش نظام جمهوری اسالمی بر مدار آنها بوده و نیز نقش اعتراضتی و نارضتایت گونته ای کته
جمهوری اسالمی ایران در نحوه چینش قدرت در عرصه کنونی نظام بین الملل داشته و همتواره
خواه در شکل اعالنی و خواه اعمالی ،پیگیری سیاست تغییر را دنبال نمتوده استت .بنتابراین بته
موازات آنچه که بهعنوان سیاست کالن ایران در عرصه بینالمللی مطرح میباشد و نیز تبلیغتات
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سوء قدرتهای نظام بین الملل که نوعی ترس و هراس بینالمللتی را از ایتران در اذهتان شتکل
داده است ،به نوعی نظام جمهوری اسالمی ایران یک خطر برای نظم جهانی مطرح شده استت.
با توجه به این رویکردهای دوسویه (از سوی ایران تالش برای تغییر نظام بین الملتل و از ستوی
کشورهای غربی تالش برای حفظ وضع موجود) سبب بوجود آمدن نوعی تقابل بین دو طرف در
عرصه بینالمللی شده است .در این راستا ناکامی در پیشبرد سیاستهای اعالنتی و اعمتالی ..ا.
ایران و نیز خدشه وارد گشتن به موقعیت و جایگاه ایران در سطح کالن نظام بینالمللتی ،نقتش
کانالهای تصمیم ساز و مجریان و مدیران تصمیم گیر در سطح ملی بیش از هر گتزاره دیگتری
برجسته خواهد بود .در این پژوهش سعی شده با توجه به اهمیت فناوری (قتدرت) هستتهای و
نیز تالشهای جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به انرژی هستهای متعاقب با آن فرصتهتا
و یا چالشهای ناشی از تصمیم گیرها و تصمیم سازیهای مسؤوالن را که میتواند بترای ایتران
در تامین امنیت ملی و یا محدود کردن منافع ملی ایران نقش آفرینی کند ،مورد بررستی قترار
گیرد .به عبارت دیگر هدف در این پژوهش این است که به سیاست گذاریهتای ملتی ناشتی از
تصمیماتی که مسؤوالن تصمیم ساز در بُعد برنامه هستهای در بیش از یتک دهته پتیش اتختاذ
کردهاند ،پرداخته شود .فرضیه این مقاله بر این می باشد که عدم نگرش عقالنی و فقدان خرد و
آینده نگری در تصمیمگیری های کالن مدیریتی در سطح ملی ،موجبات سنگین کتردن فضتای
گفتمان هستهای در سطح بینالمللی را به ضرر ایران فراهم کترده استت .بتا توجته بته فرضتیه
تحقی  ،سوال اصلی این پژوهش این خواهد بود که آیا فقدان عقالنیت و خرد و آینده نگتری در
تصمیمگیریهای کالن مدیریتی مربوط به برنامه هستهای کشور در سطح ملی موجب متحمتل
شدن این گونه فشارها و خسرانهای ملی گشته است؟ اما در زمینه پیشینه پتژوهش بایتد ذکتر
شود که اکثر کتب و مقاالتی که به این مورد پرداختهاند بیشتر به نقش تقابلی نظام بتینالمللتی
در سطح کالن با جمهوری اسالمی ایتران کته پیگیتر برنامته هستتهای صتلح آمیزاستت ،توجته
داشتهاند .سید محمتد کتا م ستجادپور و ستعیده اجتهتادی در مقالته «نگترش امنیتتی غتر
وتهدیدات بینالمللی پس از جنگ سرد؛ مطالعته متوردی برنامته هستتهای جمهتوری استالمی
ایران» این اصل را مورد تاکید قرار میدهند که در تبیین موضوع هستهای ایران و موضع گیتری
منفی بازیگران غربی در قبال مساله هستهای ایران باید به مفهوم تهدید ایران برای غتر توجته
نمود .در مقاله دیگری حبیب اله ابوالحسن شیرازی و غفار زارعی تحت عنوان «آمریکا و پرونتده
هستهای ایران» این موضوع را مورد تفحص قرار دادهاند که آمریکا در صتدد ایتن متیباشتد کته
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دستیابی ایران به انرژی هستهای را نه تنها در تضاد و مخالفت با منتافع ختویش بلکته آن را بتا
منافع اکثریت بازیگران بینالمللی ارتباط دهد ،بطوریکه اقدامات خود را با تعمیم جهتانی دادن
به پرونده هستهای ایران مشروع جلوه دهد .در مقاله دیگری با عنوان «سیاست چین در مناقشه
هستهای ایران وعوامل موثر برآن» نوشته احمد سلطانی نژاد ،مصطفی زهرایی ،مهتدی شتاپوری
نقش چین در مساله هستهای ایران و توازنی که چین در صدد برقتراری میتان خواستته تهتران
(نیاز چین به انرژی وارده از ایران) و واشنگتن (احتیاجات تجاری و تکنولوژیک چین از آمریکتا)
است ،مورد بررسی قرار میگیرد .عبداله قنبری در مقاله خود با نام «آمریکتا و بحتران هستتهای
ایران» با محوریت قرار دادن سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران طی دوره جور .دبلیتو بتوش
بویژه در دوره چهار ساله دوم زمامداریش در کاخ سفید ،فعالیتهای هستهای ایران را بر مبنتای
آن دوره تحلیل کرده است که به ناهماهنگی ایران با سیستم بینالمللی مطلتو آمریکتا اشتاره
دارد .همچنین امیر ساجدی در مقاله ای با عنوان «ایران هستهای و امنیت منطقتهای» بته ایتن
موضوع پرداخته است که با توجه به پتانسیلهای ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقته
ای و نیز تالشهای ایران برای دستیابی به دانش فنتاوری هستتهای و بتدنبال تبلیغتات منفتی
غر در مورد برنامه هستهای ایران ،نزدیک شدن و برقرای رابطته حستنه بتا کشتورهای خلتی
فارس و اجماع با آنها برای رسیدن به یک امنیت دسته جمعی ضترورت دارد و متعاقتب بتا آن
همکاریهای بیشتر و شفاف تر جمهوری اسالمی ایران بتا آژانتس بتینالمللتی انترژی اتمتی در
راستای بی اثر نمودن تبلیغات را گوشزد میکند.
گفتار اول :مبانی نظری
متفکرانی چون برتون ساپین ،اچ .دبلیو .بروک هربرت سایمون و به ویتژه ریچتارد استنایدر
معتقدند که نظریه تصمیمگیری ،دیدی خترد گرایانته دارد .بتر استاس ایتن دیتدگاه از برختورد
دروندادهای موثر بر تصمیمگیری و برون دادهتای ناشتی از دستتگاه تصتمیمگیتری استت کته
تصمیمگیری سیاسی شکل میگیرد و بهصورت سیاستهای رسمی و اقتدار آمیز از هتر جامعته
وارد محیط بینالمللی میشود .با این تعبیر سیاست بتینالملتل فراینتدی از تعامتل تصتمیمات
خارجی کشورهای مختلف است .صاحب نظران نظریه تصمیمگیری بته دو دستته یتا خردگترای
مطل و خردگرای محصور قابل تمایز هستند .تصمیمگیری خردگرایانه مطلت  ،نماینتده الگتوی
کالسیک تصمیمگیری در روابط بین الملل است(سیفزاده .)851 :8711 ،ایتن نظریته پتردازان
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معتقدند ،عمل و عکسالعمل در روابط بتین الملتل امتوری تصتادفی نبتوده بلکته ناشتی از امتور
محاسبه شده به وسیله دولتهای مختلف میباشتد .چهتار عنصتر بتازیگر و بتازیگران ،اهتداف،
شیوههای رسیدن به هدف و وضعیت فعلی و وضتعیت مطلتو آینتده در قالتب تصتمیمگیتری
کارکردی از اهمیت بسیاری برخوردارند .اما هربترت ستایمون مطلت گرایتی نظریته استنایدر و
همکاران او مبنی بر عقالنیت مطل تصمیمگیری سیاست خارجی را نا کافی متیدانتد و متدعی
است باید تصمیمگیری مکفی یا بسنده جو به جای تصمیمگیری بهینه ساز نشتاند .مبنتای ایتن
تمایز از چگونگی دخالت یا عدم دخالت عوامل فتردی و گروهتی در تصتمیمگیتری ملتی ناشتی
میشود .گراهام آلیسون در کتا «شیوههای تصمیمگیری در سیاست خارجی» در کنتار شتیوه
تصمیمگیری خردگرایانه مطل  ،دو مدل روند سازمانی و سیاست دیوانساالری را ارایه میدهتد.
مدل روند سازمانی ا هار میدارد که دولت یک کشور ،مجموعه ای یکپارچته نیستت و تصتمیم
سیاست خارجی از مجموع رفتارهای سازمان مسؤول در قبال یک مساله خاص به دست میآید.
بر این اساس ،تصمیمات درون سازمانی به دو دسته معمول (با برنامه) و غیر معمول (بی برنامه)
تقسیم میشود ( .)Allison, 1969: 689-718تصمیمات معمول مبتنی بر خط مشیها ،رویهها و
مقرراتی است که برای راهنمایی کارکنان وضتع شتده استت .ولتی تصتمیمات غیتر معمتول بتا
مشکالت و مسایل غیر عادی و جدیتد سترو کتار دارد و متالک غیتر معمتول بتودن تصتمیمات
سازمانی ،تکرار ناپذیری آنها ،جدید بودن و فقدان رویههای معین برای اتخاذ آنها است .آلیستون
مدعی است ،بازی قدرت میان تصمیم گیرندگان ،عقالنیت مطل را در تصتمیمگیتری محتدود
میکند و مدل دوم یعنی سیاست دیوانساالرانه را ارائته متیدهتد (آلیستون .) 15 ،8731 :بتر
اساس این مدل ،پیامد بازیهای سیاسی بر آیند مذاکرات افراد تصمیم گیرندهای استت کته هتر
کدام خواهان دست یابی به اهداف خاصتی هستتند .در ایتن متدل تصتمیمات سیاستی حاصتل
پویشها و تعامل بین گروههای سیاسی رقیب است .بنابراین سیاستت ختارجی صترفاً راه حلتی
برای رفع مشکل ملی نیست بلکه نتیجه مجموعهای از مصالحهها و برخوردهتای مقامتاتی استت
که منافع گوناگون خود را در پرتو قدرتهای گوناگونی که دارند تامین میکنند .سترانجام آنکته
سیاست خارجی از انتخا ها و یا بازدههای دستگاههای تصمیمگیری ناشی نمتیشتود بلکته بتر
عکس تصمیم سیاست خارجی بر آیند بتازی هتای کاستبکارانه گونتاگون میتان بتازیگران درون
حکومتی است .به عبارت دیگر و در مجموع میتوان گفت ،بر اساس نظریته تصتمیمگیتری اگتر
تصمیمگیرندگان کشوری ،منطقی تصمیم بگیرند احتمتال انتختا راه حتلهتایی کته متضتمن
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کمترین هزینه و باالترین دستاورد باشد ،وجود خواهد داشت و تصمیمگیری سیاست خارجی به
باالترین سطح کار آمدی خود خواهد رسید .از سویی چون امکانتات فکتری و متادی در تعیتین
دستاوردها تاثیر دارند ،تصمیم گیرندگان مجبورند خواستههای خود را به حداقل مکفی محتدود
کنند .تفاوت در امکانات فکری و مادی در تامین عقالنیت مطل  ،محدودیت ایجاد میکند .پتس
افراد و دستگاههای تصمیم گیرنده هر کدام نسبت به امکانات فکری و سازمانی خود در پیشتبرد
منافع ملی نقش خواهند داشت؛ در نتیجه منافع ملی که از مجموع این پویش به دست متیآیتد
در حد عقالنیت مطل نخواهد بود (سیفزاده.)833-835 :8711 ،
گفتار دوم :دولتهای بزرگ و ممانعت از دستیابی کشورهای دیگر به سالح هستهای
از سال  8415تاکنون ،فناوری هستهای در زمینه مصارف صنعتی و نظامی در ستطح جهتان
گسترش یافته است .در سال  8415تنها آمریکا از امکانات و تجهیزات الزم برای بمب هستتهای
برخوردار بود ،اما تا سال  8431چهار کشور دیگتر نیتز توانتایی ستاخت ستالحهای هستتهای را
کسب نمودند ( .)Klar & Thomas, 1991: 59-60به این ترتیب انحصار سالح هستهای آمریکتا
با دستیابی اتحاد جماهیر شوروی ،بریتانیا ،فرانسه و جمهوری خل چین به ترتیب در سالهتای
 8431 ،8455 ،8414و  8431به سالح هستهای ،از بتین رفتت .گرچته پیمتان منتع گستترش
سالحهای هستهای در سال  8431امضاء شد اما تالش برای ممانعت از گسترش آن بته متوازات
پیدایش این پیمان توسط کشورهای دارنده سالح هستهای بتویژه ایتاالت متحتده آمریکتا آغتاز
گردید .در واقع اولین پیشنهاد رستمی بترای کنتترل فنتاوری جدیتد تحتت عنتوان «گتزارش
فرانک» یک ماه پیش از انفجتار اولتین بمتب هستتهای توستط آمریکتا در آالماگتاردو واقتع در
نیومکزیکو در  83جوالی  ،8415به سیاست سازان آمریکا تسلیم گردیتد .یتک ستال بعتد ایتن
پیشنهاد توسط «طرح باروک» و قانون  8413انرژی اتمی (قانون مک مائن) دنبال شتد .ایتن دو
تالش اولیه برای پرداختن به مشکالت مربوط به موجودیتت تستلیحات هستتهای ،رویکردهتای
متفاوتی را به کار گرفتند .با شکست طرح باروک ،آمریکا تصمیم گرفت تا از طری قتوانین ملتی
خود -قانون تازه به تصویب رسیده  -مک مائن – مانع از گستترش ستالحهای هستتهای گتردد.
این قانون از یک لحاظ در نقطه مقابل اصل منع تکثیر مندر .در طرح باروک قرار داشت ،یعنتی
محدود نگه داشتن فناوری هستهای و عدم دسترسی دیگران به آن .قانون یتاد شتده تتا تحتول
عمده و مهم بعدی که در سال  8457در قالب برنامه «اتم برای صتلح» رئتیسجمهتور آیزنهتاور
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مطرح گردید ،به عنوان مبنای سیاست عدم تکثیر آمریکا باقی ماند .با انعقاد پیمان منع توزیع و
تکثیر سالحهای هستهای در سال  8431و قوام یافتن آن در سال  ،8431این پیمان بته بختش
اصلی رژیم جهانی منع تکثیر مبدل گردید ( .)Reiss, 1989: 101امضاء کنندگان پیمان موافقت
نمودند تا با آژانس بین المللی انرژی اتمی معاهدههایی را در خصتوص تتدابیر حفتا تی منعقتد
نموده ،به آن سازمان ح بازرسیهای سامانههای هستهای غیتر نظتامی در کشتورهای ختود را
اعطاء کنند .آنچه قابل توجه میباشد این است که پیمان منع تکثیتر ستالحهتای هستتهای بته
عنوان یک پیمان بینالمللی غیر معقول و عجیب به نظر می رسد ،بدین معنا که دو طبقه کتامالً
متفاوت از امضاء کنندگان را شامل میشود« :کشورهای دارای ستالح هستتهای» و «کشتورهای
فاقد سالح هستهای» (میرخلیلی.)41 :8718 ،
 -1پیمان منع گسترش

1

دغدغههای ایاالت متحده آمریکا در باره گسترش اتمیسبب شده بود که آمریکا بته تنهتایی
بازرسی هایی را که به عنوان تدابیر حفا تی شناخته میشدند ،انجام دهد .بته عبتارتی در واقتع
کار نظارت در آغاز از سوی آمریکا انجام میگرفت ،اما بعدها این و یفه نظارت متعاقباً بر عهتده
آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در سال  8453تاسیس گردید ،گذاشتته شتد .ایتن آژانتس بته
عنوان نهاد اصلی بینالمللی در رژیم منع تکثیر سالحهای هستهای شتناخته متیشتود .آژانتس
بینالمللی انرژی اتمی بهعنوان یک آژانس مسقل از دولتها ،تحت حمایت سازمان ملل بتوده و
توسعه نظام حفا تی آن پایهی منع تکثیر سالحهای هستهای بنا نهاده شتد .بتر استاس توافت
اصلی پیمان ان .پی .تی ،کشورهایی که از تسلیحات هستهای برخوردار نیستند ملزم هستتند تتا
همین وضعیت را حفظ کرده ،متعهد شوند که تسلیحات هستهای را کسب نمی کنند و با تدابیر
و اقدامات حفا تی آژانس در خصوص فعالیتها و خریتدهای هستتهای غیتر نظتامی همکتاری
کنند (دهقانیان.)38-37 :8733 ،
در مقابل ،کشورهایی که تا سال  8431به تسلیحات هستهای دست یافتند (آمریکا ،شوروی،
انگلیس ،فرانسه و چین) پیمان بستهاند تا به تروی استفاده صلح آمیز از فناوری هستهای کمک
کرده و متعهد شدهاند تا در آینده که تاریخ آن معین نشده است ،بته ستوی خلتع ستالح کامتل
حرکت کنند .ماهیت تبعیض آمیز این پیمان که به تفکیک  5کشوردارنده سالح عضتو ان .پتی.
)1- Non-Proliferation Treaty (N.P.T
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تی از دیگر کشورهای عضو که فاقد سالح هستهای هستند میپردازد ،منجر به آن شده است تتا
برخی کشورها از امضای این پیمان سر بازنند .جالب اینکه تقریباً همه کشورهایی کته در ختار.
از پیمان منع تکثیر سالحهای هستهای قرار دارند ،همانهایی هستند که تسلیحات هستتهای را
ساخته و گسترش دادهاند که بهترتیب زیر میباشند:
هند (در سال  ،)8431اسرائیل (هیچ نشانهای از آزمایشات اتمیاین رژیم وجود نتدارد ،فقتط
تصاویر ماهواره ای در سال  8434از آزمایش اتمی در آفریقای جنوبی و یا دیگر کشتورها وجتود
دارد که مربوط به اسرائیل بوده است) ،پاکستان ( ،)8441و کتره شتمالی ( .)5113همچنتین از
آن زمان تاکنون گرچه بعضی کشورها مانند آفریقای جنوبی بته توستعه تستلیحات پرداختنتد و
سپس آن را منهدم کردند و یا به برخی از کشورها مانند ایران اتهام تتالش بترای دستتیابی بته
سالح هستهای وارد شده است .در رابطه با ایتران از ستال  5117فشتارهای بیشتماری از ستوی
کشورهای صاحب هستهای وارد گردید تا از توسعه برنامه هستهای صلح آمیتز ایتران جلتوگیری
شود .صرف نظر از اینکه این فشارها تا چه حد منجر به انصراف ایران و یا کشتورهای مستاله دار
از دنبال کردن برنامه هستهای شود ،ولی کشورهای هستهای کماکان خواهان کلتو هستتهای
در حد همان چند کشور هستند .اما آنچه مهم است این است که روند فعلی نشان میدهتد کته
سالحهای هستهای در عرصه بینالمللی در جهت افقی در حال گسترش میباشد.
در این بین کارشناستان ،صتاحب نظتران و سیاستتمداران نظترات متفتاوتی در متورد تتاثیر
گسترش افقی این تسلیحات ابراز کردهاند .به طوری که بعضی از ناامنی بتینالمللتی بیشتتر بته
عنوان پیامد افزایش اعضای باشگاه هستهای نام بردهاند .برای محک زدن ایتن نظریتات مطالعته
تاریخ هستهای بسیاری از حقای را روشن خواهد ساخت که از حوصله این مقاله خار .میباشد.
 -2ممنوعیت جامع آزمایشات هستهای

1

در فاصله بین سالهای  8447-8443آمریکا و سپس کشورهای (انگلیس ،فرانسه ،روستیه و
چین) بسوی ساخت یک نرم افزار کامپیوتری حرکت کردند .در واقع آنها نرمافزاری را طراحتی
کردند که توانایی انجام یک انفجار هستهای را در خود داشت ،بطوریکه آثار یک انفجتار واقعتی
بطور تمام و کمال را به نمایش میگذاشت .این فرآیند را شبیه سازی نامیدند (خرم.)4 :8717 ،
)1-Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT
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فرآیند شبیه سازی این چنین است که ابتدا یک انفجار هستهای را فیلمبرداری کرده و آنگاه به
با وارد کردن آن به سیستمهای پردازش دیجیتالی مانند کامپیوتر متورد تجریته و تحلیتل قترار
میگیرد ،بعد از پایان فرآیند پردازش قدرتهای بعدی براساس دادهها و معادالت محاسباتی بته
دستگاه های دیجیتالی مربوطه وارده نموده و سیستم مزبور بعد از آنتالیز کتردن دادههتای تتازه
وارد شده مربوط به انفجار هستهای براساس برنامههتای علمتی طراحتی شتده موجتود در ختود
میزان بُعد انفجاری ،حرارت ،برد و تعداد تلفات در انفجار را نشان میدهد ( Elliot & Regiand,
 .)1989: 612با توجه به قابلیتهای این تکنولوژی در حوزه اتمتی (هستتهای) دیگتر نیتازی بته
انجام آزمایشات فیزیکی بر روی زمتین نخواهتد بتود ( .)Ibid:612در ستال  8437پیمتان منتع
آزمایش محدود هستهای منعقد گردید که آزمایش انفجار هستتهای در جتو و بتر روی زمتین را
ممنوع متی ستاخت .بته عبتارت دیگتر بعتد از دستتیابی کشتورهای ذکتر شتده بته تکنولتوژی
«سی.تی.بی.تی» ( )CTBTبرای جلوگیری ازدستیابی دیگر کشورها به این نرم افزار و نیتز عتدم
دستیابی به سالح هستهای که با در اختیار داشتن ایتن نترم افتزار ستهولت در انجتام انفجتار را
فراهم میکرد به طراحی معاهده ای دست زدند تا دیگر کشورها با امضتای آن متعهتد بته عتدم
انجام انفجارهای فیزیکی شوند و انحصار این نرمافزار نیز فقط در اختیتار کشتورهای دارنتده آن
قرار بگیرد (غریبآبادی.)45-47 :8717 ،
 -3تعریف مفهوم گسترش اتمی
گسترش 8امروزه یک واژهای است که به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیترد .بتر استاس
فرهنگ لغت آکسفورد «گسترش دادن »5به معنای «باز تولید کتردن ،رشتد یتافتن ،چنتد برابتر
شدن اجزای اولیه و افزایش سریع» میباشد .اضافه شدن صفت «اتمی» بته واژه گستترش ،ایتن
مفهوم را وارد ادبیات روابط بینالملل کرد .گسترش اتمی معموال مفهتومی استت کته در زمتان
امضای معاهده منع گسترش اتمی«ان.پی.تی» در  8431وارد ادبیات استراتژیک شده استت .بتر
اساس پاراگراف سوم ماده  4ان.پی.تی دولت صاحب سالح به دولتی گفته میشود که تسلیحات
اتمی یا دیگر وسایل انفجاری اتمی را قبل از  8ژانویه  8433تولید و آزمایش کرده باشتد .لتذا از

1- Proliferation
2- Proliferate
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آن ب ه بعد هر دولتی که به تسلیحات اتمی دست یافته و یتا تالشتی بترای بته دستت آوردن آن
انجام داده است در زمره موضوع «گسترش اتمی» قلمداد گردیده است.
بر اساس دایرهالمعارف ویکیپدیا «گسترش اتمتی» واژهای استت کته بترای توصتیف انتشتار
تسلیحات اتمی ،مواد شکافت پذیر و تکنولوژی و اطالعتات قابتل کتاربرد در ایتن تستلیحات بته
دولتهایی که به عنوان دولتهای صاحب سالح اتمی توسط ان.پی.تی شناسایی نشدهانتد اطتالق
میشود .گرچه در ادبیات مرسوم گسترش اتمی به معنای باال به کار گرفته میشود امتا در کنتار
این نوع گسترش که به طور تخصصی«گسترش افقی» خوانده میشود نوع دیگتری از گستترش
وجود دارد که به نام «گسترش عمودی» شهرت دارد.
 -4گسترش عمودی
گسترش عمودی عمل عم بخشیدن برنامه اتمی یک کشور است که شامل افتزایش شتمار
تسلیحات مثل کنترل بر تولید مواد شکاف پذیر بعد از اینکه یک کشور به طور ابتتدایی توانتایی
تسلیحاتی پیدا کرد ،میگردد ( .)Nye, 1993: 78به عبارت دیگتر نوستازی و گستترش کمتی و
کیفی زرادخانه یک کشور صاحب سالح اتمی گسترش عمودی تعریف میشود .از این نظر آنچه
که بیش از جنبه گسترش افقی اتمی در تاریخ عصر اتمتی قابتل مشتاهده استت همتین جنبته
گسترش می باشد که بهطور مداوم و پیگیرانه از سوی کشورهای بزرگ اتمتی دنبتال متیشتود
( .)Waltz, 1993: 78امروزه آمریکا با رسیدن به نسل چهارم تسلیحات اتمی دراندیشه گتذر بته
سوی تسلیحات اتمی پیشرفتهتر است.
در اوایل دهه  8431بهطور وسیعی گمان بر این بود که تکنولوژی تسلیحات اتمی به مراحل
عالی خود رسیده است و فقط بهبود جزئی در آن امکانپذیر است .همچنین گمان بر این بود کته
تنها نوآوری در سیستمها ی پرتا کننده می تواند اتفتاق بیفتتد .امتا ایتن رونتد ادامته یافتت و
اصطالحات جدیدی در طراحی تسلیحات اتمی پدیتد آمتد .بته عبتارت دیگتر در نستل بعتدی،
انتخا اثرات ویژه تسلیحات اتمی و تقویت آن اثرات و نیتز جهتت دهتی بته انترژی منبعت از
انفجار اتمی علیه اهداف خاص مدنظر قرار گرفتت .بمتب نتوترونی کته در دهته  8431و 8431
تولید شد گام کوچکی در پیدایش نسل سوم اتمی بود (.)Mohan, 1985: 68-71
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گسترش عمودی نه تنها در توسعه کیفی تسلیحات اتمی و پیدایش نسلهای پی در پی،
بلکه در افزایش شمار تسلیحات و به عبارتی بزرگ شدن زرادخانه اتمی یک کشور و نیز توسعه
و سایل انتقال این تسلیحات انجام گرفته است.
 -5گسترش افقی
گسترش افقی فرآیند اضافه شدن دولتهای جدید بته باشتگاه اتمتی استت .باشتگاه اتمتی از
مفاهیمی است که با تاسیس ان.پی.تی در سال  8431وارد ادبیتات سیاستت بتین الملتل شتده
است .از آن به بعد دولتهایی که به این باشگاه پیوستهاند و بهطور رسمی یا مبهم به تستلیحات
اتمی دست یافتهاند با عناوینی مثل «دولتهای اتمتی غیتر رستمی یتا اعتالم نشتده»« ،اشتاعه
دهندگان نسل دوم»« ،دولتهای ناشفاف اتمی» مورد خطا قرار گرفتهاند ()Khan, 2002: 10
دولتهای جدید اضافه شده به باشگاه اتمی شامل هند ،پاکستان ،اسرائیل و کره شمالی هستند.
نکته حائز اهمیت این است که برخالف مفهوم «افزایش اعضای باشگاه اتمی» که حتالتی اثبتات
شده و دقی در ذهن را متبادر می کند مفهوم گسترش افقی نته تنهتا افتزوده شتدن بتر شتمار
دارندگان تسلیحات اتمی را در بر میگیرد بلکه شامل فرآیند کسب تکنولوژی ،متواد و اطالعتات
اتمی بدون دستیابی به تسلیحات نیز هست.
در ادبیات انتقادی مربوط به گسترش که توسط پژوهشگران کشتورهای جهتان ستوم طترح
گردیده در چارچو گسترش افقی دو نوع گسترش قابل بح است.
نوع اول گسترش در چارچو نیروهای مسلح یک قدرت صاحب سالح یا سخنران غیر اتمی
آنها میباشد .این نوع گسترش به افزایش تعداد افراد یا نهادهایی که قدرت تصمیم گیری دربتاره
استفاده از تسلیحات اتمی در موقع بروز جنگ را دارند منجر میشود ( Subrahmanyan, 1985:
 .)56-57نوع دیگر گسترش افقی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته «گسترش مکانی »8است که
انتشار تسلیحات اتمی و تاسیسات مترتبط بتا آن استت کته توستعه ،ستازماندهی و استتفاده از
تسلیحات اتمی را در سراسر جهان تسهیل میکند .گسترش مکانی در چتارچو تتاریخی ختود
شامل زمین ،هوا ،جو و فضای خار .از سیاره میباشد .در کنار عامل بستیار مهتم سیستتمهتای
پرتا و انتقال تسلیحات اتمی که شامل بمب افکنهای استراتژیک و موشکهای با بترد کوتتاه،
1- Spatial Proliferation
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متوسط و بلند متی شتود ،نکتته دارای اهمیتت تاسیستات و ستاز و کارهتایی استت کته چنتین
سیستمهایی را پشتیبانی می کند .الزم به ذکر است که گسترش اتمی چه به صورت عمتودی و
چه افقی روندی است که از ابتدای عصر اتمی تاکنون ادامه داشته است.
اما آنچه که مهم است و باید مورد توجه قرار داد این میباشد که مساله تاثیرات اتمی شتدن
کشورهای جدید و تازه وارد بر ثبات بینالمللی چگونه است .ثبات بینالمللی اصتطالحی استت
که بیشتر با مفهوم ضد آن یعنتی تغییتر متورد تعریتف قترار متیگیترد ( Bulletin of Atomic
.)Scientists, 1992: 49
 -6تمایز مالحظات  NPTو  CTBTدرباره مفهوم گسترش اتمی
تمایز میان انواع گسترش در متون و معامالت مختلفی بهطور صریح یتا ضتمنی وجتود دارد.
بهطور مثال «ان.پی.تی» ( )NPTتنها گسترش افقی را به عنوان یک اقدام غیر قانونی شناستایی
کرده ولی به گسترش عمودی به عنوان یک اقدام غیر قانونی که برای جلوگیری از آن ساز و کار
مشخصی تعریف کرده باشد نپرداخته است .در واقع در «ان.پی.تی» تنها موضوع عتدم گستترش
و یا عدم افزایش کشورهای دارنده سالح هستهای را مورد توجه قرار میدهد ودرصدد این استت
که از بوجود آمدن یک کشور هستهای دیگتر بته شتمار دارنتدگان ستالح در باشتگاه هستتهای
جلوگیری به عمل آورد .اما در معاهده منع جامع آزمایشهای اتمتی«ستی.تی.بی.تی» ()CTBT
کته در ستال  8443امضتاء گردیتد ایتن تمتایز بته ختوبی قابتل مشتاهده استت .چترا کته در
«سی.تی.بی.تی» از یک سو این معاهده همان مالحظات«ان.پی.تی» را در با گستترش افقتی
را مورد توجه قرار داده ،و از سوی دیگر به گسترش عمودی و باالخره به موضوع خلع سالح نیتز
می پردازد .پس با توجه به محتوای موجود در «سی.تی.بی.تی» باید تاکید نمود کته مالحظتات
ملحوظ شده در این معاهده در زمینه مفهوم کلی گسترش اتمیکامتل تتر و جتامعتتر از آنچته
میباشد از سوی «ان.پی.تی» در این زمینه وجود دارد و این نمایانگر دغدغه بیشتر و نیز تغییتر
پیدا کردن نگرشهای جهانی به مفهوم گسترش میباشد .از نظر این معاهده خلع سالح به کنار
گذاشتن و محو تسلیحات اتمی موجود در کلیه دولتهای صاحب سالح اشاره دارد .گرچته ایتن
معاهده به تمایزگذاری مفاهیم سه گانته (گستترش افقی،گستترش عمتودی ،خلتع ستالح) بتاال
پرداخته اما همچنان بر روی گسترش افقی تاکید دارد (.)Columbia. Ed u/ Cu/ ipsg / Ctbt
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آنچه که موضوع گسترش اتمی را بهعنوان یک موضوع مطالعاتی برجسته متیستازد فرآینتد
ادامه دار و مستمر آن میباشد .بهطوریکه برخی کارشناسان اشاعه را نه بهعنوان عمل انفجار یا
اعالم رسمی کسب تسلیحات اتمی ،بلکه بهعنوان فعالیتهایی کته هدفشتان توستعه تستلیحات
اتمی چه از جنبه عمودی و چه از جنبه افقی و حرکتی کته بتهطتور متتداوم در حتال رخ دادن
است تعریف میکنند ( .)Snyder & Wells, 1985: 301بهطور مثال تالش ایران در ادامه برنامه
اتمی خود بهعنوان موضوع گسترش در نظر گرفته میشود یا تالش کشورهایی مثل آمریکا برای
گذر از نسل چهارم تسلیحات اتمی به عنوان موضوع گسترش عمودی قلمداد میگردد.
تغییر اگرچه میتواند بهصورت دگرگونی کلی در یک نظام یا سیستم اتفاق بیفتتد و ماهیتت
واحدها و اجزای تشکیلدهنده یک نظام را عوض کند اما به طور مرسوم عمدتا بتر نحتوه توزیتع
قدرت و الگوی رفتاری بازیگران و واحدها تاکید میشتود .چنانچته توزیتع قتدرت و نحتوه قترار
گرفتن و موقعیت بازیگران در یک نظام بهم بخورد و یا اینکه الگتوی رفتتاری آنهتا عتوض شتود
تغییر صورت گرفته است .آنچه که تغییتر را هتدایت و جهتت متیبخشتد وقتوع جنتگهاستت.
جنگها در حقیقت مکانیسم تغییر میباشند .چنانچه در یک سیستم از وقوع و پیتدایش جنتگ
جلوگیری شود به میزان زیادی از وقوع تغییر کاسته شده و بر ثبات افزوده میشود .بته عبتارتی
مهمترین شاخص نشان دهنده بیثباتی ،وقوع جنگهاستت .هرچقتدر از تعتداد ،شتدت ،عمت ،
دامنه ،وزن و گستره جنگها جلوگیری شود بر ثبات بینالمللتی افتزوده متیگتردد (مهتاجرپور،
 .)18 :8715در حوزه اتمی و با وقوع انقال اتمی شاخصهای جدیدی برای نشان دادن میتزان
ثبات بینالمللی ارائه گردید .اینکه سالحهای اتمی از نظتر فنتی و تکنیکتی از ایمنتی ،امنیتت و
حداقل آسیبپذیری برخوردار باشند ،اینکه تسلیحات اتمی در روابط کشورها از اعتبار ،ارتباط و
توانایی کافی برخوردار باشد و اینکه در بحرانها چه میزان مدیریت و کنترل اوضاع و جلتوگیری
از تصاعد وجود دارد ،در تعیین ثبات بینالمللی نقتش بته ستزایی دارد .بتهطتور خالصته ثبتات
بازدارندگی بهعنوان محدود و مشخصتر در تعیین ثبات بتینالمللتی در عصتر اتمتی بتهعنتوان
مهمترین فاکتور در تعیین و تشخیص اثرگذاری تسلیحات اتمتی بته کتار گرفتته متیشتود کته
دیدگاه های متفاوتی در این زمینه رشد و نمو یافته و ارائته شتدهانتد (عستگرخانی-38 :8717 ،
 .)51دیدگاهی دیگری معتقد است که تستلیحات اتمتی بته دلیتل ماهیتشتان قتدرت تخریبتی
وسیعی دارند و افتادن آنها به دست دولتهای کوچک که از توان ،تجربه و ساز و کار مستحکم
کافی برخوردار نیستند ،موجب کاهش ثبات میگردد ( .)Muller, 1990: 52نماینده ایتن طیتف
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فکری اسکات سیگن است که برای تحلیل و ارزیابی خود دربتار اثتر تستلیحات اتمتی ،ت توری
سازمانی را به کار میگیرد ( .)Sagan, 2003: 54ت توری ستازمانی بتازیگری یکپارچته و بستیط
دولت را قبول ندارد و به جای آن از وجود سازمانها و نهادهتای مختلتف بتا منتافع مختلتف در
درون یک دولت خبر میدهد که هر یک از آنها بر اساس عقالنیت محدود تصمیمگیری و اقتدام
میکنند .ت وری سازمانی همچنین میگوید که با وجود عقالنیت محصور در میان ستازمانهتای
نظامی احتمال استفاده تصتادفی یتا خودسترانه از تستلیحات اتمتی زیتاد استت ()Ibid: 54-55
دیدگاه فوق با چالش از سوی دیدگاه موافقان تدریجی گسترش یتا ختوشبینتان مواجته شتد ه
است .از نظر خوش بینان گسترش اتمی یک متغیر ثبات بخش است زیترا حتتی یتک زرادخانته
اتمی کوچک هم قادر به تامین و حفظ بازدارندگی کافی بهمنظور منصرف کردن دشمنان بالقوه
از دست زدن به حمله علیه دارندگان سالحهای اتمی میگردد .یکی از نظریات مطرح شتده در
این طیف نظریه تهاجم -دفاع 8میباشد .طب این نظریه زمانی که غلبه و پیتروزی آستان باشتد
آنگاه احتمال جنگ افزایش مییابد .غلبه تهاجم در تعادل تهاجم -دفاع و به معنای دیگر آسانی
تهاجم آثار و پیامدهای زیادی بر امنیت بازیگران دارد و ثبات را کاهش میدهتد ( Van Evera,
 .)1998: 22در حالی که اگر غلبه بتا دفتاع در تعتادل باشتد ثبتات بیشتتر تتامین متیشتود .از
فاکتورهای موثر بر تعادل تهاجم -دفاع تکنولوژیهای نظامی است که در طول تتاریخ توستعه و
تکامل یافتهانتد ( .)Luttwak & Kohl, 1998: 422-424تکنولتوژی تستلیحات اتمتی بته دلیتل
ماهیت ویرانگرش به جنبه دفاع در تعادل تهاجم -دفاع قوت می بخشتد و از ایتن رو منجتر بته
شکلگیری استراتژیهای دفاعی شده و افزایش امنیت را در پی دارد ( .)Jervis, 1978: 120اگر
چه این نظریه ،مطرح شده اما بیشتر از آن نظریه کنت والتز در طیف خوشبینان توجته زیتادی
جلب کرد .کنت والتز بین دفاع و بازدارندگی تفکیک قائل شده ،دفتاع را در عصتر اتمتی تقریبتا
ناممکن و بازدارندگی را میسر میداند ( .)Waltz, 1979: 35-37بازدارندگی بر پایه ایجاد ترس و
عدم اطمینان شکل می گیرد و جنبه ساختاری دارد و کمتر بر عقال نیت از دید فرآیندی متکتی
است .به عبارت بهتر عقالنیت را معطوف به انجام بهتترین اقتدام و تصتمیم در قبتال تهدیتدات
علیه امنیت و بقا می داند .دولتهای کوچک اتمتی ستالح اتمتی را بترای تتامین امنیتت و حفتظ
خودشان میخواهند و لذا اطمینان نسبی از تتامین امنیتت توستط ایتن تستلیحات آنهتا را از
1- Offence- Defence Theory
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استفاده تهاجمی بازمیدارد .به دلیل تعتدادانتدک ایتن تستلیحات کنتترل بیشتتری بته منظتور
جلوگیری از استفاده خودسرانه یتا تصتادفی از آنهتا صتورت متیگیترد ( .)Ibid: 38-39اعتبتار
تهدیدات اتمی در کشورهای کوچک تر اتمی هم جنبه فیزیکی و هم جنبه روانتی دارد .چنانچته
یک کشور قصتد نتابودی برنامته اتمتی یتک کشتور را در مراحتل ابتتدایی آن از طریت حملته
پیشگیرانه داشته باشد مطم ن نخواهد بود که در یک بار حمله کلیه تاسیسات نتابود متیشتوند
بخصوص اگر کشور کوچک مراکز تاسیسات هستهای خود را در مناط مختلتف پراکنتده کترده
باشد .لذا نیاز به تکرار حمله یا اشغال نظامی پیدا میکند و این کتار بستیار مشتکل و پرهزینته
است .از سوی دیگر چنانچه یک کشور بخواهد زرادخانه در حال ستاخت یتا ستاخته شتده یتک
کشور را از طری حمله پیشدستانه نابود کند به دلیل عدم اطمینان از نابودی کلیه تستلیحات و
ترس از مجازات و انتقامگیری به ایتن کتار دستت نخواهتد زد ( .)Waltz, 203: 5پتس استتفاده
بازدارنده از تسلیحات اتمی بیشتر در جهت امنیت یک کشور تعریف میشود تتا در جهتت فتتح
سرزمین.
گفتار سوم :پیشینه مسائل هستهای در ایران
برای ورود به بررسی تاریخی پیشینه مسائل هستهای در ایران باید قبل هرچیز عنوان نمتود
که ایران در سال 8431(8751میالدی) به معاهده منع سالحهای هستهای «ان.پی.تی»پیوست.
سنگ بنای برنامه هستهای ایران در سال  8453میالدی گذاشته شد در این سال موافقتت نامته
همکاری بین دولت ایران و آمریکا در مورد استفاده غیر نظامی از انرژی اتمی به امضا رسید و به
دنبال آن اولین راکتور تحقیقاتی  5مگاواتی آ سبک در دانشگاه تهران نصب و راهانتدازی شتد
(ساجدی .)34:8713 ،بعد از تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران در سال  8431( 8757میالدی)
تالش ایران برای توسعه فناوری هستهای و ساخت نیروگاهها گسترش یافت (همان .)34 :بدنبال
آن آمریکاییها طرح بسیار مفصل و بلند پروازانهای را برای ایران تهیته دیدنتد کته قترار شتد از
طری انژری هستهای  55هزار مگاوات برق ایران را تامین کنند .آنچه در این باره مهم بته نظتر
میرسد این است که آمریکاییها خود پیشنهاد دهنده ،تامین کننده وحتتی برنامته ریتزیهتای
مربوط به انرژی هستهای را در ایران برعهده داشتند.آنها ابتدا با درگیر کردن شرکت زیمنس با
برنامه هستهای ایران ،ساخت و تهیه و استقرار نیروگاههتای هستتهای را در ایتران بته زیمتنس
واگذار نمودند و تالش نمودند سوخت هستهای را هم از یوریدف فرانسه تامین کننتد؛ بطوریکته
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به دولت وقت ایران (رژیم شاه) نیز پیشنهاد دادند برای اینکته بتوانتد ستوخت هستتهای ایتران
مداوم تامین شود ،باید بطور مستمر در یوریدف سرمایه گذاری کند .طبت اساستنامه یوردیتف،
چنانچه این سرمایه گذاری از سوی ایران انجام بگیرد ،دولتهایی که سهام دار هستند شترکت
مذکور (یوردیف) نمیتواند از دادن اورانیوم غنی شده به آن کشور یا دولت ستهام دار ختودداری
کند .بدنبال آن بود که آمریکاییها اعالم کردند که بخش علمی برنامه هستهای ایران را آمریکتا
تامین میکنند و از سازمان انرژی اتمی و دانشگاههای دیگر ایتران حتدود  111نفتر بته آمریکتا
اعزام شدند و قرار گشت این افراد در چند رده تکنستین ،کارشتناس ،کارشتناسارشتد در آنجتا
تحصیل کنند (خرم.)8-7 :8711 ،
آنچه مهم میباشد این است که براساس اسناد منتشر شده ،آمریکاییها تتا ردههتای بتاالی
تکنولوژی انرژی هستهای (باز پروری کردن سوخت باقیمانده) را برای ایتران تصتویب و تتدوین
کرده بودند که به ایران واگذار کنند .حتتی براستاس ایتن استناد گفتته متیشتود در آن زمتان
بح هایی در این باره نیز صورت گرفته که اگر ایران به سالح هستهای دست پیدا کند و به ایتن
سالح مجهز گردد چه پیامدهایی را بدنبال خواهد داشت؟ که در جوا این سوال ،پاسخ از ایتن
قرار بوده که تجهیز شدن ایران (آن وقت به این سالح مسالهای را ایجاد نمیکنتد و دلیتل ایتن
استدالل نیز این بوده است که چتون ایتران در کمت آمریکتا و بلتوک غتر قترار دارد ،پتس
وحشتزا نخواهد بود (همان.)3 :
اما با وقوع انقال اسالمیدر ایران و بهم خوردن تمام معادالت استراتژیک (تعهد واتحتاد بتا
غر ) در اثر انقال اسالمی ،در مرحله اول آمریکا بتا تحتت فشتار قترار دادن آلمتان از شترکت
زیمنس که تامین کننده وسایل و تجهیتزات نیروگتاهی بترای ایتران بتود خواستت کته متابقی
تکنولوژی و تاسیسات را در اختیار ایران قرار نداده و از ارسال آنهتا ختودداری ورزد (محمتودی،
 .)3 :5113در مرحله بعدی نیز یوردیف نیز برخالف اساسنامه خود با اینکه ایتران هنتوز هتم از
سهام داران آن بشمار می آید به ایران اعالم نمود که دیگر حاضر به تامین سوخت ایران نیست و
به ایران سوخت الزم را نخواهد داد( البته این نکته را باید در نظر داشت کته ایتران بترای چنتد
سالی هزینه عضویت را نپرداخته بود) .دولت ایاالت متحتده نیتز بته دانشتجویان ایرانتی کته در
آمریکا برای تحصیل در حوزه هستهای اعزام شده بودند ،اطالع داد که یا به ایران برگردید یتا در
آمریکا اقامت کنید و یا اینکه با هزینه خود به ادامه تحصتیل در اینجتا پبردازیتد (خترم:8711 ،
 .)1از لحاظ تاریخی بعد از پیروزی انقال اسالمی ونیز استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایتران
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و بدنبال آن شروع جنگ  1ساله میان ایران و عراق و درگیر بودن ایتران در مستائل مربتوط بته
جنگ ،تقریبا مساله هستهای به نوعی به دست فراموشی رفته بود و صحبتی در این باره صتورت
نمیگرفت .این وضعیت مسکوت ماندن مساله ایران در عرصهای هستهای با ورود به دهه 8731
(8441میالدی) از سوی مسؤوالن نظام متورد توجته قترار گرفتت (غرایتاقزنتدی.)17 :8713 ،
گروهی بر این اعتقادند که هدف مسؤولین نظام جمهوری اسالمی در ایتن مقطتع ،تتالش بترای
احیا نیروگاه بوشهر و راهاندازی دوباره آن بود .در واقتع ایتن ایتده بتا تجربیتات  1ستاله جنتگ
تحمیلی نوعی ضد ضربه و یا واکسینه کردن ایران در قبتال تهدیتدات آتتی را مطترح متینمتود
(.)Eisenstadt, 2004:79
 -1ابعاد موضوع هستهای برای ایران
موضوع هسته دارای ابعاد چندگانه ای است که هتر یتک از ایتن ابعتاد چندگانته در بررستی
موضوع برنامه هستهای ایران از اهمیت موضوعی ومحتوایی خاص خود برخوردار میباشد:
 -1-1بُعدفنی وحقوقی :این وجه از ابعاد  5گانه در کنار آژانس و با آژانس معنا پیدا میکنتد؛
به عبارتی آژانس مسؤول بُعد فنی و حقوقی میباشد .در واقتع هرگونته رویکترد و تتالش بترای
رسیدن به فناوری هستهای در چارچو مفاد «ان.پی.تی» و تعهدات کشورهای عضو با توجه بته
نظارت آژانس صورت میگیرد .در این راستا درباره نقش آفرینی آژانس در برنامه هستهای ایتران
آنچه بیشتر تحلیگران در این عرصه بدان پرداختتهانتد و تاکیتد دارنتد ایتن استت کته یکتی از
اشتباهات فاحش و استراتژیک ایران در عدم مشارکت و همکاری با آژانس بوده است .بطوریکه
خود ایران عاملی بر خرو .مساله از بُعد حقوقی و فنی که بین ایتران و آژانتس بتوده استت و بتا
سیاستگذاری غلط در این حوزه (حل وفصل آن با آژانتس) بتدان جنبته سیاستی وامنیتتی داده
است .ایران با این عمل خود عمال اعالم کرده است که آژانس ومفاد مربوط به آن را قبول نتدارد
(خرم.)81 :8711 ،
 -1-2بُعد سیاسی :ختار .کتردن مستاله هستتهای از ستوی ایتران در قالتب مستؤولیت فنتی
وحقوقی آژانس و رفتن به سوی اتحادیه اروپا عمال برنامه هستتهای ایتران را وارد یتک نتوع فتاز
سیاسی نمود .با این چرخش ایران بسوی اتحادیه اروپا ،ما شاهد زاویه گترفتنهتای گتاه غترض
ورزانه هم ازسوی آژانس و هم از سوی اتحادیه اروپا بوده ایتم (گلشتن پتژوه .)38:8713 ،بترای
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مثال ما در بعضی از بازرسیها و یا مالقاتهای رسمی وگاه غیر رسمی ازسوی مسؤوالن آژانتس
با این روبرو شده ایم که ما مسؤول بررسی برنامتههتا وتاسیستات شتما از بعتد فنتی و حقتوقی
میباشیم و در بُعد سیاسی باید با اتحادیه اروپا مذاکرات ختود را ادامته دهیتد.گاها نیتز ازستوی
اروپا به این متهم شده ایم که در عرصته حقتوقی وفنتی بته آژانتس بتدهکار هستتیم و بایتد در
مواجهه با آژانس شفاف ترعمل کنیم (مهرعطا.)3 :8711 ،
 -1-3بُعدامنیتی :در واقع سیاسی نمودن برنامه هستتهای از ستوی تصتمیم ستازان وتصتمیم
گیرندگان ایران فضا و شرایط را در سطح جهانی به سوی امنیتی کردن مساله مذکور سوق داد
(تالش قدرتهای هستهای هم در این راستا بود) .همانطور که روشن و مبرهن است این وجه از
هستهای شدن ایران نه تنها از سوی قدرتهای غربی بلکته رژیتم استرائیل وکشتورهای عربتی
پیرامون ایران مرتبط بوده و دنبال میشد ( .)Ozcan & Ozdamar, 2009: 56چرا کته هرگونته
حصول و مجهز شدن ایران به سالح هستهای برای آنها ترس زا و وحشت آورمیباشد .بنتابراین
آنها با توجه به دریافتها و نیز عنادی که با ستاختار نظتام سیاستی کنتونی در ایتران دارنتد از
هرگونه تالشی برای خطرساز نشان دادن ایران فروگذار نبوده و پروژه ایران هراستی را بتا تمتام
قوا و امکانات خود به پیش میبرند .تالش واشنگتن بر این بوده که فعالیتهای ایران را نظتامی
جلوه داده و درچارچو رژیم بین المللی کنترل تسلیحات ،ایران را وادار به توقف فعالیتهتای
هستهای کند .الزم به ذکر است که متوسل شدن رژیم اسراییل نیتز در غالتب تبلیغتات ستوء و
شوراندن جامعه جهانی بر علیه ایران نیز با توجته بته همتین رویکترد قابتل تحلیتل متیباشتد
( .)Weiss, 2009: 104-107باید خاطر نشان ساخت که در ذیتل نگترشهتای امنیتتی و حتتی
سیاسی که موضوع حمایت ایران را از تروریسم را مطرح میسازند و تاکید متیکننتد در صتورت
دستیابی ایران به فناوری هستهای (صاحب سالح هستهای شدن) گتروههتای تروریستتی تحتت
لوای ایران نیز به این سالحهای مخر ازسوی ایران تجهیز خواهند شتد کته بایتد شتاهد بتروز
88سپتامبرهای دیگری در ابعاد و خیم تر آن باشیم (.)Byman, 2005: 30-31
 -1-4بُعد اقتصادی :نگاه اقتصادی به برنامه هستهای ایران بیش از هرکشتور دیگتری متوجته
روسیه بوده است .بدین معنا که روسیه در قبال همکاری و امضای قراردادهای مربوط به مستائل
و موضوعات هستهای و ایجاد تاسیسات ،یک تجتارت چنتد میلیتارد دالری را انجتام داده استت.
بنابراین علت اینکه روسیه هراز چندگاهی از برنامه هستهای ایران حمایتهای نه چندان رسمی
میکند ،این است که این حمایتها به ابعاد فنی و تکنیکی ،سیاسی و یا امنیتی موضوع مربتوط
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نمیشود بلکه صرفا موضوع اقتصادی و سود آور بودن و منفعت های اقتصادی میباشد که برنامه
هستهای ایران برای روسیه به همراه دارد (خرم .)1-88 :8711 ،آنچته در استتدالالت در رابطته
با همکاری روسیه در برنامه هستهای ایران عمومیت دارد و غالبا بر آن تاکید میشود ایتن استت
که به موجب نزدیکی جغرافی ایران و روسیه ،ازبُعد امنیتی دستیابی ایتران بته ستالح هستتهای
برای روسها ترسآور بوده و همین یک دلیل کافی است که ما شاهد عدم صتداقت روسهتا در
قبال تعهداتشان نسبت به زمان راهاندازی نیروگاه بوشهر باشیم .پس همکاری روسیه با ایران بته
میزان منفعتهای حاصله از سوی ایتران و نیتز معتادالت بتازی قتدرتهتا در عرصته جهتانی و
همچنین منفعتهای بدست آمده در قبال همکاری با ایران بر ختالف خواستت غتر در ستطح
بینالمللی از سوی آمریکا و حتی اروپا میباشد که شترایط را بترای امتیتازگیری روستیه فتراهم
می سازد که این نیز به نوبه خود دلیلی بر عدم پیگیری مستتمر تعهتداتش در ارتبتاط بتا ایتران
است .به عبارتی این وضعیت معل شدن ونیمه کاره ماندن برخی از برنامه هستهای ایران بترای
روسیه سودآورتر میباشد.
 -2راههای دستیابی جمهوری اسالمی ایران به انرژی هستهای
انرژی هستهای بطتور معمتول از  1طریت بدستت متیآیتد -8 :ستوخت باقیمانتده؛  -5آ
سنگین؛  -7سانتریفیوژ؛  -1لیزر .اما آنچه در قبال برنامه هستهای با توجه راه حصول  1گانه ای
که وجود دارد باید تاکید کرد بنابر آنچه که در گزاراشات آژانس وگاها گزارشات منتشتر شتده از
سوی سرویسهای اطالعاتی آمریکا و یا اسراییل ذکر شده استت ایتران تمتامیایتن چهتار راه را
امتحان کرده و در هر کدام ازآنها نیز موفقیتهای چشمگیری کسب نموده است .بنابر آنچه که
بطور عینی و قابل مشاهده وجود دارد ایران در بوشهر راه سوخت باقیمانده برنامه هستهای خود
دنبال کرده است ،در نطنز از طری سانتریفیوژ ،در اراک راه آ سنگین را طتی نمتوده استت و
بنابر ادعای آژانس راه لیزر (بهعلت باال بودن هزینه دستتیابی بته آنانتدک کشتوری ایتن راه را
میرود) را بصورت آزمایشگاهی دنبال کرده است که آمریکا و اسراییل این را بستیار وحشتتناک
قلمداد میکنند (کریک .)73:8711 ،شاید یکی از دالیلی که منجر به ایجتاد تترس شتدیدی در
بین کشورهای غربی و اسراییل شده است این باشد چون ایران همته راههتای مستبوق التذکر را
طی نموده سبب ایجاد این گونه وحشت بی حد وحدودی گشته است .محتمال اگرتنهتا یکتی از
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این راهها را آزمایش و یا طتی متیکترد دامنته وگستتره نگرانتیهتای غربیتان کمتتر متیشتد
(قهرمانپور.)38:8713 ،
گفتار چهارم :نقش تصمیم گیران و سیاستگذاریهای مدیریتی برنامه هستهای ایران
درباره چرایی اینکه چرا موضوع هستهای به یک معضل سیاسی با رویکرد بینالمللی تبتدیل
شده است باید گفت که پاسخ این چرایی چند وجهی بوده و بستگی به علت و عوامتل متعتددی
دارد بهعبارتی معلول علت و عواملی چند استت؛ اول از هرچیتز بته ماهیتت انقالبتی جمهتوری
اسالمی و مخالفت نظام جمهوری اسالمی ایران با ساختار کنونی نظام بینالملل و بویژه هژمونی
آمریکا بر میگردد چرا که اگر ایران در کم و در همسازی با اهداف و سیاستهای آمریکا بتود
هیچ گونه مانعی بر سر راه ایران برای دستیابی به انرژی هستهای وجود نداشت .به عبارت ساده
تر مطالعه و مقایسه تتاریخی برنامته هستتهای ایتران در دو دوره زمتانی قبتل و بعتد از انقتال
اسالمی ،حاکی از تفاوت رویکرد جهان غر در همکاری و یا تقابتل بتا ایتران در متورد موضتوع
هستهای میباشد .در بیان جهانی و بینالمللی شتدن برنامته هستتهای ایتران همتانطور کته در
صفحات پیشین بدان اشتاره شتد بایتد ذکتر کترد کته اگتر ایتران در چتارچو آژانتس و مفتاد
«ان.پی.تی» عمل میکردیم برنامه هستهاش سیاسی نمیشد و بدین وجه پیچید ه نمتیگردیتد
که با فشار و زیانهای ملی و تهدید علیه حاکمیت ملی همتراه باشتد .بایتد عنایتت داشتت کته
عضویت در هر نهاد بینالمللی توامان با مزایا و مسؤولیت مشروط و در چارچو آن نهتاد استت
که «ان.پی.تی» نیز بهعنوان یک نهاد بینالمللی از این قانون مستثنی نیست .همانطور کته قتبالً
ذکر گردید یکی از شرایط عضویت در «ان.پی.تی» این است که اگر هریتک از کشتورهای عضتو
که در صدد و تالش برای دستیبابی به فناوری هستهای صلح آمیز هستند باید با همتاهنگی بتا
آژانس و تحت نظارت آن به این اقتدام ختود جامته عمتل بپوشتانند تتا هتیچگونته انحرافتی در
برنامههای هستهای با مصارف صلح آمیز صورت نگیرد .به عبارت دیگر با حضور و نظارت آژانتس
این فعالیتها شکل قانونی بخود گرفته و مجاز میباشند که بنتا بتر ادعتای آژانتس وکشتورهای
غربی ایران دراین زمینه قصور ورزیده ومخفی کاری کرده است.
در سال  )5117( 8718با شکلگیری تنش در برنامه هستهای ایران ،بینالمللی شدن آن،
رویکردهای عمده داخلی و بینالمللی را به موضوع هستهای ایران وارد ساخت؛ بطوریکه به
یکی از چالشهای تصمیمسازی و تصمیمگیری بعد از پیروزی انقال اسالمی تبدیل گردید و
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این باید در یک چارچو تاریخی-تحلیلی تصمیمسازی در محور سیاستگذاریها در جمهوری
اسالمی ایران مورد بررسی قرار گیرد .در واقع مقطع سالهای  8718-15یکی از بدترین مقاطع
برای طرح اتهام ساخت بمب اتمی به ایران بود ،که شرایط را برای مقابله و زدودن این اتهامات
وارده بر ایران در زمینه انحراف در برنامه هستهای و ساخت سالح برای مسؤولین نظام ایران
دشوار نمود .تبلیغات و هجمه رسانهای بر ضدجمهوری اسالمی از طرف غر  ،ایران را نیز به
صحنه نزاعی دیپلماتیک وارد کرد که در شهریور  8715منجر به صدور شدیدترین قطعنامه
آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران گردید و ایران را با چالشی بزرگ روبهرو ساخت که
میتوانست ابعاد مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد (روحانی .)58 :8741 ،اما آنچه در
وهله اول بهعنوان اولویت ایران در موضوع مذاکرات در قالب سه کشور (آلمان ،انگلستان و
فرانسه) مد نظر بود ،دفع تهدیدات (سیاسی ،اقتصادی و نظامی) از ایران ،آن هم در شرایطی که
آمریکا خود را پیروز جنگ عراق میدانست و دیگری فرصت سازی برای تکمیل فناوری
هستهای و حفظ دستاوردهای آن و نیز حتی تبدیل بحران به فرصت بود (همان .)58 :در واقع
تصمیم گیرندگان نظام در ایران از طری پی گیری موضوع هستهای با اروپا در پی این بودند که
اروپا را در تقابل با آمریکا قرار داده و درصدد بودند از طری اروپا نوعی حاشیه امنیت درقبال
تهدیدات آمریکا را برای خود ایجادکنند ،غافل از اینکه اروپاییان یکی از دالیل خود را برای
حضور دراین ماراتن مذاکرات با ایران احیا موقعیت اروپا در عرصه بینالمللی قلمداد میکردند.
بهطوریکه مذاکرات ایران و اروپا در زمینه برنامه هستهای از سال  5117با تغییرموضع اتحادیه
از زمان انتشار گزارش البرادعی دبیر کل آژانس بینالمللی انرژی مواجه گردید و اروپا خواستار
توقف غنیسازی اورانیوم و اجرای پروتکل الحاقی بهصورت دائم بود و با چرخش به سمت
آژانس و آمریکا ،به یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری اجماع بینالمللی بر ضد ایران تبدیل شده
است (خالوزاده .)787 :8741 ،در واقع البرادعی پس از این بازدید ،ادعا کرد که دنیا از پیشرفت
فعالیتهای ایران شوکه شده است .آمریکا به سرعت از این ا هار نظر بهرهبرداری و تالش کرد
تا به دنیا ثابت کند مدعیاتش دربار تالش پنهانی ایران برای دستیابی به سالح هستهای کامالً
درست بوده است (مهرعطا .)53 :8711 ،آژانس انرژی اتمی در گزارش خود مدعی شد ایران در
اعالن برخی از فعالیتهای هستهای خود مانند واردکردن اورانیوم در سال  8448کوتاهی کرده
است .با این روند بتدری برنامة هستهای ایران به مسألهای مشترک در همکاریهای اتحادیه با
آمریکا تبدیل شد .با این گزارش ،فشار اتحادیة اروپایی علیه ایران افزایش یافت .تنها دو روز
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پس از بازگشت البرادعی از ایران ،وزرای خارجة سه کشور فرانسه ،انگلیس و آلمان در  83اکتبر
 5117وارد تهران شدند که مذاکرات سعد آباد آغاز شد (خالوزاده.)51 :8748 ،
دولت محمود احمدی نژاد از بدو شروع فعالیت خود با جدیت تمام بر حفظ چرخة ستوخت
و رسیدن ایران به توان هستهای تأکید کرد (گلشن پژوه .57-55 ،8711 :او تعلی غنیستازی
اورانیوم را نپذیرفت و دیپلماسی تهاجمی در زمینه هستهای برگزید و با از سرگیری غنیستازی
اورانیوم ،زمینه را برای تحریمها وفشارهای آمریکا واروپا به شکل جدی تر فراهم نمود (فالحتی،
.)41 :8713
رویکردهای انتخابی در موضوع پیرامون سیاست هتای اتختاذ شتده توستط سیاستت ستازان
تصمیم گیر ایران در قضیه هستهای از همان ابتدای بینالمللی شدن تتا کنتون بتا یتک تتورم و
نوسانات افراطی و یا تفریطی همراه بوده که هیچ از یک دو نوع ،سیاستی در مقابتل مالحظتات
منافع ملی ایران پاسخگو نبوده است و ایتن شتاید حتاکی از عجلته در انتختا استتراتژیهتای
برخورد با موضوع و مصداقی بر شتابزدگی در تصمیمگیریهای اتخاذ شتده در ایتن بتاره باشتد.
معالوصف ماحصل این برداشتهای دوگانه از موقعیت بدستت آمتده توستط مجریتان وتصتمیم
گیرندگان در داخل نظام جمهوری اسالمی بتوده استت کته متا بتا حجتم وستیعی از فشتارها و
تحریمها مواجه شده ایم .بطوریکه در نتیجه دریافت ادراک ناصحیح از شترایط جهتانی از ستوی
برخی از مسؤوالن جمهوری اسالمی ،ما یک همکاری سه ضتلعی مثلت گونته ای را در بررستی
موضوع هستهای میان اتحادیه اروپا با آمریکا وآژانس بینالمللی انرژی اتمی بوجتود آوردیتم کته
در طول تاریخ آژانس بینالمللی انرژی اتمی چنین همکاری و اجماعی در روابط این مثل دیده
نشده بود که پرونده هستهای ایران این سه راس مثلت را بهتم نزدیتک کترد (ختالوزاده:8741،
.)833
گفتارپنجم :برنامه هستهای ایران وتقابل ایدئولوژیکی با غرب و اسراییل
آنچه در باره موضوع برنامه اتمی ایران در شتورای امنیتت ،چتارچو گتروه  5+8و آژانتس
بینالمللی انرژی اتمی مهم میباشد این است که اوالً انگیزه ایران در پتیریتزی و ادامته برنامته
اتمی قبل و بعد از انقال اسالمی چه میتواند باشد و سیاست قدرتهتای بتزرگ بته خصتوص
آمریکا چه تاثیری بر آن داشته و ثانیاً اینکه در صورت دستیابی ایران بته تستلیحات اتمتی چته
پیامدهایی برای امنیت دولتهای دیگر منطقته خاورمیانته و امنیتت بتینالملتل دارد کته ختود
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میتواند موضوع پژوهش مستقلی باشد .تنها اشاره مختصری در این زمینه که مترتبط بتا بحت
ماست ،ضروری است .در این راستا پژوهشگران آینده شناس با استتفاده از روش ستناریو ستازی
پیامدهایی را که در صورت اتمیشدن ایران محتمل میدانند را مورد اهمیت قرار دادهاند کته در
سطور زیر بدانها اشاره میکنیم:
اول اینکه پیگیری برنامه هستهای از سوی ایران (بیشتر دستیابی به سالح ازسوی ایران
مورد توجه است) میتواند باع پیدایش «معمای امنیت» ودر نتیجه موجب «دومینوی اتمی»
گردد .در چارچو این مساله دولتهای دیگر در منطقه به دنبال سالح خواهند رفت و پیامد
آن مسابقه تسلیحاتی خواهد بود .گفته میشود که احتمال اتمی شدن عربستان ،ترکیه و مصر
افزایش خواهد یافت .این پیامد آن زمان خطیر تر خواهد بود که در اثر بی ثباتی سیاسی در این
کشورها گروههای رادیکال کنترل سالحهای اتمی را بدست آورند.
دوم از مباحثی که اخیراً در حوزه مطالعات گسترش اتمی بسط و توسعه پیدا کرده موضوع
تروریسم اتمی میباشد .به این معنا که گروههای تروریستی از ابزار اتمی به منظور تاثیر گذاری
بر سیاستهای دولت یا دولتهای خاصی استفاده کنند و اینکه ایران اتمی ممکن است
گروهها ی مبارز تحت حمایت خود را به این تسلیحات مجهز کند .در این چارچو بح «هالل
شیعه» وگروههایی مثل حز ا ...لبنان و حماس مطرح میشود .در رابطه با این مورد بیشتر به
سیاستها ی جمهوری اسالمی ایران از بدو پیروزی انقال اسالمی استناد شده و به گمانه زنی
دست میزنند .از زمان تشکیل جمهوری اسالمی ،رهبران سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،رژیم
صهیونیستی را به عنوان رژیمی غیر مشروع اعالم میکنند و همواره بر نابودی این رژیم تاکید
کردهاند .از نظر مقامات رژیم اسراییل اگر ایران به سالح هستهای دست پیدا کند نه تنها آن را
بر علیه رژیم اشغالگر به کار خواهد برد بلکه ایران سالح هستهای خود را به سایر کشورهای
جهان سوم و به خصوص گروههای معارضی که اسرائیل آنها را تروریست مینامد تسری
خواهد داد (.)Dunn, 2007: 21
در مجموع باید گفت مقامات رژیم اسراییل ،ایران را تهدیدی علیه امنیت سرزمینی و بقای
خود میداند و معتقدند با دستیابی به سالح هستهای انگیزه ایران برای نابودی اسراییل بیشتر و
آسانتر خواهد شد ،بطوریکه از نظر صهیونیستها هدف اول فعالیتهای هستهای ایران ،نابودی
اسرائیل خواهد بود (.)Dobbs, 2010: 12
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سوم اینکه کشورهای غربی همواره ادعا میکنند با توجه به پیچیدگی رفتارهای رهبران
ایران و نحوه برخورد و مواجهه آنها با غر عواقب بس وخیمی برای غر به همراه خواهد
داشت .اگر جمهوری اسالمی به تسلیحات اتمی دست یابد .بطوریکه دستیابی ایران به
تسلیحات اتمی سیاست خارجی آنرا تهاجمیتر کرده و امکان با.گیری اتمی را از سوی ایران به
همراه خواهد داشت.
باید خاطر نشان ساخت ،سران آمریکا در موضع گیریهای خود ،تالش کردهاند مقاومتهای
ایران را به مثابه تهدید جدی علیه امنیت جهان نشان داده و جامعه جهانی را به واکنش جدی
برعلیه ایران وادارند .جدای از سیاست کلی واشنگتن در مقابله جدی با اشاعه تسلیحات انهدام
جمعی ،مورد ایران از ویژگیهای دیگری نیز برخوردار است که انگیزه فشار بر آن را تشدید
میکند .این مسأله در مواضع دولتمردان آمریکا به انحاء مختلف مطرح شده است .بهعنوان
نمونه ،بوش درآگوست  5113در پی جنگ سی و سه روزه حز اله لبنان و اسرائیل ا هار
داشت که خشونت موجود در لبنان ،نیات تهران در عرصه جهانی را آشکار می سازد (سمتی و
رهنورد .)818 :8711 ،سیاستهای اعالنی ایران مبنی بر تغییر وضع موجود و تهدید رژیم
اسراییل از نظر آمریکا دالیلی مبنی بر تالش ایران برای دستیابی به سالحهای کشتار جمعی
برای نابودی رژیم صهیونیستی است.
در واقع نباید فراموش کرد که مالحظات منطقه ای آمریکا نیز جدای از مالحظات سیستمی
آن در قالب رویکرد هژمونیک نیست .آمریکا در منطقه خلی فارس دارای منافع استراتژیکی
چون کنترل جریان انتقال نفت ،ممانعت از تبدیل شدن دولت دشمن به قدرت منطقهای غالب
و به حداقل رساندن تهدیدات تروریستی است .از آنجائی که منطقه خلی فارس همانند دیگر
مناط یک سیستم تابعه میباشد که ملزم به هماهنگی با الزامات سیستم جهانی است ،پس
موضع گیری علیه نظم منطقه ای مورد خواست سیستم ،در واقع موضع گیری علیه سیستم
بین المللی قلمداد میشود .از این روست که دولت آمریکا نمی تواند در برابر سیاستهای
منطقه ای ایران بی تفاوت باشد ،به ویژه در برابر سیاستهایی که در پی تغییر ترتیبات امنیتی
منطقه که در جهت مخالف موازین سیستم بین الملل است .بطوریکه با تقویت این تصور که
ایران با توسعه فعالیتهای هستهای نظامی گر ،صلح و امنیت بین الملل را تهدید می کند.
بدین سبب دولت آمریکا در صدد این است که قدرتهای بزرگ و جامعه جهانی را به همکاری
برای اعمال فشارها علیه سوق دهد تا ایران را به انزوای سیاسی کشاند .در این راستا
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سیاستمداران آمریکایی به همراه دوستان اروپایی خود بکارگیری استراتژی توقف در برنامه
هستهای از سوی ایران را در برابر توقف اعمال فشار و تحریمها دنبال میکند.
در مجموع سیاست فشار و به انزوا کشانیدن ایران صرفاً معلول فعالیتهای هستهای ایران
نیست ،بلکه ریشه در عوامل مختلفی دارد که برآیند کلی آن در ضدیت و مانع تراشی ایران در
برابر هژمونی آمریکا در عرصه بین الملل قابل درک است .فعالیتهای هستهای ایران این فرصت
را به دولت ایاالت متحده داده تا با بسی گسترده و سریع بین المللی ،سیاست فشار و انزوا را با
سرعت بیشتری پیش برد .بر این اساس ،آنچه برای آمریکا مهم است ضرورت هماهنگی ایران با
نظم هژمونیک سیستم بینالملل تحت هژمونی آمریکاست ،امری که از نظرمقامات واشنگتن با
هستهای شدن ایران دیگر امکانپذیر نخواهد بود.
نتیجهگیری
با توجه به آنچه که گفته شد با سیاسی نمودن و امنیتی شدن برنامه هستهای ایتران بنتوعی
مساله هستهای به یک مساله بینالمللی تبدیل گردیده که علت جهانی گشتن موضوع مذکور بتا
توجه به مفروض این مقاله به عدم توجه و آینده نگری درتصمیم سازیهای کالن متدیتریتی در
ایران برمیگردد .در واقع عدم بکارگیری عقالنیت دربرخی از تصمیمگیریها و بدون شتناخت و
اشراف بر اوضاع و احوال بینالمللی و موضوع هستهای و با توجه به موقعیت تجدید نظر طلبانته
نظام جمهوری اسالمی ایران وعدم انطباق شرایط موجود انقالبی ایران با تصمیمگیریهتای زود
گذر و بدون توجه به عواقب احتمالی آن در آینده سبب گردیده که در طی یتک دهته اخیتر متا
شاهد تبدیل مساله هستهای به یک بحران باشیم .در واقع با تغییر چترخش رویکتردی اروپتا در
مذاکرات با ایران و متمایل شدن به سیاستهای آمریکا در این زمینته و نیتز بتا خترو .پرونتده
هستهای از آژانس و قرار دادن آن در نظارت شورای امنیت ،ما شاهد خرو .موضتوع از متدیریت
اروپا به سمت مدیریت آمریکا هستیم .در این راستا برنامه هستهای کشتور و بحرانتی شتدن آن
نه تنها توسعه ملی را مورد ضر آهنگ نزولی قرار داده بلکه از وجه دیگر نیتز موضتوع امنیتت
ملی ایران و حاکمیت ملی را نیز مورد چالش و تهدید گاه و بتی گتاه قترار داده استت .در واقتع
تغییر فضای گفتمان هستهای از شکل فنی و حقوقی آن به شکل سیاسی و امنیتی متاثر از ایتن
نوع فرآیند تصمیمگیری در کشور بوده است .در هر تصمیمگیری به مقوالتی چتون دورنماهتای
کالن و اف های مربوطه توجه میشود کته بلنداندیشتی و ژرفاندیشتیهتا همتواره بتا چاشتنی
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عقالنیت همتراه متیباشتد .در صتورتی کته در موضتوع هستتهای برختی از مستؤوالن متا از از
بلنداندیشی عقالنی و آینده پژوهی خرد ورزانه بیشتری سود میجستند ،منافع ملی بیشتر مورد
توجه قرار میگرفت .بر اساس نظریه تصمیمگیری اگر تصمیمگیرنتدگان کشتوری در ارتبتاط بتا
مسائل هستهای ،منطقی تصمیم بگیرند احتمال انتختا راه حتلهتایی کته متضتمن کمتترین
هزینه و باالترین دستاورد باشد ،وجود خواهد داشت و تصمیمگیری سیاست خارجی به باالترین
سطح کار آمدی خود خواهد رسید .از سویی چون امکانات فکری و مادی در تعیتین دستتاوردها
تاثیر دارند ،تصمیم گیرندگان مجبورند خواستههای خود را به حداقل مکفی محدود کنند که ما
حداقلیترین دستاوردی در این زمینه نداشتهایم .در تبیتین حتال متدیتریتی بایتد تاکیتد کترد
تصمیمسازی مدیتریتی فرصت سازی را میسر میکند در حالی که در برختی تصتمیمات اتختاذ
شده از سوی ایران در خصوص برنامه هستهای ما نه تنها شتاهد فرصتت ستازی در ایتن مقولته
نبوده ایم بلکه در بهینه کردن فرصت نیز قصور ورزیدهایم .در حقیقت در ایتن مقالته متا در پتی
اثبات این موضوع بودیم که براساس آنچه که در نحوه برخورد و مواجهه نظام بینالملل با ایران
در مساله مذکور هستیم که با فشارها و تهدیدات ملی برای ما همراه استت بته نتوعی محصتول
عدم شناخت برخی از مدیران مسؤول کشتور از سیاستتهتای منطقتهای وعتدم درک آنهتا از
موقعیت ایران وفقدان آگاهی آنها از ماهیت نظام بین الملل بوده استت .واقعیتت مستاله مزبتور
حاکی از این میباشد که اگرتصمیم گیریها را بر حسب موضوعات در ستطوح تصتمیم گیتری
ایدئولوژیک ،تصمیم گیری سیاسی ،تصمیم گیری فنی از هم تفکیتک نمتاییم و بنتا بتر شترایط
موضوعی و وضعیتهای متنوع از جنبههای گوناگون به مدل سازی دست بزنیم ،مدیران متا در
برخی سطوح قابل ذکر در زمینه موضوع و برنامه هستهای کشور عقالنی و موف عمل نکردهانتد
 ،بطوریکه موضوع تشدید تحریمها از سوی غر بهطتور فزاینتدهای بتا مفهتوم «تهدیتد» بترای
امنیت و منافع ملی پیوند خورده است .در واقع این تصمیمگیتریهتای نادرستت و نارستایی در
فهم مفاهیم پیرامون برنامه هستهای وپیوند آن بتا منتافع وحاکمیتت ملتی بتوده استت کته بتر
سیاست غر بر مبنای هدایت یک «جنگ پنهان» علیته برنامته هستتهای ایتران جامته عمتل
پوشانده و آن را از طری اعمال خود ما پراکتیزه وعملیتاتی نمتوده استت و نگتاه امنیتتی غتر
نسبت به برنامه هستهای ایران را حساس و تشدید کرده است.
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