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چکیده
.اي برخـوردار اسـت  گـذاري از اهمیـت ویـژه   ي و اصول جناحی در رونـد سیاسـت  مبانی فکر

هـر  .عمل مشـاهده کـرد  ۀهاي اجرایی و در صحناین مبانی را در سیاستیرتأثتوانیمکهيطوربه
عنـوان نهـاده وارد   گـرا اصـول عقیـدتی و فکـري خـود را بـه      طلب و اصولیک از دو جناح اصالح

در این سیستم کـه  تحلیلویهري اسالمی ایران کردند و پس از تجزسیستم سیاست خارجی جمهو
هـایی را بـه اجـرا    اي سیاسـت هسـته ۀ، در قبال برناماستداراي یکسري اصول و قواعد خاص خود 

ییهـا نـد و همچنـین داده  اهکه این دو جناح سیاسی وارد سیستم کردییهانهادهیسۀبا مقا. گذاشتند
دریافت که روش هریک از این توانی، مه استی از سیستم خارج شدصورت سیاست اجرایکه به

اما با توجـه بـه ماهیـت و اصـول کلـی سیسـتم       است؛اي متفاوت بودههستهۀ دو جناح در قبال برنام
در دستیابی به فناوري یانگراطلبان و اصولسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران، هدف اصالح

يهـا در این مقاله هـدف، بررسـی و واکـاوي روش   یناست؛ بنابرااي مشترك بودههستهیزآمصلح
اي بر اساس نظریـه  دو جناح سیاسی حاکم در اجراي سیاست واحد دستیابی به انرژي هستهمتفاوت
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مقدمه
پرتـاب را  ينقـش سـکو  يتوسعه، انرژو درحالیصنعتیشرفتهپيهاولتگونه که در دهمان

خـود  یـدار پاۀو توسعیشرفتپياندازهاچشمیابزرگ دنيهاهمانند قدرتیزنیران، اکندیمیفاا
از همـان  یرانایاسالمي، جمهورياهستهیاستدر خصوص س. بیندینمياهستهيرا بدون انرژ

را در نظـر  یکیاسـتراتژ ینـه گزیچکـرده و هـ  یهتکیپلماتیکدیکردرويآغاز قاطعانه، تنها بر رو
راه گفتگـو و مـذاکره را   یـران ، اینـه زمیـن خـود در ا یاحقاق حقوق قـانون منظوربه. نگرفته است

در ). 1390:20،ییطباطبـا (برخـوردار بـوده اسـت    ینـه زمیـن در ایفعالیپلماسیو از دگرفتهیشپ
یاسـت کـه بـه دوران اصـالحات معـروف اسـت، س     1یمد خـاتم محیدسيجمهوریاستدوران ر

بــا نهادهــا و ياصــول گفتگــو و تعامــل و همکــاريبــر مبنــایــرانایاســالميجمهــورياهســته
یدوران سـع یـن در ا. اتمی، قرار داشـت يانرژالمللیینخصوصاً آژانس بالمللیینبيهاسازمان

بـه  یابیدسـت یعنـی خـود  یبتواند راه اصلیراناياهستهۀ، برنامیتو شفافيتا با اعتمادسازشدیم
يجمهـور یاسـت با ر. کندیجهان طيکشورهایگررا بدون تنش با دياهستهیزآمصلحيفناور

ــژاديمحمــود احمــد ــن ــه اصــول یدنو فرارس ــیگرادوران موســوم ب ، چرخشــی محســوس در ی
بــا اشــاره بــه یــانگرااصــول. بــه وجــود آمــدياهســتهۀبرنامــینــۀزماتخاذشــده درهــايیاســتس

، خواهان آن شدند که بتوانند هـر  یراناياهستهۀدر رابطه با برنامیغربيهاطرفهايیکارشکن
را به دسـت  ياهستهیزآمصلحيبه فناوریابی، حق دستیغربيو بدون فشار کشورهاتریعچه سر
و هــم در دوران توجــه ایـن اسـت کـه هـم در دوران اصـالحات     ِشـایان امـا نکتـۀ مهـم و    ،آورنـد 
امـا  ي؛اهسـته یـز آمصـلح يبه انرژیابیمشترك بود، یعنی دستیان، هدف هر دو جرییگرااصول

از یهـا ناشـ  تفـاوت یـن ا. وجود داشـت ییهاهدف مشترك، تفاوتینبه ایابیدستيهادر روش
بـه  بـا توجـه   یـان دو جریـن هرکـدام از ا . استیاسیسیفدو طینايو اصول رفتاريفکریمبان

مناسـب بـا آن اصـول اسـتفاده     ياز ابزارهـا برنـد یخـود بـه کـار مـ    یاسـی که در رفتـار س یاصول
سـؤال مهمـی   . کننـد یدااي داشتند، دست پهستهۀبرنامینۀکه درزمیتا به هدف مشترککردندیم

هـا و  در روشییهـا ایـن اسـت کـه چـه تفـاوت     شـود یکه در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع مطـرح مـ      
طلبـان و  اي، بـین اصـالح  هسـته یـز آماذشده در راستاي دسـتیابی بـه انـرژي صـلح    هاي اتخسیاست

، عمـده تفـاوت روشـی میـان دو جنـاح     گفـت کـه   توانیوجود داشت؟ در پاسخ میانگرااصول
ها سعی داشـته تـا   از آنیکهر. فکري استیتفاوت در مبانو همچنین مربوط به تفاوت گفتمان 

م سیاست خارجی جمهوري اسالمی نماید تا پس از پـردازش و  اصول رفتاري خود را وارد سیست

طور مطلق مسئول و نماینده دو جریان سیاسی حاکم در جمهوري توان بهبرده را نمییک از دو شخصیت نام البته هیچ.1
.کردنداسالمی ایران بدانیم، اما دستکم در دوران ریاست جمهوري خود، به نمایندگی از دو جریان مذکور عمل می
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.اي شودهاي مدنظر در رابطه با برنامه هستهعبور از آن تبدیل به سیاست
الملـل در راسـتاي   و سـازش بـا جامعـه بـین    به معناي توسعۀ جامعه مـدنی داخلـی  یطلباصالح

. ري اسـالمی ایـران اسـت   برقراري رابطه و ایجاد صلح مثبت در چارچوب قـانون اساسـی جمهـو   
ــاصــالحيهــاشــاخص ــاطی«، »جامعــه مــدنی«در چــارچوب تــوانیرا مــیطلب ، »عقالنیــت ارتب

.عنوان کرد»هااحترام متقابل با سایر دولت«، »یگفتگوهاي سازنده و تعامل«
انقالبـی و اسـالمی در عرصـه داخلـی و     يهانیز به معناي تعهد به اصول و آرمانییگرااصول

عـزت،  «در چـارچوب اصـول بنیـادین   تـوان یرا مـ یـی گرااصـول يهـا شـاخص . لی استالملبین
و »اعتـزاز بـه اسـالم   «، »و عمـل گیـري یمخردگرایـی و حکمـت در تصـم   «، »حکمت و مصلحت

هـا و همچنـین مبنـاي    با توجه بـه مفـاهیم و شاخصـه   . ذکر کرد»يگسترو عدالتیخواهعدالت«
اي را هسـته یـز آمت روشـی در دسـتیابی بـه انـرژي صـلح     تفاوتوانیفکري هریک از دو جناح م

.بررسی کرد
عنـوان یـک سیسـتم،    با در نظر گرفتن دستگاه سیاست خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران بـه     

سیستمی، به صـورت نهـاده   یۀطبق نظریانگراطلبان و اصولها و اصول ذکر شدة اصالحشاخص
ها، بـه صـورت   وي این نهادهربرگیريیمو تصمآنگاه پس از پردازش . شوندیوارد این سیستم م

یسـتم سگیـري یمپـردازش و تصـم  ینـد در فرایرگـذار عوامـل تأث . آینـد یهاي اجرایی درمسیاست
شـامل  : يعوامـل فـرد  -الف: شودیمیمبه سه دسته تقسیرانایاسالميجمهوریسیاست خارج

ة، قـو يشامل نهـاد رهبـر  : يادعوامل نه-ها؛ بشخصی و محیط ادراکی آنهايیژگیافراد و و
-؛ جیملـ یـت امنیعـال يمصلحت نظام، شـورا یص، مجمع تشخیاسالمي، مجلس شورایهمجر

الملـل و سـاختار   نظـام بـین  یرماديالملل، ساختار غنظام بینيشامل ساختار ماد: المللیینعوامل ب
انـد  یاسـت خـارجی شـده   که وارد سیستم سییهااز این عوامل نهادهیکهر. المللنظام بینينهاد
ها بـر طبـق اصـول و مـوازین نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران         دادهتا این درونکندپردازش میرا 

پس از عبـور از ایـن مراحـل اسـت     . سیاست خارجی شوندۀتبدیل به تصمیمات اجرایی در عرص
هـاي  صـورت داده و سیاسـت  گیـرد و بـه  که سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران شـکل مـی   

.شودیرایی از سیستم خارج ماج

چارچوب نظري
ۀاز نظریـ یـی گرااي دوران اصـالحات و اصـول  هـاي هسـته  سیاسـت ۀبـراي مقایسـ  ترتیـب ینابه

یـک عبـارت اسـت از   یستمسیعمومیۀنظریا) هانظام(هایستمسیۀنظر. استفاده شده استهایستمس
هـا مـالزم   در هریـک از آن ییـر که تغيابستهمستقل و وایرهايمتغیاندسته احکام در مورد روابط م
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از يابنا بر تعریف سیستم عبارت اسـت از مجموعـه  . هاستاز آنیبیترکیایرهامتغیردر ساییربر تغ
درواقـع، نظـم   . سـازند یعناصر در حال تعامل که کلیتی را تشکیل داده و نوعی سازمان را آشکار مـ 

ضـاي سیسـتم اسـت، بـا یـافتن شـکل سـاختاري، رفتـار         متقابل اعيهایا سازمانی که محصول کنش
یتـی دیگـر، کل یفـی بنا بـه تعر ) Braillard,1997:75-76(.کندیسیستم را تعیین مدهندةیلاجزاي تشک

خوانـده  یسـتم سیـک کنـد یکـل عمـل مـ   یـک ، به صورت یشمتقابل اجزایکه به واسطۀ وابستگ
، هاسـت یسـتم سینتـر در گونـاگون یحـالت ینکه هدفش کشف نحـوة تحقـق چنـ   یو روششودیم

).223- 1372:224؛ فالتزگراف،یدوئرت(نام دارد هایستمسیعمومیهنظر
:اند ازها عبارتنظاميتئوریلتحليمهم برايهاو واژهیماز مفاهیبرخ

رابطـه  یـک امـا در  یسـتند معنـا ن یکدو مفهوم، مترادف و به ینهرچند ا:ثبات و تعادل-1
یرهـاي و اسـتمرار روابـط متغ  یـداري پايثبات به معنـا . قرار دارندیکدیگرتنگ با و تنگایکنزد

، تـالش  یسـتم سهـاي یژگـی از ویکـی . قـرار دارد تعادلیبیاست که در مقابل آن، حالت یستمس
.استینبه سطح تعادل نویابیدستیاحفظ تعادل براي
کـارکرد هـر   . استيجارمیستعناصر سیانکنش و واکنش، همواره در م:کنش متقابل-2

یسـتم شـود، س یشـتر کـنش متقابـل ب  یـزان به هـر م . داردیآن بستگيبه کنش متقابل اعضایستمس
.شودیمتریچیدهپ

یرپـذیري دهندة تأثمتقابل وجود دارد که نشانیعناصر هر نظام، وابستگیانم:یهمبستگ-3
ةسـازند يکـه واحـدها  شـود یموجب مهیوستو پیافتهارتباط سازمانینا. استیکدیگرها از آن

.در برابر یکدیگر داشته باشندپذیري رایبو آسیتاز حساسيانظام درجه
بـار  یرشپذیزانمیتاست که قابلینیمعیتظرفيدارایستمیهر س:و انطباقيسازوار-4

باشـد،  یشـتر بیسـتم سیـت و قابلیـت معنـا کـه هـر چـه ظرف    ینبـد . دهدیرا نشان میستموارده به س
و یـت قابليداراهـاي یسـتم بـرعکس، س . را از آن انتظـار داشـت  یشـتري بیريپـذ انطبـاق توانیم

تعـادل  یجـه دهنـد، درنت یـق تطبیـد جدیطخود را با شراتوانندینمیکم، با ورود بار اضافیتظرف
.دهندیخود را از دست م

هـایی ی، دگرگونالمللیینو نظام بیمهم جامعۀ انسانهايیژگیاز و:یتحول و دگرگون-5
یرشپـذ یـت و قابلیاسـت موجودي زنده و پویستم،ازآنجاکه س. شودیاست که هر روز حادث م

امـا  شود،یمیريشکل نظام جلوگییراز استحاله و تغيتا حدود؛ها را داردو هضم آنیدگرگون
.)1372:66نکل،فرا(1شودیمیستمسیباشد باعث فروپاشیدو شدیادزیارتحول بسیزاناگر م

عناصـر  ایـن . اي دارنـد وتحلیـل سیسـتماتیک اهمیـت ویـژه    هر سیستم یا نظام داراي چهارعنصر اساسی است که در تجزیـه .1
:اند ازعبارت



123ییگرااي ایران در دوران اصالحات و اصولهاي هستهسیاستۀمقایس

شـود یدر نظر گرفته میستمسیکعنوان بهیرانایاسالميجمهوریخارجیاستسینجادر ا
از یاسـی کـه در رقابـت س  یاسـی سيهـا جنـاح يفکریمختلف و مبانيهادولتهايیاستکه س

یاسـالم يجمهـور یخارجیاستصورت نهاده وارد دستگاه س، بهشوندیمیروزطریق انتخابات پ
1گیـري یمتصـم ۀها در جعبنهادهینایاسالميجمهوریخارجیاستسیستمدر س. شودیمنیراا

پـس از پـردازش   . المللی اسـت و نظام بیني، نهاديجعبه شامل عوامل فردینا. شودیپردازش م
بـه  . شـود یداد ظاهر مـ صورت بروناجرا بهياتخاذشده براهايیاست، سگیريیمدر دستگاه تصم

یخـارج یاسـت سیسـتم است، سینیديساالرکه مردمیرانایاسالمينظام جمهوریتماهیلدل
صـورت  داد، بـه بـه بـرون  شـده یلتبـد يهـا که نهادهیمعنینبد. باز استیرانایاسالميجمهور

.شودیمیخارجیاستصورت نهاده وارد دستگاه سبازخورد دوباره به
هـا و  تمدني، گفتگوییزدا، تنشیطلبالح، اصیاسیطلبان مانند توسعه ساصالحيفکریمبان

در (نظـام سـلطه   ی، مـدیریت جهـانی، نفـ   يگـر یمانند انقالبـ یانگرااصوليفکریهمچنین مبان
یخـارج یاسـت سیسـتم صورت نهـاده وارد س به) یرانایاسالميجمهوريارابطه با پروندة هسته

یـی اجراهايیاستسیاون داد صورت برو پس از پردازش در آنجا، بهشودیمیاسالميجمهور
هـا در  نمونه، این سیاسـت يبرا. شودیدر صحنۀ سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران ظاهر م

و تعامـل حـداکثري بـا    ییاروپـا يسازنده بـا کشـورها  يصورت گفتگوهاطلبان بهدوران اصالح
اي یاسـت هسـته  داد سبـرون یـان گراظـاهر شـد و در زمـان اصـول    یاتمـ يانـرژ المللیینآژانس ب

از یکـی . و مقاومت در برابر فشارها شکل گرفتیدها، مقابله با تهديانتقاديصورت گفتگوهابه
یــیاجراهــايیاســت، بــازخورد سیــانگراطلبــان و اصــولاصــالحيهــادادهینتفــاوت بــیــلدال

هـاي یاسـت معنا که سینبد. بودیرانایاسالميخارجی جمهوریاستسیستمطلبان در ساصالح
مـردم و  ياز سـو ینوع واکنشـ یکبا ياطلبان در رابطه با برنامه هستهاتخاذشده در زمان اصالح

یـري گسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران روبـرو شـد کـه شـکل    گیريیمتصميهادستگاه
. جمهوري اسالمی ایران در پی داشـت يارا در رابطه با برنامه هستهیديجديهاتقاضاها و نهاده

هـا  در یـک نظـام سیاسـی، مجموعـه    . شوند نهاده نام دارنـد عوامل و متغیرهایی که به سیستم وارد می): درون داد(نهاده -الف
.گیرندها در این حوزه قرار میو حمایت) تقاضاها(

م داخلـی در قبـال تقاضـاها و    هـاي یـک نظـا   مشـی تصمیمات و خـط . شودبه خروجی سیستم مربوط می): برون داد(داده -ب
.شودها محسوب میها، جزء دادهحمایت

.شودها در فرایند بازخورد بررسی میها و دادهارزیابی هماهنگی یا ناهماهنگی بین نهاده): بازخوران(بازخورد -ج
. کننـد عمـل مـی  شـود کـه سـایر عناصـر متشـکله در آن     محیط به مقتضیات و شرایطی اطالق می: محیط داخلی و خارجی-د
چیلکـوت،  (پردازنـد از ایـن نمونـه اسـت    گیري مـی عنوان نمونه محیط ارزشی و فرهنگی که سیاستمداران در آن به تصمیمبه

1378 :36.(
1. Black Box
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خصـوص طلبـان در  که در دولت اصالحییاجراهايیاستو سیماتبه تصمتوانینمونه ميبرا
درآمـد،  یغربيکشورهايهاقطعنامهیرشو پذياکه به شکل توقف برنامه هستهيابرنامۀ هسته
طلبـان و  اصـالح يهـا براي دسـتیابی بـه مبـانی فکـري و اصـول سیاسـی و درون داده      . اشاره کرد

.شودیصورت جداگانه بررسی مدا سیاست خارجی هریک از این دو جناح بهابتیانگرااصول
به صورت نمودارهاي زیر توانیرا میانگراطلبان و اصولاي اصالحهاي هستهمدل سیاست

:نشان داد

انمدل سیاست هاي هسته اي اصالح طلب- نمودار الف

مدل سیاست هاي هسته اي اصول گرایان-نمودار ب
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طلباناصالحياهستههايیاستسيهان دادهدرو
یو جامعه مدنیاسیتوسعه س) 1

یشـتر داشـت و ب یغربـ ییرا کـه مبنـا  یاسـی تا مفهوم توسـعه س کوشیدیمیطلباصالحیانجر
یـاده پیرانایکند تا بتوان آن را در جامعه اسالمیلتأوياگونه، بهشدیمیاتمربوط به جهان ماد

یموجـود در قـانون اساسـ   هـاي یـت ظرفیتا از تمـام یدندطلبان کوشاصالحاساسینبر هم. کرد
استفاده نمایند تا توسعۀ سیاسـی مـدنظر خـویش را در چـارچوب قـوانین      یرانایاسالميجمهور

مشـارکت سیاسـی   یشیکی از اهداف توسعه سیاسی مدنظر جریان اصـالحات، افـزا  . اجرا نمایند
با اسـتفاده از آمـوزش سیاسـی و بـاال بـردن فرهنـگ سیاسـی        طلبان کوشیدند تااصالح. مردم بود

هرچنـد در عمـل بـا    . به مشـارکت در مسـائل سیاسـی ترغیـب نماینـد     ازپیشیشجامعه، مردم را ب
طلبـان  هـا، ایـن دانشـجویان بودنـد کـه از نظـر اصـالح       توجه به جایگاه مطلوب خـود در دانشـگاه  

از دیگـر اهـداف توسـعه سیاسـی دوران     . شـتند نمایندگی مردم را در مشارکت سیاسی بر عهده دا
بـا  . گرفته در انقالب اسالمی بـود ریاست جمهوري سید محمد خاتمی، تحکیم دموکراسی شکل

شـد یافزایش مشارکت و افزایش اقتدار سیاسی، دموکراسی در جمهوري اسالمی ایران نهادینه م
شـدن و تمـایز سـاختاري    رتـ یها و نهادهاي مرتبط بـا امـور سیاسـی بـه سـمت تخصصـ      و سازمان
جامعـه  . طلبان، مفهوم جامعه مدنی بودتوسعه سیاسی اصالحيهااز دیگر جنبه. کردندیحرکت م

طلبـان ایـن مفهـوم را ماننـد     گرفته در بستر تاریخی غـرب اسـت؛ امـا اصـالح    مدنی مفهومی شکل
عنــوان می بــهمحمد خــاتیدســ. بســیاري از مفــاهیم دیگــر، بــا جامعــۀ دینــی ایــران انطبــاق دادنــد  

منظـور  طلبـان بـه  اصـالح . النبـی سـخن بـه میـان آورد    ینـه ایران براي اولین بـار از مد جمهورییسر
یاز جامعـه مـدن  یـی زدایـدئولوژي تـا ابتـدا بـه ا   کوشـیدند یمـ یبا جامعه مدنینسازگار کردن د
از را نقــد کننــد و ســپس بــه دفــاعیو فرهنــگ غربــیجامعــه مــدن1يپنــدارذاتبپردازنــد و هــم

در هـر  توانـد یقلمداد کنند کـه مـ  يبشريوردهاابپردازند و آن را از دستیغربیمدنيهاارزش
را داريیـن و دیـن تـا مفهـوم د  شـود یکوشش مـ یزنيدر مرحله بعد. به کار بسته شوندیفرهنگ
هـاي داريیـن دیـان ميگذارسپس با فرق. از آن به دست دهندياتازهیفکنند و تعریشیبازاند

ممکـن  یرا با جامعـه مـدن  ینديسازگارسانینو بدپردازندیگوناگون به دفاع از قرائت خود م
يهـا تنـوع در عرصـه  یرشپـذ ياسـت کـه بـه معنـا    ییگرا، کثرتیجامعه مدنیاز مبان.دانندیم

بیشـتر از  یمحمد خاتمیخارجیاستدر عرصۀ ستوانیرا میسمپلورالینا. مختلف جامعه است
که تساهل و مـدارا و  کنیمیمشاهده ميامسئلۀ هستهینۀدرزم. ست داخلی مشاهده کردصحنه سیا

نقش حمـایتی  ینمتکثر غرب و همچنیايالملل و تعامل با دنگوناگون در نظام بینیدعقایرشپذ
1. Identification
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یـان جريفکـر ی، نشـان از بازتـاب مبـان   ياهسـته یـز آمجامعۀ مدنی داخل کشـور از برنامـه صـلح   
.داشتیرانایاسالميجمهوريارابطه با برنامه هستهطلب در اصالح

ییزداتنش) 2
به قـوت  یرانخارجی ایاستدر سییزدا، مفهوم تنشیمحمد خاتمیدسيجمهوریاستبا ر

و ي، اعتمادسـاز ییزدابر تنشیبه بعد مبتن76طلبان از سال اصالحیخارجیاستس. شدیگیريپ
تنها خواهـان  نهییزدامعتقد بود تنشیخاتم.)1379:1007، ياسد(جانبه قرار گرفت توسعۀ همه

دعـوت جهـان بـه صـلح     يساالر در درون جامعه خـود اسـت، بلکـه منـاد    نظام مردمیکاستقرار 
.)67-1378:69،يازغنـد (هسـت  یـز نالمللینو حذف زور در روابط بيبر عدالت، تساویمبتن

در . شـد یمـ یگیـري پییزداتنشیاستارچوب سبود که در چهایییاستاز سیکیياعتمادساز
را یـی زداو تـنش ياعتمادسـاز یـن اتـوان یمـ یـز نیـران ایاسالميجمهورياهستهۀرابطه با برنام

رفــع ابهامــات و ینخــود و همچنــیــتنشــان دادن حســن نيبــرایــرانا. مشــاهده کــردیخــوببــه
از یـد متنـاوب اجـازه بازد  طـور بـه ياعتمادسـاز یاسـت سيو در راسـتا یطـرف غربـ  هايینگران

گسـترده  يهمکـار . دادیانـرژي اتمـی مـ   المللـی ینرا بـه بازرسـان آژانـس بـ    ياهستههايیتسا
تبـادل و ارسـال اطالعـات    یـق از طریانـرژي اتمـ  المللـی ینبا آژانس بـ یرانایاتميسازمان انرژ

صـدور مجـوز   یکشـور و حتـ  یسـات جانبـه از تأس سـرزده و همـه  هايیبازرسیرشگسترده و پذ
یشـبرد در پیاز اراده دولت خاتمیتوسط وزارت دفاع، همه حاکینظامهايیتساهايیبازرس

و هـا يهمکـار ینا. و تعامل سازنده استيهمکاریکدر قالب ياهستهةوفصل پروندمؤثر حل
:1384نـژاد،  یـدي بع(اعتمـاد در طـرف مقابـل بـود     یجـاد هـا و ا تعامالت با هدف رفع سـوءتفاهم 

گـاه  استکبار جهانی با انقالب اسـالمی ایـران هـیچ   ايیشههرچند که با توجه به خصومت ر.)206
.ایران داده نشدییزداپاسخی مناسب به فرآیند تنش

هاتمدنيگفتگو) 3
سـازمان  ینشسـت سـاالنه مجمـع عمـوم    ینپنجاه و سـوم «در یسخنرانیندر حیسید محمد خاتم

شـود کـه   يگـذار هـا نـام  تمدنيعنوان سال گفتگواد که سال مذکور بهدیشنهادپ2001در سال »ملل
ي، از سـو یشهـا پـ  ها از مدتتمدنيگفتگویشنهادالبته پ. شدیبتصویبا اتفاق آراء در مجمع عموم

در »ینشست سـران سـازمان کنفـرانس اسـالم    ینهشتم«کشورها و در یگربا مقامات دیدارایشان در د
مطـرح شـده   یجنوبیقايدر دوربان آفر»نشست سران جنبش عدم تعهدیندهمدواز«ینتهران و همچن

طلبـان  اصـالح ینو همچنیرانایاسالميجمهوريفرد براو منحصربهیژهویازامتیکیشنهادپینا. بود
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یکشـور حـام  یـک عنـوان  را در سطح جهـان بـه  یاسالميجمهورتوانستیمیرازرفت؛یبه شمار م
يگرفتـه از جمهـور  شـکل یرتصـو وکنـد یگوناگون معرفيهاتساهل با فرهنگصلح و اهل مدارا و 

یـژه وو بـه یغربـ یگروهـ يهـا انقـالب توسـط رسـانه   یـروزي پـس از پ يهاکه در سالیرانایاسالم
ينکته را هم مطرح کرد کـه گفتگـو  یناتوانیم. مخدوش نشان داده شده بود را اصالح کندیکاآمر

ياز صـدور انقـالب، جمهـور   ینمفهـوم نـو  یـن در ا. آرمان صـدور انقـالب بـود   تازه ازیانیها بتمدن
کشـورها را  یگـر بـا د يرشـد و گسـترش همکـار   ینـۀ زمیتمـدن اسـالم  یندهعنوان نمابهیرانایاسالم

پـس از انقـالب   یانرا کـه در طـول سـال   يارزشـمند يبتواند دستاوردهایقطرینتا از اآوردیفراهم م
کامـل  ياالگـو و نمونـه  یکعنوان را بهیرانکند و ایمعرفیانده است را به جهانبه دست آوریاسالم

و یاسـی مقامـات س ینبـ یرسـم يها، تنها گفتگـو تمدنيگفتگو. نشان دهدیحکومت اسالمیکاز 
در یـز را نیررسـمی و غیبلکه تمام اقشار و طبقات مختلـف اجتمـاع  شودیکشورها را شامل نمیرسم
برابـر و  یحل اختالفـات و مشـکالت خـود از موضـع    يها کشورها براتمدنيگفتگودر. گیردیبر م

برنامـه  ینـۀ در زم. دهنـد یرا بر نزاع و خشونت رجحـان مـ  یکدیگرمتمدن، گفتگو با يهاعنوان انسانبه
از تنش، گفتگو از موضـع برابـر،   یزبر گفتگو، پرهیدتأک. بودیرگذارها تأثتمدني، گفتگویزنياهسته

اتخـاذ شـدة   هـاي یاسـت هـا بـر س  تمدنيگفتگويهااز بازتاب... ها و وحقوق ملتلزوم احترام به حق
یاسـت سیهـا نـوع  تمدني، گفتگوینهمچن. بوده استیرانايابرنامه هستهینۀدولت اصالحات در زم

جهـان  ینـ به کار گرفتـه شـد تـا از نگرا   ياو مسئله هستهیخارجیاستسۀاعتماد ساز بود که در عرص
یـز آمدر جهـت اهـداف صـلح   يابکاهد و آن را برنامهیرانایاسالميجمهوريانسبت به برنامۀ هسته

.یدنمایمعرف

ياعتمادساز) 4
ياعتمادسـاز . قـرار دارد یـی زداو تـنش یسـتی ، فراتـر از همز یدر روابـط خـارج  ياعتمادساز

و یثبـات در روابـط نظـام   يارتقـا و یشافـزا ياسـت کـه بـرا   یتـی و امنیبا ماهیت نظامینديفرا
، تبادل ارتباطـات و اطالعـات   یتشفافیقهدف از طرینا. رودیچند کشور به کار میادو یتیامن
بـر آن  یمبتنـ یـز نیفتعـار یـه اسـت و کل یت، شـفاف يدر اعتمادسازیمفهوم اساس. شودیمینتأم

یکـدیگر ینظـام یتوضـع دو طـرف از هايینگراناعتمادي و بیمنظور کاهش بهیتشفاف. است
یبـاتی اقـدامات و ترت ياعتمادسـاز یگـر بـه سـخن د  . شودیها ماعتماد آنجلباست که منجر به

يهـا ینـه در زماعتمـادي بیو به کاهش کندیمیمکشورها را در منازعه تنظیاست که رفتار نظام
جنــگ ازتــریــفکــم شــدت و خفيهــاو خشــونتیرانــهغافلگۀو بحــران، حملــیتصـاعد نظــام 

یـران ایاسالمياز کشورها نسبت به جمهوریاريبسياعتمادیب)(Holsti,1987: 396. انجامدیم
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ــ   ــل ناش ــدم درك متقاب ــاطر ع ــه خ ــاهنااز یب ــاتاز نیآگ ــرانای ــتی ــالحات، . اس در دوره اص
ۀبـر گفتگـو و مفاهمـ   یمبتنـ یارتبـاط یـت عقالنیـه کردند بر پایسعیخارجیاستکارگزاران س

؛ امـا در  ینـد هـا را جلـب نما  را اصالح و اعتماد دولـت هاینیها و بدبسوءبرداشتینایاناالذهینب
قبال انتظـارات مشـابه از جانـب طـرف مقابـل، هـیچ اقـدام اعتمادسـازي از سـوي دشـمنان ایـران            

.صورت نپذیرفت

یگفتمانییگراچندجانبه) 5
یشو بـ یشاست که پـ یستارو ایافترهینوعیخارجیاستدر سیگفتمانییگراچندجانبه

رهیافت متضـمن و  ینا. کندیمیدادر ذهن و فکر نمود پیابدیها و رفتارها تجلاز آنکه در کنش
هـا را فـراهم و   هـا و تمـدن  هـا، فرهنـگ  ملـت یـی وهم افزایستیاست که همزییمستلزم تکثرگرا

یـت و هویـت کـه ماه هسـتند  یفرهنگـ هـاي یتها موجودمنظر، ملتیناز ایرا؛ زسازدیممکن م
یـت هويهستند که لزومـاً دارا یاالذهانینبیو معانیماز مفاهیها نظامتمدنیدارند ولینیسرزم
یاسـالم يجمهـور یـر مستلزم مشارکت فعال و فراگیگفتمانییچندجانبه گرا. یستندنیاییجغراف

یو فرهنگــياد، اقتصــیاســی، سیتــیامنهــايیــمو رژیبــاتهــا، مجــامع، نهادهــا، ترتدر ســازمان
.)473-1391:477، یروزآباديفیدهقان(بود المللیینب

یانگرااصولياهستههايیاستسيهادادهدرون
يعدالت محور) 1

یاسـت دال متعـالی عـدالت، کـانون و مرکـز ثقـل س     يو بر مبناییگراقالب گفتمان اصولدر
و رفتـار  ياصـول نظـر  کـه يطـور بـه . اسـت يو دادگسـتر یطلبگرا عدالتدولت اصولیخارج

یـن بـر ا . یابدیدال متعالی معنا مینایهدوره بر پایندر ایاسالميجمهوریخارجیاستسیعمل
، شـعار  1384در بهـار  يجمهـور یاسـت رةدوریننهمـ یدر مبارزات انتخابـات نژادياساس احمد

اسـت داخلـی و   هم در سی»يگسترو عدالتيعدالت محور«خود را يهاو محوري برنامهیاصل
یاسـت نهـم و دهـم همـواره در س   يهـا دولـت جمهـور ییسر. هم در سیاست خارجی اعالم نمود

در سـخنرانی خـود در سـازمان ملـل عـدالت را      . کـرد یمـ یـد خود بر منشور عـدالت تأک یخارج
از نظر وي تحقق صـلح و آرامـش   . سازدیالملل مطرح معنوان یک اصل بنیادین در روابط بینبه

بـه  یابیاز عـدالت، دسـت  یـان گرااصولیفتعریۀبر پا. ستلزم بسط عدالت در جهان استجهانی م
، حــق تمــام کشــورها اســت و NPT«1کنوانســیون «حتــی بــر اســاس ياهســتهیــزآمصــلحيانــرژ

این پیمان به نحوي یک از مواد ، هیچ)ايهاي هستهمعاهده منع تولید و تکثیر سالح(NPTکنوانسیون 4بر اساس ماده .1
برداري منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهرهانکار هریک از اعضاي این پیمان بهتفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیرقابل 
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يدر راسـتا . رودیبه شمار معدالتییراه مصداق بارز بینبزرگ در ايهاقدرتهايیکارشکن
یکـرد تـالش نمـود متناسـب بـا رو    نـژاد ي، دولت احمـد ياپرونده هستهطلبانه درعدالتیکردرو

، ینینشـ عقـب ي، بـه جـا  يابر حقـوق هسـته  يخود، عالوه بر مقاومت و پافشاریفعاالنه و تهاجم
ی، ضـمن معرفـ  یکـا بـزرگ خصوصـاً آمر  يهانموده و با برجسته نمودن تخلفات قدرتيرویشپ

يسـاز بـه متـوازن  یـق طریـن ایـران را نشـان دهـد و از ا   ياهسـته یـت عنـوان ظـالم، مظلوم  ها بهآن
.بپردازدیاسالميوارده بر جمهوريفشارها

یگفتمان انقالب اسالم) 2
يو فضـا ی، گفتمان انقالب اسـالم یاسالميجمهوریخارجیاستدر سسازیتاز منابع هویکی

یدهقـان (دارد تـري یـع رفیگـاه جا، یرانیـان ایتیمنابع هویگربا دیسهحاصل از آن است که در مقایمتن
توجـه  مـورد ازپیشیشبیانگرااصوليمنبع در دوران زمامدارینا.)1390:115،ينوریروزآبادي وف

دولت نهـم و دهـم، شـعارها و    ییسعنوان ربهنژاديمحمود احمد. اندرکاران کشور قرار گرفتدست
از یکـی . خـود قـرار داده بـود   یخـارج یاسـت و چـراغ راه س هرا سرلوحیانقالب اسالمیلاهداف اوا

بـود  یزيسـت و ظلـم یناز مستضـعف یـت داشت، حمايایشان نمود بارزیخارجیاستکه در سيموارد
از حـق  هـایش یهمـواره در سـخنران  نـژاد ياحمـد . شـد یمـ یناشیکه از همان گفتمان انقالب اسالم

مـورد یماز مفـاه یگـر دیکـی . دکـر یمـ یتو تحت سلطۀ نظام استکبار حمایدهستمديهاملتیتمام
یـن در ا. در قبـال دشـمنان اسـت   یتهـاجم یاسـت بـود، س یبر گفتمان انقالب اسـالم یاستفاده که مبتن

یـران ایاسـالم يدر قبـال دشـمنان جمهـور   یانعطـاف گونـه یچهـ یانقـالب اسـالم  یلدوران همانند اوا
کوشـید یمـ یشخـو يان زمامـدار دوریگرا همـواره طـ  دولت اصول. شودینمیدهد) یکاآمریژهوبه(

، بـا  ياهسـته يانـرژ ینـۀ نمونه درزميبرا. رفتار کندالمللیندر عرصه روابط بیدولت انقالبیکمانند 
نـژاد يبه جنگ، دولت محمـود احمـد  یدتهدیو حتهایمسازمان ملل، تحريهاوجود صدور قطعنامه

.امدیکوتاه نيااز موضع خود در قبال برنامه هستهگاهیچه

یونیستیصهیممقابله با رژ) 3
انقـالب  ياسـت کـه از ابتـدا   ياز مـوارد یکـی ینفلسـط ۀو مسـئل یونیسـتی صهیـم مقابله با رژ

همه . این پیمان، خللی وارد نماید2و 1جویانه بدون هر نوع تبعیض و بر اساس مواد اي جهت اهدافی صلحاز انرژي هسته
تر تجهیزات، مواد، دانش و اطالعات فنی را جهت مصارف گردند که تبادل هرچه وسیعمتعهد میاعضاء این پیمان

اعضاي این پیمان در صورت توانایی باید . اي تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادالت را دارندجویانه انرژي هستهصلح
جویانه اي براي اهداف صلحه بیشتر استفاده از انرژي هستهالمللی در توسعهاي بینانفرادي یا به اتفاق سایر اعضا یا سازمان

.توسعۀ جهان، مشارکت نماینداي هستند و با توجه به نیازهاي مناطق درحالمخصوصاً در قلمرو اعضایی که فاقد سالح هسته
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جمهـوري اسـالمی   یخـارج یاسـت مختلف پس از انقالب همواره در سيهاو در دولتیاسالم
یزمـان یت واقعـ ، عـدال یـان گرااصولياز منظر عدالت محور. ایران موردتوجه قرار گرفته است

بـردارد و از  ینفلسـط گنـاه یدست از تجاوز و کشتار مردم بـ یونیستیصهیمکه رژشودیمحقق م
به مقابله بـا  یمختلفيهااز راهیگفتمان در طول انقالب اسالمینا. برودیرونکشور بینخاك ا

در یونیسـتی صهیـم راه مقابلـه بـا رژ  تـرین یو اصـل ینتـر پرداخته است؛ اما مهمیونیستیصهیمرژ
یونیسـتی صهیـم معارض بـا رژ یاسالميهاجنبشیت، حفظ و تقویرانایاسالميجمهوریختار

هـا و  را با گروهیراهکار توانست مناسبات خوبیناز ایرويبا پیزننژاديدولت احمد. بوده است
راسـتا  ینهماهللا درتحکیم روابط دوستانه با حماس و حزب. برقرار کندییلیضد اسرايهاجنبش

آن یاسـی و محاصـره س یـد نمایتحماس را تقویاسیاز لحاظ سیدکوشنژاديمحمود احمد. بود
یـه عل»روزه22جنـگ  «در ینهمچنـ . یـد نمایلاعمـال شـده بـود، تعـد    یرا که توسـط دول غربـ  

موجود خود را به کار گرفت تا بتواند از گـروه  هايیتتمام ظرفیرانایاسالميحماس، جمهور
از حمـاس،  یتتوانست ونزوئال را مجاب سازد تا به حمایراناکهيطوربه. کندیبانیس، پشتحما
یـم جنبش معارض دیگر با رژ.)1388:265، یصانع(یدرا از خاك خود اخراج نماییلاسرایرسف

يهـا اهللا اسـت کـه بـه وجـود آمـدنش ماحصـل بازتـاب       ، حـزب یانـه در منطقه خاورمیونیستیصه
بـه  »روزه33جنـگ  «دریـران ایاسیسيهاکمک. بودیانهخاورمۀدر منطقیرانایانقالب اسالم

دســتگاه . اســتیــانگراروابــط نزدیــک بــا ایــن گــروه در دوران اصــوليهــااهللا از نمونــهحــزب
فراوان از تمـام  هايیزنیعمل نمود و با رابارهینبه صورت فعال درایاسالميجمهوریپلماسید

اهللا را به گـوش جهـان   و حزبینیانفلسطیهعلیونیستیصهیمرژیاتود تا جنااستفاده نمهایتظرف
، سـفر محمـود   ییلیضـد اسـرا  يهااز گروهیتگرا در حمااقدامات دولت اصولیگراز د. برساند
و ضـد  ینیمبـارز فلسـط  يهـا با احزاب و گـروه یداربه لبنان و ديسفر و. به لبنان بودنژادياحمد

جهـان را  یدر سراسر جهان داشت و توانسـت افکـار عمـوم   ياگستردهياسانهبازتاب رییلیاسرا
دولـت  یگـر دياز راهکارهـا . اهللا جلـب نمایـد  حـزب یـر نظییهاگروهینبه سمت منطقه و همچن

سـؤال بـردن مسـئله هولوکاسـت     یـر شـک و ز یجاد، ایونیستیصهیممقابله با رژيبرانژادياحمد
و شـود یقلمـداد مـ  سازیتساز و هویتمنبع مشروعیکنیستییوصهیمرژيهولوکاست برا. بود

نشسـت  «در نـژاد يبار دکتر احمـد یننخستيبرا. رودیبه شمار میمرژینستون فقرات اینوعبه
بـا  1.کـرد یددر مکه در مورد موضوع هولوکاست ابراز ترد»یسازمان کنفرانس اسالمةالعادفوق

رقم قطعی . الش کشیدنژاد هولوکاست را انکار نکرده بلکه به چالزم به ذکر است برخالف تبلیغات صهیونیستی، احمدي.1
میلیون قربانی و مجازات مخالفان با آن در نظام لیبرال دموکراسی غربی که انکار خداوند و توهین به مقدسات را از 6

وي حتی از امکان . جمهور ایران و بسیاري از اندیشمندان جهان بوده استداند، مورد اعتراض رییسمصادیق آزادي بیان می
نکته اساسی آن است که اگر این جنایت توسط اروپاي مسیحی به . نیز صحبت کرد) میلیون10(بیشتر بودن قربانیان
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یناز مـردم فلسـط  یـت حمايرا در راسـتا یـدي جدیـات دبگـرا توانسـت ا  ابتکار دولت اصولینا
یخـارج یاسـت در سیگـر دیتهـاجم یاسـت سیـک مطرح کردن واقعه هولوکاسـت،  . کندیجادا

پرونـده  ینـۀ ، درزمیـان گرادر دوران اصـول ییلبـا اسـرا  یدتقابل شدینبازتاب ا. بودیانگرااصول
بـه تکـاپو   ازپـیش یشبـ یونیسـتی صهايهـ یو البـ نفـع يذيهاگروه. یافتیشترينمود بياهسته

ها به سـخنان مطـرح شـده توسـط     آن. کنندیجاد، اختالل ایراناياهستهیشرفتافتادند تا در راه پ
داشـتند بـه   یو سـع کردندیاشاره مییلبا اسرایتهولوکاست و ضدینۀدرزمنژاديمحمود احمد

يبـه فنـاور  یابیاز دسـت یـران ایاسـالم يتفکـر غلـط را القـاء کننـد کـه هـدف جمهـور       ینایادن
بـه  یونیسـتی صهیـم بـا رژ ییلاسـرا یراستا متحـدان غربـ  یندر هم. استییلاسراي، نابودياهسته

.کردندیچیدگیرا دچار پیراناياپرداختند و پرونده هستهيهمکار

یظالمانه جهانينظام سلطه و ساختارهاینف) 4
جدیـدي را وضـع   المللـی ینبـ ینو قـوان یبـات تتریـروز دوم، دول پیجنگ جهانیانپس از پا

سـازمان  ینتـر سازمان ملل متحد بـزرگ . کردیمینکشورها را تأمینکردند که منافع و اهداف ا
سـازمان کـه   یـن شـد؛ امـا سـاختار ا   یسدوم تأسـ یجهان است که پس از جنگ جهـان المللیینب

يکشـورها ینقـوان جهـان اسـت، بـر اسـاس     ياز حقـوق کشـورها  یـت حفظ صلح و حمایمدع
در وضـع  یجهان، سهم اندکيکشورهایگرد. و فرانسه استیس، انگلیکاآمریربزرگ غربی نظ

و یط، از همـان ابتـدا بـه شـرا    یرانایانقالب اسالمیروزيبا پ. سازمان دارندینو مقررات اینقوان
از یع تعـداد انـدک  منـاف یـۀ موجـود کـه بـر پا   يهاو سازمانالمللینحاکم بر ساختار نظام بینقوان

ي، تـالش بـرا  نژاديمحمود احمديجمهوریاستبا ر. جهان بنا شده بود اعتراض شديکشورها
آن را يهمواره نظـام موجـود و سـاختارها   يو. گرفتیشتريشدت بیجهانياصالح ساختارها

يهـا سـازمان یتو عدم مشروعيعلت ناکارآمدینهمچن. کردیمیمعرفآمیزیضناعادالنه و تبع
يهـا و سلطه قدرتآمیزیضو در رأس آن سازمان ملل متحد را ساختار ناعادالنه و تبعالمللیینب

اصـالح و  یـز را نیفعلـ یترفـت از وضـع  و راه بـرون دانسـت یدوم میبزرگ بعد از جنگ جهان
حقـوق برابـر   یـت و رعایـک بر اسـاس اصـول دموکرات  یتامنيساختار سازمان ملل و شوراییرتغ

ه اعضاء اعالم نمودبراي هم
، تروریسـم  یچون حقوق بشر، دموکراسیمیدوگانه در خصوص مفاهیفاعتراض به تعار

یـان گرااصـول . مطرح شـد ینظام سلطه جهانینفيبود که در راستاهایییاستسیگراز د... و
غـرب در خصـوص   ياز سـو یرانایاسالميبه سه دهه است جمهوریکمعتقد بودند که نزد

سرکردگی آلمان صورت گرفته، چرا تقاص آن را دنیاي اسالم و فلسطینیان باید پس دهند؟
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مـتهم بـوده اسـت،    یاصـول دموکراسـ  یـت و عـدم رعا یسـم از تروریتبشر، حمانقض حقوق 
سؤال یربا زنژاديدولت احمد. کرات توسط غرب نقض شده استهمین مسائل بهکهیدرحال
حقـوق بشـر،   يبـرا یگـري ديشـده اسـت، معنـا   یفتعرهایغربيکه از سویممفاهینبردن ا

این اساس ایران در جایگاه مدعی قرار گرفـت  مطرح کرد که بریو اصول دموکراسیسمترور
یاسـالم يجمهـور يا، برنامۀ هستهیرانایۀگرچه بارها مقامات بلندپا. و غرب در جایگاه متهم

را یرانهمواره ایغربياما کشورهاکردندیاعالم مینظاميهاو فاقد جنبهیزآمرا صلحیرانا
اي در برنامـۀ هسـته  یبـه مقاصـد نظـام   یابیدسـت يو تـالش بـرا  المللیینبینمتهم به نقض قوان

صـلح و  یخطـر اصـل  ياهستهيهابا داشتن کالهکییلاست که اسرایدر حالینا. کردندیم
دوگانه همواره موردانتقاد دولت نهـم و دهـم   يرفتارهاینا. استالمللیینو بيامنطقهیتامن

بود که بر اساس ي، نهادیانگراظر اصولاز نیزنیاتميانرژالمللیینآژانس ب. گرفتیقرار م
در آن یسو انگلـ ییلو اسـرا یکـا مثـل آمر ییگرفته اسـت و کشـورها  ساختار نظام سلطه شکل

.نفوذ دارند

در روابط با غربيبازنگر) 5
ــه تجرب دولــت اصــول ــا توجــه ب ــاتگــرا ب ــرانایخــارجیاســتسی و یدر دوران ســازندگی

یـن اکـه يطـور بـه . و مناسبات با غرب اتخاذ نمودالمللینط ببه روابايیژهویکرداصالحات، رو
را یـدي جدیکـرد رویاسـالم يرا فراهم کرد تا دستگاه سیاست خارجی جمهورايینهدولت زم

یاسـالم يسـاله جمهـور  16گرا از روابـط  دولت اصولیابیارز. یدنمایدر روابط با غرب طراح
سـوء  یغاتآنان، تبليهاجود بسیاري از مطالبات و خواستهبود که با وینایکابا اروپا و آمریرانا

نسـبت بـه   یـز غـرب ن یو دشـمن یزآمخصومتيو رفتارهایافتهادامه یرانایهعلپایهیو اتهامات ب
از یاسـالم يجمهـور يبنـد اسـاس، جمـع  یـن بـر ا . کـرده اسـت  یـدا استمرار پیاسالميجمهور

باشـند،  یستیزو همییزداتنشیز آنکه در پایشبیغربياست که کشورهاینعملکرد غرب ا
را یتقـابل یاستسیانگراتا اصولیدباعث گردگیريیجهنتینا. اندیراناینو تمکیمدرصدد تسل

نمـودار  يابا غرب در پرونده هسـته ییو مقابله جوییاوج مواجه جو. در برابر غرب اتخاذ نمایند
ــان(گشــت  ــاديفیدهق ــنازا.)521، 1391، یروزآب ــژاديدولــت احمــدروی ــا  یســعن ــا ب نمــود ت
بودنـد، رابطـه   یـران ایاسـالم يهمسو با جمهـور يو اقتصادیاسیسيهاینهزمکه درییکشورها

بـه  یشنگاه به شرق، گـرا یاستس. یدنمایغربيکشورهایگزینکشورها را جاینو ابرقرار کند
يهـا ر جنبش عدم تعهد و سازمان، شرکت فعال دیقاییآفري، ارتباط با کشورهاینالتیکايآمر

.بودهایاستسینجمله اازيامنطقه
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یجهانیریتمد) 6
بــه یآســمانیــرو غیآســمانیــانهــا و اداســت کــه مکتــبیمســئله فرجــام جهــان از مبــاحث

یـر فراگايیده، ایجهانیو مصلحیاعتقاد به ظهور منج. اندگوناگون به آن پرداختهيهاصورت
در تفکــر . بــاور دارنــدیمختلــف بــه ظهــور منجــیــانهــا و ادمکتــبوانیــرپ. اســتیو همگــان

یریتمـد یـدة ، سبب طـرح ا )عج(عالم حضرت مهديیباور یقینی به ظهور منجیزنییگرااصول
:شدیمیرشامل موارد زیدهاینایاصلیمبان. شدیجهان

را یالهـ ینـی بجهـان یـک بایسـت یمـ یحکومـت جهـان  یـک يبرقـرار يبـرا : یخداپرست. 1
.کردیرا نفیالیستیماتریو مبانیرفتپذ

خـواه  ها را عـدالت ، فطرت انسانیجهانیریتتفکر مد: انسانجویییو تعالیخواهعدالت. 2
.اندبه عدالت بودهیابیدستیها همواره در پانسانین؛ بنابرادانستیمجویو تعال
در . مبـارزه کـرد  عـدالتی یبـا بـ  یسـت بایبـه عـدالت مـ   یابیدستيبرا: گرانمبارزه با سلطه. 3

.شودیاصل محسوب میکهاییجوو سلطههاخواهییادهمبارزه با زیجهانیریتمد
یتمـام کـه يطـور بر عدالت است بـه یمبتنیصلح مدنظر در حکومت جهان: یخواهصلح. 4
.ستندهیادنیحفظ و استمرار صلح در تمامیو در پشوندیجو فرض مها ذاتاً صلحانسان
هـا بـدون در نظـر گـرفتن     ها و توجه بـه وضـع آن  دوست داشتن انسانيبه معنا: يمهرورز. 5

خداونـد  يهـا از سـو  انسـان ینشآفـر یلاز دالیتعشق به بشر. استیترنگ پوست و نژاد و مل
.است
یریتمـد یـدة ایـري گشـکل یـۀ پاینتـر آخرالزمـان مهـم  یاعتقاد به ظهـور منجـ  : یتمهدو. 6
بـا  . شـود یدر نظر گرفته مـ یخحرکت جوامع و تاريبرایتیو نهایتتفکر غایندر ا.بودیجهان

موالنـا  (ایستدیو رنج از گردش بازمعدالتییستم، استبداد، بۀچرخ) عج(ي ظهور حضرت مهد
.)179-1387:185، يمحمد–

يبـرا ، دولـت  المللـی ینسبب شد که در مناسـبات بـ  یانگرااصولیشهدر اندیجهانیریتمد
.محور داشته باشدیتغاياها، طرح و برنامهروابط با کشورها و ملتیتتقو

طلباناصالحياهستههايیاستسيهابرون داده
هـاي يشـوراي عـالی فنـاور   «همـه مباحـث در   1382در دوران اصالحات تـا قبـل از تابسـتان    

المللی انـرژي اتمـی در   س بینآژانيهاتاریخ به دلیل گزارشینازا؛ اما پسشدی، مطرح م»نوین
از قطعنامـه شـوراي   . کنـد یکنار آن شورا، شوراي امنیت ملی نیـز در ایـن موضـوع ورود پیـدا مـ     

. اي تعیـین شـود  عنوان مسئول پرونده هسته، تصمیم گرفته شد تا فردي به1382حکام در شهریور 
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اصالحات، راهبـرد گفتگـو   عنوان مذاکره کنندة ارشد ایران در دورانبا انتخاب حسن روحانی به
المللـی و فشـار   بـا توجـه بـه شـرایط بـین     . پیگیـري شـد  یـی زداو مذاکرات بر اساس سیاست تنش

طلبان، تاکتیک اصـلی در ایـن دوران بیشـتر بـر همکـاري      کشورهاي غربی و مبانی فکري اصالح
المللی انرژي اتمی و گفتگوهاي سازنده با سه کشـور اروپـایی بـود تـا از     حداکثري با آژانس بین

.ازمان ملل جلوگیري شوداي ایران به شوراي امنیت سهستهةارجاع پروند
و یـی زدابـر تـنش  یخـود مبتنـ  یخـارج یاستدولت اصالحات در چارچوب راهبرد کالن س

گفتگــو بــا یپلماســیجــو را ایفــا کــرد و دو مســالمتپــذیریت، نقــش دولــت مســئولياعتمادسـاز 
بـه  یبندينقش، پایناز الزامات ایکیچون . گرفتیشرا در پيامؤثر در پرونده هستهیگرانباز

. بـود ياهسـته يهـا ازجمله مقررات مربوط به منع گسـترش سـالح  المللیینبيقواعد و هنجارها
، آلمـان و  یسانگلـ ییبـا سـه کشـور اروپـا    یـران ایاسـالم يجمهوريا، مذاکرات هستهروینازا

شـدن  يو عـاد ياگفتگوها حفظ چرخه سوخت هستهیناز ایرانایهدف اصل. فرانسه آغاز شد
یاستتنها سنهیخاتم). 53-1384:61، یروزآباديفیدهقان(خود در آژانس بود ياتهپروندة هس

هـاي یشبـه معاهـده منـع آزمـا    یاسـی و تعهـد س 1ياتعهد به معاهده عـدم گسـترش سـالح هسـته    
يهـا سـالح یتممنوعیعنییکشتارجمعيهاسالحیگررا ادامه داد، بلکه در دو حوزه دياهسته

یـت ممنوعیونکنوانسـ یبتصـو . را اتخاذ نمودیمهمیمات، تصمیکروبیميهاو سالحیمیاییش
بود که دولـت  یامضاء شده بود، اقدامیشتوسط مجلس که توسط دولت پ2یمیاییشيهاسالح
طلـب  دولـت اصـالح  ینهمچنـ . کـرد یگیريطور مستمر پوزارت امور خارجه بهیقاز طریخاتم
، دولـت  ياهسـته ینۀدرزم. داشتیمشارکت فعال3ياههستهايیشمنع جامع آزمایمانپینۀدرزم
هـاي یـت بـر عـدم گسـترش فعال   یـر ، دا"NPT"به مفـاد  یبنديپایاصلیاستاز سگاهیچهیخاتم
المللـی ینگسـترده آژانـس بـ   هـاي یاگر قبل از انجام بازرسشکیب. نکردیتخطياهستهینظام
هـاي ی، بعـد از بازرسـ  داشـت یوجـود مـ  در انجـام تعهـدات ایـران   يا، شک و شبههیاتميانرژ

از انحـراف در  يانشـانه یچکشـور، هـ  يابرنامـه هسـته  یرغم گستردگآژانس مشخص شد که به
بـه عـراق و   یکـا پـس از حملـه آمر  ) 97: 1384نـژاد،  یـدي بع(وجود نداشت یرانايابرنامه هسته

يابرنامـه هسـته  يوریونیسـتی صهیـم و رژیکـایی آمريتنـدروها یصـدام، برخـ  یمرژیسرنگون
، سه کشـور  4ساالنه خود در کنگرهیدر سخنران2002یهجرج بوش در ژانو. متمرکز شدندیرانا

1. NPT
2. CWC
3. CTBT
4. State Of Union دي در اجالس مشترك مجلسجمهور آمریکا در آغاز سال نو میالسخنرانی سالیانه رییس

نمایندگان و سنا
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یـز بهانـه حملـه بـه عـراق ن    . کرده بـود یعنوان محور شرارت معرفرا بهیو کره شمالیرانعراق، ا
بـه داشـتن رابطـه    متهمیزرا نیرانمقطع ایندر ا. در آن کشور بودیکشتارجمعيهاوجود سالح

یـن در ا.)1391:125، یروحـان (کردنـد یمـ یاتمـ يهـا و سـاخت سـالح  یسـم با القاعـده و ترور 
یريجلـوگ یآن برآمـد تـا از وقـوع جنـگ احتمـال     یطلـب در پـ  ، دولت اصالحیطاوضاع و شرا

بـا جهـان بـر اسـاس منطـق و      بایسـت یطلبـان، مـ  اصالحيهاو نهادهيفکریبر اساس مبان. یدنما
یابیتـا از حـق دسـت   کـرد یهمواره تـالش مـ  یدولت خاتم. یافتحل سیاسی دست تگو به راهگف

یـن بـه ا یابیکـه دسـت  شـد یمـ ی؛ امـا سـع  یـد دفـاع نما ياهسـته يبه انـرژ یرانایاسالميجمهور
در سـپتامبر  . یـد وارد ننمایـران ایاسـالم يجمهوریارضیتبه استقالل و تماميا، خدشهيفناور

شــد کــه بحــث یبحکــام آژانــس تصــويدر شــورایــرانایــهعلیدشــدیاربســياقطعنامــه2003
و یب، امضـاء و تصـو  سـازي یمـرتبط بـا غنـ   هـاي یـت فعالیـه کلیق، ضرورت تعلیرانايقصورها

و ) شـود یهنـوز پروتکـل مـذکور در دنیـا اجـرا نمـ      کهیدرحال(یپروتکل الحاقياجراینهمچن
در يغبـارآلود يعلـت فضـا  ینبه همـ . آن بوديندهاآژانس ازجمله بيهاپرسشیتمامپاسخ به

بـا  . شـد یجـاد ایـران ايادر ارتباط با پرونده هسـته یحوزة داخلینو همچنالمللینحوزه روابط ب
وفصـل مسـئله بـه وجـود آمـده در      حـل يبر آن شد تا بـرا یسید محمد خاتمیطشراینتوجه به ا

مـورد  يگفتگـو و تعامـل و موافقـت را بـا کشـورها     ، راهياهستهيبه انرژیرانایابیرابطه با دست
اي غربـی بـر سـر موضـوع هسـته     يهـا تا بتواند به یک توافق جامع بـا طـرف  یدمناقشه انتخاب نما

اي بـه صـورت مـوارد    طلبان در رابطه با برنامۀ هستهاصالح) يهاداده(هاي اجرایی یاستس. برسد
:زیر نمایان شد

)ادسعدآب(نامه تهران موافقت) 1
یملـ یـت امنیعـال يشورایردبی، حسن روحانیغربيتعامل و گفتگو با کشورهايدر راستا

بـه  یرانـی کننـدگان ا مـذاکره . یـد انتخـاب گرد ياکنندة ارشد پرونده هسـته عنوان مذاکرهوقت به
یخکـه در تـار  یسآلمان، فرانسه و انگلییسه کشور اروپايخود با وزرايگفتگوهايویاستر

تهـران اعـالم   یانیـه مذاکرات طرفین در بیجهنت. به تهران آمده بودند را آغاز کردند1382/ 7/ 29
:یدمتعهد گردیرایران به موارد زیاسالميجمهوریانیهبیندر ا. شد

مانـدة  یو پاسخ به الزامـات و سـؤاالت بـاق   یاتميانرژالمللیینکامل با آژانس بيهمکار-
.هال آنوفصآژانس به صورت شفاف و حل

تـا  یداوطلبانـه پروتکـل الحـاق   يآن و اجـرا یبتصویندو آغاز فرایپروتکل الحاقيامضا-
.یتدهندة حسن ناقدام نشانیکعنوان آن بهیباز تصویشپ



)43پیاپی (94ابستانت، 13شماره ،هارمچسال هاي راهبردي سیاست، ي پژوهشفصلنامه136

به صورت داوطلبانه و طبـق  يو بازآفریوماورانسازيیغنهايیتفعالیمحدود تمامیقتعل-
.آژانسیفتعر

:متعهد شدندیزنییات، سه کشور اروپاتعهدیندر مقابل ا
برابـر بـا معاهـده منـع گسـترش      ياهسـته ياز انـرژ یـز آماسـتفاده صـلح  يرا بـرا یـران حق ا-
.کنندییشناساياهستهيهاسالح
یـا و ی، وقار ملـ یتقصد مخدوش کردن حاکموجهیچهبهیها، پروتکل الحاقبنا بر نظر آن-

.ردعضو را ندايکشورهایملیتامن
آژانــس یرکلتوسـط مــد یــرانایماتتصــمییـد ، در صــورت تأیــرانایفعلـ یتحـل وضــع -

.یاتميانرژالمللیینب
کامـل تعهـدات   يبـر اجـرا  یمبنـ یاتمـ يانرژالمللیینآژانس بیرکلمدییددر صورت تأ-

هـاي يهمکـار يگفتگـو بـر مبنـا   ي، راه بـرا ییسه کشور اروپاهايیو برطرف شدن نگرانیرانا
هـاي يتـر بـه فنـاور   انتظار داشته باشد کـه آسـان  تواندیمیاسالميازمدت باز شده و جمهوردر

.)153-1386:156،يآبادیبغر(یابدمختلف دست يهادر حوزهیگرو اقالم دیدجد

نامه بروکسلموافقت) 2
و خـود را نشـان داد  یـت حسـن ن ییاروپـا يدر توافق تهران نسبت بـه کشـورها  یراناینکهابا

حکـام آژانـس در   يقطعنامـه شـورا  ینانجـام داد امـا دومـ   جانبـه یکتعهدات خود را به صورت 
يبـرا یـن ابـاوجود . شدیبتصویرانایزآمصلحياهستههايیتدر مورد فعال1382/ 9/ 5یختار

12/1382/ 4قطعنامــه در یــنایبمــذاکره، ســه مــاه پــس از تصــو یــقوفصــل مســئله از طرحــل
نامـه  صورت گرفـت کـه بـه موافقـت    ییو سه کشور اروپایرانیایئتهیانمیکژدر بلیمذاکرات

:شدمتعهد یربه موارد زیرانیطرف ا،بر اساس آن. بروکسل معروف شد
؛ها توسط آژانسآنییآزمایو راستیها طبق پروتکل الحاقاظهارنامهۀارائ-
یفیوژها؛مونتاژ سانتریقتعل-
یفیوژها؛یدکی سانترقطعات یساخت داخلیقتعل-
.یرانموجود در ایساتتأسینسبت به تمامسازيیغنهايیتفعالیقاعمال تعل-

يشـورا 2004، در اجالس ژوئن یرانايهاتالشییشناسايبراشدمتعهد یزنییطرف اروپا
نامـه  موافقـت یـن ا. یـد تـالش نما یها و پروتکل الحـاق پادمانيکردن اجرايمنظور عادحکام، به
. دهـد ینشان مـ یخوبرا بهییو سه کشور اروپایاسالميانتظارات و اهداف جمهورینشکاف ب

یانیـه در بیراخود بود؛ زيهاگام در حال باال بردن سطح خواستهبهگامییطرف اروپاکهيطوربه
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را تـا قبـل از   یکـه پروتکـل الحـاق   یرفتپـذ یـران ، ايو اعتمادسـاز يسـاز تهران، جهـت شـفاف  
یتمــاميهــااظهارنامــهیرفتپــذیــراننامــه اموافقــتیــندر اینهمچنــ. یــدآن اجــرا نمایبتصــو

)1387:165، يآبادیبغر. (خود را به آژانس ارسال کندياهستههايیتفعال

یسنامه پارموافقت) 3
، بـاز هـم امکـان    ییاروپـا يکشـورها یرغم کوتـاه که باور داشتند بهیرانیکنندگان امذاکره

با آژانـس وجـود دارد بـه مـذاکره بـا سـه کشـور        يگفتگو و همکاریقپرونده از طرسازييعاد
از یريآژانـس و بـا هـدف جلـوگ    2004اجـالس نـوامبر   ۀ، در آستانروینازا. ادامه دادندییاروپا

یـن ا. پرداخـت یساروپـایی در پـار  يبه مذاکره با کشـورها یراندر آن، ایگريصدور قطعنامه د
عنـوان اقـدامی داوطلبانـه در    موجـب آن ایـران بـه   منعقد شد کـه بـه  1383/ 25/8نامه در موافقت

و سـازي یمربـوط بـه غنـ   هـاي یـت عنوان یک تعهـد قـانونی، کلیـه فعال   جهت اعتمادسازي و نه به
:شده استیحصورت تصرینبه ایراندر این توافقنامه تعهدات ا. بازآوري را متوقف سازد

.نبوده و نخواهد بودياهستهيهابه دنبال کسب سالح، "NPT"که طبقکندیمیدتأک-
.یاتميانرژالمللیینکامل و شفاف با آژانس بيتعهد به همکار-
.آنیبتا تصویداوطلبانه پروتکل الحاقيادامه اجرا-
: گـردد یمـوارد مـ  یـن و گسترش تعلیق کـه شـامل ا  یشتربيمنظور اعتمادسازبهیقتعلۀادام-

اداره یـا یشها مونتاژ، نصـب، آزمـا  و قطعات آنيگازیفیوژهايو واردات سانتر) تولید(ساخت 
یـا سـاخت  یـوم، پلوتوني، کار در مورد جداسـاز يگازیفیوژهايسانتر) ياندازو راهيبندسرهم(

یلتبـد یسـات در هر نـوع تأس یدتولیاهایشآزمایو تمامیومپلونوتيجداسازیساتاداره هر تأس
يکـه آژانـس قبـل از اجـالس نـوامبر شـورا      ياگونـه موقع انجام خواهد شد بـه بهیق، تعلیوماوران

.یدنماییدحکام آن را تأ
درازمـدت کـه مـورد   یبـات نامـه ترت موافقتیکمذاکرات در مورد کهیمادامیقحفظ تعل-

یــنا... خواهــد بــوديضــرورینــدادامــه کــل فراياســت و بــرایــانباشــد، در جرینقبــول طــرف
مقاصـد  يمنحصـراً بـرا  یـران ايافراهم خواهد کرد که برنامه هستهینیعهايینمه تضمناموافقت

.استیانهجوصلح
:استیلبه شرح ذیزنامه نموافقتیندر اییتعهدات سه کشور اروپا

."NPT"تحتیرانشناختن حقوق ایتبه رسم-
.یتعهد حقوقیکاقدام اعتماد ساز داوطلبانه است و نهیکاز جانب ایران، یقتعل-
پـس از  ينامـه تجـارت و همکـار   اروپـا در مـورد موافقـت   یهمذاکرات با اتحادیريازسرگ-
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.یقتعلییآزمایراست
یبــه گــروه کارشناســیوســتنپيبــرایــراندعــوت از ايآژانــس بــرایرکلاز مــدیــتحما-

.چندجانبه چرخه سوختهايیافتره
، یتـی امن-یاسـی سيکـار يهاتشکل از گروهشروع مذاکرات ميبرايراهبریتۀکمیلتشک-
.ياهستهيو همکاريفناور
).159- 1386:160،يآبادیبغر("WTO"به یرانفعال از شروع مذاکرات الحاق ایتحما- 

را ی، اهـداف يابـر سـر مسـئله هسـته    ییاروپـا ياز مذاکره و گفتگو با کشـورها یدولت خاتم
و صلح یتبر ضد امنيعنوان خطربهیرانشدن امطرحازیشگیريهدف پیننخست. کردیدنبال م

. بر ضد ایران بـود المللیینتوافق بیريگاز شکلیريهدف دوم جلوگ. بودياو منطقهالمللیینب
یـران اياهسـته یتتنها فعالاند که نهداشتهیارتالش بسییلو اسرایکادر شرایطی است که آمرینا

اقدام ضـد  يبرایزرا نالمللیینبیاند جامعه و افکار عمومدد بودهجلوه دهند بلکه درصیتیرا امن
المللـی ینبـ يدر چـارچوب نهادهـا  ياوفصـل مسـئله هسـته   هدف، حـل ینسوم. کنندیجبسیرانا

یـت امنياز فرستاده شدن پرونده ایران به شورایريو جلوگیاتميالمللی انرژآژانس بینیژهوبه
حفـظ چرخـه سـوخت    یـژه وبـه یـز آمصـلح ياو دانـش هسـته  يرآوهدف چهارم حفظ فـن . بود

. اروپـا بـوده اسـت   یـه و اتحادالمللـی ینجامعـه بـ  يشناخته شدن آن از سـو یتو به رسمياهسته
ــده جمهــورســازييهــدف، عــادینپنجمــ ــرانایاســالميپرون آوردن آن از وضــع یــرونو بی

هـاي یو رفع بـدگمان يت با اعتمادسازمذاکرات تالش داشینبا ایرانسرانجام، ا. بودياضطرار
و مقـررات  ینبـه قـوان  یبنـد و پاپـذیر یتعضـو مسـئول  یکعنوان خود بهالمللیینموجود، وجهۀ ب

.)1384، یروزآباديفیدهقان(به دست آورد یشتريبیکند و اعتبار جهانيرا بازسازالمللیینب
ت بزرگ اروپایی؛ پـاریس، لنـدن و   بنابراین، در دوران اصالحات با دخالت مستقیم سه پایتخ

پـس از گفتگوهـا و مـذاکرات بسـیار، سـه      . اي ایران وارد دور جدیدي شدبرلین مذاکرات هسته
بـر اسـاس   . ، بروکسل و پاریس منعقد گردید)سعدآباد(توافقنامه مهم با عنوان قراردادهاي تهران 

اورانیـوم  سـازي یغنـ هـاي یتفعالمتعهد شدند که در قبال توقف کامل هاییاین قراردادها، اروپا
توسط ایران، این دولت را از نظر سیاسی و تکنولوژي در جهت داشتن نیروگاه اتمی یاري کـرده  

اتمـی توسـط   هـاي یـت اي ایران را به رسمیت بشناسند؛ اما با وجود توقف کلیه فعالو حقوق هسته
گـاه یچهـ خواهنـد یاییـان نمـ  کـه اروپ رسـید یایران، با طوالنی کردن تعمدي مذاکرات به نظر مـ 

و 1»بازدارنـدگی «بر اسـاس دکتـرین   هایکاییدرواقع آمر. اي در ایران به نتیجه برسدصنعت هسته
به دنبال یک هدف مشترك و آن ممانعـت از دسـتیابی ایـران    2»تعهد سازي«با سیاست هاییاروپا

1. Containment
2. Engagement
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و (يهدســـازبازدارنــدگی از طریــق تع  «طبــق سیاســت جدیـــد   . اي بودنـــدبــه صــنعت هســته   
واقع، حاصل جمع دو سیاست قبلی اسـت، هـدف، غـرق کـردن ایـران در      که در1»)درگیرسازي

.)1390:28طباطبایی، (2بوده استپایانیمذاکرات و تعهدات ب

یانگرااصولياهستههايیاستسيهادادهبرون
ر قبـال برنامـه   دیرانایاسالميجمهوریخارجیاستسیانگرااصوليفکریبا توجه به مبان

در ایـن دوران راهبـرد   . طلبان داشتبا دوران اصالحیمتفاوتیريگدوران، جهتیندر اياهسته
اي کشــور و تکمیــل آن، تبــدیل اي، حفــظ دســتاوردهاي هســتهاصــلی در رابطــه بــا برنامــه هســته

اي از هبه فرصت و تالش براي به رسمیت شناختن حق ایران مبنی بر داشتن فناوري هسـت یدهاتهد
هایی ازجمله همکـاري بـا   دستیابی به این اهداف سیاستيبرا. سوي کشورهاي غربی بوده است

انتقادي بـا  يقانونی این نهاد و نه فراتر از آن، گفتگوهايهاالمللی اتمی در چارچوبآژانس بین
یـز آمدسـتیابی بـه انـرژي صـلح    ینـۀ ، دیپلماسی اجماع جهانی براي شناسایی حـق ایـران درزم  1+5

گرا بـا توجـه   همچنین دولت اصول.اي مانند فعالیت در جنبش عدم تعهد، به کار گرفته شدهسته
، مبـارزه بـا   )در عرصـه سیاسـت خـارجی    (ی، عـدم تعهـد انقالبـ   یطلبعدالتیرنظيفکریبه مبان

يبــه بــازنگرياهســتهیپلماســی، در اصــول مربــوط بــه دیتهــاجمیخــارجیاســتاســتکبار و س
يجمهـور یخیتـار یـات از تجربیـري گ، بهـره يبـازنگر یـن دولـت در ا یمـت طـه عز نق. پرداخت

در زمـان  ییبـا سـه کشـور اروپـا    يادر طول مـذاکرات هسـته  یژهوخود بهیاتحیدر طیاسالم
هـا  در انجام توافقنامـه یغربيهاطرفیاز کارشکننژاديدولت محمود احمد. طلبان بوداصالح

مـرتبط  هـاي یتفعالیداوطلبانه تمامیقو دو سال تعلياوق هستهو تعهدات خود، عدم احقاق حق
يبـرا ايیـژه ویـت هـا بـه سـاختن هو   آنیگرفـت کـه همگـ   یمهـم شـناخت  یج، نتـا سـازي یبا غن

یـت هویـن ا.)1387:197، يمنوچهرو موالنا (متحده منجر شد یالتخصوصاً ایغربيکشورها
یآتـ ياز رفتارهـا یاريبسـ يبخـش بـرا  یتع، به یک ویژگی مشـرو یغربيبرخاسته از کشورها

.مبدل گشتيادولت اصولگرایان در مسئله هسته
و یـران ايادوگانـه غـرب بـا برنامـۀ هسـته     يهمـواره از برخوردهـا  نژاديدکتر محمود احمد

داشـتن  یـار بـا در اخت یونیسـتی صهیـم رژ. کردیانتقاد میونیستیصهیمکشورها خصوصاً رژیگرد
از یـک یچو عـدم ثبـات اسـت امـا هـ     یموجب ناامنیانه، در خاورمیبمب اتموياکالهک هسته

1. Contain-gment
هاي هاي اروپایی از تهران خواستند براي نشان دادن حسن نیت، فعالیتاي ایران، طرفکشی بر سر پرونده هستهبراي وقت.2

"اي، نماد اراده ملی،فناوري هسته"المللیکنفرانس بین: رجوع شود به! سال متوقف سازد10یا 9اي خود را براي هسته
2005تهران، اوت 



)43پیاپی (94ابستانت، 13شماره ،هارمچسال هاي راهبردي سیاست، ي پژوهشفصلنامه140

یونیسـتی صهیـم رژيادر ارتباط بـا برنامـه هسـته   المللیینبیتحفظ صلح و امنیمدعيکشورها
کـه نتـوان بـه گفتـار و رفتـار      شـد یدوگانـه سـبب مـ   ياسـتانداردها یـن ا. دهدینشان نمیواکنش

گفتگـو بـا   يبـرا آمـده یشپـ يهااز فرصتییگرادوران اصولدر. اعتماد کردیغربيکشورها
بـود و  يانتقـاد یشـتر گفتگوهـا ب یـن امـا ا شد؛یاستفاده ميابر سر موضوع هستهیغربيکشورها

خـود در سـازمان ملـل    یسـخنران یندر اولـ نـژاد ياحمـد . شـد یطلبانه وارد مـ از موضع حقیرانا
بـزرگ  يهـا خلع سالح قدرتیعمليراهکارهاگیريیپيبراايیتهکمیژهویتخواستار مأمور

، فعـال  یتـه هـدف کم يکشـورها یآورد که بـا کارشـکن  يرأیدر مجمع عمومیشنهادپینا. شد
لذا بسـته  . موضوع را مطرح کنندینایزن5+1يهمچنین تالش شد در مذاکرات با کشورها. نشد

يجمهـور يابحث از مسئله هسـته ،1387/ 2/ 24یخمذکور در تاريبه کشورهایرانایشنهاديپ
یگیـري بـراي پ یـژه وايیتـه کمیینقرار داده شد و تعيادر عرض مسئله خلع سالح هستهیاسالم

بـا  نـژاد يدولـت احمـد  یخـارج یاسـت سیگرديمحور، از سویندر کنار ا. آن طلب شده است
کامـل و  يهمکـار یمـ اتيانرژالمللیین، تالش نمود با آژانس بيمتفاوت از اعتمادسازیفتعر

در یـان گرااصـول ) يهـا داده(هـاي اجرایـی   یاستس). 1387:68، یزارع(داشته باشد ییزداابهام
:اي به شکل موارد زیر نمود پیدا کردرابطه با برنامۀ هسته

2005بسته اوت ) 1
، طـرح خـود را تحـت    یسنامـه پـار  و بر اسـاس موافقـت  1384/ 5/ 14در ییسه کشور اروپا

یـت بـا حما یس، فرانسـه، آلمـان و انگلـ   یـران ایننامـه درازمـدت بـ   موافقتیکچارچوب عنوان
عـدم  يهـا ینـه زمدرهـایی يطرح مدنظر، همکار. ارائه کردندیراناروپا به ایهاتحادیعالیندهنما
و يامنطقـه یـت ، امنیسـم ، مبـارزه بـا قاچـاق مـواد مخـدر و ترور     یکشـتارجمع يهـا سالحیرتکث

بـه  یدننموده بود که در صورت رسـ بینییشپرایکیو تکنولوژياقتصادهاييهمکارینهمچن
ییاروپـا ي، کشـورها ینامـه کلـ  موافقـت یکدر چارچوب ینهمچن. خواهند شدییتفاهم، اجرا

هـاي یـت فعالياسـتثنا ، بـه ياهسـته ياستفاده از انـرژ یزآمصلحهايینهزمیردر ساشدندیمتعهد م
ياآزاد هسـته يبازارهـا یـده در مناقصه و مزایرانشرکت ايبرایانعمربوط به چرخه سوخت، م

نداشـتند، در  یحو صـر يفـور یـاتی جنبـه عمل یـک یچکـه هـ  یـازات امتیندر مقابل ا. نکنندیجادا
مـداوم در طـول مـدت طـوالنی اشـاره شـد       ياعتمادسـاز يبـرا یرانایفبه وظا32-38يبندها

.)1391:225، یروزآباديفیدهقان(
دو 1384ها در خـرداد  آن. کردییر، جو اروپا کامالً تغنژاديکار آمدن محمود احمديا روب

طـرح بـر اسـاس اسـتمرار     ینالبته، ا. هماهنگ کنندیکاماه فرصت خواسته بودند تا طرح را با آمر
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يانـداز سوخت مخصوص براي راه(و عدم برخورداري ایران از چرخه سوخت سازيیتعلیق غن
یـل دلینبـه همـ  . کـرد ینمـ یفـا را ایـران ایاسالميجمهوريا، بازهم حقوق هسته)تمینیروگاه ا

البتـه چنـد   . اصـفهان را از سـر گرفـت   UCFیساتتأسیتفعال1384/ 15/5در نژاديدولت احمد
بـر اسـاس   »اي، نمـاد اراده ملـی  فنـاوري هسـته  «همایش بـزرگ  10/5/1384روز پیش از آن، در 

نظـران، چنـین تقاضـایی را از دولـت     ر اندیشـمندان، متخصصـان و صـاحب   نظـ و تبادلیشیاندهم
.)1384مجلس شوراي اسالمی، يهامرکز پژوهش(سازدیجدید مطرح م

، ییاروپـا يهـا اصـفهان، طـرف  UCFدر یـوم اورانیلمربوط به تبـد هايیتپس از شروع فعال
قطعنامـه را  ین، هفتمـ 1384/ 5/ 20یخدادنـد و در تـار  یلحکام را تشـک يشورايجلسۀ اضطرار

پـس از  . شـدند یـران اياز سویوماورانسازيیمجدد غنیقصادر کردند و خواستار تعلیرانایهعل
متعـدد و  يهـا و قطعنامـه هـا یانیـه و صـدور ب یـران ايادر خصوص برنامه هسـته هایتحرکات غرب

دولـت را  یطرحـ بیبا تصـو 1384/ 9/ 9در یاسالمي، مجلس شورایرانایهمکرر علیداتتهد
يبـه شـورا  یـران اياگزارش در مورد پرونـده هسـته  یاموظف کرد تا در صورت هرگونه ارجاع 

ازجملـه اجـراي   یاتمـ يالمللـی انـرژ  داوطلبانـۀ خـود بـا آژانـس بـین     هـاي يهمکاریۀ، کلیتامن
ن در حضـور کارشناسـا  یـران ا1384/ 20/10یختـار . در آوردیـق پروتکل الحاقی را به حالت تعل

حکـام  يسـرانجام شـورا  . نمودنـد یـق نطنـز رفـع تعل  یسـات هـا، از تأس آژانس با برداشتن مهروموم
یتامنيبه شورایراناياگزارش پرونده هسته1384/ 11/ 15قطعنامه خود در ینآژانس در نهم

واردیرمسـتقیم طـور غ بـه یـز نیکاو آمریمطور مستقبهیهو روسیناتفاق چینبا ا. کردیبرا تصو
.)224-1390:226،ينورویروزآباديفیدهقان(شدند یرانبا ايامذاکرات هستهیندفرا

2006ژوئن 6ۀبست) 2
/ 16یخدر تـار یس، فرانسـه، آلمـان و انگلـ   یه، روسینپنج کشور چیندگانبا سفر سوالنا و نما

دات شش کشـور بـه   بسته تعهیندر ا. شدارائه یرانبه ا2006ژوئن 6موسوم به يابسته1385/ 3
:بودیرشرح ز

یز؛آممقاصد صلحيبراياهستهيانرژۀدر توسعیراندوباره بر حق ایدتأک-
مشـترك  يهـا پـروژه یـق از طریـران آب سـبک در ا يفعاالنه از ساخت راکتورهایتحما-

المللی؛ینب
یران؛ا/ اتمیورياهستهۀنامموافقتیکيمذاکره و اجرا-
؛مذاکراتیريو ازسرگیتامنيدر شورایرانايابرنامه هستهبحث ازیقتعل-
تحقیـق و توسـعه، شـامل فـراهم نمـودن      ینۀدرزميهمکارییمحتواۀبستیکفراهم کردن -
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؛آب سبکیقاتیتحقيراکتورهایاحتمال
عنـوان  بـر اسـاس مشـارکت بـه    یرانسوخت به ایۀچندالیآور حقوقالزامهايیندادن تضم-
یطبر طبـق شـرا  یاطیاحتیرهذخیکیجادو ایهدر روسالمللیینبیساتتأسیکر دیکشریک
.يتجار

:بودیلبه شرح ذیزنیرانتعهدات ا
کامـل بـا   يهمکـار یـق از طریاتمـ المللـی ینآژانـس بـ  مانـدة یبـاق هايینگرانیرفع تمام-

؛آژانس
کـه مـورد   ياگونـه هبـ يو بـازآفر سـازي یمـرتبط بـا غنـ   هـاي یـت فعالیمجدد تمـام یقتعل-
؛آن در طول مذاکراتۀو ادامیردقرار گیاتميانرژالمللیینآژانس بییآزمایراست

).393-1388:398، یخانیعل(یپروتکل الحاق) داوطلبانه(ياجرایريازسرگ-
کامـل  یـق غـرب بـر تعل  یـد تأکیـل ، بـه دل یشـنهادي پۀبسـت یـن مـذاکرات بـر سـر ا   یاما در طـ 

و هـا یافـت گـرا طبـق ره  دولـت اصـول  یـرا ز؛بـا آن مخالفـت نمـود   یـران ، اياهسـته هـاي یتفعال
و مقابلـه بـا زور   یخـواه و بر اصل عـدالت پذیرفتیرا نمینینش، عقبیشخويفکريهنجارها

قطعنامـه  «اعضـاء،  یرسـا یـت با جلـب حما یتامنيلذا پنج کشور عضو دائم شورا. کردیمیدتأک
کــه تمــام خواهــدیمــیــرانقطعنامــه از ایــنا.صــادر نمــودیــرانایــهعل1385/ 5/ 9را در »1696

ياگونـه ، بـه یـد نمایـق و توسـعه را تعل یقازجمله تحقيو بازآورسازيیمربوط به غنهايیتفعال
یکسـري پـس از  .)1387:321،یقاسـم (یـرد قـرار گ ییآزمـا یکـه توسـط آژانـس مـورد راسـت     

»1737قطعنامـه  «غـرب،  يدر برابـر فشـارها  نـژاد يفشـرده و مقاومـت دولـت احمـد    يگفتگوها
قطعنامـه  یـن در ا. شـد یبتصویرانایهعل2/10/1385یخسازمان ملل متحد در تاریتامنيشورا

ینهمچنـ . یـد نمایـق را تعلسـازي یمـرتبط بـا غنـ   هايیتفعالیشده بود که تمامخواستهیراناز ا
در »1747قطعنامـه  «رونـد،  یـن ادامـه ا در . وضـع شـد  یـران ایهعلیزنهایممجازات و تحریکسري

یـن در ا. صـادر شـد  یرانایهفصل هفتم منشور سازمان ملل عل41ماده یلدر ذ1386/ 1/ 4یختار
اما دولت وقت در واکـنش بـه   ؛بودشدهبینی یشپیرانایهعلیسختيو فشارهاهایمقطعنامه تحر

و قرار گـرفتن در زمـره   ياسوخت هستهیصنعتیدورود به مرحله تول1386/ 1/ 20یخآن در تار
، يکشـور رتبـۀ ی، مقامـات عـال  جمهورییسرا با حضور رياسوخت هستهیدکنندهتوليکشورها

نطنـز  سـازي یدوسـت، در مجتمـع غنـ   يکشـورها يسـفرا ینکشور و همچنـ يادانشمندان هسته
یکـرد توجـه بـه رو  بـا . نـام نهـاد  »ياهسـته يفنـاور «یعنوان روز ملـ روز را بهینجشن گرفت و ا

جانـب  بهجلو و حقروبههايیاست، همواره سیخارجیاستسۀگرا در عرصدولت اصولیانقالب
، همـراه کـردن   نـژاد ياز اقـدامات دولـت احمـد   یکـی . شـد یمـ یگیريپياپرونده هستهینۀدرزم
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سـبب  بود کـه  یقافرآو یشرقیايو آسینالتیکايآمريکشورهایژهوبهیامختلف دنيکشورها
اي خـود بـه   از برنامـۀ هسـته  یتحمايجهان را براياز کشورهایاجماعیکبتواند یراناشدیم

دولـت  هـاي یاسـت از سیگـر دیکـی یـز جنـبش عـدم تعهـد ن   هايیتاستفاده از ظرف. وجود آورد
بالقوه جنبش عدم تعهـد  هايیتاستفاده از ظرف. بودياهستهیاستسیشبردپيگرا در راستااصول
يکشـورها یتو متحدانش از حمایغربيبا کشورهایاروییدر عرصه رویرانکه اشدیمسبب 

آنکـه اکثـر   یـل حمایـت کشـورهاي جنـبش عـدم تعهـد بـه دل      1.جنبش عدم تعهد برخوردار باشد
.اعضاي سازمان ملل متحد هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار بود

یجهنت
ایران از همـان آغـاز، قاطعانـه تنهـا بـر روي      اي، جمهوري اسالمی در خصوص سیاست هسته

در ایـن زمینـه، ایـران    . کـرده اسـت  یـد اي تأکهسـته یزآمحق خود مبنی بر دستیابی به دانش صلح
و از دیپلماسی فعالی در این زمینه بهـره  گرفتهیشهمواره کوشیده است راه گفتگو و مذاکره را پ

اي، تصویري نیسـت کـه بتـوان آن را    هستهتوسعه علمی و فنی کشور از طریق کسب دانش. ببرد
فقط براي یک دولت قاب گرفت و یا در انحصار گروهی خـاص قـرار داد و بـرایش طرفـدارانی     

ــید  ــژه تراش ــت. وی ــادول ــات دورة    يه ــیات و امکان ــاس مقتض ــر اس ــدام ب ــالب، هرک ــس از انق پ
پیشـرفته در  هـاي يلذا کسـب فنـاور  . اند، توان و اندیشه خود را مصروف آن نمودهشانیتمسئول
. اي، همواره در فهرست نیازهاي کشور قرار داشته اسـت مختلف ازجمله فناوري هستهيهاحوزه

اي آن اسـت کـه ایـن فنـاوري را     نگاه کلی مسئوالن نظـام جمهـوري اسـالمی بـه موضـوع هسـته      
ق در نظـر  عنـوان یـک حـ   اي بهبه این معنا که انرژي هسته. کنندیعنوان یک نماد ملی قلمداد مبه

ینهمچنـ . ملت ایران را از این حق خـود محـروم کنـد   تواندیکه هیچ کشوري نمشودیگرفته م
یپوشـ اي براي توسعه و پیشرفت یک جامعه و رفاه مردم الزم است و چشمدر اینکه انرژي هسته

گاه بتـوان دیـد  یدشـا . نظر دارنـد از آن یعنی دور شدن از مسیر پیشرفت و عزت، با یکدیگر اتفاق
اي را در این جمله از مقام معظـم رهبـري   هستهيانرژمسئولین نظام جمهوري اسالمی در رابطه با

اي ـ متعلق بـه همـه ملـت اسـت و هـیچ قـدرتی        این دستاورد ـ فناوري هسته «: درك کردیخوببه
ري با توجه به تفاوت فکـ 2.»قادر نخواهد بود این فناوري و حق بزرگ را از ملت ایران سلب کند

کـه وارد سیسـتم سیاسـت    هاییيمختلف جمهوري اسالمی ایران، ورودهايینهو جناحی در کاب

دولت عضو جنبش عدم تعهد حمایت و 118در این دوران، تالش ایران براي دستیابی به انرژي اتمی همواره از طرف .1
کنوانسیون "ک انرژي پایدار بر اساس ها براي دستیابی به یچراکه هدف، تشویق و ترغیب همه دولت. تحسین شده است

NPT"بود.
.26/4/13871387، )ع(علیبه مناسبت روز والدت حضرت ) العالیمدظله(اي اهللا خامنهسخنرانی رهبر معظم انقالب آیت.2
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دینـی  يسـاالر بـه دلیـل ماهیـت مـردم    . ، متفاوت هستندشوندیخارجی جمهوري اسالمی ایران م
که در آن قرار دارند، در رونـد  ییهاها و نیز افراد و نقشجمهوري اسالمی ایران؛ نهادها، سازمان

هـاي اجرایـی دخیـل هسـتند؛ امـا      ها و سیاسـت ها براي تبدیل به دادهها و پردازش آندیل نهادهتب
یخـارج یاسـت سیسـتم در س. خود سیستم نیز از یکسري الگوها و اصول پایدار برخـوردار اسـت  

، يجعبه شامل عوامل فـرد ینا. شودیپردازش مگیريیمها در جعبه تصمنهادهیاسالميجمهور
ياتخاذ شده بـرا هايیاست، سگیريیمپس از پردازش در دستگاه تصم. المللی استینو بينهاد

دینـی، سیسـتم سیاسـی    يسـاالر بـه دلیـل ماهیـت مـردم    . شـوند یداد ظاهر ماجرا به صورت برون
صـورت  بـه بـرون داد، بـه   شـده یلتبـد يهاجمهوري اسالمی ایران یک سیستم باز است که نهاده

بنـابراین پـس از عملـی    شـود؛ یمـ یخـارج یاسترت نهاده وارد دستگاه سصوبازخورد دوباره به
هـا و  نقـص شـود یکـه سـبب مـ   شـود یاي، بازخورانی در سیستم ایجاد مـ هاي هستهشدن سیاست

ینـۀ طلبـان درزم اصـالح یـی اجراهايیاستس. هاي اجرایی به سیستم منتقل شودهاي سیاستقوت
یـی گرادر دوران اصـول یبه درون دادهـاي متفـاوت  یلتبدکه داشت يبا بازخورديابرنامه هسته

حاصـل از  یجطلبان و نتااصالحياهستههايیاستآن اتفاق افتاد که در اثر سیلامر به دلینا. شد
را در یـدي جدي، تقاضـاها یـران ایاسالميجمهوریخارجیاستسیستمسیرامونیپیطآن، مح

یـان گرااصـول یـد جديهـا تقاضاها از نهادهیناینهمچن.طلب کرديارابطه با مسئله برنامه هسته
اي، چون گفتگوهاي انتقـادي بـر سـر مسـئلۀ هسـته     هایییاستسيکردند که باعث اجرایتحما

در سیسـتم سیاسـت   گیـري یمشـد؛ امـا بـا توجـه بـه سـاختار تصـم       ... و هایممقاومت در برابر تحر
الب اســالمی هــر یــک از دو جنــاح خــارجی جمهــوري اســالمی ایــران و اصــول و اهــداف انقــ 

اي داراي تفـاوت روشـی بودنـد امـا هـدف      در قبال برنامۀ هسـته ینکهاگرا باطلب و اصولاصالح
.اي، مشترك بودهستهیزآمها یعنی دستیابی به فناوري صلحآن
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