
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

     25- 59، صص1389بهار و تابستانـاولشماره، سال ششم،دانش سياسي
  

  سرد؛ جنگ از پس ليالمل بين تهديدات و غرب امنيتي نگرش
  ايران اسالمي جمهوري اي هسته برنامة موردي مطالعة

  16/03/1389:  تاريخ دريافت                                                           ∗ سجادپور محمدكاظم دكتر سيد
  03/06/1389:  تاريخ پذيرش                                                                                    ∗∗اجتهادي سعيده

 چكيده
 به مربوط تدابير و تهديدات المللي، بين امنيت مورد در خاصي نگرش سرد جنگ از پس
 مزبور شناختي چارچوب. گرفت شكل -و آريكايي اروپايي - غربي كشورهاي بين در آن

 آن كليدي پرسش ژوهش،پ اين در. است ايران اي هسته برنامة به غرب نگرش بر مبتني
 تأثير تحت سرد جنگ از بعد المللي بين امنيت تهديدات به غرب امنيتي نگرش كه است
 امنيتي رويكرد در غرب خاص رفتار چرايي فهم است؟ گرفته شكل مهمي عوامل چه
 در كه كند يم رو روبه مسائلي با را پژوهش اين ايران، اي هسته برنامة به نسبت خود
 انگاري سازه و رئاليستي هاي حوزه در الملل بين روابط نظريات از تلفيقي با اه آن به پاسخ
 اي هسته موضوع و المللي بين امنيت مورد در غرب نگرشي نظام شناخت امكان توان مي
 هاي چالش با پيوند در ايران اي هسته برنامة نگرش، اين چارچوب در. كرد فراهم را

 زمينة در غرب شناختي نظام فهم بدون. گيرد يم قرار غرب براي المللي بين امنيت نوين
 امكان ايران اي هسته پروندة در غربي كشورهاي مجموعة رفتار درك الملل، بين امنيت
 نگرش هم و المللي بين قدرت و سياست ساختار هم تركيبي، چارچوب اين در. ندارد

 قالب در غرب شناختي نظام بررسي با .گيرد قرار مدنظر بايد توأمان صورت به نخبگان
 ايران دستيابي خارجي عوامل بر غرب تأكيد اصلي علت سو، يك از توان مي تلفيقي مدل
 و غيرمادي ساختارهاي به توجه با ديگر، سوي از و دريافت را اي هسته فناوري به

 را ايران اي هسته برنامة به نسبت غرب تفكر نحوة در ناامني و امنيت ريشة هنجاري،
 غرب امنيتي هاي سياست در ايران كه اي ويژه جايگاه مبناي بر نهايت، در. دكر مطالعه
 رويكردهاي در كشور اين كلي موضوع از تواند نمي ايران اي هسته موضوع كند، مي پيدا

 مسئلة قبال در غربي بازيگران منفي گيري موضع و باشد پذير جدايي غرب امنيتي
 تغييرات و الملل بين امنيت به نگاه در غرب النك هاي استراتژي از خارج ايران اي هسته

  .نيست تهديدات مفهوم در ايجادشده
  واژگان كليدي
  اي هسته برنامة تهديد، ايران، اسالمي جمهوري غرب، استراتژي، امنيتي، رويكرد

                                                      
  sajjadpour@sir.ac.irالملل          بين المللي دانشكده روابط بين هاي سازمان و ديپلماسي گروه رئيس و دانشيار ∗
  ma.saedeh@gmail.com الملل بين روابط دانشكده از ايران مطالعات گرايش اي، منطقه مطالعات ارشد كارشناس ∗∗
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  اجتهادي سعيدهو  ورسجادپ محمدكاظم دكتر سيد     26

  مقدمه

 م،2003 /1382سال  در ايران اسالمي جمهوري اي هسته موضوع شدن مطرح ابتداي از
 موضوع اين بر اثرگذار بازيگران ترين اصلي از امريكا و اروپا ديةاتحا يعني غرب
 نوع. است انكارناپذير ضرورتي بازيگران اين امنيتي ذهنيت شناخت بنابراين،. اند بوده

 زني، چانه فشار، از اي آميزه ايران، اي هسته هاي فعاليت قبال در غربي هاي قدرت واكنش
 درك غرب ازآنجاكه. است بوده ها آن نظير و ايران به اقتصادي هاي وعده دادن معامله،

 جمهوري رفتارهاي ماهيت از و خاص طور به ايران اي هستهبرنامة  از تهديدآميزي
 هاي استراتژي در آن اشكال و تهديد جايگاه بررسي دارد، عام طور به ايران اسالمي
. كند كمك غرب فتارر درك چگونگي در را ما تواند مي اروپا اتحاديه و امريكا امنيتي
 تسليحات تروريسم، چون تهديداتي وجود بر اروپا، و امريكا امنيتي استراتژي اسناد

 ورزند مي تأكيد يافته سازمان مئجرا و ناكام هاي دولت اي، منطقه منازعات كشتارجمعي،
 كشتارجمعي هاي سالح و تروريسم تلفيق غرب، ديدگاه از تهديد ترين خطرناك و

 تهديدات ميان ارتباط كه است آن پژوهش اين در اصلي مسئلة ن،بنابراي .است
 غربي كشورهاي كالن و امنيتي نگرش و غرب امنيتي هاي  استراتژي در شده مطرح
 مهم آنچه نهايت، در. شود بررسي كشور اين اي  هستهبرنامة  موضوع با ايران به نسبت
   و استراتژيك ديدگاه بر و چيست ايران به غرب تهديدآميز نگاه ريشة اينكه است
   اين ترديد بي. دارد تأثيري چه ايران اي  هسته موضوع به نسبت ها آن امنيتي
 اجرايي و دانشگاهي جامعة فراروي عملي و علمي هاي ضرورت پاسخگوي ها پرسش
  .است كشور

 شكل در مهمي عوامل چه كه است سؤال اين به پاسخگويي صدد در پژوهش اين
 از پس ايران اسالمي جمهوري اي برنامة هسته قبال در غرب يتيامن نگرش به دادن
 پرسش به سه كم دست پرسش، اين به دادن پاسخ براي است؟  بوده مؤثر سرد جنگ
 نظر از تواند مي الملل بين روابط هاي نظريه از يك كدام .يك: نيازمنديم هستيم ديگر

 ايران اي برنامة هسته به نسبت غرب امنيتي ذهنيت شناخت در را ما نظري و مفهومي
 دنياي تهديدات به نسبت كالن سطح در غرب امنيتي نگرش ماهيت .دو كند؟ كمك
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 27    ايران .ا .ج اي هسته برنامة موردي مطالعة سرد؛ جنگ از پس المللي بين تهديدات و غرب امنيتي نگرش

 كالن نگرش از قالبي چه در ايران اي برنامة هسته .سه است؟ چگونه سرد جنگ از پس
  گيرد؟ مي قرار مدنظر غرب المللي بين امنيت

. است كاربردي ژوهش،پ نوع و تحليلي -توصيفي مقاله، اين در تحقيق روش
 از برخي با مصاحبه انجام و اي كتابخانه اسنادي، شيوة بر مبتني نيز اطالعات گردآوري
. است مطالب تهيه زمان در پژوهشگران از تعدادي و اي هسته پروندة اجرايي مسئوالن

 و گرايي نوواقع نظرية دو تركيب پاية بر نظري چارچوب لحاظ از پژوهش اين
 از پس ايران اي برنامة هسته قبال در غرب امنيتي رويكرد تحليل و تجزيه هب انگاري سازه
  .پردازد مي سرد جنگ

 وجهي سه اي گزاره قالب در پژوهش اين فرضية شد، مطرح كه سؤالي به پاسخ در
 پس ايران اسالمي جمهوري اي تههسبرنامة  قبال در غرب امنيتي نگرش: گردد يم ارائه
 امنيت به نگاه در غرب كالن رويكردهاي تأثير تحت سو، يك از سرد جنگ از

 و گرايي نوواقع از تركيبي كه تلفيقي نظري مدل يك از استفاده با كه است المللي بين
 شده ايجاد تغييرات از نگرش اين ديگر، سوي از. است درك قابل است، انگاري سازه
 ةعرص در امنيتي محيط شدن دگرگون نشانگر كه پذيرد مي تأثير نيز تهديدات مفهوم در
 تغييرات خود دنبال به كه است بزرگ هاي قدرت ميان مناسبات در تغيير و المللي بين

 در غرب امنيتي نگرش نهايت، در و است كرده ايجاد تهديدات مفهوم در را بنياديني
 امنيتي برداشت تأثير تحت سرد جنگ از بعد دوران در ايران اي برنامة هسته قبال

  .است بوده راهبردي داخلي عوامل ترين اصلي و ايران به نسبت بيغر كشورهاي

  پيشينه پژوهش. 1

ويژه  پس از جنگ سرد، به المللي بين نگرش امنيتي غرب و تهديدات ادبيات مربوط به
 ايران طيف وسيعي از كتب و مقاالت را دربر اي برنامة هسته موردي ةدر قالب مطالع

  :شود دسته تقسيم مي چهارم، اين آثار به بندي عا گيرد كه در يك طبقه مي
الملل  دسته اول، كتب و مقاالتي كه به بررسي مباحث مربوط به امنيت بين

پردازد و در قالب فضاي امنيتي جديد پس از جنگ سرد، تهديدات ايجادشده در اين  مي
ي و ها به توضيح مفهوم امنيت مل گروهي از اين كتاب. كند محيط امنيتي را مطالعه مي
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  اجتهادي سعيدهو  ورسجادپ محمدكاظم دكتر سيد     28

گروهي ديگر از اين آثار ). 1374روشندل، ( ستا  هاي مفهومي آن پرداخته دگرگوني
هاي   ها در قالب رهيافت شناسي تهديدات و مطالعه آن  مباحث تهديدشناسي، گونه

 يو در موارد) 1385افتخاري، ( ستا  هكردبيان را  2شناسانه  و ماهيت 1شناسانه  معرفت
كميسيون امنيت ملي آمريكا، (هاي امنيتي آمريكا   استراتژيهاي موجود در   ديگر، چالش

نظر  اما اين پژوهش با صرف. اند  ردهكرا بررسي  (DÖrfer, 2008) اروپا ةو اتحادي) 1380
  مفهومي ويژه از تهديد در فضاي  ةكردن از ورود به مباحث تهديدشناسي، با ارائ
هومي و مصاديق عيني تهديد از نظر امنيتي سعي در برقراري ارتباط ميان اين مبناي مف

  .ه استكردغرب 
اي  هاي امنيتي خاصي از جمله سياست هسته دوم، كتب و مقاالتي كه سياست ةدست

در مورد آمريكا، بسياري از . اند را مورد مطالعه قرار داده) آمريكا و اتحاديه اروپا(غرب 
پرداخته و بر اين باورند كه تي اين كشور بعد از يازده سپتامبر يها به سياست امن كتاب

هاي  اي با تهديدات نامتقارن از نوع تروريسم سالح طور فزاينده به 21آمريكا در سدة 
اين دسته از كتب ). 1386پيشگاه هاديان، (رو خواهد شد  روبه) اي هسته(كشتار جمعي 

الش آن، آمريكا ت يبه استراتژي جديد آمريكا پس از جنگ سرد اشاره دارد كه بر مبنا
ند ككشورها بروز كرده، مقابله ديگر اي كه از سوي  هاي تازه كند تا با چالش مي

  ).1387فام،  يزدان(
توان به آثاري اشاره كرد كه  اروپا نيز مي ةهاي امنيتي اتحادي در رابطه با سياست

هاي كشتارجمعي  سم و سالحيتفاهم ميان آمريكا و اروپا در مبارزه با ترور ةبازگوكنند
اين آثار به نزديك شدن درك اين دو بازيگر از . استسپتامبر  يازدهويژه بعد از حادثه  هب

راهبرد  ،برخي ديگر ).1386كريمي، (كند  الملل اشاره مي تهديدات نظام امنيت بين
 ستا  را ارائه كرده يهاي كشتارجمع اروپا براي مبارزه با گسترش سالح ةجديد اتحادي

اي غرب در  هاي امنيتي و هسته تدبيات از جهت بيان سياساين ا). 1385خالوزاده، (
هاي جديد فراروي امنيت آن، مبناي مناسبي براي اين  هاي مختلف و چالش دوره

هاي امنيتي  گيري ذهنيت غرب و سياست مؤثر در شكل ، اما به عواملستا  پژوهش بوده
  .شاره دارددات دنياي بعد از جنگ سرد در سطح كالن كمتر ايآن نسبت به تهد
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 29    ايران .ا .ج اي هسته برنامة موردي مطالعة سرد؛ جنگ از پس المللي بين تهديدات و غرب امنيتي نگرش

 اي ايران را محور مطالعات خود قرار داده هاي هسته سوم، آثاري كه سياست ةدست
 ةدر اين رابطه بيشتر كتب و مقاالت موجود به بيان تحوالت مربوط به پروند. ستا 

مركز ( ستا  پرداخته يا هاي ايران در قبال بحران هسته اي ايران و سياست هسته
مقاالتي در اين زمينه وجود دارد كه از يكسو به شناسايي . )1385تحقيقات استراتژيك، 
تواند  هاي مختلفي را كه ايران مي گزينه ،روي ايران پرداخته و سپس دقيق تهديدات پيش

 ستا  هكردالملل در پيش بگيرد، مطرح  اي خود در نظام بين عنوان سياست هسته به
ري جامع از رويكرد جمهوري اين آثار اگرچه به داشتن تصو ).1382يوسفي،  يحاج(

كند، به لحاظ اينكه تمركز مطالعاتي اين  ياي كمك م اسالمي ايران به موضوع هسته
دهنده به ذهنيت آن در قبال موضوع  پژوهش بر روي نگرش امنيتي غرب و مباني شكل

 .  را پر كندتواند اين خأل ياي ايران است، لذا اين آثار نم هسته
اروپا در قبال برنامة  ةرويكرد امنيتي آمريكا و اتحاديچهارم، آثاري كه  ةدست

اند تا با اشاره به  برخي از اين ادبيات تالش كرده. ندك اي ايران را بررسي مي هسته
ها را در اين رابطه واحد  هاي بين دو ديدگاه اروپايي و آمريكايي، هدف آن تفاوت

ديدگاه آمريكا در  ةغربي با ارائتعدادي از مقاالت ). 1383ثقفي عامري، (ارزيابي كنند 
هاي ايران  اي ايران، حمايت از تروريسم را از جمله سياست هاي هسته مورد فعاليت

ده است كرها پيوند برقرار  اي در اين سياست عنوان كرده و ميان تروريسم و سالح هسته
اي  ستههاي بزرگ به موضوع ه از آثار نيز به بيان رويكرد قدرت يتعداد). 1383كمپ، (

گيري اين رويكردها  و در اين ميان به برخي از عوامل مؤثر بر شكل ستا  ايران پرداخته
  ).1387قهرمانپور، ( ستا  به خصوص در مورد آمريكا و اتحاديه اروپا اشاره كرده

اما اين آثار به بيان ارتباط تنگاتنگ ميان رويكردهاي امنيتي كالن غرب نسبت به 
مل داخلي و راهبردي با نگرش امنيتي غرب در قبال برنامة ترين عوا ايران و مهم

كند كه نوشتارهايي كه با  بررسي اين آثار روشن مي. ستا   اي ايران نپرداخته  هسته
غرب در مورد  يشناخت الملل سعي در فهم نظام هاي روابط بين گيري از نظريه بهره

. دشو نميديده ته باشد، چندان اي ايران داش المللي و برنامة هسته تهديدات امنيت بين
بنابراين، پژوهش حاضر تالش دارد تا با ايجاد پيوند ميان نگرش امنيتي غرب نسبت به 

اي ايران با رويكردهاي امنيتي كالن آن نسبت به جمهوري اسالمي ايران و  برنامة هسته
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  اجتهادي سعيدهو  ورسجادپ محمدكاظم دكتر سيد     30

ي از ترين عوامل داخلي و راهبردي، از جمله سياست كنترل تسليحاتي و جلوگير اصلي
  .در ادبيات پر كندموجود را  اي در خاورميانه، خأل تههسگسترش تروريسم 

  تحليل مفاهيم. 2

غرب  ةاز امنيت ملي، تهديد و گستر است مفاهيم مورد استفاده در اين پژوهش عبارت
  :شود يها پرداخته م كه ذيالً به آن

 3رابرت ماندل. نظر وجود دارد تعريف اين مفهوم اختالف ةدربار :امنيت ملي. 1- 2
امنيت ملي شامل تعقيب رواني و مادي ايمني «: كند يگونه تعريف م امنيت ملي را اين

هاي ملي است تا از تهديدات مستقيم ناشي از  است و اصوالً جزو مسئوليت حكومت
زندگي شهروندان خود ممانعت  ةها، نظام شهروندي و شيو رژيم يخارج نسبت به بقا

محقق آمريكايي نخستين  4والتر ليپمن). 51-52، صص1379ل، ماند(» به عمل آورند
يك ملت وقتي داراي امنيت «: كردروشني تعريف  كسي بود كه مفهوم امنيت ملي را به

هاي اساسي خود را حفظ كند و در  است كه در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش
سازمان ملل ). 11، ص1374روشندل، (» صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پيش ببرد

 ةگونه احساس خطر حمل اينكه كشورها هيچ«: كند ينيز، امنيت را چنين تعريف م
خويش را  ةخارجي، فشار سياسي يا اقتصادي نكنند و بتوانند آزادانه گسترش و توسع

قابل  ةبر مبناي اين تعاريف، نكت). 112، ص1380به نقل از بصيري، (» ب نماينديتعق
هاي  يريباً تمام كشورها در سياست داخلي و خارجي خود، ويژگتوجه اين است كه تق

ناپذير  مشتركي را براي امنيت قائل هستند كه شامل نسبي بودن، ذهني بودن، تجزيه
  .شود يت ميبودن، پيچيدگي و حساس بودن مفهوم امن

مطالعات امنيتي است تا  ةترين مفاهيم در حوز اين مفهوم يكي از مهم: تهديد. 2- 2
اگر تهديد  .اند دهكرپردازان اين حوزه، امنيت را با تهديد معنا  كه بسياري از نظريه جايي

. گردد در فضاي امنيتي تعريف شود، بيش از هرچيزي با تلقي بازيگر از امنيت مرتبط مي
معنادار باشد؛ آنجاكه از  5ريچارد المان ةانداز شايد تلقي عمومي و گسترد ن چشميدر ا

  :ندك چنين تعبير مي» امنيتي ةپديد«يك  مثابه به» تهديد«
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تهديدات امنيت ملي اقدام يا سلسله رويدادهايي است كه به شكل مؤثر و «
زماني نسبتاً كوتاهي خطر افت كيفيت زندگي براي ساكنان يك  ةدر دور

هايي كه  مشي آورد و نيز با خطر جدي كاهش طيف خط  كشور را پيش
ومتي خصوصي موجود در يك حكومت يك كشور يا واحدهاي غيرحك

ها دست به انتخاب  توانند ميان آن مي) ها ها و شركت اشخاص، گروه(كشور 
  ).27، ص1385، يافتخار(» زنند، همراه باشد

لذا، براي . است حيحشود كه امري ناص ف، تقليل امنيت به تهديد تلقي ميياين تعر
د ارائه شده است، تعريف نيل به ديدگاهي جامع از ميان تعاريف متعددي كه از تهدي

د را دربر بگيرد كه در اين پژوهش، مبناي يتواند مفهوم تهد تر مي اي كامل گونه زير به
هرگونه مخاطره نسبت به منافع يك «: بررسي رويكردهاي امنيتي قرار گرفته است

  6.)1387ده با دكتر افتخاري، ويسنمصاحبه ن(» گويند بازيگر را تهديد مي
 يها اين گستره بايد در قالب مفهومي واحد و خارج از سياست: غرب ةگستر. 3- 2

اي ذهني است  دقيق جهان غرب، در طبيعت خود تا اندازه ةحوز. متكثر آن ارزيابي شود
گردد، اما با اين  يهاي فرهنگي، اقتصادي، رواني و سياسي تعريف م و بر مبناي مالك

با وجود (را ست كه اروپا و آمريكا اي فراگير ا مجموعه» غرب«  طور عمومي، وجود، به
هاي گوناگوني را  حوزه ،كه كم هم نيست ،ها هاي ريز و مينياتوري بين آن همة تفاوت

هاي  اشتراك در ارزش. دهد قرار مي 7ير يك چتر ارزشي و شناختيز) گيرد يم دربر
سرعت  واروپا و آمريكا را شكل داده  ةبنيادين، مفاهمه، همكاري و تعامالت بين اتحادي

  ).17، ص1387سجادپور، (بخشد  مي

 انگاري گرايي و سازه واقع ؛ تلفيق نويچارچوب نظر. 3

تواند از نظر مفهومي و نظري ما را در  الملل مي هاي روابط بين يك از نظريه اينكه كدام
اي ايران كمك كند، از اهميت بااليي  شناخت ذهنيت امنيتي غرب نسبت به برنامة هسته

ست و سؤالي است كه يافتن پاسخ مناسب به آن با دقت در مفاهيم اوليه برخوردار ا
گرايي و  تركيبي از نوواقع. شود مانند امنيت ملي حاصل و بر اين اساس روشن مي

اي ياري  هسته مسئلةانگاري به فهم ما از رفتار امنيتي غرب نسبت به ايران در  سازه
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در روابط  يا ميت دارد كه هيچ نظريهتأكيد بر اين تركيب از آن جهت اه. رساند مي
تعاريفي كه از مفهوم امنيت . ت تحليلي در اين زمينه برخوردار نيستيالملل از جامع بين

كند كه اوالً ساختارهاي قدرت در شكل دادن به مفهوم امنيت  يملي ارائه شد، روشن م
براي بررسي  .تاسنگرش و ديدگاه نخبگان نيز حائز اهميت  ةثانياً نحو. است مؤثرملي 

استفاده از چند نظريه براي تحليل ايران،  اي  هستهنگرش امنيتي غرب در قبال برنامة 
 ةكه نظري ازآنجايي. تري را براي درك آن فراهم سازد تواند افق وسيع يك موضوع مي

دهد  الملل مورد توجه قرار مي ها را در قالب ساختار نظام بين رفتار دولت گرايي نوواقع
المللي مشترك، تا  ها به دليل قرار گرفتن در يك ساختار بين اين حيث كه دولتو از 

هاي رفتاري آمريكا و اتحاديه اروپا را  كنند، لذا شباهت حد زيادي شبيه به هم رفتار مي
تواند  اما اين به تنهايي نمي. كردطالعه مگرايي  واقع توان در چارچوب نظريه نو مي

ذهنيت  زيرااي ايران باشد،  هغرب نسبت به برنامة هست رفتار امنيتي ةدهند توضيح
كه براي  استمؤثر گيري نگرش امنيتي غرب  ها نيز در شكل نخبگان، هنجارها و هويت

حال بايد ديد كه بنيادهاي اصلي . انگاري استفاده شده است سازه ةنظري ها از تبيين آن
المللي  مورد تهديدات امنيت بين غرب در يشناخت تواند در فهم نظام ياين دو نظريه كه م

  ؟است سودمند واقع شود، كدام
گرايي همانند محوريت نقش دولت در  واقع هاي اصلي  يهفرض: 8يگراي  واقع  نو. 1- 3

المللي، مبارزه براي كسب قدرت، عدم  الملل، تمايز ميان سياست داخلي و بين نظام بين
 ةنظري. گراها نيز پذيرفته شده است واقع نو توسطاقتدار مركزي و اهميت منافع ملي 

سيستم  ةدهد و در مورد رابط عنوان سطح تحليل خود قرار مي گرايي، سيستم را به واقع نو
المللي تابع قيدوبندها و  يا ساختار با واحدها معتقد است كه واحدها و اجزاي نظام بين

هنده ساختار نظام د اصل نظم. استالملل  نيساختاري نظام ب ةكنند سازوكارهاي تعيين
المللي  بخش نظام بين عنوان عامل ثبات توازن قوا نيز به. المللي، آنارشي است بين

از نظر پيروان اين . ندا هاي بزرگ شود و بازيگران اصلي سيستم، قدرت محسوب مي
شده يك دولت است و نه تنها ابزار  هاي تركيب مكتب فكري، قدرت به معناي توانمندي

گونه نظام  ومرج ساختار هرج سببقوا به  ةگراها بر اين اعتقادند كه موازن عواق نو. ينظام
. الملل است سياست بين ةالملل، ساز و كار اصلي براي دستيابي به امنيت در عرص بين
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  هاي دوست و در راستاي سود بيشتر و  اين گروه، همكاري را در ارتباط با دولت
قدرت تركيبي براي غلبه بر عدم اعتماد و ترس كنند و بر كسب  ن مييمنافع متقابل تحس

  الملل  نظام بين ةمين امنيت در عرصتأدر . دارند تأكيد 9در مسير تنگناي امنيتي
دوئرتي و فالتزگراف، (قدرت همچنان يك متغير كليدي است  ،گرايي واقع از ديد نو

  ).196ص، 1383
و  استج در سطح نظام نتاي ةكنند گرايي ساختارها عامل تعيين نوواقع ةدر نظري

به اعتقاد ). 254، ص1384زاده،  سيف(كند  يرفتار بازيگران را به مقتضاي خود مقيد م
دهد  يالملل روابط سياسي واحدهاي متشكل را شكل م گرايان، ساختار نظام بين نوواقع

ها  است خارجي همة دولتيس ،بر اين اساس. كند يو نوع و قواعد بازي را تعيين م
 ةها حوز گراها، چنانچه نظام دولت از نظر نوواقع. قرار دارد مند نظامر عوامل ثيأتحت ت

توليد و سازمان اجتماعي  ةمجزايي از مالحظات داخلي نظير ايدئولوژي، مذهب، شيو
الملل  در نظر گرفته شود، اين امكان وجود دارد تا به درك درستي از ماهيت سياست بين

هاي  ها با وجود تفاوت در نظام است كه چگونه دولتسؤال عمده در اينجا اين . يدرس
سياسي و ايدئولوؤيك، رفتارهاي مشابهي در سياست خارجي دارند؟ ازآنجاكه 

ورزند، معتقدند كه  يتأكيد مالملل  گرايان بر مختصات ساختاري نظام بين نوواقع
افراد و  شود تا با وجود تفاوت در يالملل سبب م فشارهاي ناشي از ساختار نظام بين

قوام، (ها اتخاذ شود  هاي نسبتاً يكسان و همگوني از سوي آن ها و رويه ها، روش دولت
عنوان مبناي نظري پژوهش حاضر براي توضيح  اين ديدگاه به). 85-87، صص1384

اي ايران مفيد  هاي رفتاري آمريكا و اتحاديه اروپا در برخورد با برنامة هسته شباهت
. هاي محوري توجه دارد الملل و نقش هركدام از قدرت ظام بينچون به ساختار ن ؛است

قدرت و ساختار بايد در چگونگي ذهنيت  ةاما رفتار امنيتي غرب را عالوه بر رابط
گرايي در مورد ذهنيت نخبگان ساكت است و  نوواقع. نخبگان نيز جستجو كرد

  .تواند ما را كمك كند يانگاري م اينجاست كه سازه
 .م1990 ةو اوايل ده .م1980 ةانگاري از اواخر ده رويكرد سازه: 10گاريان سازه. 2- 3

در اين نگرش بر ساخت  .الملل تبديل شد هاي اصلي روابط بين به يكي از نظريه
انساني در فضايي اجتماعي معنا پيدا  يها شود، همة كنش اجتماعي واقعيت تأكيد مي
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 ةدر نظري. دهد ي شكل مياست كه به واقعيات جهان يساز كند و اين معنا مي
. كند ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمي در سياست جهاني ايفا مي انگاري، هويت سازه

شود و اين  ها ايجاد مي ها توسط هنجارها، تعامالت و فرهنگ ها و منافع دولت هويت
ها بر اساس  روابط ميان دولت. ندك ن ميييها را تع است كه موضوع تعامل دولت »فرايند«
  ).915- 918، صص1382هاديان، (ند ا ها براي يكديگر قائل نايي است كه آنمع

 نيست؛ مشخص و معين جهان يك انسان، و اجتماع جهان انگاران، سازه نگاه از
 كشف علمي پژوهش وسيلة به آن قواعد كه ندارد وجود روشن و مشخص چيزي يعني

 مردم براي چيزي يعني است، االذهاني بين قلمرويي بلكه گردد تبيين علمي نظرية با و
 نقش بر انگاران سازه. كنند مي درك را آن يا و سازند مي را ها آن كه است معنادار
 معماي يك ها، نظر آن از. كنند مي تأكيد اجتماع جهان از ايجادشده شناخت و ها انگاره
 بلكه شود نمي ايجاد اند، اي هسته سالح داراي دولت دو كه واقعيت اين از صرفاً امنيتي،

 بر نگرش، اين. كنند مي نگاه يكديگر به چگونه ها آن كه دارد بستگي موضوع اين به
  .)Jackson & Sorensen, 1999, p.23( است طرف دو ميان ايجادشده آگاهي و شناخت اساس

 به اين البته. شود مي شناخته بازيگر ترين مهم عنوان به دولت انگاري، سازه مكتب در
 نظام و دولت به نسبت انگاران سازه كه ديدگاهي. نيست دولتي غير گرانبازي نفي معناي
 بيشتر كنند، مي الملل بين سياست و خارجي سياست به كه توجهي و دارند الملل بين
 در اينكه اول اصل. است انگاران سازه بنيادين اصل دو از منشعب كه است االذهاني بين
 ساختارهاي به كه مادي نيروهاي نه است و مشترك هاي انگاره اين نخست، ةوهل

 عامل را هدفمند كنشگران منافع و ها هويت دوم، اصل و بخشد مي تعين انساني اجتماع
 از و طبيعي امور ها آن كه است باور اين بر و داند مي مشترك هاي انگاره اين سازندة
  ).289ص ،1384 ونت،( نيست شده، داده پيش

 يك در بايد كه داند مي تجربي اي مسئله را ويته انگاري، سازه مكتب كه درحالي
 تمامي كه گذارد مي برآن را فرضگرايي  واقع نو شود، كشيده نظريه به تاريخي بافت

 به. دارد را جو نفع هاي دولت هويت يعني معنادار هويت تنها جهان، سياست واحدهاي
 معناي يك واجد مكان، و زمان طول در الملل بين سياست در دولت ديگر، عبارت

 هويت كه گذارد مي آن بر را فرض انگاري سازه برعكس،. شود مي پنداشته هميشگي
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 اجتماعي و سياسي فرهنگي، تاريخي، بافت به احتماالً ها آن است، متغير ها دولت
  ).455ص ،1386 لينكليتر،( دارند بستگي
 و منافع به نسبت تفكر نحوة از ناامني و امنيت انگاران، سازه امنيتي مطالعات در

 و فهم ميزان بر قدرت، مادي عوامل از بيش امنيت اينكه. گيرد مي سرچشمه تهديدات
 امنيتي رهيافت هاي گزاره ترين مهم از است، متكي يكديگر از بازيگران مشترك درك
 آنچه تابع ها دولت رفتار انگاران، سازه امنيتي نگرش در. شود مي محسوب انگاران سازه
 گفتمان. دارند را آن انجام قدرت آنچه نه است؛ دهند، مي تشخيص آنچه و كنند مي فكر

 همكاري و اعتماد طريق از امنيت و هاست هويت و هنجارها ها، ايده از متشكل امنيتي
  .گردد بازدارندگي حاصل نمي و قوا موازنة واسطة نه به آيد، مي دست به 

 به كافي توجه دمع در انگاري سازه ضعف شود، يم مشاهده كه گونه همان
 از كدام هيچ. هاست هويت و ها ذهنيت به توجه عدم در گرايي نوواقع ضعف و ساختارها

   تركيب ايران به نسبت غرب امنيتي ذهنيت شناخت براي تواند نمي ها نظريه اين
 ديدگاه دو اين از تلفيقي مدلي ارائة بنابراين، آورد؛ فراهم را اي كننده قانع و كافي

  .رسد مي ظرن به ضروري
 هم و المللي بين قدرت و سياست ساختار هم مدل، اين قالب در: تلفيقي مدل. 3- 3
 از برخي ديگر، عبارت به. گيرد قرار مدنظر بايد توأمان طور به نخبگان نگرش

 انگاري هساز و گرايي نوواقع هاي هنظري در موجود كليدي هاي همؤلف يا و ها مفروض
برنامة  به نسبت غرب امنيتي ذهنيت شناخت به نظري و مفهومي لحاظ از تواند مي
 است حاضر پژوهش مطالعاتي مدل همان مدل اين بنابراين،. كند كمك ايران اي ههست
  .است شده ريزي طرح اصلي سؤال به گويي پاسخ براي كه

 مسائل به نسبت انگاران سازه و گرايان نوواقع ديدگاه با رابطه در كه آنچه بر بنا
 گرايان، نوواقع برخالف انگاران، سازه كه كرد ارزيابي گونه اين توان مي شد، تهگف امنيتي

 ها آن اجتماعي ساخت و الملل بين نظام دهندة تشكيل واحدهاي تفكر كه معتقدند
 را واحدها يانگرا واقع نو كه درحالي دهد؛ تغيير را الملل بين امنيت وضعيت تواند مي

 نظام ساختار كه معتقدند و دانند مي الملل بين ظامن امنيتي سازوكارهاي تأثير تحت
 هم و زمينه اين در هم ديدگاه، تفاوت اين. كند مي تعيين را بازيگران رفتارهاي الملل بين
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 از را ايران اي برنامة هسته به غرب امنيتي نگرش تواند مي خوبي به ديگر هاي زمينه در
 نظريه دو اين ميان نيز هايي شباهت هالبت. كند تحليل و تجزيه نظري مختلف هاي جنبه
 جهان سياست از هايي ويژگي همان با انگاري سازه اينكه جمله آن از و دارد وجود

 همانند نيز انگاران سازه. داشت اهميت گرايان نوواقع براي كه دارد سروكار
 به سبتن ها آن ديدگاه اما شناسند، مي بازيگر ترين مهم عنوان به را دولت گرايان، نوواقع
 نظريه دو اين اتخاذ داليل. است االذهاني بين و معناگرايانه بيشتر الملل بين نظام و دولت

: كرد خالصه صورت اين به توان مي را حاضر پژوهش براي تلفيقي الگويي عنوان به
 آن قالب در كه الملل بين نظام آنارشيك ساختار بر تكيه دليل به گرايي نوواقع نظريه
 اين. است شده انتخاب هستند، مشتركي رفتارهاي و منافع داراي گبزر هاي قدرت
 مبنايي و دارد تأكيد ها دولت تسليحاتي هاي سياست بر خارجي عوامل تأثير به رويكرد
برنامة  قبال در اروپا و آمريكا مشترك هاي سياست و ها گيري موضع ارزيابي براي
 و هنجاري عناصر اهميت بر تأكيد با انگاري سازه نظرية. شود مي تلقي ايران اي هسته

 درك و شناخت نوع تأثير و الملل بين سياست كنندة تعيين عوامل عنوان به غيرمادي
 مبنايي پژوهش اين در هم، قبال در مختلف رويكردهاي اتخاذ بر يكديگر از بازيگران

 اي ستهبرنامة ه به نسبت ها آن شناختي نظام و غربي نخبگان نگرش تحليل و تجزيه براي
  .است گرفته قرار ايران

 تأثير تحت الملل بين نظام عرصة در قدرتمند بازيگران عنوان به غربي كشورهاي
 رفتار در شباهت اين. كنند مي رفتار هم به شبيه زيادي حد تا نظام اين ساختار ماهيت
 شتراكا يكديگر با بازيگران ديگر از بيشتر ها آن زيرا است؛ صادق بسيار اروپا و آمريكا
 اي هسته هاي فعاليت در ايران امنيتي هاي انگيزه بر غربي كشورهاي تأكيد. دارند منافع
 اي هسته توانايي به دستيابي براي منطقه كشورهاي تشويق در ها فعاليت اين تأثير و خود
 به غرب نگرشي نظام گرايي، نوواقع نظرية قالب در كه است خارجي عوامل جمله از

 ايران حمايت بر مبني غرب ادعاهاي ها، اين بر عالوه. سازد مي را يرانا اي هسته موضوع
 ايران انگيزة و اسرائيل موقعيت بر ايران شدن اي هسته منفي پيامدهاي تروريسم، از

 از. دارد گرايي نوواقع مفروضات در ريشه اي، هسته هاي فعاليت در جايگاه كسب براي
 شكل را انگاران سازه امنيتي گفتمان كه ها هويت و هنجارها ها، انگاره ديگر، سوي
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 ايران اي برنامة هسته به نسبت غرب نگرشي نظام شناخت براي مناسبي مبناي دهد، مي
 اين. داند مي دهند، مي تشخيص و كنند مي فكر آنچه تابع را ها دولت رفتار زيرا است؛

 مبناي بر و گيرد مي شكل عيني صورت به منافع ها، آن اساس بر كه هنجارهاست
 خود رويكردهاي در غرب بنابراين،. شود مي ايجاد ها دولت ميان مناسبات هنجارها
 پاية بر كه كند مي دنبال را هايي گيري موضع و منافع ايران اي برنامة هسته به نسبت

 گوياي غرب هنجارهاي و هويت واقع، در. است يافته  معنا خود خاص هنجارهاي
 الگوي زير. است ايران اي هسته موضوع قبال در آن هاي شكن و ها استراتژي ترجيحات،

 : ندك مي روشن را نظريه دو تلفيق چكيدة

  تلفيقــي الگوي. 1نمودار شماره 

  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 الگويي ارائة با پژوهش اين اول گزارة كه گرديد روشن شد، ذكر آنچه بر بنا
 امنيتي ذهنيت شناخت در را ما نظري، لحاظ از تواند مي بهتر كه نظريه دو اين از تلفيقي
 ماهيت ديد بايد حال. است شده تأييد كند، كمك ايران اي برنامة هسته به نسبت غرب

  چيست؟ سرد جنگ از پس دنياي تهديدات به نسبت غرب امنيتي رويكرد

  :ييگرا واقعنو
 قدرت و سياست ساختار

 المللي بين

  :انگاري سازه
 نخبگان نگرش و پردازي هويت

 امنيتي

 اي هستهبرنامهبهغربامنيتينگرش
 ايران
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  ).م1992-2008( سرد جنگ از بعد دوران در غرب امنيتي موضوعات. 4

 اهميت كشورها، راهبردي جامعه در آن از متفاوت درك علت به تهديدات شناخت
 براي مناسبي بستر ها آن ملي امنيت استراتژي سند زمينه، اين در كه دارد فراواني

 جنگ از پس شرايط در. است موردنظر كشور نگاه از آن هاي مؤلفه و تهديد تشخيص
 كه شد رو روبه ديجدي امنيتي محيط با غرب سپتامبر، يازده حادثه از بعد ويژه به و سرد
 برآمدند درصدد غربي كشورهاي و كرد تغيير نيز تهديدات ماهيت جديد، فضاي اين در
. كنند اتخاذ را تهديدات اين با مناسب استراتژي تازه، خطرهاي پيدايش با مقابله براي تا
 مطابق توان مي اينجا در تهديدها، از درك در اروپا و آمريكا نسبي همسويي به توجه با
 غرب روي پيش هاي چالش ترين اصلي به ها، آن ملي امنيت استراتژي اسناد آخرين اب

. ناكام هاي دولت و تروريسم جمعي؛ كشتار هاي سالح: از عبارت است كه كرد اشاره
 ها آن به در ادامه كه است غرب امنيتي نگرش اجماعي هاي چارچوب تهديدات اين

  .شود مي پرداخته
 اسناد در كشتارجمعي هاي سالح به نسبت خطر احساس :عيكشتارجم هاي سالح. 4-1
 امنيتـي  نگـرش  در را تهديـد  ايـن  اهميـت  روشني به اروپا، اتحادية و آمريكا ملي امنيت
 سـدة  براي ملي امنيت استراتژي« عنوان تحت گزارشي در سفيد كاخ. كند مي بيان غرب
 پويـا،  محيطـي  را يكـا آمر امنيتـي  محـيط  يافـت،  انتشـار  .م1999 دسـامبر  در كه »جديد

 را مرگبـار  وقـايع  به شدن تبديل بالقوه امكان كه دانست هايي چالش از مملو و نامطمئن
 گـزارش  اين در. است خطرناك هاي فناوري گسترش ها، چالش اين از يكي كه داراست

 امنيـت  و ثبـات  متوجـه  را بـالقوه  تهديـد  بيشترين كشتارجمعي هاي سالح«: است آمده
 كـه  آورد مـي  وجـود  بـه  را تهديـد  ايـن  پيشـرفته،  هاي سالح گسترش. سازد مي جهاني
 وارد بـراي  اي وسـيله  المللـي،  بـين  جنـايي  هاي سازمان و ها تروريست ياغي، هاي دولت
 كميسـيون ( »كننـد  فـراهم  را آن متحدان و متحده اياالت به وحشتناك خسارات ساختن
  ).14ص ،1380 آمريكا، ملي امنيت

اين مسئله را بيان  .م2002راتژي امنيت ملي در سال دولت بوش در سند است
ند، تقاطع خطرناك راديكاليسم و ك ترين خطري كه آمريكا را تهديد مي كند كه بزرگ مي

هاي ضعيف  اي گسترش پيدا كند، تمام دولت هاي هسته است و زماني كه سالح فناوري
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، 1381ار، يدهش(هاي بزرگ را به دست آورند  توانند توان ضربه زدن به ملت مي
آمده است كه  .م2006در آخرين سند استراتژي امنيت ملي آمريكا در سال ). 36ص

با [هاي ناكام  هاي كشتارجمعي و دولت ح اياالت متحده، وجود تروريسم جهاني، سال
روي خود  ها و تهديدات پيش ترين چالش را بزرگ] هاي ياغي تأكيد بر محوريت دولت

  ).221، ص1383زاده،  سيف(داند  مي
است كه  يترين تهديدات ترين و اصلي تكثير تسليحات كشتارجمعي از جمله مهم

اروپا به . بيان شده است .م2003در سند استراتژي امنيتي اتحاديه اروپا نيز در دسامبر 
كنترل  ةتدريج از طريق اقدام، نه تنها در زمين دنبال آن است كه اين تهديد را به

هاي مربوط به دفاع ملي و دفاع موشكي  ن از طريق ايجاد سازمانتسليحات، بلكه همچني
اند تا با تعديل  دو سوي آتالنتيك تالش كرده. (Dörfer, 2008, p.3)تر بگيرد  جدي

هاي كشتارجمعي،  ح رفتارهاي خود در مقابل تهديدات جديد و فزاينده، از جمله سال
شترك و مالحظات امنيتي اين احساس تهديد م. است همسويي را در پيش گيرنديس

لذا اين برداشتي . متحد شكل داده است ةجديد، كشورهاي غربي را در يك جبه
اي  هاي هسته ح ذهنيت امنيتي غرب است كه گسترش سال ناپذير جدايياجماعي و جزء 

  .را تهديد قلمداد كند
ترين تهديدات ضد امنيت و منافع ملي غرب،  ديگر از مهم يكي :تروريسم. 2- 4

و حمله به مراكز استراتژيك آمريكا، ) 1380( .م2001سپتامبر  11حادثه . وريسم استتر
رو  نظران نظامي و امنيتي آن كشور را با محيط امنيتي جديدي روبه داران و صاحب زمام
برداري  اين واقعه با خلق دشمن جديدي به نام تروريسم، زمينه را براي بهره. كرد

الملل فراهم كرد  حل و فصل مشكالت خود در نظام بينآمريكا از اين دشمن در جهت 
 11گرايي آمريكا پس از  يكي از داليل سياست يكجانبه). 260، ص1383، يافتخار(

سپتامبر  11قبل از حادثه . سپتامبر، جدي بودن تهديد تروريسم براي اين كشور است
 ةه شد، دربارد كه پيش از اين به آن اشاريكاخ سف .م1999نيز، در گزارش دسامبر 

هاي فراروي امنيت ملي آمريكا بيان گرديده، آمده  اي كه از چالش تهديدات فرامنطقه
ها و  گونه تهديدات غالباً ناشي از بازيگران غيردولتي مانند تروريست اين«: است

. كنند ها و شهروندان آمريكا را تهديد مي ها منافع، ارزش آن. هاي جنايي هستند سازمان
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المللي،  تروريسم، قاچاق موادمخدر و ديگر جرايم بين: ند ازا اين امر عبارتهاي  نمونه
سيون امنيت ملي آمريكا، يكم(» پناهندگان ةنشد قاچاق غيرقانوني اسلحه و موج كنترل

را براي  .م21دولت بوش در استراتژي امنيت ملي خود، سدة  ).13-14، صص1380
هاي كشتار جمعي  ها را هدف سالح ده و آنآميز خوان ملت آمريكا و متحدان آن مخاطره

در اين سند، به . ه استكردهاي تروريستي اعالم  هاي ياغي و سازمان از سوي دولت
طلبي و  موقعيت برتر نظامي، سياسي و اقتصادي آمريكا اشاره شده كه نشان از برتري

ت بوش عمليا ،بر همين اساس. تالش آمريكا براي تثبيت نظام هژموني خود دارد
  ) ويژه تروريسم به(دستانه را سازوكار مناسبي براي مقابله با تهديدات آتي  پيش

هاي  امنيت ملي آمريكا در سال يدر اسناد استراتژ). 324، ص1383رودز، (دانست 
روي اين كشور  ترين تهديدات پيش وجود تروريسم جهاني از بزرگ .م2006و  .م2002

  .عنوان شده است
المللي از  ابهي با آمريكا را در خصوص تهديدات امنيت بيناروپا نيز برداشت مش

توان سه  اروپا مي ةبراي شناسايي تهديد تروريسم از ديدگاه اتحادي. دهد خود نشان مي
پس از  درنگ ياروپا ب ةهاي اتحادي در مرحله اول، بيانيه: مرحله را مورد توجه قرار داد

عنوان يك تهديد جهاني نسبت به  ا بهآمريك توسطسپتامبر، بر تهديدي كه  11حمالت 
 ةهمزمان با افزايش اقدامات اتحادي. مطرح شد، تأكيد كردند ساالر مردمجوامع باز و 

عنوان  ها به ها، اين گروه هاي تروريستي و خلع سالح كردن آن اروپا در شناسايي گروه
تأكيد  .تلقي شدند» بيروني« يدهندگان تهديد بخشي از يك تهديد جهاني و نمايش

اصلي در اين مرحله، بر تهديدي نسبتاً نامتمايز و وسيع با ماهيتي جهاني نسبت به 
هاي عضو آن بود  اروپا و دولت ةهاي سياسي، قانوني، اجتماعي و اقتصادي اتحادي پايه

)Monar, 2008.(  
اي از درك  ، نشانه.م2003بعد، پذيرش استراتژي امنيتي اروپا در سال  ةدر مرحل

عنوان  استراتژي امنيتي، تروريسم را به. ر از تهديد را با خود به همراه داشتمتمايزت
اين تعريف، با . كند تهديدي كه هم بعد داخلي و هم بعد خارجي دارد، توصيف مي

حفظ ماهيت جهاني و خارجي تهديد، تهديدات تروريستي را داراي منشأ داخلي مهمي 
 ويژه المللي به تهديدات بين ديگرسم را با استراتژي امنيتي، همچنين تروري. داند مي
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 ةمرحل. دهد يافته پيوند مي هاي ناكام و جرايم سازمان تسليحات كشتارجمعي، دولت
اين مرحله، شكل كامل . لندن آغاز شد) 1384( .م2005سوم بعد از حمالت جوالي 

لندن،  .م2005خود را زماني پيدا كرد كه شوراي اروپايي در واكنش به حمالت جوالي 
. دسامبر پذيرفت 15-16اروپا را در  ةتا حدي استراتژي ضد تروريستي اتحادي

تروريسم داخلي از طريق توسط شده  استراتژي ضد تروريسم بر تهديدات اعمال
ن استراتژي، عنصري يا. ها در داخل اروپا تأكيد دارد ستيكارگيري تروره بنيادگرايي و ب

ازپيش داخلي شده است و  بنابراين، تهديد بيش. دافزاي جديد را به تعريف مشترك مي
ويژگي متمايزتر آخرين مرحله از . كند ها فراهم مي توجيه بيشتري را براي تروريست
  ).Monar, 2008(اروپا، گوناگوني و تنوع آن است  ةتعريف تهديد تروريسم براي اتحادي

 يامنيت ملي برا استراتژي«عنوان  بادر گزارش كاخ سفيد : هاي ناكام دولت. 3- 4
توان  ، به اين امر اشاره شده است كه گهگاه در سدة جديد، مي)1999(» سدة جديد

ها قادر نباشند  المللي برخي از دولت گيرانه بين هاي پيش رغم تالش انتظار داشت كه علي
در گزارش مزبور، اين امر عامل . براي مردم خود تدبير حكومتي مناسب فراهم كنند

هاي همسايه  دولت ضدكشتارهاي جمعي و تجاوز  وات داخلي، مهاجرت ايجاد منازع
هاي  بر اساس اين گزارش، برخي ديگر از دولت. شود هاي قومي قلمداد مي يا گروه

خوش شعارهاي  ، ممكن است دستنددار ناكام، گرچه توانايي حكومت كردن
ان خود احترام هايي كه به حقوق شهروند دولت. شونداي  نهافريب آور مردم التهاب
   ،ورزند گذارند و در مورد نقض حقوق بشر و پاكسازي قومي تساهل مي نمي

  هاي داخلي شوند؛ امري كه از مرزهاي  ور شدن جنگ ممكن است باعث شعله
ن امنيت ملي وسييكم(ثباتي سازد  اي را دستخوش بي تواند منطقه ملي فراتر رفته مي

  ).15، ص1380آمريكا، 
ترين  كاران كاخ سفيد در كنار تروريسم، بزرگ سپتامبر، نومحافظه 11پس از واقعه 

به . اند را نپذيرفته ساالري مردمهاي  دانستند كه ارزش هايي مي تهديد را از ناحيه دولت
تأمين امنيت  ة، بهترين وسيلساالر مردمهاي  ها و استقرار رژيم ها تغيير اين رژيم اعتقاد آن

هاي  في كه آمريكا از دولتيبنا بر تعر). 17-18صص، 1383زاده،  نجف(آمريكاست 
  ناكام ارائه داده است، اين كشور همچنين، در آخرين اسناد استراتژي امنيت ملي 
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ها  امات آندكردن اق يها و خنث بر مقابله با تهديد اين دولت) .م2006و  2002(خود 
  .كند تأكيد مي

هاي  ، تهديد دولت)2003دسامبر ( اروپا نيز، در سند استراتژي امنيتي خود ةاتحادي
به اعتقاد اروپا، اين . داند الملل براي منافع اروپا مي هاي جديد نظام بين ناكام را از چالش

اجراي اين مذاهب به  سببند، به ا ها كه مهد انواع مذاهب مشهور به ضد غربي دولت
هاي نامحدود  باعث مهاجرت ،ها، همچنين اين دولت. شوند هاي ناكام تبديل مي دولت

مثال، گذشته استعماري مشخص اروپا  يبرا. كنند گرديده كه مرزهاي اروپا را تهديد مي
در آفريقا و كمبود منافع آمريكا در اين منطقه ممكن است بتواند ميزاني از منابع امنيتي 

احساس تهديد از ناحيه . (Dörfer, 2008, p.4)و نظامي اروپا را در آنجا مسدود كند 
 بنا بر چنين. دهد متحد شكل مي ةفوق، كشورهاي غربي را در يك جبه يها چالش

اي را در  برنامة هسته ةتوان جايگاه تهديد جمهوري اسالمي ايران در زمين شناختي مي
  .كردارزيابي  يخوب هاي امنيتي غرب به نگرش

بندي رسيد كه با ايجاد تغيير در محيط  توان به اين جمع از آنچه گفته شد، مي
الملل پس از جنگ سرد، ماهيت تهديدات نيز دچار تغيير شده است و درك  امنيت بين

هاي  رو كه شامل سالح ترين تهديدات پيش مشترك آمريكا و اروپا از اصلي
شود، چارچوب ذهنيت مشترك امنيتي  هاي ناكام مي كشتارجمعي، تروريسم و دولت
ند كه ك مي ييدأدوم اين پژوهش ت ةزاربنابراين، گ. سازد غرب را در اين دوران آشكار مي

حال بايد ديد كه . نظر در منابع تهديدات امنيتي بين آمريكا و اروپا جدي است اشتراك
  .شود سته مييمورد تهديد ايران در قالب برداشت امنيتي غرب چگونه نگر

  تهديد جمهوري اسالمي ايران؛ رويكردي غربي. 5

هاي امنيتي غرب پس از جنگ سرد كه  اتژيجايگاه جمهوري اسالمي ايران در استر
شود، بر رويكرد امنيتي و كالن  يجايگاه تهديدي بالقوه در اين استراتژي محسوب م

بنابراين، در اين . ثرگذار بوده استااي ايران نيز  نسبت به موضوع هسته يكشورهاي غرب
نيتي غرب و شود تا ابتدا به بررسي جايگاه ايران در رويكردهاي ام يپژوهش تالش م

  . اي ايران پرداخته شود سپس به مطالعه موردي نگرش امنيتي غرب در قبال برنامة هسته
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در  مؤثر محورهاي اصلي: نگرش امنيتي آمريكا به جمهوري اسالمي ايران. 1- 5
 ؛توان در قالب چهار برنامة اتهامي مطرح كرد گيري درك آمريكا از ايران را مي شكل

از ديد اين . ، اولين برنامة اتهامي آمريكاست»مثابه يك كشور ياغي ايران، به« ةطرح ايد
هاي آغازين  شود كه پيامد رفتار آن در سال ايران كشوري ياغي قلمداد مي كشور،

بنا بر اين . سازي منطقه است ثبات ن كشور براي صدور انقالب و بييانقالب و تالش ا
 ةواسط به يك دشمن آشكاري كه به اي نظر، ايران بعد از انقالب از يك متحد منطقه

و بعدها تمايل به استفاده از تسليحات كشتارجمعي و (هاي تروريستي  حمايت از گروه
سياست  ةبه دنبال تحقق اهداف ايدئولوژيك خود در حوز) هاي بالستيك موشك

 ةها و نحو ها از انگيزه اين نوع برداشت آمريكايي. خارجي و امنيتي است، تبديل گرديد
  ).1387زن، (تار ايران تقريباً از آغاز انقالب تا به امروز بدون تغيير باقي مانده است رف

درك تهديد از  ةتصوير يك كشور ياغي تنها بازگوكنند 11به اعتقاد مارتين زن
در  ؛گيرد سوي آن نيست بلكه نوعي ابزارسازي سياسي است كه به دو شكل صورت مي

ورهاي ياغي ابزاري براي رسيدن به اهداف شكل نخست، تأكيد بر تهديد بودن كش
گردد و در شكل دوم، اين قرار دادن نام كشوري در گروه كشورهاي ياغي  سياسي مي
  ).1387زن، (د دگر استفاده مي عنوان ابزاري سياسي است كه به

هاي كشتارجمعي  مندي جمهوري اسالمي ايران از سالح بهره«دومين طرح اتهامي، 
ترين ابعاد برنامة  كننده از ديدگاه آمريكا، يكي از نگران. است» كبالستي هاي موشكو 

هاي بالستيك است  ايران تالش جدي آن براي ساخت موشككشتار جمعي  هاي سالح
كه اين كشور را قادر خواهد ساخت به سمت همسايگان خود در منطقه و وراي منطقه 

اي  يايي، بيولوژيكي و يا هستهطور بالقوه شيم هايي كه به هاي غيراتمي و كالهك كالهك
  .)Congressional Research Service Report RL 30427, 2004, p.17(هستند، پرتاب كند 

) 1385( .م2006نيز در فوريه معاون وقت وزارت خارجه آمريكا  12هنگروپونت
نتيجه تحقيقات مشابهي را بيان داشت و اعالم نگراني كرد كه ممكن است ايران 

زيرا  ؛عنوان سالح استفاده كند ها به اي از اين موشك هاي هسته رتاب كالهكمنظور پ به
روهاي موجود در منطقه يها را بخش الزمي از استراتژي بازدارندگي خود در برابر ن آن

  ).Negroponte, 2006(داند  از جمله نيروهاي آمريكايي مي
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است كه از سوي  ، طرح اتهامي ديگري»ثباتي در عراق از سوي ايران ايجاد بي«
به اعتقاد آمريكا، نقش ايران در عراق گسترده است و اين، تهديدي . شود آمريكا بيان مي

مقامات آمريكايي بر اين  .شود ن كشور محسوب مييجدي براي منافع ملي و سربازان ا
تواند از طريق عوامل تروريست خود، سيستم اطالعاتي، سپاه  باورند كه ايران مي

ريزي و نفوذ قدرت، در هر زماني  الب اسالمي و ديگر ابزارهاي طرحپاسداران انق
پشتيباني خود را از حمالت وحشيانه ضد نيروهاي امريكايي در عراق و ديگر نقاط 

  .(Staff Report of the House, 2006, p.17)طور چشمگيري كاهش دهد  خاورميانه، به
  سازي عراق مؤثر  ثبات بيمقامات آمريكايي، ايران از سه طريق در  ةبه عقيد

به نظر آمريكا، ايران با . اول، از طريق نقش اين كشور در روند سياسي عراق: است
حمايت از احزاب سياسي شيعي عراق سعي دارد بر جريان امور سياسي تأثير بگذارد 

)Byman, 2005(. در اين . نظاميان عراق دوم، از طريق حمايت ايران از شبه  
  اند ي اطالعاتي، وزارت خارجه و وزارت دفاع امريكا گزارش دادهها رابطه سازمان

  كند  نظاميان شيعي عراق، آموزش، بودجه و سالح تأمين مي كه ايران براي شبه 
)Staff Report of the House, 2006, p.18(.  سازي عراق  ثبات بي، سومين راه آمريكااز نظر

ضد امريكا و نيروهاي ائتالفي در  از سوي ايران، دست داشتن اين كشور در حمالت
اشاره كرد  .م2006مارس  13توان به سخنراني بوش در  مي ،در اين زمينه .عراق است

ي را كه مشخص بود در ساز مواد منفجره دستنيروهاي ائتالفي، «: كه اظهار داشت
 به اعتقاد مقامات آمريكايي شواهدي (Bush, 2006) »ندكردضبط  ،ايران توليد شده است

هاي شورشي عراق از نيروهايي در ايران كمك  دهد گروه وجود دارد كه نشان مي
  . (Department of Defense, 2006)كنند  دريافت مي

، برنامة اتهامي ديگر آمريكاست كه در »حمايت ايران از تروريسم«طرح اتهام 
وئيه از ديد آمريكا، شايد حمالت ژ .است درك اين كشور از ايران مؤثر گيري شكل
اهللا به رژيم صهيونيستي آخرين مورد از توسل به تروريسم باشد كه ايران  حزب .م2006

هاست كه  زده است، اما سال  جهت پيشبرد اهداف سياسي خود در منطقه به آن دست
در سالنامة . ه استكردعنوان ابزاري براي طرح قدرت خود استفاده  تروريسم به ايران از

گزارش عملكرد تروريستي كشورها در سال «زارشي با عنوان وزارت خارجه آمريكا، گ
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ترين دولت پشتيبان  رد كه در آن ايران فعالكچاپ  .م2005در آوريل » .م2004
و سپاه پاسداران، هر دو براي وزارت اطالعات «تروريسم خوانده شده و آمده است كه 

هگاه، آموزش و اسلحه اهللا لبنان و فلسطين بودجه مالي، پنا ب هاي تروريستي حز گروه
 .)U.S. Department of State, 2005, pp.88-89( »اند دهكرفراهم 

از ايران توسط نخبگان امنيت و سياست  13شده تهديد ساخته ،آنچه كه ذكر شد
  .اروپا به ايران چگونه است ةحال بايد ديد كه نگرش امنيتي اتحادي. خارجي آمريكا بود

در بررسي رويكردهاي  :پا به جمهوري اسالمي ايرانارو ةنگرش امنيتي اتحادي. 2- 5
پس از جنگ سرد بايد به  ةاروپا و امريكا در قبال ايران در دور ةسياست خارجي اتحادي

يند صلح خاورميانه، ااين نكته اشاره كرد كه اتحاديه اروپا با موضوعات تروريسم، فر
اش با ايران  رابطه ةا در زمينبرنامة امريك ةپاي هاي كشتارجمعي و حقوق بشر كه بر سالح

هاي  اروپا در نگراني ةن است كه اتحاديينكته قابل توجه ا. بودند، موافقت كرده است
اي است كه  گونه امريكا سهيم بوده است، اما منافع اين اتحاديه در تعامل با ايران به

. دهد مي هاي آن را در قبال ايران تا حدي متفاوت از آمريكا جلوه رويكردها و سياست
تواند سياست خارجي اروپا در قبال ايران را در دوران پس از  ترين عنصري كه مي مهم

اروپا  ةفراتر از اين منافع، اتحادي. جنگ سرد توضيح دهد، منافع اقتصادي متقابل است
 ةاز امتياز مهمي در تعامل با ايران، برخوردار است و آن، موضع اروپا در رابطه با منازع

تري  برخالف امريكا، اتحاديه اروپا يك موضع معتدل. ژيم صهيونيستي استر -اعراب
 .م1980ونيس در سال  ةو اعالمي .م1970 ةها داشته كه از ده را نسبت به فلسطيني

به روشني پيداست و بعد از دوران جنگ سرد نيز، اين رويه ادامه يافته است ) 1359(
)Tzogopoulos, 2004, p.23.(  

گفتگوهاي سازنده و «و نيز » گفتگوهاي انتقادي«رد بحث در از موضوعات مو
. ايران و اتحاديه اروپا، تروريسم و روند مذاكرات صلح خاورميانه بوده است» فراگير
اروپا با ايران،   سپتامبر در مذاكرات اتحاديه 11تروريسم تا پيش از رويدادهاي  ةمسئل

سپتامبر و افزايش  11ت، اما پس از گرف الشعاع مسائل اقتصادي قرار مي همواره تحت
تر شد و براي  اروپا، موضع اين اتحاديه به آمريكا نزديك ةفشار آمريكا بر اتحادي

اروپا، ايران را   اتحاديه. بار يك اجماع جهاني براي حل اين مسئله پديد آمد ننخستي
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ت صلح اخالل هاي مبارز فلسطيني، در روند مذاكرا كند كه با پشتيباني از گروه متهم مي
ها نسبت به  در زمينه ديدگاه اروپايي). 47-48، صص1383جعفري ولداني، (ند ك مي

توان به راهبرد جديد اتحاديه اروپا  اي مي ويژه سالح هسته ههاي كشتارجمعي و ب سالح
، شدتوسط وزراي امور خارجه اين اتحاديه تصويب  .م2003ژوئن  16كه در تاريخ 

بنا . بيني شده است حل پيش  عنوان آخرين راه برد توسل به زور بهن راهيدر ا. اشاره كرد
هاي  اروپا، گسترش تمام انواع سالح ةبر اصول اساسي راهبرد جديد اتحادي

ها، تهديدي براي صلح  و وسيل انتقال آن) اي بيولوژيك، شيميايي و هسته(كشتارجمعي 
ها به اين  ابي تروريستيدستدر اين راهبرد هشدار داده شده كه . و امنيت جهاني است

در اين راهبرد بر . شود المللي محسوب مي ها تهديدي مضاعف براي جامعه بين سالح
گونه  هاي سياسي در جهت ممانعت از دستيابي كشورها به اين حل تالش براي يافتن راه

خالوزاده، (استفاده از اقدامات قهرآميز تأكيد شده است  ،ها و در صورت لزوم سالح
اروپا را نسبت به تهديد  ةن راهبرد مبناي ذهنيت اتحادييا). 257-258، صص1385
توان در نگرش اروپا نسبت به  دهد كه نمونه آن را مي هاي كشتارجمعي نشان مي سالح

  .ايران مشاهده كرد يا برنامة هسته
مسئله حقوق بشر است و   اروپا، ة يكي از مسائل مهم در روابط ايران و اتحادي

در گفتگوي حقوق بشري، . ن زمينه قابل توجه استيروپا در آغاز گفتگو در اتالش ا
اروپا اعمال فشار بر دولت ايران براي ارتقاء بخشيدن به حاكميت قانون  ةهدف اتحادي
در زمينه  هاي سازمان مللسازوكاربنابراين، اروپا، تهران را به همكاري با . بوده است

  ).Tzogopoulos, 2004, pp.49-50( حقوق بشر وادار كرده است
اتحاديه اروپا در مسئله قرار دادن نام ايران در محور شرارت، آمريكا را همراهي 

گرچه ميزان همراهي نكردن اروپا با آمريكا مشخص نيست، ولي آنچه براي اروپا . نكرد
تازي آمريكاست كه يكي از موضوعات مورد اختالف در  مطرح است، مخالفت با يكه

ها  هاي اروپايي هايي ميان ديدگاه ترديدي نيست كه تفاوت. گذشته بوده است ة چند ده
نيست كه اروپاييان حاضرند در ائتالف و  اها وجود دارد، اما اين بدان معن و آمريكايي

ها در بسياري از موارد، ساختاري  اتحادي ضد آمريكايي شركت جويند؛ زيرا اختالف آن
). 96- 108، صص1381سجادپور، (هاست  ال روشنيست و بيشتر بر سر چگونگي اعم
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هاي اقتصادي و ديپلماتيكي براي تحت  اتحاديه اروپا تالش كرده تا با اعمال محدوديت
البته . ندكمنظور تغيير رفتار خارجي خود، نقش مهمي را ايفا  فشار قرار دادن ايران به

داند و در  يه باقي معنوان يك مشكل سياسي عمد سياسي ايران را به هنوز رفتار اروپا
  .اين رابطه، مكمل سياست آمريكا در قبال ايران بوده است

نگرش امنيتي آمريكا و اروپا به ايران گفته شد، آشكارا بيانگر  ةآنچه در زمين
ها و هنجارهايي است كه در  گيري ذهنيت غرب نسبت به ايران بر مبناي انگاره شكل

دهد و بر مبناي آنچه  يطور عيني شكل م ا بهانگاري، منافع غرب ر قالب ديدگاه سازه
  .كند يكند، رفتارها و مناسبات خود با ايران را معنا م يفكر م

نگرش امنيتي غرب به موضوع  ةدر زمين :اي جمهوري اسالمي ايران برنامة هسته. 3- 5
، اما از آن استاروپا بسيار به هم نزديك  ةاي ايران، رويكردهاي آمريكا و اتحادي هسته

طور  تكميلي اين دو نگرش امنيتي كامالً مشخص شود، به  همهاي مختلف  جهت كه جنبه
اي جمهوري اسالمي  برخورد آمريكا با برنامة هسته ةنحو. شود جداگانه توضيح داده مي

داليل . و چه بعد از آن متأثر از عوامل متعددي بوده است 2003ايران چه پيش از سال 
 ،اولين عامل. ح داديتوان در قالب پنج مورد توض كا را ميگيري منفي آمري اصلي موضع

گذشته  ةبه اين معنا كه آمريكا طي سه ده. معضل ايران در سياست خارجي آمريكاست
با روي كار آمدن رؤساي . نتوانسته يك سياست منسجم در برابر ايران اتخاذ كند

ي متحول شده، اما نظام جمهور مختلف در آمريكا، رويكرد آمريكا در قبال ايران تا حد
برخورد با ايران دست نيافته است  ةنظر در مورد نحو گيري آمريكا به يك اجماع تصميم

Maloney, 2004, p.38).(  
وجود آمدن اين معضل ه ترين عامل ب رهبران ايران را مهم ةبرخي رفتار پيچيد

گيري  ظام تصميماي از كارشناسان نيز از وجود نوعي بحران شناخت در ن عده. دانند مي
نبود درك صحيح از ماهيت . گويند سياست خارجي آمريكا در مورد ايران سخن مي

انقالب اسالمي، يكي از داليل اصلي اين بحران شناخت است كه مانع از اتخاذ يك 
ميان  يارتباط تنگاتنگ. آمريكا در قبال ايران شده است توسطسياست مستمر و منسجم 

اي با رويكرد كلي آن نسبت به ايران وجود دارد  ه موضوع هستهرويكرد امنيتي آمريكا ب
اي ايران نگاه شود،  اي كه به واكنش آمريكا نسبت به موضوع هسته و از هر زاويه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  اجتهادي سعيدهو  ورسجادپ محمدكاظم دكتر سيد     48

  . اي را از موضوع كلي ايران در رويكرد آمريكا جدا كرد توان پرونده هسته نمي
   ةمگر آنكه مسئل ،ل كنداي ايران را ح تواند در بلندمدت مسئله هسته آمريكا نمي
، 1387قهرمانپور، (د كنصورت كلي در سياست خارجي خود حل و فصل  ايران را به

  ).79-82صص
عنوان عامل دوم تأثير زيادي بر رويكرد امنيتي آمريكا  به .م2001سپتامبر  11حادثه 

اي ايران داشته است كه سه مورد از پيامدهاي اين حادثه ارتباط  به موضوع هسته
 توسطاي  مورد اول، طرح تروريسم هسته. اي ايران دارد هسته ةيشتري با پروندب

نمايي خطر تروريسم  دولت بوش بعد از يازده سپتامبر درصدد بزرگ. آمريكاست
نمايي اين خطر براي آن است كه مقامات آمريكايي محيط  بزرگ. اي برآمد هسته
ه دهند كه مقابله با آن نيازمند اتخاذ سپتامبر را محيط خطرناكي جلو 11الملل پس از  بين

لذا تصادفي نيست كه بوش يكي از داليل مخالفت آمريكا با . هاي تندتر است سياست
قهرمانپور، (داند  المللي مي اي ايران را حمايت ايران از تروريسم بين هاي هسته فعاليت
  ).83-85، صص1387

 ةسپتامبر با پروند 11ط حادثه خاورميانه، از ديگر پيامدهاي مرتب ةتمركز بر منطق
در اين دوران آمريكا كوشيد خاورميانه را به كانون بازدارندگي . اي ايران است هسته

 11ترين دشمن آمريكا پس از  مقامات دولت بوش اصلي. مورد نظر خود تبديل كند
افع دانند كه درصدد ضربه زدن به من هايي مي ها و گروه ه، بلكه دولتيسپتامبر را نه روس

داليل مخالفت آمريكا ). Woolf, 2006, p.5(گيري هستند  آمريكا و متحدان آن براي باج
. اي ايران را بايد با توجه به موقعيت ايران و آمريكا در منطقه درك كرد با برنامة هسته

هاي  ايران از جمله كشورهايي است كه تأثير زيادي بر موفقيت يا عدم موفقيت سياست
هاي  ر اين راستا، تالش آمريكا در جهت پيوند زدن مسئله فعاليتد. آمريكا دارد

نمايي اين مسئله در سطح  هاي تروريستي و بزرگ اي ايران با بمب اتمي، گروه هسته
در جهت تحقق رويكرد مبارزه با افزايش اي  نهاالملل از طريق ابزارهاي رس نظام بين

قات يمركز تحق(گيرد  ميالمللي صورت  اي و بين قدرت ايران در سطح منطقه
  ).81-82، صص1385استراتژيك، 
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يازده سپتامبر در ارتباط با موضوع  ةتحول در بازدارندگي، آخرين پيامد واقع
متقارن به بازدارندگي  يسپتامبر، از بازدارندگ 11بازدارندگي بعد از . اي ايران است هسته

درتمند و در طرف ديگر آن اي و ق نامتقارن تبديل شد كه در يك طرف آن، دولتي هسته
در واكنش به اين شرايط، دولت . سرزمين خاص قرار دارد بدون يك گروه تروريستي 

بوش سياست اقدام پيشگيرانه را در دستور كار امنيت ملي آمريكا قرار داد كه در آن بر 
هاي سركشي كه  ها و دولت گيرانه در مقابل تروريست لزوم استفاده از اقدامات پيش

  خواني آمريكا  نيت. اي هستند، تأكيد شده است هاي هسته د دستيابي به سالحدرصد
  مبناي آن بايد  اي ايران ريشه در اين نگرش جديد دارد كه بر هاي هسته در فعاليت

قهرمانپور، (ها مقابله كرد  پيش از تبديل شدن دشمنان بالقوه به دشمنان بالفعل با آن
  ).88-90، صص1387

اي ايران را بايد در سياست كلي كنترل  فت آمريكا با برنامة هستهدليل ديگر مخال
اي در  هاي هسته سالح ةدر حالت كلي آمريكا مخالف اشاع. تسليحاتي آن جستجو كرد
 يستها ن در مراحل اوليه تفاوت چنداني بين دولت كم دستدنياست و در اين مورد 

اتي آمريكا گذر از سياست پيامد تحوالت بعد از جنگ سرد بر سياست كنترل تسليح
  ).Marli and Lodgaard, 2004, pp.4-8(است  15به سياست ضداشاعه 14منع اشاعه

اندكي از كشورها تمايل به  ةدر سياست منع اشاعه فرض بر اين است كه عد
توانند با برخي اقدامات در چارچوب رژيم منع اشاعه  اي دارند و مي داشتن سالح هسته
اما سياست ضد اشاعه در راستاي سياست جنگ پيشگيرانه . شوند از اين كار بازداشته

اي از  اي ايران آميزه در اين راستا، اقدامات آمريكا در قبال برنامة هسته. قرار دارد
ترين اقدامات منع اشاعه  مهم. اشاعه است سنتي و اقدامات ضد ةاقدامات منع اشاع

ايران در شوراي حكام  ةكردن پروندغيرعادي اعالم : از آمريكا در قبال ايران عبارت
، همكاري با اتحاديه اروپا براي متقاعد كردن ايران به تعليق م2003آژانس در سال 

براي افزايش فشار سياسي، مالي و  5+1خود و تشكيل گروه   اي هاي هسته فعاليت
اشاعه آمريكا در قبال جمهوري  ترين اقدامات ضد از مهم. است اقتصادي بر ايران

اي آمريكا به  توان به مواردي مانند تالش براي گسترش چتر هسته مي ايران نيز، مياسال
اي از برنامة  براي جاسوسي هسته  فارس، تالش  خليج ةكشورهاي كوچك حاشي
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. اي ايران و تالش براي رهگيري مواد داراي كاربرد دوگانه به ايران اشاره كرد هسته
مات ضد ايران متقاعد كردن ايران به كنار گذاشتن هدف نهايي آمريكا از اتخاذ اين اقدا

  ).94-99، صص1387قهرمانپور، (اي خود است  هاي هسته فعاليت
يكي از عوامل ديگر فشار آمريكا بر ايران، البي قدرتمند يهودي در آمريكاست كه 
نگران افزايش قدرت ايران و به خطر افتادن موقعيت برتر رژيم صهيونيستي در منطقه 

اي ايران بيش از هر كشوري، رژيم صهيونيستي را تحت  برنامة هسته. يانه استخاورم
دو برداشت بسيار مهم در ساختار قدرت رژيم صهيونيستي نسبت . تأثير قرار خواهد داد
داند كه به دنبال  يك نگرش، ايران را دشمن ايدئولوژيكي مي :به ايران وجود دارد

داند  نگرش دوم، ايران را كشوري پيچيده مي نابودي فيزيكي رژيم صهيونيستي است و
كالوسون و (كه تابعي از منافع ملي و حفظ مالحظات نظام سياسي خود است 

افزايش قدرت ايران در منطقه باعث قدرتمند شدن مخالفان رژيم ). 1384، يسوكولسك
هاي مقاومت فلسطيني خواهد شد كه به نفع رژيم صهيونيستي  صهيونيستي و جنبش

 ةدستيابي به فناوري حساس چرخ ةواسط ن كشور بهيعالوه، افزايش قدرت ا به .نيست
تواند رهبران آمريكا را به سوي مذاكره با ايران بكشاند، چيزي كه رژيم  سوخت مي

بنابراين، رژيم ). 101، ص1387قهرمانپور، (صهيونيستي همواره از آن هراس دارد 
گيري آمريكا،  طريق نفوذ در نظام تصميم كند تا از صهيونيستي تمام تالش خود را مي

  .اي شدن ايران شود مانع از هسته
مؤثر بر نگرش  اي، آخرين عامل عنوان يك هژمون منطقه ايران به رترس از ظهو

پس از جنگ سرد، بيشترين  .اي ايران است هستهامنيتي آمريكا نسبت به برنامة 
ده و آمريكا براي تحكيم موقعيت اي بو تهديدات ضد امنيت ملي آمريكا در سطح منطقه

. الملل نيازمند حضور در مناطق استراتژيك جهان مانند خاورميانه است خود در نظام بين
ند كه ايران از ا اي هاي منطقه ز در تالش براي تبديل شدن به هژمونيها ن برخي از دولت

مبتني بر ازآنجاكه در نظام ). 103- 104، صص1387قهرمانپور، (جمله اين كشورهاست 
اي كه قدرت هژمون جهاني را به  هاي منطقه ثبات هژمونيك، امكان حضور هژمون

چالش بكشند، وجود ندارد، لذا آمريكا تالش كرده است تا مانع تبديل شدن ايران به 
 ).8، ص1384جاني، يالر(يك كشور قدرتمند در خاورميانه شود 
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اي ايران نيز اهميت  هستهع خاورميانه در رويكرد امنيتي اروپا به موضو ةمنطق
مجاورت جغرافيايي و موقعيت راهبردي خاورميانه، تأمين قسمت اعظم . اي دارد ويژه

نفت اروپا، تأمين ثبات و امنيت منطقه، وجود اديان بزرگ جهان در خاورميانه و 
ن منطقه همانند اسالم سياسي، اختالفات قومي و مذهبي از جمله يتحوالت داخلي ا

 ).120-122، صص1387اندام،  خوش(داليل اهميت خاورميانه براي اروپاست ترين  مهم
هاي  اروپا در واكنش به تمايالت كشورهاي منطقه خاورميانه در دستيابي به سالح

المللي مبارزه با  كشتارجمعي راهكارهايي نظير حمايت از سازوكارهاي رژيم بين
هاي غيرمتحد امريكا در  يابي رژيمها در خاورميانه، جلوگيري از دست گسترش اين سالح

هاي كشتارجمعي و روابط سياسي، اقتصادي  اين منطقه به هرگونه برنامة مرتبط با سالح
و امنيتي جداگانه و مستحكم با همة كشورهاي منطقه در جهت رسيدن به اهداف عدم 

  ).131- 133، صص1387اندام،  خوش(ش گرفته است ياي را در پ هسته ةاشاع
هميت خاورميانه و واكنش اروپا به تكثير تسليحات كشتارجمعي در اين در كنار ا
هاي كشتارجمعي  ترين راهبردهاي اتحاديه اروپا در مبارزه با گسترش سالح منطقه، مهم

تر در  اروپايي امن .يك: گردد سپتامبر در دو راهبرد زير خالصه مي 11بعد از حادثه 
راهبرد مبارزه با گسترش  .دوو ) .م2002(پا راهبرد امنيتي اتحاديه ارو: جهاني بهتر

  ). 57-58، صص1386اندام،  خوش) (.م2003(هاي كشتارجمعي اتحاديه اروپا  سالح
 جهان نقاط ديگر و منطقه كشورهاي پايبندي بر اروپا اتحاديه خاورميانه، مورد در

 اهيتم اروپا. دارد تأكيد اشاعه منع و كنترل المللي بين رژيم اهداف و اصول به
 و كند مي ارزيابي اي هسته سالح به دستيابي راستاي در را ايران اي هسته هاي برنامه
 در سالح نوع اين به يابي دست كند، پيدا دست اي هسته سالح به ايران اگر دارد اعتقاد
 خاورميانه در موجود معادالت به توجه با اروپا، ديد از. شود مي تبديل قاعده به منطقه
 هند يا و رژيم صهيونيستي پاكستان، اتمي قدرت از بيش تواند مي ميات ايران يك

  ).148-149صص ،1387 ،اندام خوش( باشد خطرناك
 اين. داشت ايران اي هسته بحران به ورود براي مختلفي داليل اروپا اتحاديه

 مراحل. كند احيا المللي بين قدرت مراتب سلسله در را اروپا جايگاه تا كوشيد مي اتحاديه
 راستاي در ايران اي هسته بحران مديريت در اروپا اتحادية رويكرد شدن اجرايي
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 رژيم حفظ به اروپا اتحادية خاص نگاه و جديد امنيتي راهكارهاي و ها دغدغه
 قابل مرحله سه در كلي صورت به كشتارجمعي هاي سالح اشاعة منع و كنترل المللي بين

 مديريت و حل به اروپا اتحاديه رسمي رودو از قبل مرحله قدم، اولين است؛ تحليل
 اروپايي گانه سه كشورهاي زمان اين در. بود ايران اسالمي جمهوري اي هسته بحران

 ايران، از كشورها اين درخواست . شدند مذاكره وارد ايران با) آلمان و انگلستان فرانسه،(
 قدم، دومين. انجاميد مدت كوتاه تعليق به نهايت، در كه بود اي هسته هاي فعاليت توقف
 محصول. بود ايران اي هسته بحران مديريت به اروپا اتحاديه پرتحرك ورود مرحلة
 و) .م2004 فوريه 23( موافقتنامة بروكسل بحران، اين در اروپا متني درون حضور

 اجرايي براي اروپا اتحادية مرحله، اين در. بود .)م2004 نوامبر 15( موافقتنامة پاريس
 در اروپا اقتصادي امكانات تلفيق طريق از توجيهاتي ايران، مورد در خود بردراه كردن
   كرد، ارائه را يانهگرا چندجانبه و مشاركتي هاي حل راه و ثالث كشورهاي با ارتباط
 در و انجاميد شكست به رويكرد اين ايران اي هسته هاي فعاليت تعليق پايان با ولي

 اندام، خوش( شد داده ارجاع ملل سازمان امنيت شوراي به ايران اي هسته پرونده نهايت،
  ).175-177صص ،1387

 ديدگاه كنار در اروپا اتحاديه سوي از تبعي و اي حاشيه نقش ايفاي سوم، مرحلة
 اين در امريكا و اروپا رفتاري الگوي. است ايران اي هسته بحران حل براي آمريكا
 رفتار در 16تكميلي هم چارچوب در ايران اي هسته بحران با مواجهه در مرحله

 پيرامون كه رسد مي نظر به« بحران از فعلي مرحلة در. است ارزيابي قابل استراتژيك
 متحده اياالت و اروپا اتحاديه ميان انكارناپذيري همگرايي ايران، اي هسته هاي فعاليت
 به ايران، در سوخت كامل چرخة با مخالفت موضوع حول همگرايي اين. دارد وجود
  ).84ص ،1385 استراتژيك، تحقيقات مركز( شود مي تبديل اشتراك نقطة يك

بيشتر سعي  .م2003اي ايران در سال  هسته ةاروپا در ابتداي طرح مسئل ةاتحادي
اي ايران را كه مبتني بر اقدام  هسته ةكرد استراتژي تند امريكا در برخورد با پروند

رسد  اي ايران به نظر مي در مسير بحران هسته اما. دستانه بود، تحت تأثير قرار دهد پيش
كه اروپا بيشتر تحت تأثير راهبرد امنيتي امريكا قرار گرفت تا اينكه امريكا تحت تأثير 

اي ايران به شوراي امنيت  ولي اين معادله پس از ارجاع پرونده هسته. اروپا قرار گيرد
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ايران همراه و همگام با استراتژي  تغيير كرده و بعد از آن، استراتژي اروپا براي فشار بر
بر اساس آنچه كه در اين ). 179- 180، صص1387، اندام خوش(امريكا بوده است 

تي غرب در قبال برنامة يبندي رسيد كه نگرش امن توان به اين جمع مي ،قسمت بيان شد
اي ايران در دوران بعد از جنگ سرد تحت تأثير برداشت امنيتي كالن كشورهاي  هسته
اي  سوم اين پژوهش كه برنامة هسته ةبنابراين، گزار ؛بي نسبت به ايران بوده استغر

المللي مورد توجه قرار  ايران را در چنين قالبي از نگرش كالن غرب به امنيت بين
از سوي ديگر، تأثير عوامل خارجي بر نگرش امنيتي غرب در . گردد د ميييدهد، تأ مي

هاي امنيتي به دليل حاكميت ساختار  د انگيزهاي ايران و وجو قبال موضوع هسته
اي  گرايانه هاي غربي با ايران، تحليل نوواقع الملل بر روابط ميان دولت آنارشيك نظام بين

انگارانه  هاي سازه دهد كه در كنار تحليل را از ماهيت رويكردهاي امنيتي غرب ارائه مي
  اي  ه ايران و موضوع هستهشناختي و ذهنيت غرب را نسبت ب تواند ماهيت نظام مي

  .ندكآن روشن 

 بندي جمع

 ةايران، دو عنصر از نظري اي هسته در بررسي رويكرد امنيتي غرب نسبت به موضوع
هاي امنيتي ايران عامل مهمي  اول آنكه انگيزه. گرايي را بايد مورد توجه قرار داد واقع نو

دوم آنكه كشورهاي غربي، . شود آن از سوي غرب قلمداد مي اي هسته هاي در فعاليت
دسترسي به  برايايران را مشوقي براي ساير كشورهاي منطقه خاورميانه  اي هستهبرنامة 
گونه نتيجه گرفت كه علت اصلي تأكيد غرب  شايد بتوان اين. دانند مي اي هسته توانايي

توجهي نسبت به عوامل  و بي اي هسته فناوريبر عوامل خارجي در دستيابي ايران به 
گرايي اين باشد كه غرب با تمركز بر  ها در قالب رويكرد نوواقع داخلي اين فعاليت

 هايو تهديد هاتواند استدالل خود مبني بر خطر ديدگاه امنيتي اين رويكرد بهتر مي
 .ندكايران را توجيه و ثابت  اي هسته هاي ناشي از فعاليت

امنيتي صرفاً از اين  انگاران بر اين باورند كه يك معضل از سوي ديگر، سازه
شود بلكه به اين امر بستگي  ايجاد نمي ،ندا اي هستهواقعيت كه دو دولت داراي سالح 

صرفاًً دسترسي ايران به  ،بر اين اساس. كنند ها چگونه به يكديگر نگاه مي دارد كه آن
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 ها به ايران و شناخت و آگاهي ، عامل نگراني غرب نيست بلكه نگاه آناي هستهفناوري 
. افزايد ها نسبت به اهداف و رفتارهاي ايران در تعامل خود با غرب بر اين نگراني مي آن

كنند و  اي ايران بر اساس آنچه فكر مي هاي هسته ها نسبت به فعاليت بنابراين، واكنش آن
انگاري وجود هنجارهاي  بر مبناي ديدگاه سازه. شود دهند، تعيين مي تشخيص مي

يند اتواند به تعيين فر ند، ميا ن بازيگراني كه با يكديگر در تعاملمشترك و يا متضاد ميا
بر اين اساس، تضاد ميان هنجارهاي غرب و ايران كه . گيري تهديد كمك كند شكل

گيري منفي غرب در  هاست، يكي از عوامل موضع رفتار سياسي آن ةكنند عامل تعيين
انگاري اين  سازه ةاساسي در انديش ةاما نكت. شود اي ايران تلقي مي قبال برنامة هسته

ها را  توان آن ها و عقايد مي است كه تهديدات، ذاتي نيستند بلكه با تغيير افكار، انديشه
نفي مطلق حق ايران در «در همين راستا شايد يكي از عوامل تغيير رويكرد . حذف كرد

در برخي » يراناي ا پذيرش اصل برنامة هسته«به رويكرد » اي هسته فناوريدستيابي به 
از مراكز پژوهشي غرب، تغيير افكار و عقايد غربي نسبت به ماهيت تهديدآميز 

  .اي ايران باشد هاي هسته فعاليت
اي ايران از موضوع كلي اين كشور در  توان گفت كه موضوع هسته در نتيجه مي

چرايي اين مقاله تالش كرد تا به . ها و رويكردهاي امنيتي غرب جداناپذير است سياست
اي جمهوري اسالمي ايران بپردازد و  گيري و برداشت منفي غرب از برنامة هسته موضع

در اين راستا، ميان رويكرد امنيتي غرب به اين برنامه با رويكردهاي كالن آن در نگاه 
و برداشت امنيتي غرب  هاالمللي و تغييرات ايجادشده در مفهوم تهديد به امنيت بين

ترين عوامل داخلي پيوند برقرار كند تا از اين رهگذر از  كنار اصلينسبت به ايران، در 
اي ايران  هاي غرب در قبال موضوع هسته گيري انگارانه به موضع داشتن نگاهي ساده

اي اين  امنيتي نگاه غرب به برنامة هسته -توجه ايران به ساختار راهبردي. دكنجلوگيري 
ايران بايد در تدوين . ندكاي ياري  ي هستهها گذاري تواند آن را در سياست كشور مي
هاي موجود در رويكرد امنيتي غرب به ايران و  هاي خود، واقعيت ها و استراتژي سياست
ها بتواند در نيل به اهداف  هاي كشتارجمعي را در نظر بگيرد تا اين استراتژي سالح

  .ر و كارآمد باشدمؤثمورد نظر جمهوري اسالمي ايران، 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 55    ايران .ا .ج اي هسته برنامة موردي مطالعة سرد؛ جنگ از پس المللي بين تهديدات و غرب امنيتي نگرش

  ها ادداشتي
                                                      

1. epistemologic 
2. onthologic 
3. Robert Mandel 
4. Walter Lippman 
5. Richard H. Ulman 

 .1385 ،افتخاري. تعريف مفهوم تهديد و مباني شناخت آن رك بارهبراي مطالعه بيشتر در. 6
7. cognitive  
8. neo realism 
9. security dilemma 
10. constructivism 
11. Martin Zen 
12. John D. Negroponte 
13. constructional 
14. non-proliferation 
15. anti-proliferation  
16. complementarity 

  كتابنامه
كتاب امنيت  در ،»انداز ايراني چشم ؛21سياست جهاني در قرن « ،)1383(اصغر  افتخاري، 

  .المللي ابرار معاصر مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين: تهران ،)1(الملل  بين
كز مطالعات دفاعي و امنيت ملي دانشگاه امام مر: ، تهرانكالبدشكافي تهديد، )1385( همو

  ).ع(حسين 
بهمن  23، مورخ )ع(در دانشگاه امام صادق ،»مصاحبه نگارنده با دكتر افتخاري«، )1387( همو

  .ماه
 -فصلنامه اطالعات سياسي، »تحوالت مفهوم امنيت ملي«، )1380(بصيري، محمدعلي 

  .، فروردين و ارديبهشت17، ش اقتصادي
تحول سياست دفاعي و امنيتي اياالت متحده پس از يازده ، )1386(اديان، حميد پيشگاه ه

  .پژوهشكده مطالعات راهبردي: ، تهرانسپتامبر
، »اروپا و امريكا دو رويكرد با يك هدف: اي ايران برنامة هسته«، )1383(ثقفي عامري، ناصر 

  .، اسفند42همشهري ديپلماتيك، ش 
، »2001روابط ايران و اتحاديه اروپا پس از يازده سپتامبر «، )1383(جعفري ولداني، اصغر 

  .، ارديبهشت197-198اقتصادي، ش  -فصلنامه اطالعات سياسي
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هاي  رهيافت، »رو هاي پيش گزينه: اي ايران سياست هسته«، )1382(وسفي، اميرمحمد ي حاجي
  .5، ش المللي سياسي و بين

  .انتشارات سمت: هران، تاتحاديه اروپايي، )1385(خالوزاده، سعيد 
هاي  اي ايران از منظر اتحاديه اروپا و گزينه مديريت بحران هسته«، )1386(اندام، بهزاد  خوش

  .، سال اول، ش اول، بهارپژوهشنامه خلع سالح، »جمهوري اسالمي ايران
رويكرد  در اي جمهوري اسالمي ايران ، رويكرد اتحاديه اروپا به موضوع هسته)1387( همو

  .مركز تحقيقات استراتژيك: تهران ،اي ايران هاي بزرگ به موضوع هسته قدرت
، ترجمة الملل هاي متعارض در روابط بين نظريه، )1383(دوئرتي، جيمز و فالتزگراف، رابرت 

  .نشر قومس: وحيد بزرگي و عليرضا طيب، تهران
  .2796ش  ،همشهري ديپلماتيك، »جاي بازدارندگي پيشدستي به«، )1381(دهشيار، حسين 

 :، تهران)4(كتاب امريكا در  ،»هاي ليبرال بوش منطق امپرياليستي برنامه«، )1383(رودز، ادوارد 
  .المللي ابرار معاصر مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين

 .انتشارات سمت: ، تهرانامنيت و نظام بين الملل، )1374(روشندل، جليل 
كتابخانه ، »غي؟ درك تهديد ايران از سوي آمريكاايران يك كشور يا«، )1387(زن، مارتين 

 .www.did.ir: در ،)PP00020080610570807: كد بازيابي ،ديجيتالي ديد

دفتر مطالعات : تهران ،سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران، )1381(سجادپور، محمدكاظم 
  .المللي وزارت امور خارجه سياسي و بين

، »ها و پيوندها سطوح اختالف در مناسبات آمريكا و اتحاديه اروپا؛ گفتمان«، )1387( همو
 .، تير و مرداد27و  26سال سوم، ش ،همشهري ديپلماتيك

دفتر مطالعات  :هاي جديد غرب، تهران معماي امنيت و چالش، )1383(زاده، حسين  سيف
 .المللي وزارت امور خارجه اسي و بينيس

مناسبت  :جهاني شده -الملل فردي هاي مختلف در روابط بين ها و تئوري نظريه، )1384( همو
 .المللي وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سياسي و بين: تهران و كارآمدي،

فصلنامه ، »هاي امنيت تهديد در نظريه«، )1385(خاني، علي  نژاد، حسين و عبداهللا عصاريان
 .، پاييز27، ش، سال هفتممطالعات دفاعي استراتژيك

 .انتشارات سمت: تهران ها و رويكردها، الملل؛ نظريه روابط بين، )1384(قوام، عبدالعلي 
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 ،»اي جمهوري اسالمي ايران رويكرد آمريكا به موضوع برنامة هسته«، )1387(قهرمانپور، رحمن 
مركز تحقيقات : تهران، اي ايران هاي بزرگ به موضوع هسته رويكرد قدرتدر 

 .يكاستراتژ
، »اي وحدت؛ سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپايؤر«، )1386(كريمي، هوشنگ 

 .، سال دوم، ش بيستم، آذرهمشهري ديپلماتيك
اي  باش براي ايران در آستانه هسته آماده«، )1384(كالوسون، پاتريك و سوكولسكي، هنري 

 www.did.ir: در ،bk00020063511561615: كد بازيابي كتابخانه ديجيتالي ديد،، »شدن
بولتن ويژه بمب اتمي در  ،»بمب اتمي ايران و چگونگي مقابله با آن«، )1383(كمپ، جفري 

المللي  مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين: تهران هاي ايران و آمريكا، ديدگاه: ايران
 .ابرار معاصر

ترجمة پيروز  ،)21(استراتژي آمريكا براي قرن جديد ، )1380(ا كميسيون امنيت ملي آمريك
 .معاونت تحقيق و پژوهش فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمي: ايزدي، تهران

 همشهري ديپلماتيك،، »ها حل ها و راه اي ايران، چالش سياست هسته«، )1384(الريجاني، علي 
 .، آذر76ش 

، ترجمة عليرضا طيب، گرايي، نظريه انتقادي و مكتب برسازي نوواقع ،)1386( لينكليتر، آندرو
 .دفتر مطالعات بين المللي و سياسي: تهران

: ترجمة پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهرانچهره متغير امنيت ملي، ، )1379(ماندل، رابرت 
 .انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي

مركز : تهران ،روز مديريت بحران 678اي،  سي هستهديپلما، )1385(مركز تحقيقات استراتژيك 
 .تحقيقات استراتژيك

مؤسسه : تهران ،كاران در آمريكا نومحافظه ؛ ويژه)4(كتاب آمريكا ، )1383(زاده، مهدي  نجف
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