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چکیده
سیاست گذاریهای هستهای ایران به عنوان یکی از اصلیترین روندهای تعامل و تقابلل مهولوری
اسالمی ایران با نظام بینالهللی در دهه  80و  90شهسی بوده است .این مسللله بله عنلوان یکلی از
اصلیترین متغیرها و عوامل تأثیر گذار بر سیاست خارمی مهووری اسالمی ایران معرفی میگردد.
این مقاله با تاکید بر نقش اتحادیه اروپلا بلر سیاسلتگذاریهای هسلتهای ایلران در دوره ریاسلت
مهووری دولت هشتم و نوم ،در تالش است تا این تأثیر را بلا تاکیلد بلر ال لوی نظلری ر الیسلم
توامهی مورد بررسی قرار دهد .سؤال این پژوهش این است که اتحادیه اروپا در بازه زملانی 1384
تا  1392چه تاثیری بر روند سیاستگذاریهای هستهای ایران باقی گذاشته و فرضیه پژوهش نیز بر
این مبنا است که اتحادیله اروپلا در موضلوس هسلتهای ایلران در یلی سلالهای ملذکور در قالل
سیاستهای تقابل با ایلران و ههراهلی بلا ایلا متحلده آمریکلا در پلی واکلنش بله اقلداما و
فعالیتهای هستهای ایران بوده و ههین املر نیلز مومل رویکردهلای تولامهی ایلران در حلوزه
سیاستگذاریهای هستهای گردیده است .محقق در این پژوهش با استفاده از توصیف دقیق رونلد
تاریخی ،تأثیر اتحادیه اروپا بر سیاست گذاریهای هستهای ایران را معین میکند .این مقاله بر مبنای
ال وی توصیفی-تحلیلی و استفاده از دادههای روزآمد موانی این حلوزه و روش کتابخانلهای و بلا
تاکید بر چوارچوب نظری ر الیسم توامهی تدوین یافته است.
واژگان کلیدی :ر الیسم توامهی ،مسلله هستهای ایران ،تکنولوژی هستهای ،موازنله قلوا ،تودیلد و
هراس
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مقدمه
ههراه با شکل گیری انتخابا

دوره نولم ریاسلت مهولوری ایلران و پیلروزی محهلود

احهدینژاد ،شاهد برخی تغییرا

اساسی در رویکردهلای سیاسلت خلارمی مهولوری

اسالمی ایران بودهایم که تعامال

اتحادیه اروپا و ایران را در موضوس هستهای با چلالش

و بحران رو به رو ساخت .این تغییرا

در مواردی ادامه مذاکرا

ایران و اتحادیه اروپلا

را با چالش رو به رو ساخت و شاهد شکل گیری مرحله مدیدی از تعامل و تقابل مابین
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یرف ایرانی و یرف اروپلایی-غربلی بلودهایم .در ایلن دوره شلاهد چلرخش سیاسلت
خارمی اتحادیه اروپا در قبال موضوس هستهای ایران بلودهایم کله ایلن ملورد منجلر بله
پی یری رویکردهای ر الیستی و تقابل مویانه ایران در مقابل این هجهله یلرف اروپلایی
نیز میگردد .مسلله هستهای به عنوان یکی از اصلیترین منافع ملی ایران در سالهای بعد
از منگ تحهیلی بوده که توسط دولتهای متفاو
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به عنوان راهبردی بلا اههیلت ملورد

پی یری قرار داشته است .در این بین تأثیر اتحادیه اروپا بر سیاست گذاریهای هسلتهای
ایران نیز در بازه زمانی بعد از اتهام گفت و گوهلای انتقلادی سلال  2001و علدم ثبلا
گفت و گوهای سازنده مابین یرفین ،املری بلا اههیلت بلوده اسلت .در یلی ایلن دوره
اتحادیه اروپا به دلیل ههراهی و ههراستایی که با آمریکا داشته به مرور مسللله هسلتهای
ایران را مورد هجهههای تحریهی خود قرار داده و به ویژه بعد از روی کاراملدن دوللت
بوش و حادثه یازده سپتامبر ،ایران به عنوان یکلی از محورهلای شلرار

مولانی ملورد

معرفی قرار میگیرد و ههراهی اتحادیه اروپا با این ایده ،بر رونلد سیاسلت گلذاریهای
هستهای ایران نیز تأثیر میگذارد .پی یری رویههای تقابل مویانه از سلوی یلرف ایرانلی
در موضوس هستهای که در تضاد با امنیت یرف اروپایی نیز تعریف میگردید ،نهلودی از
این تغییر سیاستهای هستهای ایران در بستر تقابل با اتحادیه اروپا بلوده اسلت .در یلی
این دوره رویکردهای توامهی اتحادیه اروپا در قبال ایران که به رهبلری نلاتو و آمریکلا
صور

میگرفت ،بر روند سیاست گذاریهای هستهای ایران تلأثیر داشلت و تعلامال

هستهای ایران به عنوان اصلیترین تحرک استراتژیک کشور با نظام بینالهللی در سالوای
 2012-2005تحت تأثیر تودید ،هراس ،موازنه سازی و معهای امنیت مابین یرف ایرانی
و اروپایی قرار میگیرد .این مقاله با فرض این مسلله به تبیین تلاریخی فضلاها و مسلا ل

پیش آمده مابین بازی ران بینالهللی در این حوزه میپردازد و تأثیر سیاستهای اتحادیله
اروپا بر روند سیاست گذاری هستهای ایران را در این بازه زمانی نشان میدهد.
چارچوب کلی رئالیسم تهاجمی در موضوع هستهای
سیاست گذاریهای خارمی یرف اروپایی در قبال ایران در بازه زملانی  2012-2005را
میتوان تابعی از نظریا

ر الیستی دانست که رویکرد ر الیسلم تولامهی توانلایی تبیلین

برخی از شاخصهای آن را دارا میباشد.
نظریه ر الیسم توامهی در وهله اول ،اندیشه ای است که بر مبنای رویکلرد آنارشلی
شکل گرفته و در آن دولتها برای به حداکثر رسانی قدر
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و یا نفوذ نسبی خلود عهلل

میکنند ،در این رویکرد امنیت و بقا درون نظام بینالهلل قطعی محسوب نهیگردد و در
ارتباط با مفاهیهی ههچون قدر

و نفوذ تعریف میشود .در این رویکرد زمانی که منافع

یک کشور بیشتر از هزینههایش باشد ،توسعه گرایی در دستور کار قرار میگیرد.
ال وی ر الیسم توامهی با استفاده از روشی تاریخی ،سیر و روند تحو
را مورد بررسی قرار داده و نقش قدر

نسبی را در تحو

بینالهللی

سیاسلت خلارمی ملدنظر

دارد (مشیر زاده.)130 :1385 ،
فکر ثروتهندتر شدن بوده و ساخت ارتشهای بلزر

را در دسلتور کلار قلرار دادهانلد،

درصدد افزایش نفوذ و تاثیرگذاری بیشتر خود بر محلیط بینالهلللی نیلز میباشلند .ایلن
دولتها از کاهش توانهنلدیهای نسلبی خلود هلراس داشلته و درصلدد افلزایش آن از
شیوههای توامهیاند (مشیر زاده )131 :1385 ،قدر

مابین کشورها نیز ههچلون ارز در

اقتصاد مورد معرفی قرار میگیرد و رقابت نهود اصلی تحو
اقتصاد حا ز اههیت باشد ،قدر

بر
س استگذاریهای
هستهای ایران در
دوره ریاست

در این رویکرد مطالعه تاریخ نشان میدهد که دولتهایی که بله نحلو فزاینلدهای در

رویکرد دولتها بر سر قدر

تأث ر اتحادیه اروپا

بینالهللی است .در ایلن

نسبی با یکدی ر به رقابت میپردازند .هر میلزان پلول در
نیز برای سیاست بینالهلل در این رویکرد اههیت دارد

(مرشایهر.)63 :1388 ،
از منظر ر الیسم توامهی و مرشایهر ،در تعامال

بینالهللی عهوماً تومه دولتها به

منافع نسبی در ههکاریها میباشد و در نوایت آنارشی فضای کهی را برای ههکلاری و

جمهوری
احمدینژاد
()1389-1392

اعتهاد باقی میگذارد .ر الیسم توامهی درصدد تبیین سیاست خارمی دولتهای توسلعه
یل

و قدر

آوردن قدر

خواه است و برای تبیین سیاست خارمی کشورهایی که در پی به دسلت
از راههایی به غیر از ههکاری میباشند ،بسیار مؤثر و مفید است .مرشلایهر

مانند مورگنتا معتقد است که اولویت اصلی دولتها در سیاست خلارمی بیشلینه سلازی
قدر

است (.)Mearsheimer, 2006: 110
در ر الیسم توامهی ،آنارشیک بودن نظام بینالهلل در کنار بی اعتهادی دولتهلا بله

هم و در کنار نیا
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و توانهندی توامهی دولتها از یکدی ر ،تعامال

سیاست خلارمی

کشورها را ایجاد میکند ( .)Mearsheimer, 2006: 111-112در این رویکلرد قلدر
در دو سطح حقیقی و بالقوه دولتها را مجاب به پی یری رویههایی توامهی مینهایلد و
افزایش قدر

نظامی در مسا ل بینالهللی به دلیل عدم ایهینان از تواناییها و ابزارهلای

یرف مقابل در برداشت حداکثری و تجاوزکارانه از امنیت ضروری است .برخلی ملوارد
در روابط بینالهلل در این ال و بر سیاست گذاریهای یلرفین تلأثیر دارد .اللف) فقلدان
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اقتللدار مرکللزی فراتللر از دولتهللا کلله از آنللان در برابللر یکللدی ر حهایللت کنللد ،.ب)
برخورداری ههیش ی دولتهلا از ظرفیتهلا و تواناییهلای نظلامی تولامهی ،ج) علدم
آگاهی دولتها از مقاصد و نیا

دی ر کشورها (مرشایهر.)70 :1388 ،

به ومود آمدن معهای امنیت ،تالش برای افزایش توان نظامی ،ماهیت آنارشیک نظام
بینالهللی و شوو

ذاتی قدر ها برای کس

و حفل نفلوذ در رقابتهلای بینالهلللی

تأثیر گذار است ( )Waltz,1988: 817بازدارندگی نیز مفوومی است که در تعامل با این
عوامل بروز و ظوور مییابد ( .)Jevis, 1989: 4یکی از این بازدارندگیها که در حلوزه
هستهای تعریف میگردد ،از دهه  1950میالدی مورد تومه روابط بینالهلل قرار گرفته و
از آن زمان به عنلوان راهلی در مولت سلاخت تلوازن و امنیلت نلام بلرده شلده اسلت
(.)Powell, 2003: 89
این بازدارندگی در رویکرد ر الیسم توامهی مورد تومه است و املروزه سلال های
اتهی به ههراه موشکهای بالستیک ،حتی کشورهای ضعیف را نیز قادر ساخته تا قلدر
ر الیستی و نظامی با یی را داشته باشند ( .)Schmidt,2008: 8در رویکردهای ر الیستی
و ر الیسم توامهی اگر کشوری سال هایی بلاتوان بازدارنلدگی را نداشلته باشلد ،دارای

ضعفهای مدی است ( .)Waltz, 1990: 732در حوزه هستهای نیز کس

تکنوللوژی

و فناوریهای مدید نیز به عنوان امری بازدارنده مورد معرفی قرار میگیرد .فناوریهلای
پیشرفته هستهای و در گام بعدی امکان بالقوه سلاخت سلال های هسلتهای (در شلرایط
بحران) به عنوان گامی در موت ساخت موازنه محسوب میگلردد کله هلراس از اقلدام
تالفی مویانه را ایجاد و فضای صلح را سب

میشلود .ایلن راهبلرد سلاخت موازنله در

مقابل تودید محسوب میگردد.
در این رویکرد مسلله بازدارندگی هستهای (نه لزوماً داشتن سال هستهای ،بلکه بلا
بردن تواناییهای یک دولت در تکنولوژیهای غنی سازی هسلتهای) بله عنلوان یکلی از
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روشهای اساسی و با اههیت در حل بحرانهای ناامن ساز مولانی ملورد معرفلی قلرار
میگیرد .مسلله با بودن تکنولوژیهای هستهای در این رویکرد به عنوان یک پرسلتیژ و
اعتبار از منظر قدر های بینالهللی معرفی میگلردد ( .)Louis, 2014: 30در رویکلرد
ر الیسم توامهی بوبود فناوریهای و تکنولوژیهای سطح با ی هستهای ،میتوانلد یلک
دولت را در قدر

گیری در سطو موانی به میزان با یی توانهند نهاید ( Lieber and

 .)Press, 2013بدین دلیل نوس تعامال
تهایال

بینالهللی بلا ایلران،

یرف اروپایی در مناسبا

سیاست هسلتهای مهولوری اسلالمی را نیلز بله سلوی رویکردهلای ر الیسلم

توامهی سوق داده که در ادامه مورد تبیین قرار میگیرد.
و معرفی آن به عنوان عاملی در موت حف امنیت خود و کاهش امنیت یلرف اروپلایی
بر مبنای رویکرد ر الیسم توامهی تبیین میشود (.)Schmidt, 2008: 9
ساخت بازدارندگی و حل چالشهلای امنیتلی بلا اسلتفاده از فناوریهلای هسلتهای،
خودیاری و تأمین امنیت کشور بر مبنای آن و تالش بلرای حلل معهلای امنیلت و حلل
از شاخصهای اساسی رویکرد ر الیسم توامهی در مقو

هستهای بلوده کله

در دوره احهدینژاد در سیاست گذاریهای هستهای قابل مشاهده بوده اسلت .کهبودهلا
در حوزه امنیت مطلق و درگیریهای رخ داده در خاورمیانه و عدم توانایی نظام بینالهلل
و منطقهای در ساخت و حف صللح پایلدار نیلز ایلن تعلامال

بر
س استگذاریهای
هستهای ایران در
دوره ریاست
جمهوری
احمدینژاد

در این ال و پی یری بازی حاصل مهع ناصفر در سیاست گذاریهای هستهای ایلران

تودیدا

تأث ر اتحادیه اروپا

را گسلتردهتر میسلازد.

افزایش تودیدا  ،درگیریهای منطقهای ،در خطر قرار گیلری امنیلت کشلور ایلران و ...

()1389-1392

عواملی است که در این دوره میل کشور به پی یری رویههای ر الیسم توامهی را افزایش
داده است (بیلیس و اسهیت .)445 :1383 ،در ادامله در رونلدی تلاریخی شلکل گیلری
تقابللل سیاسللت خللارمی اتحادیلله اروپللا در قبللال ایللران و تللأثیر ایللن عامللل بللر
سیاستگذاریهای هستهای مهووری اسالمی مورد تبیین قرار میگیرد.
شکلگیری تقابل طرف اروپایی با سیاستگذاریهای هستهای ایران 2008-2005
برای تبیین تأثیر سیاست خارمی اتحادیه اروپا بر سیاستگذاریهای هسلتهای ایلران در
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دوره احهدینژاد (بازه زمانی  2005تا  )2008بایست زمینههای تاریخی شکل گیری این
بدگهانیها و هراسهای ایجاد شده توسط یرف اروپایی را مورد تببین قرار داد.
در روندی تاریخی بعد از روی کارآمدن دولت احهدینژاد ،شاهد شکل گیری روند
فزاینده تخاصهی شدن و ر الیستی شدن تعامال

یلرف ایرانلی و اروپلایی بلودهایم .در

سال  2005شاهد تحول در سیاست داخللی مهولوری اسلالمی ایلران و تغییلر نخب لان
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سیاسی کشور نیز بودیم که بر محیط سیاست گذاری هستهای کشور نیز تلأثیر میگلذارد.
محهود احهدینژاد در انتخابا

سال  1384به عنوان ر یس مهوور ایلران ملورد معرفلی

قرار میگیرد و این مسلله بر روند و رویکردهای ارتباط مابین دو بازی ر ایران و اتحادیله
اروپا نیز در یی سالهای آتی تاثیرا

فراوانی را باقی میگذارد .به صور

کلی ههزمان

با روی کار آمدن دولت احهدینژاد ،نخب ان دست اه سیاست خارمی کشلور نیلز دچلار
چرخش میگردند .ایران در ژو ن  2005دور مدیلدی از ملذاکرا
مینهاید .در ماه او

هسلتهای را شلروس

 2005ایران فعالیتهای تبدیل اورانیوم را به صور

میگیرد که این شروس تابعی از تصهیم اتحادیه اروپا و تعامال

مجدد از سلر

این بازی ر برای محدود

ساز اتهی ایران بوده است (.)Mousavian, H, 2012: 190
به صور

کلی دست اه سیاست خارمی ایلران ههلراه بلا شلروس دوره احهلدینژاد،

توافق پاریس را بر مبنای بد عودی یرف اروپایی به عنلوان ملانعی بلر سلر فعالیتهلای
صلح آمیز خود معرفی مینهاید و درخواست تعلیقهای بی محلدودیت یلرف غربلی را
مورد نقد قرار میدهد ( ریجانی.)8 :1383 ،

ن رش اتحادیه اروپا در دور مدید مذاکرا

به هلیچ عنلوان خوشلبینانه نبلود و بلر

مبنای رصدی که از شرایط سیاسی مهووری اسالمی ایران داشته ،رویکردهای خود را به
ر الیستی تغییر موت میدهد .در این دوره شاهد تالش اتحادیه اروپا برای پیلدا نهلودن
رویههای مناس

قور آمیز در برخورد با ایران بودهایم .این مسللله منجلر بله سلردمداری

یرف اروپایی برای فشار بر ایران میگردد .در سپتامبر  ،2005اعضای اتحادیه اروپا برای
تصوی

قطعنامهای مدی بر علیه ایران مجهوعهای از مذاکرا

را در دسلتور کلار قلرار

میدهند و آن را به هیلت مدیره آژانس بینالهللی انرژی اتهی ارا ه میکنند .در متن ایلن
قطعنامه درخواست میگردد که فعالیتهای هستهای ایران ،روندی شفافی به خود یافته و
ایران نیز در حوزه فعالیتهای هستهای ،شبوا

و سؤا
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مومود را پاسخ دهد تا صللح

را به مخایره نیاندازد (.)International Atomic Energy Agency, 24 Sep. 2005
اتحادیه اروپا در قال

این قطعنامه ،تودید به تحریم علیه ایران را در دستور کار قرار

میدهد .این رویه اتحادیه اروپا منجر به تغییر رویه سیاست گلذاریهای هسلتهای ایلران

تأث ر اتحادیه اروپا

نیز میگردد .در  7ژانویه  2006ایران به آژانس بینالهللی انرژی اتهی ناملهای را ارسلال

بر

میکند که در آن نشانهای مدی از تغییر رویه سیاست گلذاریهای ایلران در حوزههلای

س استگذاریهای
هستهای ایران در

هستهای مشاهده میشود .ایران بر مبنای ال وی تودید در مقابل تودید عهل نهلوده و در

دوره ریاست

متن نامه درخواست میکند که آژانس بینالهللی انرژی اتهی ،پلهپ تاسیسلا
را باز نهوده و در تاسیسا

هسلتهای

()1389-1392

هستهای نطنز امکان باز فعالیت را فراهم آورد.

این سیاستگذاری هستهای که در تقابل با رویکرد یرف اروپایی تدوین یافتله بلود،
این بازی ر را ناراضی مینهاید و در  12ژانویه ههین سال ،نامهای از مانل

سله کشلور

اروپایی به خاویر سو نا ارسال میگردد که در آن اعلالم نارضلایتی از سیاسلت گلذاری
هستهای ایران و رسیدن به بن بسلت اولیله در ملذاکرا

اعلالم میشلود .در  30ژانویله

وزاری خارمه سه کشور اروپایی به ههراهی چین ،روسیه و ایا

جمهوری
احمدینژاد

متحده آمریکا ،بلرای

فعال سازیی مجدد شورای امنیت سازمان ملل متحد در موضوس هستهای ایلران تلالش و
گفت و گو را شروس مینهایند .در این شرایط نوعی بدبینی فزاینده و درگیرانه ملابین دو
یرف ایجاد میشود و این بدبینیها بلر سیاسلت گلذاریهای هسلتهای ایلران نیلز تلأثیر
میگذارد .یرف اروپایی بعد از خروج ایلران از معاهلده پلاریس ،تلالش گسلترده ای را

برای حل مسلله هستهای از یریق شورای امنیلت در دسلتور کلار قلرار میدهلد .تقابلل
اتحادیه اروپا و ایران در موضوس هسلتهای از فوریله  2006تلا نلوامبر  2008واضلح تلر
میشود.
تالش اتحادیه اروپا برای ورود پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سلازمان مللل
متحد ههزمان با دور مدید نشست سازمان ملل در سال  2006شلروس میشلود .در ایلن
دوره ههراستایی اتحادیه اروپا با ایا

متحده آمریکا را نیز شاهد هسلتیم وههراسلتایی

سه کشور اروپایی و پنج عضو دا م شورای امنیت سازمان ملل متحلد بلر علیله ایلران در
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قال

امهاعی موانی صور

میگیرد .این روند منجر به گستردگی بحران در ارتبایلا

ایران و اتحادیه اروپا میشود .به ومود آمدن دو ا تالف تحت نامهای  E3+3و یا گلروه
پنج به عالوه یک  P5+1شاخصی از این امهاس بینالهللی برای موار هستهای مهولوری
اسالمی ایران بوده است .اتحادیه اروپا اعالم میکند کله مسللله هسلتهای ایلران مصلداق
ن رانی امنیتی موانی است و رویکردی تحریهی در قبال سیاست خارمی ایلران بایسلت
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل
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سوم شماره پ اپ
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مورد پی یری قرار گیرد.
مبدل کردن  E3به  E3+3و تالش بلرای ایجلاد امهلاس و تصلهیم گیلری واحلد در
حوزه هستهای مابین قدر های مطر موانی ،امری بوده که توسط اتحادیه اروپا در این
دوره پی یری میشود .دو کشور چین و روسیه ،در گامهای اولیه نسلبت بله تحریمهلای
اعهالی بر علیه ایران شک داشته و ههراهی پی یر و مداومی را با سیاسلتهای ر الیسلتی
اتحادیه اروپا نداشتهاند ،اما به مرور ههراهی بلا یلرف اروپلایی را در دسلتور کلار قلرار
میدهند .اتحادیه اروپا تالش داشت تا با ارماس پرونده هستهای ایران به شلورای امنیلت
سازمان ملل متحد ،مای اه کشورهای اروپایی را در مذاکرا

آتی بلا مهولوری اسلالمی

ایران بوبود بخشد .از منظر اتحادیه اروپا ،زمانی که شورای امنیت ،تحریمهلا را بلر علیله
ایران اعهال نهاید ،ترس از زور قدر های بینالهللل ،ایلران را در حوزههلای هسلتهای
مدیریت خواهد کرد (.)United Nations, Security Council, 31 Jan. 1992
این تالش اروپا به ههراهی ایا

متحده آمریکا برای هراسلاندن ایلران از ورود بله

فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد گامی به رهبلری سله کشلور فرانسله ،انل سلتان و
آلهان صور

میگیرد .بر مبنلای ههاهن یهلایی کله تحلت ملدیریت اتحادیله اروپلا و

ههراهی آمریکا در موضوس هستهای ایران در سال  2006انجام میشود ،چشم انداز اولیله
بسته پیشنوادی تحریمهای چند مانبه از سوی اتحادیه اروپا و با ههلاهن ی و ههکلاری
آمریکا تدوین میگردد .در مورد زمان بندی ،مفید بودن ،عهلکردها و محلدوده اقلداما
امباری ،شاهد نوعی دوگان ی در ن رش اتحادیه اروپا بلودهایم و عللی الخصلو

سله

کشور اروپایی در این حوزه به امهلاس نهیرسلند .در  16ملارس  ،2006ان للیس اعلالم
مینهاید که نسبت به دو کشور فرانسه و آلهان ،عالقه بیشتری را برای پی یلری اقلداما
امباری و نظامی بر علیله ایلران دارد ( .)Kerr, P, Apr 2006: 31در ایلن مرحلله ،دو
کشور چین و روسیه با تحریمها و ایجاد قطعناملهای ملدی و تلوبیخی بلر علیله ایلران،
مخالفت مدی خود را اعالم مینهایند .در  18سلپتامبر  ،2006در مریلان بحل
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در دور

اول شورای امنیت ،ژاک شیراک ر یس مهوور فرانسه نیز اعالم میکند کله تحریمهلا بله
تنوایی احتهال اثر با یی را برای مدیریت هستهای ایلران نخواهنلد داشلت و از ایلن رو
بایست برنامههای قویتر ر الیستی را برای تقابل با برنامههای هستهای ایلران در دسلتور

تأث ر اتحادیه اروپا

کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داد .بر مبنلای تالشهلای ان لسلتان و فرانسله

بر

برای محدودیت سازی مهولوری اسلالمی ایلران ،شلورای امنیلت سلازمان مللل متحلد

س استگذاریهای
هستهای ایران در

مجهوعهای از اولین سند تحریهی برای ایجاد محدودیتهای تجاری بر اعهلال ایلران را

دوره ریاست

مورد معرفی قرار میدهد .در اولین گام شورای امنیلت در  29ملارس  2006بیانیلهای را
صادر میکند که ایران نسبت به قانع سازی شلورای امنیلت و آژانلس بینالهلللی انلرژی
اتهی در خصو

ماهیت صلح آمیز برنامه هستهایاش موفق نبوده و از ایلن رو بایسلت

فعالیتهای هستهای خود را متوقف نهاید (.)Kerr, P, Oct 2006: 12
در قطعنامه  1696شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران پیشنواد (امر) میکند کله
تهامی فعالیتهای مربوط به غنی سازی و باز فرآوری هستهای ،از مهله مسا ل مرتبط با
تحقیق و توسعه هستهای را متوقف کند ( United Nations, Security Council, 31

 .)July 2006از سویی دی ر مجهوعهای از پیشلنوادا

کشلورهای  E3+3در تلاریخ 6

ژو ن  2006به ایران ارسال میگردد که در ایلن پیشلنوادا

توسلعه روابلط و ههکلاری

متقابل بازی ران بینالهللی با ایران براساس احترام متقابل و ایجاد اعتهلاد بلین الهللی در

جمهوری
احمدینژاد
()1389-1392

سایه تاکید بر ماهیت منحصراً صلح آمیز برنامههای هسلتهای ایلران بیلان میشلود ( UN

.)Security Council Resolution 1696, 31 July 2006
در این شرایط بازخورد سیاست گذاریهای هستهای ایران نیلز نسلبت بله تحرکلا
یرف اروپایی در موت ههراهی با آنان نبوده و ایران مایل به تعلیق چرخه سوخت نبوده
است (.)International Atomic Energy Agency, 31 Aug. 2006
بر مبنای ایلن گلزارش ،در  23دسلامبر  2006شلورای امنیلت سلازمان مللل متحلد
قطعنامهای دی ر تحت عنوان  1737را تصوی
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مینهایلد .در ایلن قطعنامله بله صلور

مدی دور اول تحریمها بر علیه ایران عهلیلاتی میگلردد .ایلن تحریمهلا عهلدتاً سلویه
اقتصادی داشته و به محدودیت کا ها و ارتباط تجاری مرتبط بوده است .در این قطعنامه
ذکر میشود که کا هایی که به یور بالقوه مرتبط با موشکی و هستهای میباشند ،بایسلت
ملورد تحلریم قرارگیرنلد ( UN Security Council Resolution 1737, 27 Dec.

.)2006, para. 3
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب
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قطعنامه بعدی تحت عنوان  1747نیز توسط شورای امنیلت سلازمان مللل متحلد در
تاریخ  24مارس  2007مورد تصوی
این قطعنامه مهنوعیت صلادرا

و امهاس کشلورهای بینالهلللی قلرار میگیلرد .در

سلال بله ایلران تصلوی

میگلردد ( UN Security

.)Council Resolution 1747, 24 Mar. 2007
از سویی دی ر اتحادیه اروپا نیز در  23آوریل سال  2007علالوه بلر امرایلی کلردن
تحریمهای قطعنامههای شورای امنیت ،منابع و داراییهای  80نفلراز اشلخا

ایرانلی را

ضهیهه به تحریمها میکند .در این فضا ارتباط گیری و تعامل دیپهاتیک ایران و اروپا بله
حداقل مهکن میرسد .فرانسه نیز بعد از انتخلاب نیکلو سلارکوزی بله عنلوان ر لیس
مهوور فرانسه در تاریخ  6می  2007نسبت به ایران رویکردی تندتری را در دستور کلار
قرار میدهد .در این دوره فرانسه به عنوان پرچم دار مقابله بلا نظلام مهولوری اسلالمی
ایران در اتحادیه اروپا معرفی میشد .سلارکوزی رونلد و شلیوهای بلر مبنلای ر الیسلت
توامهی را برای رساندن سطح غنی سازی ایران به صفر در دسلتور کلار قلرار میدهلد.
تالش برای تحریمهای سختتر گوشهای از این روش بوده و حهایلت فرانسله از رژیلم
صویونیستی یکی از د یل این امر بوده است .در یی این دوره موضع گیریهلای یلرف

ایرانی در مورد رویکردهای ضد رژیم منحوس صویونیستی و دروغ هلوکاسلت ،شلرایط
معرفی ایران توسط رسلانههای اروپلایی بله عنلوان علاملی در مولت اخلتالل در صللح
خاورمیانه را نیز فرآهم میآورد (.)Marashi, R. and Parsi, T, 14 Apr. 2012
از سپتامبر  2007اتحادیه اروپا و بر مبنای پیشنواد سارکوزی ،تحریمهلای خلا

بلر

علیه ایران را نیز مورد پی یری قرار میدهد )New York Times, 23 Sep. 2007( .در
این زمینه وزیر امور خارمه فرانسه (برنارد کوشنر) نیز اعالم میکنلد کله اتحادیله اروپلا
بایست خود را حتی برای بدترین حالت مهکنه یعنی منگ با مهووری اسالمی ایران نیز
آملاده سلازد ( BBC News, 17 Sep. 2007اگرچله برخلی کشلورها ماننلد آلهلان در
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گامهای اولیه رویکردهای با احتیایی را در مسلله تحریمهای هستهای داشتهاند ( Crail,

 .)P, Oct 2007اما به مرور آلهان نیز با دو کشور فرانسه و ان لستان بر پی یری رویکرد
ر الیسم توامهی بر علیه ایران در موضوس هستهای به امهاس میرسد.
ههراه با انتقال پرونده هستهای ایران به شورای امنیلت سلازمان مللل متحلد ،شلاهد

تأث ر اتحادیه اروپا

هه رایی فزاینده اروپا و آمریکا در مسلله هستهای نیز بودهایم .پلیش از ایلن و در سلال

بر

 2005و ههراه با سفر فوریه بوش به اروپا ،این هه رایی را شلاهد بلودهایم ( Russell,

س استگذاریهای
هستهای ایران در

 .)A, 24 Feb. 2005به نظر میرسد که از سال  2005به بعد نوعی تقسیم کار پنوان نیز

دوره ریاست

مابین این دو بازی ر در مدیریت ایران ایجاد میگلردد و اروپلا وظیفله ارا له ان یزههلای
مناس

برای بازگشت به مذاکرا

هستهای و یرف آمریکایی نیز تودید و ارعلاب را بلر

عوده میگیرند .اگرچه پیشنواداتی که از سوی یرف اروپایی به ایران ارا ه میشود ،مثبت
و کارساز نبوده و ههین امر منجر به حلداقل شلدن تعلامال

میگلردد .گلزارش نلوامبر

 2007اتحادیه اروپا نیز گامی ملدی در تحلریم بعلدی علیله ایلران بلوده اسلتUS ( .

.)National Intelligence Council, Nov. 2007
بر مبنای این گزارش ،قطعنامه  1803شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیله ایلران
تصللوی

میگللردد کلله در آن دور سللوم تحریمهللای ضللد ایرانللی شللکل میگیللرد و

محدودیتهای تجاری ،فن آوری و تکنولوژیکی ایران تأیید میشود .در این قطعنامله از
تهامی دولتهای موانی تقاضا میگردد که بر معامال

مالی و بانکی خود بلا مهولوری

اسالمی ایران نظارتی دقیق داشته و آنان را مورد تومه قرار دهند .این قطعنامه هر فعالیت

جمهوری
احمدینژاد
()1389-1392

احتهالی برای توسعه برنامههای موشکی و هستهای را در دستور کار قلرار داده و تلالش
میکند از تهامی امکانا

و سیستم نظارتی هوایی موان برای محدود سازی فعالیتهلای

هستهای ایران استفاده ببرد .به صور

کلی در این بازه زمانی مهووری اسالمی ایران نیز

به مسلله هستهای به عنوان یک ابلزار اسلتراتژیک تومله مینهلود و بلرخالف خواسلت
یرف اروپایی ،برنامه ریزیهای گسترده ای را برای پی یری روندی توامهی در سیاست
گذاریهای هستهای را در دستور کار قرار میدهد .بر این مبنا ایران در اوایل سال ،2009
توانست در حدود  1000کیلوگرام  LEUتولیلد و بلیش از  3000سلانتریفیوژ را نیلز در
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نطنز راه اندازی کند (.)International Atomic Energy Agency, 19 Feb. 2009
تهاجمی شدن سیاست اروپا در قبال مسئله هستهای ایران (نوامبر  2008تا ژوئن )2012
در دوره بعد از  ،2008شاهد شد

گیری درگیریها و تعارضا

مابین دو بازی ر ایلران

و یرف اروپایی بودهایم که بر سیاست گذاریهای هسلتهای ایلران نیلز تلأثیر میگلذارد.
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

رویکرد اتحادیه اروپا در قابل ایران ملزم به برقراری تحریمهای شدید و مدید بلر علیله
ایران نیز میگردد (.)Mousavian, H, 2012: 190
یرف ایرانی این برداشت را از رویکردهای اتحادیله اروپلا میکنلد کله آنلان در پلی
محدودیتهای گسترده بر برنامههای هستهای ایران هسلتند .اگرچله یلرف اروپلایی بله
واسطه پیشرفتهای اتهی یرف ایرانی ،غنی سازی به حد صفر را به عنوان یلک هلدف
دی ر مدنظر نداشت و در تالش بود تا از دستیابی ایران به سطو با تری از غنی سلازی
ملوگیری نهاید.
در ماه ژو یه  2009رویکرد اتحادیه اروپا نسبت بله ایلران شلد

میگیلرد و دیویلد

کامرون نخست وزیر ان لستان ،خطاب به اتحادیه اروپا ،از دی ر شرکا میخواهد کله بله
یور موقت تهامی کارکنان دیپلهاتیک مهووری اسالمی ایران را از اروپا اخلراج نهاینلد.
ان لستان این درخواست را به دلیلل بازداشلت  9نفلر از کارکنلان سلفار
اعتراضا

ان لسلتان در

خیابانی  1388میکند (.)Charter, D, The Times, 3 July 2009

ایران در ژو یه  2009بر این اعتقاد بود که کشورهای اروپایی و غربی در تالشاند تلا
در مسا ل داخلی کشور مداخله نهایند (.)Blitz; J, Financial Times, 2 July 2009

در این شرایط است کله درگیلری و تعلارض ملابین دو بلازی ر شلد

گرفتله و رونلد

تحریهی اروپا در قبال ایران افزایش مییابد .دست اه سیاست خارمی اروپا اعالم میکنلد
که تا ماه می سال  2010ذخایر اورانیوم  20درصد مهولوری اسلالمی ایلران بله حلدود
 2400کیلوگرم افزایش پیدا نهوده و دیوید کامرون نخست وزیر ان ستان راه حلی بلرای
خروج این اورانیوم از ایران را مورد تاکید قرار میدهد تا ایران در آینده مبدل بله انبلاری
برای تسلیحا

و اورانیومهای من ی ن ردد ( .)Mousavian,359–60برداشت ایران از

این سیاستها نیز روند هستهای ایران را شد

میبخشد .ههراه بلا شکسلت ایلده قلرار

مبادله سوخت ایران-ترکیه و برزیل ،تعارضا

میگیلرد

ایران و یرف اروپایی نیز شد
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و در  9ژو ن  2010شورای امنیت سازمان ملل متحد ،قطعنامله  1929را بلر علیله ایلران
تصوی

مینهاید .این قطعنامه فعالیتهای مرتبط با توسلعه فناوریهلای موشلکی را در

دستور کار قرار میدهد .تحریم هلر تکنوللوژی متصلل بله موشلک بالسلتیک و تحلریم
بسیاری از شرکتها و افراد فعال در مهووری اسالمی ایران نیز از این موارد بوده اسلت
(.)UN Security Council Resolution 1929, 9 June 2010, para. 33
در گام بعدی نیز در  17ژو ن  ،2010اتحادیه اروپا مجهوعه مدیدی از تحریمهلا را
بر علیه ایران اعهال میکند .ایلن تحریمهلا فراتلر از فورسلت تحریهلی شلورای امنیلت
سازمان ملل متحد بوده و ملوارد تحریمهلای اقتصلادی خلا

و منلع سلرمایه گلذاری

اعضای اتحادیه اروپا در حوزه انرژی را در بر میگیرد .در این فضا تحریمهای اروپایی-
غربی تهامی حوزههای اقتصلادی و توسلعهای مهولوری اسلالمی ایلران را نیلز هلدف
میگیرد .اروپا بر این اعتقاد بوده که وضع تحریم بر علیه ایران ،این کشلور را بلرای دادن
باج دهی به یرف اروپایی آماده میسازد ( .)EU Presidency, 17 June 2010درسطح
مدیریت مذاکرا

نیز تغییراتی اساسی را شاهد بودهایم .در نوامبر  2009کلاترین اشلتون،

مسلولیت مذاکرا

را از خاویر سو نا اخذ مینهاید .اشتون سبک مدیدی بلا رویلههای

نرمتر ،ههراه با رضایت بیشتر ،آرامتر و محکمتر را پی یری میکند ( Mittelstaedt, J.,

.)Neukirch, R. and Schult, C, Spiegel Online, 2012
انتشار گزارش آژانس بینالهللی انلرژی در ملورد فعالیتهلای هسلتهای ایلران در 8
نوامبر  2011نیز روابط اتحادیه اروپا و ایران را مجدداً وخلیم میکنلد .ایلن گلزارش 15

تأث ر اتحادیه اروپا
بر
س استگذاریهای
هستهای ایران در
دوره ریاست
جمهوری
احمدینژاد
()1389-1392

صفحه ادعا میکرد که ایران درصدد دستیابی به فعالیتهای نظامی در امور هستهای است
و رویههای ایلران را ر الیسلتی معرفلی میکلرد .ایلن گلزارش تکنولوژیهلای ایلران در
سالهای  1998تا  2003را گامی برای توسلعه انفجارهلای هسلتهای ،برناملههای سلال
هستهای ،تدارکا

هستهای ،دستیابی به مواد هسلتهای خطلر زا و حتلی تسلت کالهلک

هستهای معرفی میکرد (.)International Atomic Energy Agency, 8 Nov. 2011
این گزارش که از سوی یرف ایلران بله عنلوان سلیاه نهلایی وضلعیت اتهلی ایلران
محسوب میگردید با استقبال یرف اروپایی ههراه گردید و آنلان از ایلن فرصلت بلرای
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اعهال محدودیتهای بیشتر تجلاری و اقتصلادی بلر مهولوری اسلالمی ایلران اسلتفاده
میکنند .در  21نوامبر ر یس مهوور فرانسه سلارکوزی ناملهای را بله ههتایلان خلود در
ان لستان ،آلهان ،کانادا ،ژاپن و ایا

متحده آمریکا ملی ن لارد و از مهنوعیلت واردا

نفت از ایران سخن میگوید ( .)Fuquet, H, Nov. 2011در دسلامبر  2011نیلز وزرای
امور خارمه اتحادیه اروپا تصهیم میگیرند که بر مبنای تسریع فعالیتهای مرتبط با غنی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

سازی ایران در حوزه بیست درصد و نقض شش قطعنامه شورای امنیلت و  11قطعنامله
شورای آژانس بینالهللی انرژی اتهی و نص
اعالم نشده و مخفی نزدیکی قم ،دامنه اقداما

و راه اندازی سانتریفیوژ ها در یلک مکلان
خود بلر علیله ایلران را گسلترش دهنلد

(.)Council of the European Union, 1 Dec. 2011
در  23ژانویه  2012نیز شورای امور خارمی اتحادیه اروپلا مهنوعیلت واردا

نفلت

خام ایران را اعالم مینهاید و تهامی داراییهای بانک مرکزی ایران در اتحادیله اروپلا را
مسدود میکند .این محدودیتهای تجاری در تاریخ  1ژو یه بر ایران تلأثیرا

ملدی را

باقی میگذارد .این محدودیتها بیشترین میزان محدودیتی بود که از زملانی تحریمهلای
عراق در دهه  1990تا  2012در قبال یک کشلور اعهلال میگردیلد ( Council of the

 .)European Union, Council Decision 2012تحریمهلای وضلع شلده بلر رونلد
سیاست گذاریهای هستهای ایران تأثیر میگذارد و در فضای بی اعتهلادی شلاهد رشلد
روز افزون پیشرفتهای هستهای ایران بودهایم .ههزمان سیاست خلارمی اتحادیله اروپلا
نیز این روند را تسریع مینهود و دیوید کامرون ،آن ال مرکل ،نیکو سارکوزی در بیانیله
مشترک بر موفقیت آمیز بودن این تحریمها تاکید نهوده و اعالم کردنلد کله تحریمهلای

اتحادیه اروپا به گونهای یراحی گردیده که تواناییهای نظلام مهولوری اسلالمی ایلران
برای تأمین بودمههای هستهای را با بحران رو به رو سازد و از این رو این برناملهها کله
صلح و امنیت اتحادیه اروپلا را بلا مخلایره رو بله رو سلاخته اسلت ،محلدود میگلردد
(.)British Prime Minister’s Office, 23 Jan. 2012
بعد از  15اکتبر  2012اتحادیه اروپا محدودیتهای تجاری خلود را تشلدید نهلود و
تحریمها را با مهنوعیت ههه معامال
حتی امکان صادرا

و واردا

مرکلزی ایلران نیلز شلد

بین بانکهلای اروپلایی و ایرانلی گسلترش داد و

دارو را نیز لغو نهود .در این شرایط اقداما

علیله بانلک

میگیلرد ( Council of the European Union, 15 Oct.
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.)2012
در اوج بحران مالی موانی ،کشورهایی مانند ایتالیا ،اسپانیا و به خصلو

یونلان کله

معامله نفتی با ایلران را مطللوب میدیدنلد ،از محلدودیت خریلد نفلت از ایلران یفلره
میرفتند ،اما در نوایت تالش آنها مانع تحریمهای مدید بر علیه ایران ن ردید .اتحادیله

تأث ر اتحادیه اروپا

اروپا بر این اعتقاد بود که سیاست گذاری تحریم حداکثری آنان در ژانویله  2012مجلدا

بر

ایران را بر سر میز مذاکره باز میگرداند و ههین اتفلاق در فوریله  2012رخ داد و ایلران

س استگذاریهای

پیشنواد بازگشت به مذاکرا

را مطر میسازد .دور مدید ملذاکرا

شد که در نوامبر  2012انتخابا

در شلرایطی آغلاز

ریاست مهووری آمریکا نیلز انجلام میشلود و بلاراک

اوباما به ریاست مهووری آمریکا میرسد.
اتحادیه اروپا به صور

کلی در دوره احهلدینژاد در تلالش بلود تلا بلا تودیلد بله

تحریمهای اقتصادی و اعهال این نلوس تحریمهلا در حوزههلای گونلاگون ،فعالیتهلای
هستهای ایران را با محدودیت مدی رو به رو سازد اما ایران در یلی ایلن دوره رونلدی
درگیرانلله و ر الیسللت توللامهی را مللورد پی یللری قللرار میدهللد کلله تللابعی از افللزایش
تواناییهای هستهای ایران تا مرز تولید سوخت بیست درصلد بلوده اسلت .د یلل تلأثیر
سیاست خارمی اتحادیه اروپا بر این روند توامهی ایلران را بایسلت در ملواردی ملورد
مست و موی قرار داد که در قسهتهای بعدی مورد تبیین قرار میگیرد.

هستهای ایران در
دوره ریاست
جمهوری
احمدینژاد
()1389-1392

دولت احمدینژاد و تغییر رویههای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
بعللد از انتخللاب دولللت احهللدینژاد ،شللاهد تحللو

سیاسللی گونللاگونی در حللوزه

سیاستهای داخلی و ههچنین سیاستهای بینالهللی ایران بودهایم و تیم احهدینژاد بلا
تغییر در تصهیم گیران و مذاکره کنندگان هسلتهای ،رویلههای کشلور را در ایلن حلوزه
دگرگون مینهاید .تاکید بر حقوق هستهای و معرفی غنی سازی به عنلوان محلور اصللی
تعامال

ایران در یی این بازه زمانی قابل مشاهده بوده است .یکی از اصلیترین د یلل

شکل گیری این رویکرد ،سیاست خارمی تحریهی و توبیخی یلرف اروپلایی بلر علیله
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یرف ایرانی بوده که در سیاست گذاریهای هستهای کشور نهلود مییابلد .بله صلور
کلی دولت احهدینژاد مجهوعه ای از رویکردها و اهداف را در سطح سیاست خلارمی
دنبال مینهود که برخی از آنان عبار اند از :الف) رویکرد منطقلهای بلر حسل

ارتبلاط

گیری با ههسای ان و در گام بعدی کشورهای اسالمی و مدیریت این ارتبایا

بر مبنای

کارکرد و مسلولیت نظام مهووری اسالمی ایران بر حس
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

اندیشههای اسلالمی (دهقلانی

فیروز آبادی 1386 ،ب ،)69 :تالش برای هه رایی با برخلی کشلورهای حاشلیه خللیج
فارس (مجهوعه سفرهای گوناگون به منایق منوبی خلیج فارس) ،ب) تالش برای نفوذ
در قفقاز ،شهال آفریقا ،عراق ،سوریه و حهایت از دولت بشار اسد ،حهایت از حزب اهلل
لبنان و گروههای مبارز فلسطینی و  ،...ج) معرفلی نظلم مولانی علدالت محلور توسلط
دست اه سیاست خارمی کشور (تولامم فعا نله بله مفلاهیهی ماننلد هلوکاسلت ،رژیلم
صویونیستی ،ارزشهای استعهارگرایانه و لیبرال و  ،)...د) سیاست ن اه به شرق سیاسلت
خارمی ایران( ،بر مبنای ضلرور
روسیه به معاد

سلاخت موازنله در ملذاکرا

و وارد کلردن چلین و

هستهای( .حامی یوسفی ،پیشین ،)56 ،و) سیاست موان سوم گرایی،

بر مبنای ههراستایی با کشورهای غیر متعود و موان سوم ،تومه به کشورهای در حاشیه
مانده مولانی ،توسلعه مناسلبا

تجلاری و توسلعهای و( ..بلاقری )43 :1388 ،در دوره

احهدینژاد خط مشی کلی دست اه سیاست خارمی مهووری اسالمی ایران نیز در مقابل
سیاستهای تحریهی و تلوبیخی اتحادیله اروپلا شلکل میگیلرد .در ایلن دوره سیاسلت
گذاریهای هستهای ایران در پاسخ به سیاستهای اتحادیه اروپلا و یلرف آمریکلایی در
قبال ایران بر حس

موارد ذیل شکل گرفته بود:

 )1تالش برای ساخت امهلاس داخللی ملابین گروههلا و مریانهلا پیراملون مسللله
هستهای ایران )2 ،معرفی نهودن سیاست گذاریهای توسلعه هسلتهای بله عنلوان املری
حیثیتی در افکار عهومی ایران )3 ،سیاستهای مردم گرایانه و آوردن آنان در صحنههای
مستقیم سیاسی برای حهایت مدی از انرژی اتهی به عنوان حق مسلم )4 ،تلالش بلرای
وارد کللردن بللازی ران مدیللد بلله مسلللله هسللتهای و خللارج کللردن انحصللار پرونللده و
مذاکرا  )5،تالش برای خارج کردن پرونده از حوزه سیاسلی بله حوزههلای حقلوقی و
قرار دادن آن در چوارچوبهای حقوقی و دایره آژانس بینالهللی )6 ،قایعیت در حفل
چرخه سوخت هستهای (نسیم اهلل اماقلو)7 ،)22 :1385 ،
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از دی ر برنامههای سیاست گذاریهای هستهای ایران در این بازه زملانی میتلوان از
استفاده ایلران از تعارضلا

بینالهلللی ملابین بللوک شلرق و غلرب در مولت توسلعه

هستهای ،تالش برای نفوذ در کشورهای موان سوم ،غیر متعولد و کنفلرانس کشلورهای
اسالمی برای حهایت سازی از مسلله هسلتهای ایلران و  ...نلام بلرد .در ایلن بلین نقلش

تأث ر اتحادیه اروپا

محدودیتهای یرف اروپایی و مهنوعیت و توبیخهای آنلان در مقابلل ایلران نیلز حلا ز

بر

اههیت است .ایران نیز راهبردهای خود را در تقابل با این موارد برنامه ریزی مینهاید.

س استگذاریهای
هستهای ایران در
دوره ریاست

دلیل تخاصمی شدن سیاستهای هستهای ایران در پرتو تاثیرات اتحادیهه اروپها در

()1389-1392

دولت هشتم و نهم
ههانطور که در روند تاریخی بیان گردید ،سیاست گذاریهای هستهای ایران تحت تلأثیر
سیاستهای یرف اروپایی قلرار داشلته و در یلی دوره  2012-2004رونلد تخاصلم و
درگیری اروپاییها با نظام مهووری اسالمی ایران ،سیاست گذاریهای هستهای ایلران را
به نحو فزاینده ای تحت تأثیر قرار میدهد .در این قسهت تالش میگردد تا با تهسک به
رویکرد ر الیسم توامهی د یل شکل گیری شد

جمهوری
احمدینژاد

گیری سیاسلتهای توسلعه هسلتهای

ایران مورد واکاوی قرار گیرد و د یل آن معین شود.

 )1تأثیر قطعنامهها بر تشدید روند سیاست گذاریهای رئالیستی هستهای ایران
یکی از مواردی که از منظر رویکرد ر الیسلتی کشلورها را تحلت تلأثیر قلرار میدهلد و
سیاست گذاریهای آنان در قبلال یکلدی ر را تغییلر میدهلد ،مسللله تحلریم و تشلدید
محرومیتشان از سوی دی ر بازی ران بینالهللی است .این مسللله در حلوزه هسلتهای در
قال

تحریمها و قطعنامههای هستهای نهود مییابد .در یی این دوره قطعنامههایی که بر

علیه ایران به ویژه از سوی یرف اروپایی تدوین میگردد ،رویله ای ر الیسلتی و تقلابلی
داشته است .اروپا تالش مینهود تا با حداکثر سازی هزینه بر علیه ایران ،مسلله هسلتهای
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کشور را مدیریت نهاید .این قطعنامهها ن لرش یلرف ایرانلی را نیلز نسلبت بله یلرف
اروپایی-غربی ههراه با بدگهانی و تعارضهای منافع محور نهود و امکان شلکل گیلری
فضای ر الیسم توامهی را در سیاست خارمی متقابلشان افزایش میداد .شروس این مورد
در سالهای  2005-2004بوده که برای اولین بار بدبینیهای فزاینده یرف ایرانی نسلبت
به یرف غربی اروپایی شد

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

میگیرد .در این بازه زمانی قطعنامههایی که توسلط یلرف

اروپایی-غربی بر علیه ایران تدوین میشود ،نیز افزایش مییابد .قطعنامه شلورای حکلام
برای تعلیق غنی سازی و پی یری میکانیسم ماشه نهودی از این مقوله بوده اسلت (نسلیم
اهلل اماقلو.)40 :1386 ،
ایران نیز در پاسخ ویی به ایلن سیاسلت تحریهلی و تلوبیخی در او
ر الیسم توامهی را مورد پی یری قرار میدهلد و در قالل

 ،2005رویله

نامله بله ملدیر کلل آژانلس

بینالهللی اتهی از سر گیری فعالیتهای هستهای  UCFاصفوان را خواستار میشود .این
درخواست منجر به ملسه فوق العاده شورای حکام در دی ماه  1384میگردد که مجدداً
یرف اروپایی بر محدود سازی سیاست گذاریهای هستهای ایران تاکید میکنلد (نسلیم
اهلل اماقلو.)39 :1386 ،
این بیانیه نیز از سوی ایران ،مصداقی از تعامل ر الیستی و درگیرانه اتحادیه اروپلا بلا
مسلله هستهای ایران مورد شناسایی قرار میگیرد .قطعناملههای بعلد از سلال  2005ایلن
روند را تشدید میکند .تصوی

قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد که اتحادیه

اروپا در آن نقش فزاینده ای داشلته در تغییلر رویلههای سیاسلت گلذاریهای هسلتهای
مهووری اسالمی ایران در این بازه زمانی فلوق ،تاثیرگلذار بلوده اسلت .قطعنامله 1696

شرایط را برای قرار گیری ایران ذیل فصل  7منشلور شلورای امنیلت نیلز مویلا میسلازد
(قطعنامه  ،1696سایت سازمان ملل متحد).
به مرور دامنه تحریم و قطعنامهها گسترده میشود و به دی رحوزههای نظامی ،توسعه
ای ،اقتصادی و درمانی نیز سرایت میکند .استفاده یرف اروپایی-غربی از شورای حکام
در  24سپتامبر  2005نیز بر مبنای تالش برای سل

حقوق قانونی ایران معرفی میشلود.

این قطعنامهها از سوی یرف ایرانی به عنوان نهودی از رویکردهای ر الیستی و درگیرانه
نظام بینالهلل با کشور در حوزههای هسلتهای ملورد شناسلایی قلرار میگرفلت .ارسلال
پرونده هستهای ایران به شورای امنیت ،تحلت فشلار برخلی کشلورهای اروپلایی ماننلد
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فرانسه ،ان لستان و آلهان شکل میگیرد که نقش محوری اروپاییها در ال لوی ر الیسلم
توامهی نهایان میشود .در این قطعنامه تهامی فعالیتهای مرتبط بلا غنلی سلازی و بلاز
فرآوری هستهای مورد رصد و محدودیتهای مدی قرار میگیرد (روزنامه اعتهاد مللی،
 4دی .)11 :1385
تحریم ژو یه  2006شورای امنیت و قطعنامه  1696نیز تعلیق غنی سازی اورانیلوم را
به ایران امر میکند .قطعنامه  1737نیز در ههان سال تصوی

گردیده و بر مبنلای فصلل

هفتم منشور سازمان ملل ،ایلران را تودیلد میکنلد .قطعناملههای (1747ملارس ،)2007
(1803مارس (1835 ،)2008سپتامبر  )2008و (1929ژو لن  )2010کله توسلط شلورای
امنیت سازمان ملل تصوی

میگردد نیز سیاست گذاریهای هستهای ایران را تحت تأثیر

قرارداده و آنان را توامهی مینهاید (.)Cordesman, Al-Rodhan, 2006: 213
در کنار قطعنامهها ،تحریمها نیز در روند افزایشی سیاست گذاریهای هستهای ایلران
را تحت تأثیر قرار میدهد .در این دوره تحریمها شرایط را برای شلکل گیلری احسلاس
خطر و تودید از سوی یرف اروپایی-غربی ایجاد میکند و دست اه سیاست خارمی نیلز
در تالش بوده تا ن رشی مقابله مویانه را مورد پی یلری قلرار دهلد .در ایلن دوره درک
دست اه سیاست خارمی کشور برای با بردن تکنولوژیهای سطح با ی هستهای ایلران
به عنوان راهی در مقابل این زیلاده خلواهی و تحریمهلای قطعنامله ای از سلوی دی لر
بازی ران مبتنی بوده است.

تأث ر اتحادیه اروپا
بر
س استگذاریهای
هستهای ایران در
دوره ریاست
جمهوری
احمدینژاد
()1389-1392

 )2شکلگیری احساس تهدید-هراس ایران نسبت به اتحادیه اروپا
مسلله درک تودید آمیز و هراس از اقداما

یلرف اروپلایی نیلز در سیاسلتگذاریهای

هستهای ایران تاثیرگذار بوده است .این امر به دلیل بدبینی یرف ایرانی به یرف غربلی-
اروپایی صور

میگیرد.

گذار اتحادیه اروپا از دیپلهاسی به تودید ،بر رویکردهای دسلت اه سیاسلت خلارمی
مهووری اسالمی ایران تأثیر میگذارد .در سال  2005ایران نیز بر مبنلای هراسلی کله از
تصهیها
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و تعامال

ر الیستی یرف اروپایی در مریان مذاکرا

داشته ،حقوق هستهای

را در تقابل با درخواستهای بازی ر مقابل اعالم کرده و مقابلله را در دسلتور کلار قلرار
یرف مقابل ادارک کرده بود ،توان امنیتی و

میدهد .ایران بر مبنای تودیداتی که از مان

ساخت موازنه قوا را در دستور کار قرار میدهد و سیاست گذاریهای هسلتهای خلود را
نیز بر این امر استوار میسازد.
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

 )3تالش برای بازدارندگی تکنولوژیکی هستهای از سوی طرف ایرانی
ههانطور که در چوارچوب نظری بیان گردید ،مسلله تکنولوژیهای سطح با ی هستهای
به عنوان یک شاخص برای ساخت بازدارندگی و موازنه قوا در رویکرد ر الیسم توامهی
مورد معرفی قرار میگیرد .نیاز به بازدارنلدگی هسلتهای بلر مبنلای افلزایش تواناییهلای
تکنولوژیک هستهای ایران نیز در این بازه زمانی به خوبی قابل مشاهده است .این مسللله
به نظر میرسد که در دولت احهدینژاد مورد پی یری قرار میگیرد .در این شرایط است
که دست اه سیاست خارمی ایران درصدد دستیابی به فناوریهای هستهای به عنوان امری
بازدارنده در مقابل تودیدا

یرف اروپایی و تضهینی امنیتی بلرای تقابلل بلا آنلان و در

مقابل سیاستهایشان است .تجارب تاریخی ایران از تودیدا
در پی یری این روش مؤثر بوده است .تودیدا

یرف اروپایی-غربی نیلز

منطقهای علیله ایلران و ن لاه بدبینانله و

ضد امنیتی کشور به یرف مقابل نیز شاخص با اههیتی بوده کله در یلی ایلن ملد
ن رشهای مهووری اسالمی ایران تأثیر میگذارد .به صلور
توامهی بر این اعتقاد است که امنیت ،ثبا

بلر

کللی رویکلرد ر الیسلت

و موازنه به عنوان پایههای محکم منافع یلک

کشور میباشند که بر مبنای بازدارنلدگی فنلاوری هسلتهای شلکل میگیلرد ( Landau,

 .)2012از این روی افزایش تواناییها و فناوریهای هستهای از سوی یلرف ایرانلی بله
عنوان امری موازنه بخش و مهانعت کننده یلرف مقابلل از تولامم ملورد معرفلی قلرار
میگیرد ( .)O, Neil, 2009: 49یکی دی ر از علواملی کله بلر هلراس و تودیلد یلرف
ایرانی تأثیر داشت ،مسلله محیط امنیتلی پیراملون مرزهلای مهولوری اسلالمی ایلران در
افغانستان و پاکستان و حهله  2003به عراق و اختالفلا

ایلران بلا کشلورهای عربلی و

تودید اسرا یل نسبت به ایران بوده است که این مسا ل نیاز مهولوری اسلالمی را بلرای
افزایش تواناییهای تکنوللوژیکی هسلتهای را افلزایش میدهلد ( Segen, Waltz and

.)Betts, 2007
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از این رو درک ایران برای برنامههای فناوری هستهای و ایجاد بازدارنلدگی از یریلق
فناوریهای هستهای پیچیده ،امری بوده است که قابلیتهای نظلامی تولامهی و دفلاعی
ایران را افزایش داده و به عنوان عاملی در موت بازدارندگی و ثبا

منطقلهای و ملذب

نفوذ و پرستیژ کشور بوده است (.)mayer, 2003: 26
در این ال و به نظر میرسد که ادراک ایلران بلرای دسلتیابی بله ایلن تکنولوژیهلای
هستهای در مقابل سیاستهای یرف اروپلایی بلر مبنلای تلالش بلرای حلل خطلرا
تودیدا

امنیتی ،ایجاد پرستیژ سیاسلی منطقلهای ،بلا تر بلردن مرتبله قلدر

منطقهای و استقالل خواهی در تصهیم گیریهای امنیتی از قدر

و

و امنیلت

هژمون بوده اسلت .در

این بین یرف اروپایی-غربی نیلز تالشهلای ایلران را لزوملاً بلرای دسلتیابی بله سلال
هستهای مورد معرفی قرار میداد و این در حالی بود که دست اه سیاست خلارمی ایلران،
تالش برای ساخت به

اتم را ضروری نهیدید ،بلکه دستیابی به تکنولوژیهای سلطح

با ی هستهای ،به عنوان امری موازنه ساز مدنظر دولتهردان قرار داشت .یرف آمریکلایی
نیز رصدی دقیق بر فعالیتهای هستهای یرف ایرانی داشت .آمریکاییها بلر ایلن اعتقلاد
بودند که بازی ر ایرانی برای شکافت اورانیوم به حد نظامی تلالش گسلتردهای نهودهانلد
(.)Aliboright and ea al, 2012: 8

تأث ر اتحادیه اروپا
بر
س استگذاریهای
هستهای ایران در
دوره ریاست
جمهوری
احمدینژاد
()1389-1392

 )4منزلت یابی هژمونیک ایران در مقابل سیاستهای طرف اروپایی
یابی دولت ایران در مقابل یرف اروپایی مورد تومله دسلت اه سیاسلت خلارمی

قدر

کشور قرار داشته است .قدر
شاخصی بوده که به شد

یرف اروپایی-غربی از یریق این مذاکرا

هسلتهای نیلز

مورد تومه بازی ران بینالهللی قلرار میگیلرد .ههلانطور کله

بیان گردید یرف اروپایی بر این اعتقاد بود که ایران درخواست افلزایش تکنولوژیهلا و
تواناییهای هستهای خود را در موت رسیدن به منزلت هژمونیک ملورد نظلر قلرار داده
است .از آنجایی که در ر الیست توامهی رقابت زمانی به پایلان میرسلد کله دولتلی بله
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مرحله هژمونیک برسند ،این مسلله مذاکرا

هستهای را نیلز تحلت تلأثیر قلرار میدهلد

(نصری .)238 :1386 ،هر دو بازی ر اروپا و ایران در تالش بودند تا وضعیت هژمونیلک
را تصاح

نهایند و سیاست اتحادیه اروپا در این حوزه بر سیاست گذاریهای هسلتهای

ایران تأثیر میگذارد .ایران درک تودید آمیزی از سیاستهای اتحادیه اروپا در قبال ایران
داشته و از یریق سیاست گذاریهای هستهای به تالش برای منزلت یابی های هژمونیک
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

مبادر

میکرده است.
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 )5عدم پایبندی طرف اروپایی-غربی به برجام و تأثیر آن بر سیاستهای هستهای ایران
یکی از عواملی که منجر بله پی یلری سیاسلتهای ر الیسلتی ایلران در حلوزه هسلتهای
گردید ،مسلله عدم پایبندی دقیق و شفاف یرف اروپایی به تعولداتش نسلبت بله ایلران
بوده است .ایران بر مبنای این عدم تعود یرف غربی ،در سلال  2005اعلالم میکنلد کله
یرف غربی و اروپایی ،مایل نیست که ایران حتی در چوارچوب  NPTنیلز فعالیتهلای
هستهای صلح آمیز خود را پی یری نهاید و در صلورتی کله ایلران در مقابلل فشلارها و
تودیدا

یرف غربی و نظام سلطه ایستادگی زم را نداشته باشد ،امکان از دست رفلتن

امنیت و منافع ملی حیاتی ایران ومود دارد (مو نا و محهدی.)142 :1387 ،
احساس تودید و عهل نکردن یلرف غربلی (آمریکلا و اروپلا) نسلبت بله تعولدا
هستهای یکی از د یل اصلی وشروس کننده روند تولامهی ایلران در مقابلل غلرب بلوده
است.

 )6زیاده خواهی های طرف اروپایی-غربی و و تأثیر آن بر سیاستهای هستهای ایران
در یی دوره احهدینژاد ،تیم سیاست خارمی ایران بر این اعتقاد بود که عالوه بلر علدم
تعود یرف غربی-اروپایی نسبت به تعودا  ،مجهوعه زیاده خواهی هایی را نیز آنان در
دستور کار قرار داده و تالش میکنند فراتر از قوانین ،ایران را محلدود سلازند .ایلران در
اکتبر  2004بر مبنای اعتهادی که به یرف مقابل داشت ،به بازرسان آژانس انلرژی اتهلی
امازه میدهد که از مجهوعه نظامی صنعتی کالهدوز بازرسی داشته باشند و ههچنین در
ژو ن  2004نیز بازرسیهای از مجهوعه لویزان و سایت نظامی پارچین در ژانویله 2005
نیز مورد موافقت ایران قرار میگیرد .علی الرغم ههکاریهای یرف ایرانی ،اتحادیه اروپا
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تالش گستردهای را در این بازه زمانی برای ارماس پرونلده هسلتهای بله شلورای امنیلت
داشته و ههین مسلله در شرایطی کامالً غیر حقوقی و سیاسی شده ،به ضرر ایران صور
میگیرد .مسلله زیادخواهی هلای یلرف غربلی سلب

گردیلد تلا سیاسلت گلذاریهای

هستهای ایران روندی ر الیستی به خود گیرد.

تأث ر اتحادیه اروپا
بر

 )7احتمال درگیری-تحریم نظامی و تأثیر آن بر سیاستهای هستهای ایران
مسلله احتهال حهله و درگیریهای نظامی و ههچنین گسترش تحریمهای نظامی بر علیه
ایران نیز یکی از شاخصهای اساسی بوده است که در یی این ملد

بلر سیاسلت ذاری

های هستهای ایران تأثیر میگذارد .از سال  2005به بعد یرف ایرانی به این نتیجه رسلید
که اروپاییها درصدد میباشند تا رویهای ر الیستی را برای تقابل نظلامی و مولار نظلامی
ایران در دستور کار قرار دهند و از این روی تاکید بر قدر
اسالمی ایران ،شاخص با اههیتی در تعامال

نظامی و موشکی مهولوری

ایران و اتحادیه اروپا بوده است.

تحریمهای نظامی و ر الیستی بر علیه ایلران نیلز نهلودی دی لر از تقابلل نظلامی دو
بللازی ر بللوده کلله شللکل گیللری رویکردهللای مللرتبط بللا ر الیسللم توللامهی در حللوزه
سیاست ذاری هستهای را موم

گردید .ههانطور که بیان گردید تحریمهای یرف غربلی

و اروپایی بر علیه برنامههای هستهای ایلران ،رونلد فزاینلده و گلام بله گلام داشلته و در
مراحل بعدی از سطح غنی سازی هستهای فراتر رفتله و هرگونله فنلاوری و تکنوللوژی

س استگذاریهای
هستهای ایران در
دوره ریاست
جمهوری
احمدینژاد
()1389-1392

برای سیستم موشکی و پرتابی ایران را نیز مورد نظر قرار میدهد (روزنامه اعتهاد ملی4 ،
دی .)1385
سیاستهای ر الیستی اتحادیه اروپا نسبت به مسلله هستهای مهووری اسالمی ایران،
در سالهای  2006-2005نهود واضحتری را داشت و تیم سیاست خارمی ایران بر ایلن
اعتقاد گردید که کشورهایی غرب و ههچنین اتحادیه اروپا تالش دارند تا قدر

نظلامی

کشور را نیلز از بلین بلرده و تواناییهلای دفلاعی ایلران را کلاهش دهنلد .ایلن املر بلر
سیاست ذاری های هستهای و موشکی ایران تلأثیر میگلذارد .در ایلن دوره قطعناملههای
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یرف اروپایی بر ارتباط بین سال های نظامی ،موشکی و مسللله هسلتهای ایلران تاکیلد
داشته است .از سویی دی رافزایش تواناییهای نظامی و موشلکی ایلران بلرای تقابلل بلا
تحریمها در دستور کار قرار میگیلرد .ایلران از سلویی دی لر از احتهلال حهلله نظلامی
مستقیم یرف اروپایی-آمریکایی بر علیه حاکهیت ملی کشور هراس داشته اسلت .ایلران
اعالم میکرد که تجربه عراق صدام و حهله نظامی دولت آمریکا بله ایلن کشلور کله بلر
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پژوهشهای
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مبنای ادعای داشتن سال های کشتار مهعی و انودام موشکهای میان برد صدام صور
گرفته است ،سناریویی بوده که در قبال ایران نیز امکلان پی یلری دارد .از ایلن رو نلوعی
هراس از حهله نظامی یرف غربی به افغانستان  2001و علراق  2003حوزههلای امنیتلی
پیرامونی ایران را درگیر نهوده بود .در این شرایط بلود کله دوللت ایلران در مقابلل ایلن
احتهال توامم و حهله نظامی ،رویکردی توامهی برای دفاس در ملورد بقلا و مومودیلت
خود را در دستور کار قرار میدهد .در این دوره صحنه درگیریهلای ر الیسلتی مسلتقیم
ایران و یرف اروپایی به میزان زیادی رشد میکنلد و در ایلن ارتبلاط اسلرا یل ،اتحادیله
اروپا و آمریکا و  ...نوعی ههراستایی منفعتی بر علیه ایران را پیدا مینهایند که آنان را در
تقابل با هژمونی منطقهای ایران قرار میدهد (روزنامه آفتلاب یلزد 4 ،دی ،1385

.)2

این موارد نیز بلر سیاسلت گلذاریهای هسلتهای ایلران تلأثیر میگلذارد و دسلتیابی بله
تکنولوژی هستهای به عنوان گامی در موت پاسخ ویی به این تودیدا
ایرانی بوده است .قطعنامه مارس  2007نهود واضلحی از تعارضلا

از سوی یلرف

یلرف اروپلایی در

حوزههای نظامی بر علیه ایران بوده که فراگیر شدن دامنه تحریمها به حوزههای نظامی را
موم

میگردد (اسفید وامانی ،ایالعا

سیاسی-اقتصلادی شلهاره  .)46 :220دسلت اه

سیاست خارمی ایران در حوزه سیاست ذاری های هستهای تالش میکرد تا نفوذ و انقیاد
نظامی اتحادیه اروپا را با برنامههای هستهای و موشکی خود حل نهاید .اتحادیه اروپا نیز
برای مقابله با این رفتار ایران تالش میکند تا تهامی افرادی که با برناملههای هسلتهای و
موشکی ایران در ارتباط بودهاند را تحریم نهاید (قطعنامه  1747شلورای امنیلت ،سلایت
شورای امنیت سازمان ملل متحد).
 )8درگیریهای منطقهای با طرف اروپایی-غربی و تأثیر آن بر سیاست هستهای ایران
یکی از مواردی که سب

شکل گیری رویکردهای توامهی و تحریهی یرف اروپلایی در
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قبال ایران و به تبلع آن سیاسلت ذاری هلای هسلتهای تولامهی کشلور گردیلد ،مسلا ل
منطقهای حل نشده مابین یرفین بوده است .از سویی یرف ایرانی تالش میکرد که برای
به دست آوردن ام القرای موان اسلالم در دوره احهلدینژاد تلالش نهایلد و در فضلای
خود را پی یری کنلد .نبردهلای نیلابتی ملابین

آنارشی خاورمیانه سیاست خارمی خا

ایران ،عربستان ،آمریکا و ناتو در منطقه نهودی از این امر بوده اسلت ( Mabon. 2013:

بر
س استگذاریهای

.)101

هستهای ایران در

ایللران بلله دلیللل نداشللتن متحللد قابللل اتکللا در منطقلله ،خألهللای امنیتللی را در دوره
احهدینژاد حس مینهود و توانلایی سلرمایه گلذاریهای گسلترده در حلوزه نظلامی و
مانورهای پرهزینله را نداشلته و تلالش میکلرد بلرای حلل خألهلای امنیتلی کشلور ،از
تکنولوژی هستهای به عنوان هزینه کردی برای امنیت سود ببرد (هانتر.)131 :1392 ،
از سویی دی ر خأل امنیتی در عراق نیز تعارضا
احهدینژاد شد

میبخشید .به صور

ایلران و اتحادیله اروپلا را در دوره

کلی دولت روی کار آملدن نلوری الهلالکی بله

واسطه شکل گیری دولت شیعی مورد حهایت مدی ایران ،شرایط را برای نفوذ ایران در
عراق فراهم آورده بود و ههین مسلله سلب

شلکل گیلری درگیریهلایی ملابین یلرف

اروپایی و ایرانی گردید ( .)Cordeman, 2014: 263قدر های منطقلهای ههراسلتا بلا
یرف اروپایی-آمریکایی نیز دچار تعارضا

مستقیم و غیر مسلتقیم بلا ایلران میگردنلد

(عربستان ،امارا  ،ترکیه و .)...بحران سوریه نیز که از سال  2011شروس گردیده بلود بله
صور

تأث ر اتحادیه اروپا

غیر مستقیم رویارویی یرف ایرانی و اروپایی را موم

گردیلده بلود .در نتیجله

دوره ریاست
جمهوری
احمدینژاد
()1389-1392

ایران تالش میکرد تا با استفاده از موازنه تکنوللوژی هسلتهای ،ایلن بحرانهلا را کنتلرل
نهاید و سیاست ذاری های هستهای خود را بر این مبنا سامان بخشد.
نتیجهگیری
ههانطور که بیان گردید ،یکی از اصلی و استراتژیک ترین راهبردهای مهووری اسلالمی
ایران در حوزه تعامال

بینالهللی بر پایه سیاست گذاریهای هستهای کشور تحقق یافته

است و این امر بعد از دهه  80شهسی روندی فزاینده مییابلد .نقلش اتحادیله اروپلا در
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ههراهی با یرف آمریکایی (و حتی در مواردی سرکردگی تقابل با ایران) به ویژه بعلد از
 2004امری واضح بوده که در سلالهای  2008تلا  2012بله صلور

فزاینلده ای رشلد

مییابد .تلالش اتحادیله اروپلا بلرای موازنله سلازی ،سلاخت تودیلد ،تحلریم ،تلوبیخ،
محرومیتهای متنوس و  ...بر علیه ایران در قال

قطعنامهها ی گونلاگون نهلودی از ایلن

مسلله است .مهووری اسالمی نیز در بازه زمانی مذکور در مقابل این هراس ایجاد شلده
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از سوی یرف اروپایی درصدد ساخت موازنه ،دست یابی به منزلت هژمونیک ،حل خلأل
امنیتی مومود ،قدر

یابی منطقه ای و  ...بلوده کله ایلن املر بلر سیاسلت گلذاریهای

هستهای کشور نیز تأثیر میگذارد .ایران در این بازه زمانی رفع تعلیقهای هستهای ،فعلال
کردن سانتریفیوژهای هستهای و ورود به مرحله صنعتی هسلتهای ،تلالش بلرای امهلاس
افکار عهومی داخلی در حوزه فعالیتهای صلح آمیز هستهای ،ن لاه بله شلرق و تلالش
برای افزایش تعداد شرکت کنندگان در مذاکرا  ،تالش برای یارگیری از کشلورهای در
حاشیه مانده و غیر متعود موان برای موضوس هستهای و روند رو به افزایش فعالیتهای
هستهای و موشکی ایران و  ...را مورد پی یری قرار میدهد.
بر مبنای ال وی ر الیسلم تولامهی تالشهلای ایلران در حلوزه سیاسلت ذاری هلای
هستهای ،کوششی برای کس

منزلت یابی و به دست آوردن قدر

نسبی در تعلامالتش

با یرف اروپایی-غربی بوده اسلت کله در مقابلل قلدر های هژملون مولانی صلور
میگیرد .هراس از قطعنامهها ،بدعودیها و حتلی حهلله نظلامی یلرف اروپلایی-غربلی
نسبت به ایران نیز در پی یری این ال لو ملؤثر بلوده اسلت .ایلن سیاسلتهای امنیتلی و
ر الیست توامهی برخی هزینهها را بر حوزههای اقتصادی و توسعه ای ایلران نیلز بلاقی

میگذارد .از سویی دی ر امهاس ملی نیز در سطح نخب ان منجر به شلکل گیلری دوگانله
ر الیست توامهی در مقابل رویکردهای وابست ی متقابل میگردد و برخی از نخب ان بلر
توسعه اقتصادی و بوبود وضعیت معیشتی مردم به مای پی یری رویکردهای امنیتی تاکید
میکنند .این امر منجر به چرخش برخی از سیاست ذاری های هستهای ایران بله رویکلرد
مدید (به ویژه در سال  1392و انتخاب حسن روحانی) میگردد.
به صور

کلی در بازه زمانی  2004تلا  2012و بله ویلژه بعلد از  2008ههراهلی و

ههراستایی اتحادیه اروپا و آمریکا برای فشار بر ایران و کنارگذاشتن فعالیتهای هستهای
میگیرد که این امر ،ههانطور که در متن بیان گردید ،پاسلخ ویی ر الیسلتی

کشور شد

توامهی را نیز از سوی یرف ایرانی موم
به صور
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میگردد.

کلی در یی این دوره بر مبنای رویکرد ر الیست توامهی و صریح دوللت

احهدینژاد عالوه بر این که تواناییهای هستهای ایران به عرصلههای بینالهلللی نهایلان
میگردد ،تقابل مدی رویکردهای بینالهللی در موازنه سازی و تقابل ر الیستی بلا ایلران

تأث ر اتحادیه اروپا

نیز قابل مشاهده است .بر مبنای رویکرد ر الیسم توامهی تضاد و کشهکش عنصر اصلی

بر

مسلله هستهای ایران و یلرف اروپلای معرفلی میشلود کله از سلاختار آنارشلیک نظلام

س استگذاریهای

بینالهلل نشأ
تصهیها
اقداما

گرفته بود .در این شرایط بازی ران بر مبنای اقداما

تولامهی یکلدی ر،

مقتضی را اخذ نهوده بودند و مسلله خودیلاری و علدم ایلالس دو بلازی ر از
و نیا

توامهی و احساس تودیداتی که از یکدی ر داشتهاند ،بر تصهیمسازی و

سیاستگذاریهایشان تأثیر داشته است.
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احمدینژاد
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