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 چكيده

کزه در اااي   4931تابسزتان  ي بزرر  در  ها ايران و قدرت اي هستهتوافق  

 اي هسزته  برنامزه  شدن  اي، منجر به محدود هستهي ها تحريمشدن  برداشته 

سیاسز   گیزري    هز  يی مهزم دربزارج    هزا  مدت شد، سوال  ن در میانايرا

دنبزال يزافتن     اس . اين مقاله بزه  آوردج  به و ود  میاسال خار ی  مهوري  

سزم  سیاسز    پاسخ به اين سوال اس  که آيزا ايزن توافزق، ايزران را بزه      

ملكرد سیاسز   ؟ بررسی رفتار و عاس  دادج سوق  تر  وياج  خار ی مصالحه 

  در اااي چشزم  ايهسزته که ايران بعد اا توافق  دهد می ن  خار ی ايران نشا 

 ايزن   بزران  سزم   ، بزه اي هسزته  برنامزه  پوشی اا برخزی ابعزاد کلیزدي    

در امینزه   .کنزد  مزی   حرکز   هزويتی  و امنیتزی  امینه دو در ها محدودي 

 ،«پیشرف »اي، موااي با تاکید بر مسايلی مانند  هسته هويتی، بعد اا توافق 

توسزعه   و ، شاهد ادامه اصزرار بزر تحقیزق    «لمیقالل عاست» و« خودباوري»

اا افزراي  قابزت تو زه بود زه دفزاعی      اي هستیم. در حواج امنیتی،  ستهه

گزرفتن   هزاي امنیتزی و سزرع      تا گسترش دامنه ژئوپلیتیك اقزدا   گرفته

ا زااج  سابقه مانند  هاي امنیتی بی نامه موشكی و همچنین برخی رويكردبر

 انبزه   به روسیه يا حضور نظامی چنزد نوژج اج نظامی هوايی پايگ استفادج اا
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بزودن حرکز  ايزران بزه سزم        دهنزدج  زدي    ها، نشزان   در خارج اا مرا

 اس .   برانیي ها  سیاس 

 کليدی واژگان

 خزار ی ايزران، برنامزه    اي، بر ا ، امنیز ، هويز ، سیاسز      توافق هسته

 .موشكی

 مقدمه

هـای اابـل     شاز بخ ایرانمنجر به این شد که « برجام»معروف به  2+2ایران و  2932تیر  59توافق 

پـذیرفت کـه هفـت ااـدام      پوشی کنـد. ایـران    ای خود برای میان مدت چشم هسته توجهی از برنامه

 درصـدی خخیـره   39کـاهش  ، اراك سنگین  آب تحقیقاتی رآکتور بازساخت و بازطراحیشامل کلیدی 

کیلـوگرم   922کردن خخیره این نوع اورانیوم در سـح  زیـر    با غلظت پایین و تعهد به محدود ورانیوما

(، IR.1آوری و انبـار سـانتیریفیواهای ن ـد شـده )     ، جمـ   درصد 9617تولید نكردن اورانیوم باالی ،

گذشـته   و حال اختالف زدایی از ابعاد مورد  و ابهامالحاای  ، اجرای پروتكل  تغییر کاربری سایت فوردو

- تحـریم کردند کلیـه   وسیه و چین تعهد، رای انجام دهد. در مقابل، اتحادیه اروپا و امریكا هسته  برنامه 

بـود، در    یران وضـ  شـده  ا ای برنامه هستهرا که به دلیل  ای ، چند جانبه و یك جانبهالمللی بین ی ها

تیـر   53شـورای امنیـت در    5592ا ت وید احعنامه اثر کنند، روندی که ب ، لغو یا بی روندی مشخص

 خورد.  کلید 2932

آمـد،    ال کشمكش بین ایران و غرب به دستس 29که بعد از حدود  2+2ای ایران و  هسته توافق 

مـاه بعـد از    55آورد. ایـن توافـق حـدود     وجـود   خارجی ایران بـه  سیاست ی مهمی را درباره ها  پرسش

، Khamenei.ir. )آمـد  دست   خارجی به سیاست در « نرمش اهرمانه»اره سخنان رهبری انقالب درب

سیاسـت  گیر در   ترین مرج  ت میم شدن این رویكرد از طرف کلیدی  ( در امریكا، محرح51/1/2935

انتخاب حسـن روحـانی، آمـاده    پنداشته شد که ایران با از این جدی  ای هایران، به عنوان نشان خارجی 

 .بگیرد  پیش انعحاف پذیرتر درست رویكردی ا 

به یك توافق موات شش ماهه و بعد از نزدیك  (5222 نوامبر 52) 2935 آخر 9در  2+2ایران و  

رسیدند. همزمان بـا   توافق  معرف به برجام به « مشترك  اادام جام   برنامه »به دو سال مذاکره، بر سر 

سیاسـت   شد که خارجی آمریكا محرح   سیاستسازان  ت میم توافق و بعد آن، این بحث در محافل و 

 تـوان  آیا می داشت؟ خواهد مخت اتی چه و کرد خواهد حرکت سمتی چه به توافق از بعد ایران خارجی 
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  گفـت  داد؟  خـارجی سـو      سیاستبیشتر در  جویانه  م الحه اادامات سمت به برجام را از پس ایران

داد این سـوال کـه    ، نشان2932تیر  52تایمز در  آمریكا با نیویورك  جمهور رییس  اوباما گوی باراك و

کرد یا نه، در باالترین سحوح  خواهد تغییری دیگر نیز ها  ایران بعد از توافق در حوزه خارجی سیاست آیا 

 از متفـاوتی  پایگـاه  شـما  اگـر : »گفت امریكا جمهور  رییسایاالت متحده محرح است.  گیری ت میم 

 تفكـر  نحوه شاید موضوع این باشید، داشته ایران داخل در اات ادی مبادالت و تجارت در رحاض افراد

-نمـی  حساب موضوع این روی ما البته. دهد تغییر را زداثبات یها رفتار مخارج و ها  هزینه درباره هاآن

تغییـر   ای هستهایران در سایه توافق  خارجی  سیاستاین پرسش که آیا ( 52/2/2932)فارس،  .«کنیم 

امریكـا   خـارجی  سیاست به شكلی کامال جدی در محافل دانشگاهی مرتبط با  ها  خواهد کرد یا نه، بعد

 ,AFPCشـد   محرحدر کنگره امریكا  خارجی  سیاست، شورای 5221رم آوریل از جمله کنفرانس چها

April 4, 2016)). 

کار باشـد، رفتـار    چه دولتی بر سراین که در تهران  فرض این مقاله آن است که صرفنظر از پیش 

، در هـا   هایی دارد که تغییر دولـت   و مولفه، خحوط اصلی ها  اسالمی رهیافت ی   جمهور  خارجی سیاست 

آورد. معنی و مفهوم این پیش فرض محـوری در رابحـه بـا توافـق      نها تغییرات بنیادین به وجود نمیآ

 .ایران را تغییر نخواهـد داد  خارجی سیاست نیادین رفتار این است که برجام خحوط اصلی و ب ای هسته

ی هـا   ای باعث شد ایران بـرای میـان مـدت، از جنبـه     که هر چند توافق هستهفرضیه مقاله این است 

امنیتـی و   صرفنظر کند، ولی تالش خوهد کرد به سمت جبـران ابعـاد  ای  های هسته  مهمی از فعالیت

 ی آلترناتیو حرکت کند.ها در فضا ای های هسته  هویتی فعالیت

 چارچوب نظری و مسير مقاله

از خـالل پـن    اسـت. بخـش اول مقالـه،     ه بر اساس دو نظریه ساماندهی شـده  چوب نظری مقالر چا

را « هـویتی »و « امنیتی» تر و جام  تر دو رویكرد وسی ، ایران خارجی  سیاستالد در تحلیل رویكرد غ

ی کنت والتز و اسكات سیگن دارند. در ایـن مـورد، در بخـش    ها  در دیدگاهکند که ریشه  استخراج می

دهـیم. بخـش دوم، بـر اسـاس تمـایز نظـری        مـی ، بیشتر توضـی    رویكرد دو شناختی  روش انتخاب

. شـود  ساماندهی مـی  خارجی  سیاسترولد و ماگارت اسپروت درباره محیط روانی و عملیاتی ها  سودمند

روانـی  و محـیط عملیـاتی تقسـیم      را به دو  بخش محیط خارجی سیاست یری گ  محیط ت میم  آنها

افـراد و  « محیط روانـی »بازیگران، باید به  خارجی سیاست گویند که برای توضی  رفتار  و می کنند می

و  المللـی  بـین  هستند. محیط روانی، شامل محیط  خارجی سیاست ساز  هایی نگاه کرد که ت میم  گروه
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 کننـد.  خـارجی آن را ت ـور یـا ترجمـه مـی      سیاسـت  سـازان   های اسـت کـه ت ـمیم    زمینعملیاتی 

UKESSAYS, March 23, 2015)) 

، نظرات ها  ایران، دیدگاه خارجی سیاست گیری  ها، در محیط روانی ت میم  تمایز اسپروت بر اساس

ای، اثـر احعـی و    هسـته  یری حـوزه گ ت میمکه در  شود مییی بررسی ها دنهاو  ها  ی مقامها  و ت میم

ایـران اسـت کـه بنـابر      خارجی  سیاستی این ت میمات، همان اادامات ها کننده دارند. برونداد تعیین 

. به طور خالصـه، مقالـه در   شود میظاهر  خارجی سیاست در محیط عملیاتی  ها  تقسیم بندی اسپروت

گیرنـدگان کلیـدی را بررسـی و سـپس آن را بـا       ها و نظرات ت میم  مان، موض  گیرییك روند همز

هدف مقاله، ابتدا نسبت برنامه . برای کند میایران در محیط عملیاتی تحبیق  خارجی سیاست اادامات 

شـود کـه رفتـار و     بررسـی مـی  و خارجی ایران سنجش  های غالد تحلیل سیاست   با رویكرد ای هسته

در مرحلـه آخـر، در   هـا اابـل توضـی  دادن اسـت.      ویكـرد ن رایران با کدامیك از ای ای سیاست هسته

  سیاسـت ی هـا  ، تغییـری در رویكـرد  ای هسـته راستای فرضیه مقاله، بررسی خواهد شد که آیا توافـق  

هـا اسـت و اگـر      بخـش آمـده در کـدام    ه است یا نه؟ اگر تغییری به وجـود ایران به وجود آورد خارجی

 ایران چه معنی و مفهومی دارد؟ ، برجام برای غرب وتغییری انجام نشده

 ختي دو رويكرد شنا روش انتخاب 

که بعد از انقالب اسـالمی   دهد مینشان  خارجی ایران،  سیاسترفتار  های تبیین کننده  بررسی دیدگاه

، «اووپلیتیـك »، «امنیتـی »، «ایـدوولوایك »بـر اسـاس پـن  رویكـرد      خارجی ایـران  سیاست  ،2927

رسد، تقریبا با هر پن  رویكـرد، کمـابیش    است. به نظر می تبیین شده « هویتی»و « طلبانه نظر تجدید»

، بر ایـن نكتـه   وان مثال، در ارزیابی اووپلیتیكیدهند. به عن میتوضی   توان می ایران را ای هستهرفتار 

ای  که حرکت آن را بـه سـمت گزینـه هسـته    که ایران در حوزه اووپلیتیكی ارار گرفته  شود میتاکید 

ایران را  »کند:  تحلیل میایران را با همین رویكرد   ای کند. مجتبی مهدوی برنامه هسته ناپذیر می گریز

 ,Mahdavi« )انـد. ه ، چین و اسراییل احاطه کـرد از جمله روسیه، پاکستان، هند ای هستهی ها  ادرت

2013: 27) 

. رابـرت  شـود  مـی ی ایدوولوایك دیده ها  یدگاهبازتابی از د ای هسته برنامه در رویكرد ایدوولوایك، 

ای را ایدوولوای رایـم   هسته هعقاید نخبگان ایرانی درباره مسئل و ها  اولویت» نویسد: میجی ریردون، 

ن درنظـر گرفتـه،  بـرای آن مـاموریتی     جهااست. این ایدوولوای، ایران را در مكانی ویژه از  داده شكل

کنـد. ایـن    مـی ی استراتژیك ایران را در زمینه روایت انقالبی تعیین ها  بو انتخا کند میخاص تعریف 
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 - ، محاسـبات از هزینـه  های خارجی  از تهدید ها  ایدوولوایكی هستند که ادراكها و عقاید   فرض پیش 

الی بـازیگران  ی احتمها  ی سیاسی متفاوت و تواعات درباره عوااد اادامات و واکنشها  ، گزینهها  فایده

( در رویكـرد  Reardon, 2012: 77) .«دهـد  مـی متحـده را تحـت تـاثیر اـرار       مهم از جمله ایاالت

اـدرت در    در مسیر تغییـر وضـ  موجـود موازنـه     به عنوان گامی ای هستهطلبانه نیز، برنامه  نظر تجدید

ای اسـراییل از   هسـته ات پذیرش ضمنی تسـلیخ » . دیسموند بروفی با اشاره بهشود میخاورمیانه دیده 

ی بـا  هـا  تنهـا کشـور شـیعه در منحـق    »ان را ایر(، Brophy, 2011: 56) «المللی طرف جامعه بین 

ای ابزاری ادرتمند هستند کـه بـا آنهـا     هستهی ها  سالح»کند  میداند که احساس  می« اکثریت سنی

 (Brophy, 2011:47 - 48 ) برسد.« آرزوی تبدیل به ادرت برتر خاورمیانه»به « تواند می

آنها، تلفیق  ازشود  چارچوب اابل ابول پن  رویكرد اشاره شده، در این مقاله تالش می با وجود    

دو تحلیـل شـود.   ، «هـویتی »و « امنیتـی » تر رویكرد وسی  و جام بر اساس دو  ای ایران برنامه هسته

 وجود دارد:برای این تلفیق دلیل 

ی هـا  یی جام  و فراگیر هستند که ضمن توجه به متغییرها و هویتی، رویكرددو رویكرد امنیتی  .2

. بـه طـور مثـال،    گیرنـد  مـی  دربرطلبانه را نیز  نظر های اووپلیتیك، ایدوولوایك و تجدید بیشتر، رویكرد

نكـه  دهـد، یـا ای   میایران با رهیافت امنیتی، ابعاد اووپلیتیك را نیز مدنظر ارار  ای هستهبررسی برنامه 

طلبی، به  نظر فت هویتی، ضمن در نظر گرفتن متغیر ایدوولوای و تجدیدبا رهیا ای بررسی برنامه هسته

 پردازد. های گفتمانی نیز می  گرایی و جنبه های دیگری مانند ملی  متغیر

یـه  گرایی( و هـویتی )برگرفتـه از نظر   د امنیتی )برگرفته از نظریه واا رسد دو رویكر می. به نظر 5

کنت والتـز، در  تردگی بیشتری دارد. ایران شیوع و گس ای انگارای(، در میان محققان برنامه هستهه ساز

- را سازماندهی کرده، در سححی جزیـی ساختاری  گرایی واا همان حال که در سححی کالن، نظریه 

 کند میایران را به عنوان یك مورد محالعاتی، بررسی  ای تر، برنامه هسته

 ايران ای هستهكرد امنيتي به برنامه روي

کنت والتز مقاله منااشه برانگیر خود را منتشر و ادعا کرد که گسـترش     ، 2392ر دهه ابل در سال چها

توان توا  داشت که گسترش بیشتر  می»تر به ارمغان خواهد آورد:  اثباتنی بجها، ای هستهی ها  سالح

... مـن   ( داشـته باشـد  هـا   هـا و کشـمكش    تری )در محدودکردن جنگ اثر عمیق ،ای هستهی ها  سالح

تـر   ی امیـدبخش ا، آینـده ای هسـته ی ها  دولتن با تعداد بیشتری از جهادالیل زیادی دارم که معتقدم 

خواهـد   ای هسـته دولت  29یا حتی  25، 22ن روزی شاهد جها کرد میبینی  او پیش «  خواهد داشت.
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شدن، ریشه در نظریه   ای ها برای هسته تز درباره تالش کشورفرض اساسی وال (Waltz, 1981) بود.

اطمینان » که به دنبال داند می« هایی خودیار اوتالف واحد»را  الملل او دارد که نظام بین  گرایی واا نو

ریـق  ها از ط  راهی که دولت»ترین  نوشت که مهمفرض،  او با همین پیش « ی خودشان هستند.از بقا

اگر »و سپس نتیجه گرفت: « تکردن امنیت خودشان اس نند دست به خودیاری بزنند، فراهمتوا آن می

بدسـت   )یعنی امنیت( را بدون اسـتفاده فعاالنـه از زور   ترین هدف غایی خودشان ها بتوانند مهم  دولت

شتر اش بی های احتمالی در مقایسه با دستاور ی جنگها  شود. واتی هزینه بیاورند، بخت صل  بیشتر می

پلـی زد بـه سـمت ایـن      و از همینجا بود کـه  (Waltz, 1981)  «شود شود، احتمال جنگ کمتر می

ای بـه   های هسته  که سالحاستثنا ثابت شده که هرکسی  ای، بدون های هسته  درباره سالح»استدالل: 

های   سالح»او نوشت:  (Sagan, 2007: 137)  «است ر کردهروی رفتا دست آورده با احتیاط و میانه 

)حتـی( تعـداد کمـی     ند، چونكه بعید است کسی ندانـد کـه  اه ای، اشتباده محاسبه را سخت کرد هسته

آورد ... واتی استفاده فعاالنه از زور، خـود بـه تهدیـدی     می( نیز چقدر خرابی به بار ای کالهك )هسته

 (Waltz, 1981)« شود. بدیل شود، احتمال جنگ هم کمتر میمعادل با شكستی بزرگ ت

بـه صـراحت    5225ایران گسـترش داد و در سـال    ای ها، دیدگاه خود را به برنامه هسته والتز بعد

ایـن  فرض اساسی والتز « به دست بیاورد؟ ای هستهایران باید سالح » توضی  داد که چرا معتقد است

کرده که بحران حـول برنامـه    بینی پیش ایران، امنیتی است. او  ای است که هدف غایی برنامه هسته

 د سه مسیر را طی کند: توان میایران  ای هسته

ی جدی ممكن است ایران را متقاعد کند که پیگیری دستیابی بـه  ها  . دیپلماسی همراه با تحریم2

چنـین سـناریویی اتفـا  بیافتـد زیـرا      گوید بعیـد اسـت    ها کند. با این حال، او می ای را ر هستهسالح 

ندرت از شرط بندی کند، به  ای ری که برای دستیابی به سالح هستهسوابق تاریخی نشان داده کشو»

  (Waltz, 2012: 2«. )شود میمن رف  انجام چنین کار

   ای را منجر به آزمایش نخستین سالح هسـته سناریوی دوم والتز ممكن است ایران روند طبق  .5

برسد تا هر موا  که خواسـت، بـه سـرعت     ای هسته« ظرفیت آستانه»نند ااپن به تواف کند ولی مام

دهد که ممكن است ایران به ایـن   البته والتز هشدار می« مایش کند.بسازد و آز»  ای هستهیك سالح 

 (.(Waltz, 2012: 2 - 3. آنحـور کـه بایـد کارآمـد نیسـت     « ظرفیـت آسـتانه  »نتیجـه برسـد کـه    

ای را آزمـایش   اولـین سـالح هسـته   دهد و  میایران به مسیر خود ادامه  ،سومین سناریوی والتزدر  .9

بـه صـراحت از ایـن سـناریو      دارد، ها  ای که به ماهیت دولت با همان نگاه یكپارچهاو سپس  ند.ك می

ی هـا  تـوازن منحـق  ای ایران، احساس عـدم   قد است که دلیل اصلی برنامه هستهکند و  معت دفاع می
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گران امریكایی، اروپایی  بیشتر تحلیل»گوید:  است .. او می« ای اسراییل ار هستهانح » ایران در برابر 

نتیجه احتمـالی بـن    بدترین ای هستهدهند که یك ایران مسل   سراییلی و سیاستمداران هشدار میو ا

ترین نتیجه خواهد بود و احتمـال بیشـتری   )ایرانی( به . واا  امر این است که چنینبست کنونی است

بـر عكـس   » گویـد:  او سپس این جمله معروف خود را می« ثبات  خاورمیانه را بازسازی کند.دارد که 

  سازند بلكـه آن را آیـه  نمی« روحانیونی دیوانه»ای ا عدهاین اعتقاد گسترده، سیاست )خارجی( ایران ر

« به دنبـال بقـا هسـتند.    د و  مانند خیلی دیگر از رهبران،لی دارنسازند که عقل سلیم کام هایی می  اهلل

(Waltz, 2012: 4) 

 ايران  ای هسته – مدل امنيتي

ی درگرفته است. ها های پرمنااش  خود نگاه امنیتی دارد یا نه، بحث ای امه هستهدرباره اینكه ایران برن

تـرین گـزارش    را احتمـاال بایـد کلیـدی    4(«NIS) برآورد اطالعات ملی آمریكا» 5227 گزارش سال 

ارزیابی مـا ایـن اسـت    » گوید: ای ایران المداد کرد. این گزارش می باره نگاه امریكا به برنامه هستهدر

-ای کـار مـی   ی ساخت سالح هستهدهی دولت، رو های نظامی ایران با جهت  ، نهاد5229که تا پاییز 

ارزیابی ما با اطمینان باال ایـن اسـت کـه تهـران در پـاییز      » :کند همین گزارش ت ری  می«. انده کرد 

ی خود را متواف کرده است. ما همچنین با اطمینان متوسط به باال ارزیاب ای هستهبرنامه سالح  5229

 (NIC, 2008) «است. ای را گشوده نگه داشته  ان حداال، گزینه توسعه سالح هستهکنیم تهر می

ساله ایران با عرا  که در آن حكومت صدام بـدون مخالفـت مـوثر     9وااعیت این است که جنگ 

ی گیرندگان رده بـاال   ت میمگرفت، های نامتعارف را به کار  های شیمیایی و دیگر سالح  جهانی سالح

اد، ولـی  ی نظامی سو  دها  ن تسلیحات نامتعارف در سبد گزینهداد جمهوری اسالمی را به سمت ارار

تبـدیل  « ت ـمیم سیاسـی یكپارچـه   »باره وجود ندارد که این روند به یك  در این  تقریبا شواهد جدی

وگو با محسـن رفیـق دوسـت معـاون اسـبق سـپاه         به گفتشده باشد. گرت پورتر نویسنده امریكایی 

 خمینـی  اهلل  آیـت  بـه » کنـد  میکه او در این گفت و گو فاش اشاره کرده  5222در سپتامبر پاسدران 

 دیـدار  دو در وی ولی کند آغاز را شیمیایی و ای هسته سالح ساخت برای کار ایران که کرده دنهاپیش

بـا اشـاره بـه تشـدید جنـگ       پـورتر  «اسـت.  دانسته اسالم مغایر را جمعی کشتار یها  سالح جداگانه،

 نظـر  تغییر باعث جدید وضعیت بود امیدوار دوست  رفیق گویدکه می 2397شیمیایی عرا  با ایران در 

 جنـگ  میـدان  در کنـد  نمی فرای»نشد:  ایجاد ایران رهبر ت میم در تغییری، ولی شود خمینی( امام)

                                                                        

1 .National Intelligence Estimate 
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 حـق  فقـط  شـما  و است حرام ییها  سالح چنین تولید هستیم، کار این مخالف ما ،ها  شهر در یا و باشد

 بـا  خمینـی   (امـام ) کـه  آورد مـی  یاد به دوست  رفیق» نویسد: میپورتر . «دارید را دفاعی وسایل تولید

 و مـن  بـین  تفـاوتی  چـه  گـاه    آن کنیم، تولید شیمیایی سالح ما اگر» که پرسیده وی از جدی لحنی

ی رهبـری انقـالب نیـز    هـا   هـادر دیـدگاه    همین مسئله بعد (52/7/2939، )تابناك «بود؟ خواهد صدام

 ( 1/7/2932 ،فارس) .است شده منعكس 

، 4311وق  ايران در اکتبزر    مهور  ريیسرفسنجانی  می شها  با اين حال، برخی به سخنان 

 بیولوژيزك  يهزا   سزال   و شیمیايی يها  بمب» کنند که گفته اس : دو ماج بعد اا  نگ اشارج می

 اا دفزا   براي حداقت را نهاآ بايستی ما شوند؛ تولید توانند می راحتی به بمب اتمی فقرا هستند و

د همانگونزه کزه آنتزونی    رسز  ( بزه نظزر مزی   Global Security) .«نداريم  دور نظر اا خودمان

- نزه هسزته  دلیت براي )گراي ( ايران به گري ترين مهماحتماال  نگ عراق، »گويد  کوردامن می

 يزك  کزه ايزن تمايزت بزه      دي و زود نزدارد   ولی شواهد، (Cordesman, 2012) بودج« اي

، عمدتا بزر  اي امنیتی ايران به برنامه هستهكرد باشد. روي  شدج تبديت «يكپارچه سیاسی تصمیم»

تعبیزر  « ژاپزن  اي هسزته مزدل  »اساس مدلی قابت توضیح اس  که برخی مانند کن  والتر آن را 

   (Waltz,2012:2 - 3) .کنند می

 ايران ای هستهرويكرد هويتي به برنامه 

نگـاه  له هویـت اسـت. در   مسـئ خارجی ایران، تاکید بر   سیاستنگارانه به ه ا نقحه عزیمت رویكرد ساز

 تعامـل  و مقایسه در «خود» این ولی دارد «خود» از بازیگر یك که است تعریفی نگارانه، هویتا  ه ساز

از همـین   (2 - 9: 2935مرتضویان، ) شود. می بازسازی زمان مرور به و گرفته  شكل دیگران با مداوم

با رویكـرد امنیتـی بـه    خورد و نقحه افترا  آن  میکلید « هویت»نقحه توجه رویكرد سازه انگارانه به 

را بـا رویكـرد   ایـران   ای سانی مانند والتز که برنامه هستهگیرد. برای ک ای ایران شكل می برنامه هسته

ی اتمـی در دسـتان جمهـوری    هـا   سـالح مهم نیست؛ اینكه  ها  دولتدهند، ویژگی  امنیتی توضی  می

له ایـن  مسـئ » نـد: ک یا جمهوری خلق کـره، تفـاوتی نمـی    متحده امریكاایران باشد یا ایاالت   میاسال

اشد، مانند هر کس دیگری را داشته ب نهارا دارد، بلكه هر کسی که آ ها  سالحنیست که چه کسی این 

بدون » گوید: والتز م رانه می (Sagan, 2007: 143)  «ست.ا کند که تا حاال آنها را داشته  رفتار می

کـرده   روی رفتار کرده، با احتیاط و میانه  ست پیداد ای های هسته  ت شده که هرکسی به سالحستثنا ثابا

ی اتمی فقط یك مق ـود دارنـد، فقـط یـك     ها  سالح»گوید:  ( او میSagan. 2007: 137« )است.
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( در مقابل رویكرد امنیتـی، بـرای   Sagan, 2007: 145« ).منظور، آنهم چیزی نیست جز بازدارندگی

بلكـه کلیـدی    مهم، نهااست نه ت« یا چه برنامه»به دنبال « چه کسی»که رویكرد هویتی این سوال 

کنند ولی هـی  تضـمینی    میبازدارندگی ایجاد  ای های هسته  پذیرد که سالح است. اسكات ساگان می

جـواب دهـد. بـر     هـا   گوید، در همه موارد و همه دولـت  ه بازدارندگی آنگونه که والتز میوجود ندارد ک

بـودن،   ند که همـه آنهـا صـرف نظـر از سـكوالر     بی ها را مانند توپ بیلیاردی می  دولتخالف والتز که 

ها را ماننـد    امیان دیدگاه هویتی، دولتی یكسانی دارند، حها ، رفتاربودن بودن یا سوسیالیست  اسالمی 

 گویـد:  شان، باید آنهـا را گشـود. سـیگن مـی    ای بینی رفتار هسته نند که برای پیش بی جعبه سیاهی می

شوند و در چه شـرایحی   میاحتماال منجر به بازدارندگی موفق  ای هستهی ها  سالحبرای درك اینكه »

را بـازکنیم و   ها  داخل دولتسازی  م جعبه سیاه ت میم احتمال )بازدارندگی( شان کمتر است، نیاز داری

«  ( را در دسـت دارد. نهـا ی اتمـی یـا ادوات )مربـوط بـه آ    هـا   یت سالحینیم چه کسی کنترل و مدیربب

(Sagan, 2007: 138 ) 

  ی متفاوت رويكرد هويتيها  پاسخ

 دارد: چند ویژگی مهم ای رویكرد هویتی به برنامه هسته 

از  عنوان بخشـی ایران به  ای های متفاوت به رفتار هسته  راه را برای پاسخ اول اینكه این رویكرد 

مد نظـر اـرار دادن ایـن جملـه      با خارجی سیاست گشاید. ممكن است محقق  خارجی آن می  سیاست

 «بـود  خواهـد  صدام و من بین تفاوتی چه گاه آن کنیم، تولید شیمیایی سالح ما اگر» :خمینی امام

در سیاسـت  گیـر نهـایی    خمینی به عنوان ت میم  ( به این نتیجه برسد که امام52/7/2939)تابناك / 

 سو  نخواهد داد.  ای   گاه ایران را به سمت سالح هستهخارجی، هی 

هـایی متفـاوت نیـز      دولت، راه را برای پاسخ« به سیاهجع»با این حال، رویكرد هویتی با گشودن  

د محسـن رفیـق   نهابـا اسـتناد پیشـ    خارجی سیاست کند. به طور مثال، ممكن است محقق  هموار می

در نهایت  ،ای ن علی رغم حكم به حرمت سالح هستهکه ایرا گیری کند ، نتیجهخمینی دوست به امام

 خواهد رفت.  ای به سمت ساخت سالح هسته

جودیتی ی دولت محور که دولت را موها  هویتی این است که بر خالف نظریه ویژگی دوم رویكرد

 دگرگـون شـونده و متغیـر اسـت.     ها  دولتدانند، در رویكرد هویتی، هویت  های ثابت می ثابت با رفتار

 بـا  مـداوم  تعامـل  و مقایسـه  در «خـود » ایـن  ولی دارد «خود» از بازیگر یك که است تعریفی هویت

 چگونـه  کـه  کنـد  مـی  بیـان  گونـه  ایـن  ونت» :شود می دگرگون زمان مرور به و گرفته  شكل دیگران
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 ایـن  دیگـری  و فرستد می دیگری برای اینشانه دارد وضعیت از )یك( که برداشتی اساس بر «خود»

 بـه  عالمتـی  تفسـیر،  ایـن  اسـاس  بـر  و کنـد  می تفسیر وضعیت از «خود» برداشت مبنای بر را نشانه

 عنـوان  بـه  دیگـری  و خـود  هویـت  که است تعامل این در و دهد می پاسخ «خود» و دهد می «خود»

 و شـود  می خلق مشترك شناخت که است بستر این در پس. گیرد می شكل راید یا دشمن یا دوست

  )55 - 252: 2935مرتضویان، ) .«دهد می رخ اجتماعی یادگیری

ثابتی نخواهد داشت. ممكن است زمانی برآینـد   ای هستهدر بستر چنین رویكردی، ایران سیاست 

 تولیـد  شـیمیایی  سالح ما اگر» در مقابل صدام شكل بگیرد:« خود» سازی بر اساس برداشت ت میم 

در « خـود »برداشـت از   و زمانی دیگر، بر اساس «بود خواهد صدام و من بین تفاوتی چه گاه آن کنیم،

تغییـر  »نی به نام امریكا شكل بگیرد، امریكایی که به گفته سیگن در ایران به دنبال جها برابر هژمون

چیزی است که  ای هستهح که به این اعتقاد برسند که سال کند میایرانیان را تشویق »است و « رایم

 (Sagan, 2007: 144« )در میان مدت به آن نیاز دارند.

رسد که هـدف   میویژگی سوم رویكرد هویتی این است که بر خالف نگاه امنیتی، به این نتیجه ن

یی ایران به عنوان یك دولت، لزوما دستیابی به سالح اتمی است. هویت مفهومی دگرگون شونده نها

زمـانی در   گویـد  مـی . آنگونه که سـیگن  کند میاست که یك دولت آن را در رابحه با دیگران تعریف 

ی بـزرگ شـده بـود    هـا   دولـت تبـدیل بـه عامـل پرسـتیژ ملـی       ای هسته، آزمایش سالح 2312دهه 

(Schmidt, 2008: 21 با این حال، برای دولتی مانند ایران با چشـم )  ایـران  »از هـویتی تبـدیل   انـد

 «غربـی  جنـوب  آسـیای  ی منحقـه  سـح   در فنـاوری  و علمـی  اات ـادی،  اول جایگـاه »به « 2222

(Khamenei.ir:95 احتماال همانگونه که  مایكل هرزوگ )ی انرای ها  توسعه زیر ساخت»  :گوید می

 (Schmidt, 2008: 65« )است. ل به موضوع پرستیژ ملی شده غیر نظامی تبدی ای هسته

 ايران ای هسته – مدل هويتي

شـدن   ای هسـته بـه سـمت    هـا  محرك کشور نهای امنیتی تها  که انگیزه کند میتاکید اسكات سیگن 

چیسـت   ای هستهبه سمت سالح  ها ای برای توضی  اینكه محرك کشورنیستند. او یك مدل سه پایه

و « بورکراتیـك داخلـی  »ی هـا   ی امنیتی، معتقـد اسـت کـه راابـت    ها  طراحی کرده و عالوه بر انگیزه

 ای هسـته را بـه سـمت    هـا  نیز کشور« شدن و هویت  المللی مدرن بین ی هنجاری ها نماد»همچنین 

نـد  توان مـی  ای هستهی ها  سالحکه  گوید میی هویتی ها . سیگن در رابحه با متغیردهد میشدن سو  

وری و مدرن شدن تبدیل و بازتـاب  یی اضافی به مسایل امنیتی بدهند و به نماد پیشرفت فناها کارکرد
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شناسـانه،   از منظـر جامعـه   »دهـد:   مـی ( او توضـی   Schmidt, 2008: 63). یت یك ملت باشندهو

ای شبیه به پـرچم، خحـوط   خدمات دهندهی ها ند کارکردتوان می نهای آها  سالحی نظامی و ها  سازمان

 (Schmidt, 2008: 21)هوایی و تیم المپیك داشته باشند. 

 ای هسـته به سمت سـالح   ها  دولتی حرکت ها  البته سیگن به طور عمده بحث خود را بر انگیزه 

  رفتـار  ی هویتی، راه را برای بكارگیری آن بـرای توضـی  ها  جنبهمتمرکز کرده ولی تمرکز مدل او بر 

 2929بـه سـال    ای هسـته ی جدی ایـران در برنامـه   ها  دارد. اولین گام می ای ایران گشوده نگه  هسته

وزیر وات، در مالااتی کوتـاه بـا علـی اکبـر اعتمـاد،       ، زمانی که امیر عباس هویدا نخست گردد میبر

 (32کند. )یوسفی،  را به او ابالغ می ایران اتمی انرای سازمان دستور شاه برای تاسیس

را در چـارچوب   نهایی است که سیگن آها  ، همان گرایشاین برنامهاولیه  حركم رسد به نظر می 

 .دهـد  میتوضی  « سمبل پیشرفت فناوری، مدرن شدن»ی هویتی محرح و با مفاهیمی مانند ها  بحث

(Schmidt, 2008: 63)   ی هـا   سـته سیاسـت  را بخشـی از حلقـه بـه هـم پیو     ای هسـته شاه برنامـه

ی پیشرفته غربی کند. با ها ست ایران را وارد باشگاه کشورتوان میدانست که از نظر او  میمدنیزاسیون 

ایـران داشـت. علـی اکبـر اعتمـاد       ای هستهی امنیتی برنامه ها  جنبهشاه نیم نگاهی هم به ، وجود این

 سـال،  پـانزده  سـال،  ده اگـر  منحقه در» :نویسد از اول شاه میایران  میرییس وات سازمان انرای ات

 از دارد را اش نظـامی  برتـری  کـه  کند احساس ایران یعنی. بخورد هم به تعادل این دیگر سال بیست

 چحـوری : کـردم  سـوال . شود می محرح دیگر جور یك مسئله ـ کنار به شوروی البته ـ دهد می دست

 روز بایـد  شد، عوض وض  اگر ولی دانم، نمی را روز آن شرایط. دانم نمی من: فرمودند شود؟، می محرح

 اتمی بمد است ممكن روز آن حاال. یموبر باید راهی چه کنیم صحبت بنشینیم باید نو، از روزی نو از

 (2932 )یوسفی، .«شود محرح

-مـی   در ایران خواندهی انقالبی هویت ها  جنبهو محوریت آنچه که  2927واوع انقالب در سال  

فـاوت بـه آن   گیری نگـاهی مت   ز اولویت خارج کرد بلكه باعث شكلرا ا ای هستهبرنامه  نها، نه تشود 

 امام نزد بودند، آلمان درای  هسته دانش آموختن مشغول که ایرانی ، دانشجویانشد. در آستانه انقالب

 ای هسـته  یهـا   نیروگاه تأسیس و ای هسته بر  در آن، تولید که کردند پخش یها اطالعی پاریس در

یك سال بعـد،   )7/9/2935. )تسنیم، بود شده معرفی کشور به بزرگ خیانتی عنوان  به بوشهر جمله از

« آشـكار بـه خلـق ایـران     ، خیانتیای هستهی ها  نیروگاه»ای با عنوان اسالمی مقاله روزنامه جمهوری 

 (2:2929، علویمنتشر کرد. )

یی سـازمان نیافتـه بـرای تكمیـل     هـا   تـالش  2917عرا  در سال هرچند در طول جنگ ایران و 
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ایـران پدیـد    ای هسـته ای درباره  شروع برنامـه  نیروگاه بوشهر انجام شد، ولی چارچوب سازمان یافته

گیـری   شـكل  ی شیمیایی از سوی عـرا  در طـول جنـگ، باعـث     ها  سالحنیامد. بكارگیری گسترده 

رسـد بعـد از    ه نظر میب ولیزوم حرکت به سمت تسلیحات نامتعارف شد، یی پراکنده درباره لها  دیدگاه

 خـورده   شمسی کلید 2972بار در اواخر دهه  ای با تمام ابعاد آن، اولین  هستهیك برنامه واوع انقالب، 

( مجاهدین خلق برای اولین بار فـاش  2992 )مرداد 5225در آگوست است.  علنی شده 2992و د دهه 

(  IAEA, 2017) اسـت.  ای هسـته که ایران در نحنز و اراك در حال تاسیس دو مرکز مخفـی   ندکرد

داد ایران به سـمت یـك    میبعد از تاسیسات اتمی بوشهر، این دو مرکز اولین مراکزی بودند که نشان 

 ی رییس سازمان انـرای اتمـی در  . علی اکبر صالحکند می ای ملی مستقل داخلی حرکت  هستهبرنامه 

ی مختلفی تاکید کرده که دلیل حرکت ایران به سمت برنامه غنی سازی مستقل اجتنـاب  ها گو و گفت 

 کـردیم  فكـر  این به هم نیروگاه ساخت مورد در: »ی ایران بوده استها ی غربی از تامین نیازها  طرف

 «رفتـیم.  سـازی  غنـی  سـمت  بـه  بنـابراین  بسـازیم  خودمان باید پس دهندنمی ما به را سوختش که

 ,Lewisانـد )  ند که از ساخت این مراکز محل  بودها ه( مناب  اطالعاتی امریكا گفت92/22/32، تسنیم)

انـرای اتمـی را از سـاخت ایـن دو مرکـز محلـ         المللی  بینولی ایران به طور رسمی آاانس  (2006

  .بود  كردهن

( از 92)بهمـن   5229فوریـه   انـرای اتمـی در   المللـی  بـین   نساامحمد البرداعی مدیرکل وات آ

 ایران خواست پروتكل الحاای توافقنامه پادمان با آاانس را امضا کنـد.  تاسیسات نحنز بازدید کرد و از 

(NTI, 2011 )حكام آاانس ارایه کرد، با تالش  د و گزارشی که البرادعی به شورای متعااد این بازدی

انـرای   المللـی  بین  حكام آاانس  یه ایران در شورایلین احعنامه علی غربی از جمله آمریكا اوها کشور

خواسـت کـه غنـی سـازی      مـی اتمی ت وید شد که ضمن تاکید بر امضای پروتكل الحاای، از ایران 

ایـران در شـكل جدیـد آن     ای هستهاین، نقحه شروع پرونده  (IAEA, 2017)اورانیوم را تعلیق کند. 

انگلـیس(، در سـال   وسوم به تروویكای اروپا )فرانسه، آلمـان،  بود که با شروع مذاکرات ایران با گروه م

ای جدید شد. این مذاکرات بعد از یك دوره تعلیق ه از طریق مذکره، وارد مرحلهبرای حل مسئل5222

 المللـی  بـین  ااانـس   حكام شورای 5221نتیجه ماند و در فوریه غنی سازی اورانیوم از طرف ایران، بی

 (IAEA, 2017) ایران را به شورای امنیت سـازمان ملـل ارجـاع کـرد.     ای تههسانرای اتمی، پرونده 

 ایران بود.  ای هستهاین، نقحه آغاز بحرانی شدن پرونده 

ی هـویتی اولـین   هـا   جنبهرسددر دوره جدید نیز  به نظر می انگیز باشد، ولی بر ممكن است تعجد 

 از نیم نگاه امنیتی به این برنامه نیز صـرف  توان میایران بوده است، هرچند ن ای هستهمحرك برنامه 
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ران ایـ  هسته ی ابتدایی شروع پرونده ها  پایه ایرانی از سال های بلند  گیری مقامنظر کرد. بررسی موض 

یك جنبه هـویتی در رابحـه بـا تعریـف      ای هستهدستیابی به ادرت  دهد میبه شكل جدید آن، نشان 

،بـه فاصـله کوتـاهی بعـد از     2995رد. رهبری انقالب در اول فروردین ماه خود در رابحه با دیگران دا

 بـه  دشـمنان  چشـم  کـوری  بـه  را اتمی فنآوری خود ما» :گوید میایران  ای هستهله شدن مسئ  محرح

 در کمـك  بدون توانستند خود ما درخشان و جوشان یها استعداد و متفكّرین جوانان، ... آوردیم دست

 بمـد  ساختن از غیر ای هسته و اتمی فنآوری. آورند دست به را فنآوری این آرام آرام سال، چند طول

 اتمـى  سـالح  ى لهمسـئ  له،مسـئ  جـا  این در که دانند مى»( Khamenei.ir :2/2/2995) «.. است اتم

ی هـا   در سخنان اکثر مقام( Khamenei.ir :53/9/2932. )است ملت یك استقالل ى لهمسئ نیست؛

، «علـم « »پیشـرفت »های مشترکی مانند   ، کلید وااه2995جمله رهبری انقالب بعد از سال ایرانی از 

، در رابحه با یك متغیر خارجی ماننـد تبـدیل   «استقالل علمی»، «خودباوری»، «جوانان»، «فناوری»

 خورد. می، به چشم 2222در ایران  های منحقایران به ادرت 

ای سال گذشته بـه عنـوان برنامـه    22طی حدود  ای هستهمه در سح  افكار عمومی ایرانیان، برنا

و امنیتـی دانشـگاه مریلنـد،     المللـی  بـین  . محالعه مشترك مرکز محالعات است شده مهم و ملی تلقی 

، به طور متوسط از هر 5222تا  5221ی ها  بین سال دهد مینشان  IranPoll.comدانشگاه تهران و 

 22 دهـد  مـی . همین نظر سنجی نشان اند ایران را بسیار مهم دانسته ای هستهنفر، برنامه  9ایرانی  22

هـای اخیـر     دسـتاورد ایـران در سـال    تـرین  مهمدرصد ایرانیان در پاسخ به این پرسش که به نظرتان 

  (Mohseni, 2015: 8) دانند میدستاورد ایران  ترین مهمرا « ای هستهبرنامه »اند که  چیست، گفته

 امنيت -ه هويت گر

 و علمـی  اات ـادی،  اول جایگـاه »بـه  « 2222ایـران  »ی هویتی ماننـد دسـتیابی   ها  جنبههرچند 

شده کـه برنامـه    ( باعثKhamenei.ir :29/9/95) «غربی جنوب آسیای ی منحقه سح  در فناوری

ایـران در   ایهسـته له ایران ارار بگیرد، ولی جنبه هـویتی مسـئ  را به شكلی جدی در دستور  ای هسته

. یك بار دیگر است شده و امنیت ملی دگرگون  خارجی سیاست طول زمان در تعاملی مداوم با مسایل 

 چگونـه  کـه  کند می بیان گونه این ونت» کنیم: میمرور  ها  دیگاه ونت را درباره نحوه دگرگونی هویت

 ایـن  دیگـری  و فرستد می یدیگر برای اینشانه دارد وضعیت( یك) از که برداشتی اساس بر «خود»

 «خـود » به عالمتی تفسیر، این اساس بر و کند می تفسیر وضعیت از «خود» برداشت مبنای بر را نشانه

 یـا  دوسـت  عنـوان  به دیگری و خود هویت که است تعامل این در و دهد می  پاسخ «خود» و دهد می
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 یـادگیری  و شـود  می  خلق مشترك شناخت که است بستر این در پس. گیرد می شكل راید یا دشمن

له رسی نظریه هویتی ونـت در زمینـه مسـئ   بر (55 - 252: 2935، )مرتضویان.« دهد می  رخ اجتماعی

که محرك اولیه این برنامه در گستره کنونی آن، همان تعریـف از خـود    دهد میایران نشان  ای هسته

ل منحقه بوده است ولـی ایـن بسـتر در طـول     در مقایسه با دیگری در بستر تبدیل ایران به جایگاه او

ی هـا   ایران  به شكل جدید آن در سال« ای خود هسته»از  ها  . اولین سیگنالاست شده زمان دگرگون 

با درخواست برای دسترسی به اورانیوم غنی شده برای استفاده در راکتـور تهـران و    2972پایانی دهه 

 مـا » :گویـد  مـی اکبر صالحی رییس سازمان انـرای اتمـی    گرفت. علی های غربی، شكل  امتناع طرف

 (3/3/2935) فارس،  «ندادند. سوخت ما به ولی نداشتیم را درصد 52 سازی غنی تولید اساسا ا د

سیگنال طرف غربی به ایران امتناع از فروش سوخت به ایران بود و ایران نیز بـر اسـاس همـین    

ـ » :گویـد  میبرداشته است. صالحی « ای هستهخود »، دومین گام را به سمت «دیگری»برداشت از   هب

« م.کـردی  تولیـد  ازهانـد   همـان  بـه  کـه  داشتیم نیاز رآکتور یك برای کردیم، تولید ندادند و سوخت ما

ای اسـت کـه ایـران در    ( فاصله چند ساله امتناع غرب و تولید سـوخت در ایـران، دوره  2935 )فارس:

خـود را   ای هسـته ی هـا   ، فعالیتکنند میی غربی آن را مخفی تعبیر ها  که طرف ای اعالم نشدهبرنامه

« جدیـد  ای هستهخود »ی اولیه برای یك برنامه غنی سازی، به ها  زیرساخت نبرد و با ساخت میپیش 

ایران، این بار از طرف یك بازیگر سوم به نام سازمان مجاهدین خلق « جدید ای هستهخود »رسد.  می

ی غربـی از  ها  رسد بخش مهمی از تعریفی که طرف میو به نظر  شود میمعرفی  المللی بین به جامعه 

ت که ایـن بـازیگر ثالـث ارایـه     نیز، همان ت ویری اس اند آورده ایران به دست « دای جدی هستهخود »

ت ویری متفاوت از  کند می، تالش ای هستهگیری پرونده   شكلی اولیه ها  است. ایران طی سال کرده 

ی غربی متفاوت است. محمد البرادعی رییس ها  ارایه کند که با برداشت طرف« جدید ای هستهخود »

ی هـا   و مقـام  کنـد  مـی انرای اتمی به ایران دعوت و از تاسیسات نحنز بازدید  المللی  بینوات آاانس 

تفـاهم   ای ناشـی از سـو     هسـته   ای ایران به برنامه سالح هستهکه تعبیر برنامه  کنند میایرانی تاکید 

 از غیـر  اضـیه  حقیقـت  و شـود  مـی  مبحـث  خلـط  ی،ا هسـته  سـالح  و یا هسته فناوری بین» است:

 (Khamenei.ir:2/2/2999 )  «.ستنهاای

سـفیر سـابق سـوییس در    « تـیم گولـدمن  » ، از طریـق 5229نكته اابل توجه اینكه، ایران در مه 

-مـی   ی از مسایل بین دو کشور اراوها ره با امریكا بر سر دامنه گستردهتهران، طرحی جام  برای مذاک

ه تروریسـم و همچنـین   های و همكاری اات ـادی، مسـئل   منحقنیت کند که در آن مسایلی مانند  ام 

، شیمیایی و بیوتكنولوای نیز خکر شده، ولـی دولـت جـورج بـوش     ای هستهمسایل مربوط به فناوری 
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نتیجه مانـدن مـذاکرات   بی (Davenport, 2014) .کند می جمهور وات آمریكا این طرح را رد رییس 

انـرای   المللی بین ایران از آاانس  ای هستهله ، ارجاع مسئبه تروویكا ایران و سه کشور اروپایی معروف

ایـران را   و ارار گرفتن آن تحت ف ل هفت منشور ملل متحد، 5222اتمی به شورای امنیت در سال 

-مـی ایـران سـو    « ای هسته خود»در رابحه با « دیگری»آرام آرام به سمت برداشتی جدید از هدف 

 است تعامل این در»در تشری  دیدگاه هویتی خود گفته  همانحور که الكساندر ونت، برداشتی که دهد 

برداشـت جدیـد ایـران    « گیرد. میراید شكل  یا دشمن یا دوست عنوان به دیگری و خود هویت که

ایـران   مهـار بـه عنـوان ابـزاری بـرای      ای هسـته ی غربی، سعی دارند از پرونده ها  این است که طرف

 ى مسـئله  ما اگر کنندمی خیال که کسانى آن. است بهانه ىا ههست انراى ى مسئله: »کنند میاستفاده 

 اسـت،  فشـار  ى مسئله مسئله،. کنندمی خحا شد، خواهد حل مشكالت کردیم، حل را ىا هسته انراى

 Khamenei.ir) «.بزننـد  زمـین  را انقـالب  میخواهنـد  بیاورنـد؛  در زانـو  بـه  را ملـت  یك میخواهند

که در سایت رهبـری انقـالب    شود میی بعد به ادری تقویت ها  این برداشت طی سال (21/1/2993:

رونـدی کـه    ( Khameni.ir:59/7/2932 )، شـود  میبه یك کلید وااه تبدیل « است بهانه ای هسته»

یـا همـان   « دیگـران »کوششی برسازانه برای انعكاس این دیدگاه به جامعه در رابحه بـا   دهنده   نشان

 ی غربی است.ها کشور

از مسـایل  ای طرحی جام  برای مذاکره با امریكا بر سر دامنـه گسـترده    5229ایران که در سال 

، «خود»رابحه با در « دیگری»تاثیر همین برداشت جدید از هدف  بود، تحت   بین دو کشور اراوه کرده

 هی  در»ساله تعحیل کرد:  9را برای یك دوره حدودا  ای هستهله مذاکره مستقیم با امریكا بر سرمسئ

 وااعـی  مفهـوم  مذاکره .... نمیكنیم مذاکره امریكا با ما امریكا، با خودمان اختالف مورد مساول از یك

 Khamenei.ir) .«اسـت  داده  دسـت  از و نـدارد  خـودش  یها طرف با امریكا مذاکرات در را خودش

:2/2/2992) 

ن محمد جواد ظریف وزیر خارجه جدیـد ایـرا  آورد.  وجود شرایط جدیدی به  2935انتخابات خرداد 

کمپین ضد ایرانـی بـه   »آنچه که او « بردن بین   یت ازنهاکردن و در   خنثی»با اولویت  2935در مرداد 

خوانده، مذاکرات « ایران ای هستهپرونده « کردن  امنیتی» بانیان امریكایی آن برایرهبری اسراییل و 

کشـیدن   ت ویر اییل و ایاالت متحده با بهاسر» است را شروع کرد. ظریف معتقد 2+2ن و ایرا ای هسته

زدایی از ایران هستند و ابزار اصلی این کمپین  به دنبال مشروعیت نی جهاایران به عنوان تهدید نظم 

سـاز   انی که از نگاه ایران، کامال دست صل  آمیز ایران است، بحر ای هستهبرنامه  بر سر« بحران»نیز 

 (Zarif, 2014: 3) «پذیر است.  و در نتیجه بازگشت
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 دهـد  مـی سال اخیر نشان  22ایران در  ای پرونده هسته بررسی تعامل ایران و بازیگران دخیل در 

از ایران شده که لزوما با خود اولیه ت ـوری  « دیدج ای خود هسته»گیری  باعث شكل که این تعامل، 

هـای امنیتـی نیـز      به جنبه به شكلی ناخوآگاهای در طول زمان  هستهایران منحبق نیست. این هویت 

پیوند مبهم بین ت ـمیمات حمایـت از   »گوید که برخی محققان از نوعی  سیگن میاست.   گره خورده

و آن را به عنوان عامل نفوخ و امنیـت   کنند میصحبت  المللی بین و پیشبرد پرستیژ  ای هسته)برنامه( 

به دلیل  ای هستهبا توسعه سالح  ها است که بیشتر کشور کارستین معتقد« کنند. میالمداد  المللی بین 

 ای هـای هسـته    که در طول زمان، به بحـث  کند میمخالفند، ولی او تاکید  نهامنفی موجود از آ 4تلقی

ایـن   (Schmidt, 2008: 20). شـود  مینیز اضافه  نها، یك معنای نمادین مرتبط به هویت آها  دولت

 اتمـی  سالح ی همسئل ه،مسئل» است: های ایرانی به خوبی منعكس   ی مقامها  گیری موضوع در موض  

  (Khamenei.ir :29/22/2992 ) «.است ملت یك استقالل ی همسئل نیست؛

کردن سیاسـت تغییـر رایـم در     گوید که آمریكا با دنبال تر گذاشته و می پیش پا از این همسیگن  

 چیزی ای هسته سالح که برسند اعتقاد این به کند می تشویق را ایرانیان» ایران، ای هستهبرابر برنامه 

، در مـورد ایـران  » مایكل هرزوگ درباره ایران معتقد است: .«دارند نیاز آن به مدت میان در که است

نظامی تبدیل به موضـوع پرسـتیژ ملـی شـده، موضـوعی کـه عـدم         ای هستهی ها  توسعه زیر ساخت

« د نیاز به اسـتقالل و م ـونیت در پرسـتیژ را بیشـتر کنـد.     توان میی غربی با ایران ها  دولتهمكاری 

(Schmidt, 2008: 65) 

گذشـته شـواهد جـدی از    ایـران طـی دو دهـه     ای رآیندی، هرچند بررسی پرونده هستهدر نگاه ب

یـا   ای هسـته رسـد هویـت    مـی  نظـر  دهد ولی بـه   ای را نشان نمی به سمت سالح هستهحرکت ایران 

 ای است. ایران برنامه هسته جدی شده  ایران طی این مدت دچار دگرگونی« ای هستهخود »اصحالحا 

آگاهی تلـویحی   خود کلید زد، ولی از این های منحقپرستیژی به جایگاه برتر  - نگاه هویتیبا خود را 

-هستهی نظامی داشته باشد، بلكه سالح ها  جنبهد توان می نهانه ت ای هستهکه برنامه نیز برخوردار بود 

ایـران،  « ای هسـته خـود  »به « دیگران»د به عنوان ابزار بازدارندگی تلقی شود. در واکنش توان می ای 

، سالحی که حـداال  ای است هستهایران به دنبال سالح  ای هستهخود  این برداشت غلبه پیدا کرد که

زرگی از تعـامالت و گفتمـان در   . بر اساس همین برداشت حجم بکند میبرای ایران بازدارندگی ایجاد 

از تعامالت تحریمی گرفته تا ترور دانشـمندان   است؛ گرفته   ای ایران شكل هستهه حوش مسئل و  حول

گرفتـه  « اادام بازدارنده»و « اادام پیشگیرانه»ی نظامی مربوط بهها و سناریو ها  از دکترین؛ و ای هسته

                                                                        

1 .Attitude  
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 New داد. اتمی، چیز زیادی را تغییر نخواهـد تا کسانی که معتقدند دستیابی ایران به یك یا دو بمد 

York Times, Feb. 1, 2007)) 

هایی که   وضعیت هرلحظه از این خارجی ایران در سیاست گیرنندگان   ت میمبه طور طبیعی، 

و هویت  اند رسیده« ایران ای هستهخود »ی جدیدی از ها  ساختند، به آگاهی های غربی برمی  طرف

ی آغازین دهه ها  . اگر زمانی در سالاست شده ایران نیز بر اساس همین تعامل دگرگون  ای هسته

ما »و « شود ی، خلط مبحث میا هستهی و سالح ا هستهبین فناوری » کرد: می،ایران اصرار 2992

 گیرد: می ، ادبیاتی متفاوت شكل 2932ین دهه ی نخستها  در سال« ای نیاز نداریم.اصوال سالح هسته

توانست جلوی او را  داشته باشد، آمریكا به هی  وجه نمی ای هستهاگر ایران اراده میكرد که سالح »

ی دردسر است که حاال  برای یك کشوری مثل کشور ما مایه ای ههستسالح » یا اینكه:« بگیرد

 (Khamenei.ir ،52/2/2932) «تف یل این بماند.

« دیگـران »سـاله بـا    52تا  22ایران در یك روند تعاملی « ای هستهخود »تغییر  دهنده  نشان این 

شـكل گرفـت و   « از خود دیگران»و « خود از خود»ایران ابتدا بر اساس برداشت  ای هستهاست. خود 

ی هـویتی کـه اکنـون دیگـر بـه      ها  جنبه، است شدهی هویتی جدیدی منتهی ها  جنبهدر طور زمان به 

 مسایل امنیتی نیز گره خورده است.

 ايران خارجي سياست برجام و 

با دستور کار خنثی سـازی و در   2935 مرداد محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی در

ایـران خوانـد، مسـئولیت     ای هستهحول برنامه « بحران غیر ضروری»یت از بین بردن آنچه که او نها

ماه مذاکره چندجانبه کم سـابقه میـان تـیم     52ایران را بر عهده گرفت. نتیجه حدود  ای هستهپرونده 

بـا   5229( کـه از مـارس   2+2عضو شورای امنیت سازمان ملـل و آلمـان )   پن مذاکره کننده ایران با 

مذاکرات مخفی ایران و امریكا در عمان شروع شده بوده، ابتدا منجر به یك توافق موات معروف بـه  

 در« برنامه جامعه اادام مشترك )برجام( »یت به نهاو در  5222نوامبر  52در « برنامه اادام مشترك»

ر نحـوه برخـورد بـا    د 4«تغییر مسـیر بنیـادین  »این توافق نشانه  شد. در مقدمه برجام، 5222جوالی 

 اـادر  را ایـران »شـده کـه اجـرای موفقیـت آمیـز برجـام        شده و توافـق    ای ایران فرض هستهبرنامه 

اسـتیفا کـرده و در    «را آمیـز   صل  مقاصد جهت ای هسته انرای بر خود حق کامل طور خواهدکرد به

 ( 2932 :واخ) .ایران منجر شود ای هستهله شدن مسئ نهایت به عادی 

                                                                        

1. Fundamental Shift 
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 ای هسـته ، منجر به پایان بحـران غیـر ضـروی در پرونـده     2+2بین  ای هستهآیا در عمل، توافق 

شد، پاسخ مثبت بـه    تشری « هویت –گره امنیت »ایران خواهد شد؟ آنچه در این مقاله تحت عنوان 

 .  کند میاین پرسش را دشوار 

 برجام و رويكرد امنيتي

ی هـا   گیری حجم بزرگـی از گفتمـان   شكل گذشته موجد  ایران در طول دو دهه ای هستهبرنامه 

، دولـت  ای هسـته گیری پرونـده    شكلی ها  . در اولین سالاست شده ایران  خارجی  سیاستامنیتی در 

 ای هسـته ی هـا   تخرید زیر سـاخت »، «تغییر رایم»جمهور وات امریكا سه گزینه  رییس  جورج بوش

حملـه پـیش   »چـارچوب دکتـرین    در« ادام نظامی محـدود هـوایی  ا»و « ایران با عملیات خرابكارانه

 (Hersh, April 17, 2006)کرد.  میرا به طور همزمان پیگیری  4«گیرانه

به ت ـویر   ایهستهبا پیش فرض دستیابی ایران به سالح  1ای هسته ها، سناریوی بازدارندگی   بعد

ریـیس  نشـده از ااك شـیراك    اـولی تاییـد   حول این موضوع با استناد به نقـل   کشیده شد. مجادالت

هم داشته  ای هستهبود که گفته بود که اگر ایران یك یا دو بمد  5221وات فرانسه در سال  جمهور 

یـرد، بالفاصـله تهـران نـابود     بگ کـار   نها را علیـه اسـراییل بـه   باشد، تهدید بزرگی نیست، چونكه اگر آ

  (.N.Y.Times, Feb.1, 2007) .شد خواهد

درباره کارآمدی  ها  وات فرانسه بود که بحث  جمهور رییس اول  نقل بعد از انتشار گسترده همین 

ره معروف سیگن و والتز نیز انجـام  ی محرح و مناظتر در برابر ایران به طور جدی ای هستهبازدارندگی 

حملـه سـایبری بـه زیـر     »، «ای هستهترور دانشمندان » ی دیگری دربارهها ، سناریونهاشد. در کنار ای 

و ... محـرح و دامنـه وسـیعی از    « ای هسـته   محیحی تاسیسات امنیت زیست »، «ای هستهی ها  ساخت

 هـا   گرفت. هر یك از سناریو  ای شكل هسته  ای در پیرامون پرونده هسته ای و غیر هستهمسایل امنیتی 

- مـی از محیط پیرامونی دریافـت  «  ای هستهخود »به مثابه عالمتی جدید بودند که ایران در رابحه با 

سال گذشـته   22ان طی ایرهرچند داد.  میجدیدی را بروز «  ای هستهخود » نهاکرد و در واکنش به آ

 ای هسـته کرده که دکترین نظـامی ایـران دفـاعی اسـت و در دکتـرین نظـامی سـالح         م رانه تاکید

در رابحـه  سـال،   22ایـن   ی ازاه حـ  ایران در هر ل ، ولی(2932 /59/22)شبكه خبر،  جایگاهی ندارد

را بر اسـاس  « ای خود هسته»شده  رسیده که مجبورخود با دیگران، به وضعیتی جدید  ای هستهبرنامه 

امنیتی ایران خود را در  گیرندگان  ت میمکه ای  ههمین وضعیت تعریف نماید. به عنوان مثال، درلحظ
                                                                        

1 .Preemptive Attack 
2 . Nuclear Detternnce 
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به خهن آنان خحور  ها  ، فهرستی نسبتا طوالنی از واکنشاند دیده« حمله پیشگیرانه»معرض سناریوی 

و البتـه سـایر    4«ای گریـز هسـته  »، «ای ایجاد بازدارندگی هسـته » یی مانندها  کرده که احتماال گزینه

در ایـن  « در عمق زمین ای ساخت تاسیسات هسته»و « اع هواییتقویت دف»ی متعارف مانند ها  گزینه

ی امنیتـی اعالنـی وارد نشـدند ولـی دو     ها  گاه در دکترین ها، هی   اند. برخی از این گزینه فهرست بوده

ول کـرده و در طـ   ای ایـران تغییـر   هسته: اول اینكه منجر به این شدند که هویت اند نتیجه مهم داشته

مایمی ایران در طول زمان، ض ای هستهاینكه، برنامه  تر کند. دوم و مهم پیدا زمان، ضمایمی امنیتی نیز

ملی نیز پیدا کند. با ضمیمه شدن این دو جنبه به  ملی، استقالل و پرستیژ نمادین در رابحه با حاکمیت 

ای  هسـته  ضـرور در برنامـه    برجام را نقحه پایان بحرانی غیر توان ایران، به سختی می ای هستهبرنامه 

همچنان روی میز ، بینی پیش ای اابل  ای و فضای پیرامونی آن تا آینده هستهکرد. برنامه  ایران المداد

بین ماند و تغییر در پارادایم حاکم بر آن، یا مستلزم تغییر و تحول بنیادین در فضای  ایران باای خواهد

دگرگونی فضای سیاسـی ایـران اسـت. مقایسـه     در اثر تغییرات یكباره یا فرسایشی زمانبر و یا  المللی 

شود کـه   گیری منجر می  به این نتیجه 2927بعد از انقالب ی ابل و ها  ایران در سال ای هستهتجربه 

امنیتـی   -یتی ی هوها  جنبهخوردن آن به  ای ایران دچار تاخیر شود ولی گره هستهممكن است برنامه 

 شد. مان  تعحیلی آن خواهد

  ای هستهجايگزين 

  م ـالحه  ااـدامات  سمت برجام به از پس آیا ایران کنیم: میبار دیگر پرسش اصلی مقاله را مرور  یك 

 ؟کند میسو  پیدا  خارجی  سیاستبیشتر در  جویانه

از ایـن نقحـه نظـر، ااـدامی      ایران را محدود کرد و ای هسته  برنامه 2932ای تیر ماه  هستهتوافق 

یی اسـت کـه   هـا   است. معنی تلویحی برجام، رضایت ایران به محدود کـردن فعالیـت  جویانه  م الحه 

خارجی ایـران بـر اسـاس     سیاست آن را دچار چالش کرده است. تحلیل این بخش از  خارجی سیاست 

ای صـرفا بـه تـاخیر     شـود کـه برنامـه هسـته     بینی می  پیش منجر به این« امنیتی - هویتی»رویكرد 

خـود را در سـح     ای هسـته توان فرض کرد که ایران بر اساس برجام، مـدتی برنامـه    افتاد. می خواهد

بگیرد، ولی چنـین فرضـی، مسـتلزم     پیش  ای را در هستهکنونی حف  و پس از آن، مجدا مسیر توسعه 

شـده  ایجـاد   ای هسـته سال برنامه  22متفاوتی است که بعد از « امنیتی - خود هویتی»نادیده گرفتن 

آن نه با وضعیت  « هویتی - خود امنیتی»در شرایحی برجام را پذیرفت که  2932ایران در سال . است 
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مقایسـه   نیز اابـل   2992ی دهه ها  بعد از سال« هویتی - خود امنیتی»، بلكه با 2927ابل از انقالب 

ـ  ملی، پرسـتیژ، شـان    ای به مسایلی مانند حاکمیت  هستهنیست. از منظر هویتی، برنامه  و  المللـی  ین ب

تی جدیدی ماننـد بازدارنـدگی،   استقالل گره خورد و از نقحه نظر امنیتی، ایران در معرض مسایل امنی

از ابل اـرار   البته به شكلی کامال متفاوت ،ای هسته–- سایبری و امنیت  پیشگیرانه هوایی، دفاع  دفاع 

این مفاهیم در نگـاه امنیتـی، موضـوع    بر چگونگی ورود، توسعه و تحول  ای گرفت. تاثیر برنامه هسته

امنیت ایران بـرای اولـین بـار تحـت تـاثیر برنامـه        دهد می  ولی شواهد نشان  ،پژوهشی جداگانه است

 ای هسـته ، به طور جدی در معرض این مفاهیم ارار گرفته است. به عنوان مثال، این برنامـه  ای هسته

پیشگیرانه آمریكا ارار داد و بر همین اسـاس،    ین حملهی اولین بار در معرض دکتربود که ایران را برا

متحـول  یی مانند دفاع هوایی موثر، جنگ نامتقـارن و ...  ها  استراتژی بازدارندگی ایران بر اساس مولفه

امنیتـی   -حاوی این زمینه خهنی آورد، بلكه  ی جدید را پدیدیها  ای نه تنها این مولفه هسته. برنامه شد

سـو  خواهـد    ای هسـته ایران را به سمت مسل  شدن بـه سـالح   »ود که اادام نظامی، نشده ب علنی 

دانند کـه   میبه عالوه، مجققانی مانند کنت والتز این سناریو را هم محتمل  (Terryn, 2015) .«داد

تنها بـا افـزایش    برجام نه (Waltz, 2012: 1، اساسا شبیه به ااپن است )ای ایران هسته  مدل برنامه

را کاهش داد، بلكه دستكم  ها این کارکرد (Heinonen, 2015) ایران در تئوری ای هسته زمان گریز

 و برجـام  از پـس » هـا  بخش مهمی از دیوانساالری امنیتی در ایران به این نگاه رسـیدند کـه تهدیـد   

 (2932 /55/5، فارس) «است شده تر جدی ایران علیه توافقات

اسـالمی ایـران    خـارجی جمهـوری    سیاسـت  فرض اولیه مقاله را بپذیریم که رفتـار    شاگر این پی

-مـی ن  نها تغییرات بنیادین به وجود، در آها  هایی دارد که تغییر دولت  و مولفه، خحوط اصلی ها  رهیافت

ایران را به ای،  تحوالت در فضای پس از توافق هستهخواهیم رسید که برآیند  بینی  پیشآورد، به این  

 آلترنـاتیو  یهـا  فضا در ای هسته یها  هویتی فعالیت و امنیتی ابعاد جبران ناپذیری در مسیر شكل گریز

بـرای بررسـی   رسـد.   می؟ به نظر این طور است داده وااعا چنین تغییر فازی رخ است. آیا  داده   حرکت

ایران بعد از برجام را در دو محـیط   خارجی  سیاست، محابق با چارچوب نظری مقاله، رفتار این موضوع

 کنیم: می( و عملیاتی )اادام( رصد گیری ت میم روانی )سح  

 سازی تصميم . محيط 1

بروز داد که تقریبا همگـی   خارجی سیاست ی ها  ای از رفتار ، زنجیرهکی بعد از توافقاند  ایران به فاصله

رهبری نظـام  ای است.  هستهی ها  منیتی فعالیتشده هویتی و ا ب تالش برای جبران ابعاد محدودبازتا
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ویارویی با استكبار بر ر ای هستهدر مالاات با جمعی از دانشجویان در پاسخ به سوالی درباره اثر توافق 

 سـلحه  نظـام  بـا  ی مبـارزه  اسـتكبار،  بـا  ی مبارزه است؟ پذیر  تعحیل استكبار، با ی مبارزه مگر»گفتند: 

 بـا  ی مبـارزه  ی ادامـه  برای کنید  آماده را خودتان و است روشن کامالً تكلیفش .... نیست پذیر  تعحیل

 )Khamenei.ir ،52/2/2932) «.استكبار

داد که ایـران از    میمات کلیدی در سحوح امنیتی نشانای از ت ، زنجیرهگیری پیش از این موض 

-هویتی فعالیـت  و شده امنیتی محدود ابعاد کرده که در صورت توافق احتمالی، ها ابل خود را آماده  ماه

جبران کند. در حوزه هویتی، هرچند ایران بر اساس توافـق   آلترناتیو یها فضا خود را در ای هسته یها  

ی میـان مـدت رضـایت داد، ولـی     بـرا  ای های کلیدی برنامـه هسـته    د شدن بخشبه محدو ای هسته

 هم محدودیت یها سال طول در»ط ارمز تلقی شد: به عنوان یك خ« تحقیق و توسعه»شدن  محدود

 (Khamenei.ir :5/2/2932) «.باشد  داشته ادامه توسعه و تحقیق باید

 ریزی ، برنامهISA»4ی ایران )ها  تحریماانون »ی بعدی، ایران ابتدا در واکنش به تمدید ها  در ماه

کـرد   م رفی آن را شروع «سوخت تولید» طراحی و و محالعه ای هسته  پیشران ساخت و طراحی برای

، روند تحقیـق و توسـعه را ادامـه    IR.8ی معروف به ها  به سانتریفیوا UF6و مدتی بعد، با تزریق گاز 

ظرفیـت غنـی سـازی     ،ی ایرانی نسل اولها  برابر سانتریفیوا 52شده تا  هایی که گفته  داد، سانتریفویژ 

نهاد به دولت، پیشـ  ای امهدر نمجلس  ای هسته کمیته ،2932در دی ماه ( 2/22/2932)میزان،  دارند.

کـرد.   را محـرح  2931 سـال  در اتمی  انرای  سازمان بودجه برای دولت دینهاشدن رام پیش برابر 22

دی دولـت گنجانـده نشـد،    هابودجه پیشن نهاییدر نسخه  پیشنهادهرچند این ( 52/22/2932، میزان)

در  (25/22/2932)میزان،  2931اتمی در سال  انرای  جه  سازمان بود درصدی 52تا  29ولی افزایش 

- میکه ایران با وجود برجام، از یك سو تالش  دهد مینشان ای،  هستهی ها  کنار سایر سحوح فعالیت

کوشد ابعاد  میو از طرف دیگر،  بازسازی کندخود را حف  و در آینده  ای هستهظرفیت پایه برنامه  کند

 داشـت  انتظـار  توان میبوده، بازتولید نماید. از این منظر،  ای هستها که محرك اولیه برنامه پرستیژی ر

ایران در سح  صنعتی، منجر به گسـترش سـح  تحقیـق و توسـعه در      ای هستهمحدود شدن برنامه 

 فضای بعد از برجام شود.

کننده برجام برجسـتگی بیشـتری دارد.    ایران به سمت جبران ابعاد محدود حرکت در حوزه امنیتی،

 - 2931سـاله )   کلـی برنامـه توسـعه پـن      هـای   اسناد باالدستی، برای اولین بار در سیاسـت سح  در 

« دفـاعی  بنیه برای کشور عمومی بودجه درصد 2 حداال»شد که در پایان برنامه  بینی  پیش ، (2222
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ــاص ــدا  اخت  ــرده و  پی ــوان »ک ــاعی ت ــراز در دف ــدرت ت ــقم ا ــد. ) « یاه نح ــدا کن ــزایش پی  اف

Khamenei.ir:3/2/2932  افزایش بودجه دفاعی کشور به خ وص در روند ت وید بودجه دفـاعی )

 دیـده برجسـته   ی)همزمان با مذاکرات و سال بعد توافق( به شكل 2931تا  2932ی ها  ایران بین سال

هـزار میلیـارد    529، حدود 2932ال سدر د اصلی دفاعی ایران ها. در شرایحی که بودجه پن  نشود می

هـزار میلیـارد ریـال     932بـه   2931درصدی  در سـال   92ریال بوده، این بودجه با افزایشی بیش از 

 دهد. نشان می 2931تا  2932ی ها  رسیده است. جدول زیر تغییرات بودجه دفاعی را بین  سال

 

 4(2931 - 32) د دفاعی ایراننهابودجه پن  

 2931 2932 2932 2939 2935 2932 نهاد

ــترك  ــتاد مش س

 سپاه

25962926929 22261296522 22267236222 27269936579 22165976532 59962226219 

 7767976293 1262216952 2962236212 2262926292 2269216212 9565226329 ارتش

 2262226221 2267226199 969236299 165756222 962256729 162256923 بسی 

ستاد فرمانـدهی  

هــای  کــل نیــرو

 مسل 

262256371 2262226939 2262796229 2967726259 5262226219 9265236359 

 2561116322 9262226395 9262226395 5261216511 9369326272 2261216975 وزارت دفاع

 93261516232 - - - - 52962936229 جم  کل

 

در « تحقیـق و توسـعه  »بـا محوریـت   « برتـر سـاز  تجهیزات نظامی »ی اخیر مفهوم ها  طی سال 

: )نگـاه کنیـد بـه    .اسـت  شـده  امنیتـی ایـران    سازان  گیری وارد خهن ت میم  ترین سحوح ت میمباال

 «برترسـاز » دفـاعی  عمده این مفهوم برای اولین بار با تاکید بر نقش تجهیزات( 9 :35 /92/2کیهان، 

  (Khamenei.ir:3/2/2932). وارد سند برنامه ششم توسعه شد

نظامی، فضای بعد از برجام شاهد دگرگونی دکترین امنیتی ایـران   - ی امنیتیها  در حوزه دکترین

  هـای  نیـرو  کـل   فرماندهی   دهد، بودجه ستاد مینشان  باال متناسد با وضعیت جدید بوده است. جدول

، برابـر شـده   92حـدود   2931تـا   2932 یهـا   نظامی ایران، بین سال نهاد ترین مسل  به عنوان عالی

افزون این ستاد به عنوان مجری اصلی اسـتراتژی نظـامی ایـران،     ت روزاهمی دهنده  نشان تحولی که 

                                                                        

 است.  اراام بودجه را نگارنده از لوای  بودجه ساالنه دولت استخراج کرده .22
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 ارتقـا  »بـا تاکیـد بـر     ای هسـته ی بعد از توافـق  ها  در ماهمسل    های کل نیرو غییر رییس ستاداست. ت

 از نوع و سح  هر به مؤثر و موا   به پاسخگویی امكان»و « امنیتی دفاعی یها  آمادگی و ها  توانمندی

ایران در حال تعریفی جدید از محیط امنیتی خـود   داد نشان (،Khamenei.ir :9/2/2932) «تهدیدات

جز  کلیدی دکترین دفـاعی  « دفاع نامتقارن»متناسد با شرایط جدید بعد از توافق است. در حالی که 

از  تـر  حال ورود به تعریفـی گسـترده  دکترین دررسد این  ق بود، به نظر میایران در فضای ابل از تواف

ی رسمی ایـران اسـت. تحـول فضـای امنیتـی خاورمیانـه بعـد از        ها محیط عمل امنیتی، فراتر از مرز

، محرك گسترش محیط عمل امنیتـی ایـران بـود، ولـی تمایـل بـه جبـران         5222 عربی یها رویداد

عمل ایران است. این جملـه علـی   دامنه نیز عاملی کلیدی در گسترش برجام ی ناشی از ها  محدودیت

مسل ، منعكس کننده تمایل ایران بـه گسـترش محـیط عمـل       های نیرو کل  یس جدید ستادبااری ری

 حـوزه  در» اسـت:  ای ساز توافق هسـته برای جبران ابعاد محدویت امنیتی خود در فضای پس از برجام

 بمـد  دنبـال  هیچگاه البته داریم هم درصد 32 تا سازی غنی توان و رفتیم شپی حدودی تا ای هسته

 ... آیا بنشینند میز پای دنیا یها ادرت همه شد باعث ای هسته توان همین اما. رویم نمی و نرفتیم اتم

 «.اسـت  بیشـتر  برابر ها  ده گویم می که من. است ای هسته فناوری از کمتر دست دور در پایگاه داشتن

 (1/3/2932 )العالم:

 . محيط عملياتي2

ی امنیتـی و توسـعه   هـا   اادامگسترش حوزه اووپلیتیك  بابه شكلی ویژه  برجامایران در فضای بعد از 

 است:  کرده   جبرانی حرکتی ها  سمت سیاستبه توان موشكی 

 گسترش حوزه ژئوپليتيك دامنه اقدام( الف

گرایی اووپلیتیكی در دو زمینه دریایی و زمینی بـا    پلیتیك، ایران به سمت نوعی گسترشدر حوزه اوو

ایـن دو حـوزه بـه     گرایی در  کرده است. هر چند گسترش  حرکت4هدف تقویت ظرفیت ادرت افكنی

حـوزه   بر سرعت آن اسـت. در  ای دهنده تاثیر توافق هسته  لی شواهد نشان شده، و طور مستقل دنبال 

مسـیر ورود دریـای عمـان بـه     ، 2935سیاری برای اولین بـار در شـهریور     اهلل ی، دریادار حبید دریای

دارد حضـور   کرد که ایران ا د های آزاد توصیف و اعالم  ورود به آب« دروازه طالیی»هند را  اایانوس 

فته سـیاری،  گسترش دهد. به گ« المندب باب و ماالکا هرمز، راهبردی تنگه»مثلث دریایی  خود را در

 و زیرسـححی  یهـا   یگـان  سـاخت  پیگیـری  و پشـتیبانی  و گیری  ت میم»ایران در این حوزه ضمن  
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 مدیترانـه،   دریـای  سـرخ،   دریـای  هند، اایانوس حاشیه یها کشور با روابط توسعه» به دنبال « سححی

 یـا  یمن سواحل پایگاه درایران برای ایجاد ابراز تمایل ( 35 25/1 )مهر: خواهد بود« آسیا شر  جنوب

نیسـت  « ای هسـته  فناوری از کمتر دست دور در پایگاه داشتن» سوریه بر اساس این نگاه که اهمیت

بر گسترش گرایی اوـوپلیتیكی   ای هستهاثر محرك توافق  دهنده  نشان « است بیشتر برابر ها  ده»بلكه 

 ( 1/3/2932)العالم:  ایران در حوزه دریایی است.

ناوگـان و   از طریـق نوسـازی   2991نیروی دریایی ایـران در شـمایل جدیـد آن در سـال     تحول 

زمان، ابعاد  در طول ولیی آزاد آغاز شده ها  تجهیزات دریایی و همچنین گسترش دامنه حضور در آب

، بـا هـدف   «93والیـت  »به نام  ، اولین رزمایش دریایی2993است. در سال  کرده  استراتژیك نیز پیدا

 هـزار  522 وسـعت  بـه  ای منحقـه  در ایرانی کش  نفت و تجاری یها  کشتی امنیت سازی تامین  شبیه

ی بعد، چندین تحول دیگـر در رابحـه بـا مقابلـه     ها  شد و طی سال عدن برگزار خلی  مرب  در کیلومتر

ال، اـدرت  .با این حـ کرد را فراهم  ی آزادها  ایران با دزدی دریایی، زمینه گسترش حضور ایران در آب

-به سـححی چشـم   2+2ای با  وافق هستهسال اخیر، به ویژه پس از ت 9 - 5افكنی دریایی ایران طی 

همزمان با تشدید بحران در سوریه، دو کشتی ایرانی برای اولـین  2935است. در اسفند ماه  گیر رسیده  

علی سیاری در بهمن مـاه   ند.شد گسیل سوریه الخایه بندر به سووز بار بعد از انقالب، با عبور از کانال

( و حضـور  29/22/39 :آنالیـن   )نسـیم  خوانـد « راهبردی نیروی یك»ایران را  دریایی ، نیروی2939

، همزمان با جنگ یمـن،  2932کرد. درمهر  توصیف استراتژیك و مهم را بسیار آزاد یها  آب مستمر در

 ، دو نـاوگروه 2932در آخر  آن، و متعاادشدند  اعزام المندب  باب و عدن خلی  به ایران جنگی دو ناو

 (3/22/2932 شدند. )العالم:  اعزام اطلس اایانوس به بار نخستین برای ایرانی

فـارس در   افكنی دریـایی در منحقـه خلـی      رای ادرت سابقه ایران ب  توجه، تالش کم تحول اابل

  می ابل از شروع اجرای توافـق فاصله ک ، به2932 دی 55 است. در  ای بوده هسته فضای بعد از توافق

-آب بـه  غیراانونی ورود دلیل نظامی را به 22با  آمریكا جنگی اایق ، نیروی دریایی سپاه دوای هسته

هـای دیپلماتیـك میـان وزرای      سـاعت، رایزنـی   52. هر چند بعد از کرد دستگیر ایران سرزمینی یها  

کرد، ولی این حادثه تعبیر بـه اـدرت نمـایی     راهمنظامیان آمریكایی را فطرف، زمینه آزادی  خارجه دو

 (Steele, Aug 26, 2016) شد. برجامایران همزمان با اجرای 

هـای بعـدی اتفـا       چند رویارویی دیگر بین نیروی دریایی ایران و امریكا در خلی  فارس طی ماه

 ناوگـان  اصل زمانی مختلف بهدر فو2932در آخر و دی ماه  ایران تندرو یها  افتاد، از جمله اینكه اایق 

 و امریكـایی  یها شناور بین ناامن رویارویی فارس نزدیك شدند. پنتاگون تعداد خلی  در امریكا نظامی
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 هـا   ، این نوع رویارویی5222که در کل مورد اعالم کرد، در حالی 92را  5221ایرانی در شش ماه اول 

 (Ali: Sep 7, 2016)است.  مورد بوده  22نها ت

همزمـان بـا تـالش بـرای گسـترش      رسد ایران در فضای بعد از توافق،  می نظر برآیند کلی، به  در

دهـد. بـرآورد مرکـز      امی نامتقارون خود را نیـز افـزایش  توانایی سنتی نظکوشیده ، دریادامنه عمل در 

ایـران  این است که هر چند اادامات دریایی نامتقـارن   4(CSISمحالعات علمی و استراتژیك آمریكا )

و  آمریكـا دهنده بوده، اکنون در شـرایحی کـه    و شرکای آن در خلی  )فارس( آزار همواره برای آمریكا

ای ایـران   شترك برای فرونشاندن برنامه هستهدر حال تحكیم برنامه جام  اادام م 2+2دیگر اعضای 

 :Dalton آورد. مـی  وجـود   ایران چالشی جدید برای امریكا به کننده دریایی هستند، اادامت تحریك 

May 2016) ) 

از نارضایتی ابر دهنده  نشان ، رفتار امنیتی ایران در خلی  فارس را خارجی سیاست برخی محققین  

نظر  ولی به  ، ( Lockie:Sep. 6, 2015)اند کرده امریكا تعبیراز طرف  ای هسته از نحوه اجرای توافق 

تـر   مستقل و بخشی از یك استراتژی کلیرسد ادرت افكنی دریایی ایران در خلی  فارس متغیری  می

دهـد   می است. شواهد و اراین نشان 2991برای توسعه ناوگان و گسترش حضور دریایی ایران بعد از 

کننـده    را بـه عنـوان یكـی از عوامـل متـوازن     افكنی دریایی خود   ای، ادرت ایران بعد از توافق هسته

مسل  کـه گفتـه     های نیرو  کل است. سخنان علی بااری رییس ستاد  برجام تلقی کردهی ها  محدودیت

ی جدی از چنـین بـرآوردی در   نشانها« ای نیست هسته فناوری از کمتر دست دور در»پایگاه دریایی 

كنی دریایی ایـران  رسد توسعه ادرت اف میگیرندگان امنیتی است. عالوه بر این، به نظر   ت میمخهن 

است. چـارلز   امریكا در خلی  فارس صورت گرفته از آینده تعهدات امنیتی تر بر اساس برآوردی گسترده

ای به صراحت از لزوم بازنگری در سیاسـت امریكـا در خلـ  فـارس در دوره تغییـرات       گلسر در مقاله

 ,Glaser, August 23) .ی نفت و موازنه ادرت در خاومیانـه سـخن گفتـه اسـت    ها بزرگ در بازار

 کـارتر  دکتـرین  منكـر  امریكا جمهور  رویس کند می ایجاب کنونی ند که شرایطا هدیگران گفت  (2016

در  ( امریكـا Cohen: Jul 7, 2016 ) دهـد.   کـاهش  را فـارس  خلی  در امریكا نظامی حضور و شده

یتـی در  کـاهش تعهـدات امن  کرد که بخشی از آن بـه    را اعالم 1استراتژی چرخش شرای 5225سال 

کـرده   ( در چنین فضـایی، ایـران تـالش   22/2/32 )ایرایوریكا: شد. میفارس مربوط خاورمیانه و خلی  

 دهی به محیط امنیتی خلی  فارس افزایش دهد.    شكلنقش خود را در 

دامنه عمل امنیتـی در   موازی با ادرت افكنی دریایی، ایران طی سه سال اخیر به سمت گسترش
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-جنـبش  از برخـی اسالمی به شكل سنتی  است. جمهوری  های رسمی خود حرکت کرده  ارج از مرزخ

سوریه و تا میزانی تحـوالت   5222حران سال اسالمی در خارج از خاورمیانه حمایت کرده، ولی ب های  

اد، بلكـه ماهیـت   را گسـترش د  ها  دامنه اادام امنیتی ایران در خارج از مرز نهایمن، نه تعرا  و جنگ 

 تابسـتان  ای هسـته این است که توافق  خارجی سیاست کرد. فرض غالد محققین   آن را نیز دگرگون

ران بـه دولـت سـوریه را همـوار     ی ایـ ها  های اات ادی، مسیر گسترش کمك  تحریمبا کاهش  5222

ای و  بـه توافـق هسـته   های منتهی   رسد، ولی ماه می این فرض تا حد زیادی درست به نظر .است کرده

در سوریه را به عنـوان  سازان امنیتی در تهران، گسترش حضور امنیتی  ت میم دهد  بعد آن، نشان می

جمهور در  رییس . حسن روحانی اند نگریسته ای هستهی ناشی توافق ها  ننده محدودیتک عامل متوازن 

باشد )پایگاه اطـالع   منحقه دیگر مشكالت یبرا یالگوی تواند می برجام کرد که توافق اعالم2932تیر 

انی از جملـه محمـد جـواد    روحـ  خارجی  سیاست(، موضعی که تیم 22/9/32 رسانی ریاست جمهوری:

( بـا  29/25/5221 کرد )یـورو نیـور فارسـی :    ن را به صراحت درباره سوریه محرحخارجه، آ ظریف وزیر

هـای    گـزارش ( Khamenei.ir:22/2/2932 ) .رویكرد موافقت نكرد انقالب با این رهبری این حال، 

اسـالمی   ، جمهـوری  5222موات انو در نوامبر ی منتهی به توافق ها  د در ماهده می غیر رسمی نشان 

ایـن رونـد تقریبـا     ((Reuters: 21, Feb 2014 اسـت.   کرده خود را در سوریه تقویت  حضور امنیتی

منـاب  غیـر رسـمی دو     پیـدا کـرد.   سابقه بیروندی  ،آن همزمان با مذاکرات منتهی به برجام و پس از

از  2932و بار دیگر در فـروردین   ای هستهحدود یك ماه بعد از توافق  2932مرتبه، یك بار در مرداد 

ی روس از جملـه  هـا   سفر ااسم سلیمانی فرمانده سپاه ادس ایران بـه مسـكو و مالاـات او بـا مقـام     

ی اولیه بـرای  ها  شده دو طرف هماهنگی هایی که گفته  ، سفرر دادندجمهور خب  یمیر پوتین رییسوالد

مجمـوع ایـن   Reuters:6   (Oct, 2015 ) .اند یك طرح عملیاتی مشترك در سوریه را تدارك دیده

 .، منجر به ورود نظامی مستقیم روسیه در بحران سوریه شد.2932تحوالت در شهریور 

ی روسیه به سوریه را ایران ارایـه کـرده ولـی دیگـران، رفتـار      طرح اولیه ورود نظام اند برخی گفته

. وااعیت هر چه باشد، ایـران پـس از انقـالب    کنندمیی پوتین را متغیری مستقل تعبیر امنیتی روسیه

تجربـه   ای هسـته   های خود را در فضای بعـد از توافـق   اولین حضور نظامی چند جانبه در فراتر از مرز

اسـت،   سـابقه  بـی سال جنگ ایران و عرا   9بعد از تجربه  نهاحران سوریه نه تکرد. ورود نظامی در ب

هـای بعـد،     است. این روند در ماه سابقه بیبعد انقالب  روسیه نیز،از نظر دامنه همكاری با دولت  بلكه

اوـتالف  »اعالنی میان ایران، روسیه، عرا ، سوریه و حزب اهلل شد که برخی نام  تبدیل به اوتالفی غیر

ی روسـیه از پایگـاه هـوایی    هـا   ، بمد افكن2932(در مرداد ماه 92/1/32 )ایرنا: بر آن گذاشتند« 2+2
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( شـیوه ورود  57/2/32 . )فـارس: کردنـد   استفادهشهید نواه برای حمله به اهداف تروریستی در سوریه 

منیتـی ایـران وتغییـر    تحولی جـدی در نگـاه ا   دهنده  نشان نظامی به بحران سوریه و همچنین عرا ، 

انقـالب در    اسـت. رهبـری   1در چارچوب دکترین دفـاع پـیش دسـتانه    4ی امنیتی ایرانها اواعد رفتار

 نهاای اگـر کـه کردنـد مبـارزه دشـمنی بـا رفتنـد نهاای» مالاات با خانواده شهدای مداف  حرم گفتند:

 بایـد  مــا  شــد  نمـی  گرفتـه جلویش اگـر ... کشـور داخـل آمـد می دشـمن ایـن کردنـد نمی مبـارزه

ـــا ــاه در اینجـ ـــدان و کرمانشـ ــه و همـ ـــتان بقیـ ــا اسـ ـــا هـ ــاای بـ ــی نهـ ــدیم مـ  .« ). جنگیـ

Khamenei.ir:22/2/2932) 

 کل که گفته بر اساس م وبه ستادارتش  زمینی   نیروی فرمانده پوردستان اعالم موض  احمدرضا 

 )آفتاب نیوز: داند میرا خط ارمز اادام علیه داعش  ها مرز کیلومتری 22 مسل ، ایران فاصله   یها نیرو 

که ایران در سحوح عملیاتی هم به سمت دفاع پیشگیرانه حرکـت کـرده    دهد می( نشان 55/5/2932

ید ایران بـه محـیط امنیتـی    اتفا  افتاده و بخشی از نگاه جد برجاماست. این تحول، در فضای بعد از 

 است.   پیرامون

اهرمانانه ایران در ابـال    مسلما نرمش»اند:  برآیند کلی، همانگونه که ان اری و تبریزی نوشتهدر 

به بعد، بـا سـخت جـانی ایـدوولوایك گسـترده        5229خود به خ وص از سال  ای هستهی ها  توانایی

و  تـر  ردهو حمایت از سوریه بـه عنـوان نشـانه التـزام انقالبـی گسـت       های منحقی ها  ایران در سیاست

است جبرانی ایـران  سی  ( (Ansari, Bassiri Tabrizi: Aug, 2016: 3 «استراتژیك، جبران شد.

-مـی . سرگئی الكساشـنكو در بروکینگـز   اند ای است که دیگران نیز به آن توجه کرده در سوریه، نكته

ی بـرای پیگیـری   ا ،  مناب  مـالی اابـل مالحظـه   ایران برای جبران اوای نظامی ضعیف خود»نویسد:  

تاریخی بـا غـرب، تـالش خواهـد کـرد       ای هستهاهداف خود در سوریه صرف کرد و با امضای توافق 

 ( (Aleksashenko, October 16, 2015 «مواعیت خود را در سوریه تقویت کند.

 تقويت توان موشكي )ب

بازدارنـده مقابـل حمـالت    موشكی ایران در جریان جنگ هشت ساله با عرا  به عنوان عامـل   برنامه 

جلس وات با این م رییس  شمی رفسنجانیها ( شكل گرفت. علی اکبر ها  )جنگ شهر ها عرا  به شهر

در وضـعیتی   نهاکه با داشتن آ« ی بالستیك یك هنر بازدارنده هستندها  ایران موشك»نگاه که برای 

بـه   2392در سـال  «  حـور نكنـد  خ فكر حمله با موشك به فكر همسایگان ما»گیرد که حتی  میارار
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ی اسـكاد  ها  ، کره شمالی و چین سفر کرد، سفری که نتیجه آن دستیابی ایران به موشكلیبی، سوریه

از کـره شـمالی و    ها  از لیبی، کره شمالی و متعااد آن دستیابی به دانش ابتدایی و احعات این موشك

لـه موشـكی عـرا  دوره صـدام بـه      حم شـود  مـی ( گفته Iran Watch, May 1, 2012) چین شد.

ی بالسـتیك  هـا   ، برای اولین بار ت ویری اجمالی از ظرفیت موشك2332 - 32ی ها  اسراییل در سال

بـه مـرور زمـان، برنامـه      ( 95 :292ر هـا  )طـارمی، ب  است. های در حال توسعه به وجود آورده  کشور

ی ها  ن دفاع موثر، اابلیت حمل کالهكموشكی به دالیلی مانند برد، شتاب، ادرت تخرید، عدم امكا

هـوایی،    های الزم برای توسعه سری  نیـروی   ، نبود ظرفیتتر نامتعارف، صرفه اات ادی و از همه مهم

  )227 - 39: 32بهار، ملكی اوام (شد.  بازدارندگی ایران تبدیل  استراتژی به عن ری کلیدی در 

مكمل برنامه موشكی ایـران اسـت و بـه همـین      ای هستهدر غرب، ت ور بر این است که برنامه 

که ایران روند توسعه برنامه موشكی خود را شروع کرد، آمریكا با حساسـیت   2332دلیل از اوایل دهه 

در چـارچوبی   2335ی امریكا علیه برنامه موشكی ایـران در سـال   ها  تحریمگرفت. اولین  نظر را زیر  آن

وزارت خارجه آمریكـا، کـره شـمالی را هـم بـه دلیـل        2331ل است و در سا یك جانبه شكل گرفته 

ب ها ، آزمایش موشك ش(Iran Watch, July 13, 2016 ) همكاری موشكی با ایران تحریم کرد.

-  ، از این جهت که برای اولین بار اسراییل را در مدار موشك2339در سال  کیلومتر 2922با برد  9 -

شد متعااد آن، وزارت خارجه امریكـا   عحفی است، تحولی که باعث یك نقحه داد،  می های ایران ارار

 Iran Watch, July کند. ها  تحریمچند شرکت روس را نیز به دلیل همكاری با ایران، وارد فهرست 

و چند موشكی هوا به هوای ضد کشتی در رزمـایش   9 -ب ها ی شها  موشك نمایش ( (2016 ,13

-تحریمکرد. از آن زمان به بعد، امریكا  توان بازدارندگی ایران اضافهبه  ، عن ر جدیدی2339سپتامبر 

هـا بـا    ی یكجانبه جدیدی را مقابل برنامه موشكی ایران و همچنین مقابله با همكاری سایر کشـور ها  

 هشـورای امنیـت ، برنامـ    2797، با صدور احعنامـه  5221کرده تا اینكه در دسامبر  این برنامه اعمال 

اثر کـردن  گرفت. هر چند برای بی المللی ارار بین در دستور کار  ای هستهدر کنار برنامه  موشكی ایران

و  4ی ضـد موشـك ماننـد گنبـد آهنـین و آرو      هـا   سال توسـعه سیسـتم   22توان موشكی ایران، طی 

اـرار   هـای  منحقدر دستور کار امریكا و متحدین  1ت دفاع موشكی چندجانبه مانند تادهمچنین ترتیبا

 است که هـی   اس این پیش فرض ساماندهی کرده گرفته، ولی ایران استراتژی موشكی خود را بر اس

 :22زمستان )موسوی، «باشد ها  ر شلیك انبوه موشكها ندارد که اادر به م سامانه دفاع موشكی وجود»

جدیـدی از   بر همین اساس، ایران از اوایل دهه اول هزار جدید میالدی به سـمت سـاخت نسـل    (35
                                                                        

1 .Arrow 
2 . Terminal High Altitude Area Defense 
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حققان نظامی م کرد.  های حرکت منحقی ها  ی با برد کوتاه و امكان استفاده وسی  در جنگها  موشك

، ایجاد بازدارندگی بوده، هدف جدید ایران طـی  های ایران  که هدف نسل اول موشكمعتقدند در حالی

تر بـا کـاربرد زیـاد بـوده اسـت،      کیلـوم  522ی کوتاه برد تا ها  دهه اول هزار جدید، تولید انبوه موشك

یی که نه لزوما با هدف بازدارندگی، بلكه با اابلیت استفاده وسی  در میدان نبرد بـه طراحـی   ها  موشك

 (25/7/2932 شدند. )گزارش شورای آتالنتیك،

هـزار موشـك بـه     2روز بیش از  99اسراییل با لبنان که حزب اهلل طی  5221تجربه جنگ سال 

غزه و اخیرا شـلیك   5223( و متعااد آن تجربه جنگ سال GlobalSecurity) رداسراییل شلیك ک

داد و بـر   ها را نشان  ی ان اراهلل به سمت اهداف عربستان، ابعاد علمیاتی این نسل از موشكها  موشك

« موشـكی  یهـا  یگـان  عملیاتی پایداری و ادرتی افزایش کمی و کیفی» همین اساس بود که توسعه

 ، وارد برنامه پنجم توسعه کشور شد.2932بار در سال  برای اولین

درت بازدارنـدگی ایـران   مولفه کلیدی تـوان نظـامی و اـ   به عنوان هرچند برنامه موشكی مستقال 

ین تـر  برنامه موشكی را به عنوان کلیـدی  ایران دهد مینشان  از برجامکرده، ولی رفتار بعد  توسعه پیدا

بـرای   5592احعنامـه  برجـام،  . یعـد از  است داده توسعه  توافقاشی از ی نها  مولفه جبرانی محدودیت

برنامـه موشـكی خـود    ای با صدور بیانیه ایران ولیگرفت  هایی در نظر  برنامه موشكی ایران محدودیت

(. دو 53/2/32 ،آنالیـن  جـام جـم  ) کـرد.  اعالم« امنیت شورای احعنامه صالحیت یا حیحه از خارج»را

ی کلی برنامه ششم توسعه از طرف رهبری انقالب ابالغ شـد  ها  ، سیاست ای توافق هستههفته ابل از 

 دفـاعی  عمـده  تجهیـزات  و هـا   سـالح  تولیـد  ظرفیت و ها  فناوری و موشكی توان توسعه»که در آن، 

ــا برترســاز ــوان ب ــا متناســد و بازدارنــدگی ت ــواع ب  اســت. گرفتــه   مــورد تاکیــد اــرار« تهدیــدات ان

(Khamenei.ir:3/2/2932.)   ی کلـی برنامـه   هـا   این در حالی است که برنامه موشـكی در سیاسـت

اشاره خاص مـورد   ، بدون«بازدارندگى ادرت و دفاعى ىها  توانمندى ارتقا » پنجم، تحت عنوان کلی

در  ،2932متعااد آن، مجلس در اردیبهشـت   (Khamenei.ir: 2997/22/52) بود. توجه ارار گرفته 

-  را در برنامـه « موشكی تولیدی توان افزایش و توسعه طریق  از بازدارندگی توان ارتقای» ای، م وبه

 ( 25/5/2932)فارس،  کرد. های توسعه کشور دایمی

ااـدامات را بـرای توسـعه و     ای از، ایران زنجیرهبرجامدر سح  عملیاتی، به فاصله کوتاهی بعد از 

از این اادامات به ابعاد جبـران کننـده روانـی مـرتبط اسـت و       داد که بخشی ابراز توان موشكی انجام 

ا تقریبـ  2932. در مـرداد  شود میبخشی دیگر به ابعاد وااعی تلقی ایران از برنامه موشكی خود مربوط 

کیلومتر آزمایش  222با سوخت جامد و برد  929 - ، موشك فات همزمان با بررسی برجام در مجلس
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 22کاهش خحای آن بـه زیـر    ی ایران،ها  اوت آن با نسل ابلی موشكگفته شده تفشد، موشكی که 

کیلـومتر   2722، موشك میـان بـرد عمـاد بـا بـرد      2932در مهر  (2/9/2932 ،مرکز اسناد (متر است.

در  9 - بهـا  شد. بعـد از آزمـایش ش   ایران پخش از تلویزیون  ها ی پرتاب آن بارها  آزمایش و صحنه

 و هـدایت  ، آزمایش عماد با اابلیتگرفت ی ایران ارارمدار موشك درکه اولین بار اسراییل  2339سال 

متر و اابلیت تغییر مسیر بعـد از پرتـاب، نقحـه عحـف      222کمتر از و  خحای  اصابت لحظه تا کنترل

 Saghafi-Ameri, Jan) دانند. میبزرگ  یجدیدی در برنامه موشكی ایران بود و برخی آن را جهش

16, 2016) 

-  موشكی ایران به سمت افزایش داـت موشـك    گیری برنامه  جهت دهنده   نشاناین دو موشك، 

ی کوتاه و میان برد بود. چند روز بعد از آزمایش موشـك عمـاد، نیـروی هوافضـای سـپاه در مهـر       ها

کرد، شهری که  ن منتشرمتری زمی 222وشكی در عمق یی از یك شهر مها  برای اولین بار فیلم 2932

( 23/25/2932 )ع ـر ایـران،   .اسـت  شـده  مستقر « ها شهر و ها  استان همه در»ی مشابه آن ها  نمونه

ت ـاویر  همزمـان بـا آن   کـه   2932بازدید علی الریجانی از دومین شهر موشـكی سـپاه در دی مـاه    

(، 22/22/2932ایـران پخـش شـد )تسـنیم:     عماد از تلویزیون  بالستیكجمله  مختلف از یها  موشك

بـا   آن داد که ایران به شكل معناداری به دنبال توسعه برنامه موشكی و نمـایش عامدانـه تـوان     نشان

 واـت  روـیس  فیروزآبـادی،  هدف جبران ابعاد محدود کننده برجام است، موضوعی که سخنان حسـن 

-می. فیرروز آبادی کند مینیز آن را تایید  و گو با خبرگزاری تسنیم  در گفت مسل  یها نیرو کل ستاد

 موشـك  شـلیك » بـود:  رهبـری  م وبه برجام، توافق از پس عماد موشك شلیك زمانبندی که گوید 

 سیاسـتگذاری  و فنـی  یهـا   کمیسـیون  آن از ابل اما ندارد امكان اوا کل فرمانده مستقیم اجازه بدون

 آیـا  و شـده  ساخته درست فنی نظر از وااعاً موشك این که کند می بررسی کنند، می فراهم را مقدمات 

 بـه  «دارد؟ را اسـالمی  انقـالب  ااتضاوات خیر؟ یا است مناسبی وات سیاسی لحاظ از دهد؟ می جواب

 ،آنالیـن  )روز« کننـد.  مـی  تعیـین  ایشان نیز را شود شلیك زمانی چه در اینكه حتی» فیروزآبادی گفته

59/9/2932) 

گرفت، طـی   که با هدف اولیه بازدارندگی شكل رسد برنامه موشكی می نظر  در جم  بندی کلی، به

ی بـرای گسـترش   ا اـه  تر منط کوتاه برد، به سمت اهداف عملیاتیی ها  سال اخیر با توسعه موشك 22

موشكی مستقال به عنـوان مولفـه کلیـدی تـوان      هرچند برنامه  توان ادرت افكنی گام برداشته است.

 دهد می  امنیتی ایران بعد از برجام نشان کرده، ولی بررسی رفتار بازدارندگی توسعه پیدامی و ادرت نظا

ی ناشـی از برجـام   هـا   ین مولفه جبرانی محدودیتتر جمهوری اسالمی این برنامه را به عنوان کلیدی
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برنامـه ششـم    محابق بـا آنچـه در   . در کنار گسترش توانایی موشكی، ایران کوشیدهاست داده توسعه 

برجـام از  در فضـای بعـد از   چنین تجهیزاتی را شده،   خوانده« برترساز دفاعی عمده جهیزاتت»توسعه 

، یك ارار داد تسلیحاتی بین وزرای دفـاع ایـران و   2932در بهمن  کند. شرکای خارجی خود دریافت 

 فالنكـر  چنـدمنظوره  روسیه امضا شد که در کنار ااالم مختلف دفاعی، فروش چندین فروند جنگنـده 

Su-30SME  ین خریـد  تـر  ایـن اـرار داد، بـزرگ    شـود  مـی  اسـت. گفتـه    شده  بینی پیش نیز در آن

سال، ارارداد پر منااشه فروش سـامانه   9تسلیحاتی ایران بعد از انقالب است. همچنین روسیه بعد از 

ای که به  (، سامانه59/2/2932کرد )تسنیم،   اجرایی 2932در تیر به ایران را  922 - ضد موشك اس

 دهد. میتوان پدافندی ایران را ارتقا  ای هشكل اابل مالحظ

 گيری   نتيجه

و فراتـر از آن،   خارجی سیاست ، تغییری در رفتار ای هسته سی این بود که آیا توافق مقاله به دنبال برر

ی هـا   ، بخـش 2932تابستان بر اساس توافق است؟  خارجی ایران به وجود آورده   سیاستی ها رویكرد

 دنـ کن می تایید شواهد و اراین مدت متواف شده، ولی ای ایران برای میان  هستهاابل توجهی از برنامه 

كرده، بلكه ایران در دو زمینه فراگیر هویتی و امنیتی تغییرات کلیدی ن خارجی  سیاسترویكرد  نه تنها

یی از برنامـه  هـا   است. تواف بخـش   ن نشدهبنیادینی دگرگوآن نیز به طرز خارجی  های سیاست  رفتار

-اسـت. مهـم   سو  داده ی جبرانی در دو حوزه هویتی و امنیتی ها  ، ایران را به سمت سیاستای هسته

طـی دو دهـه گذشـته و تلفیـق آن بـا مسـایل        ای قاله این است که تغییر هویت هستهترین نتیجه م 

تـوان   شد، به وضعیتی جدید منجر شده که به سـختی مـی   تعبیر« یتامن –گره هویت »امنیتی که به 

می در وضعیتی که با . به همین دلیل، جمهوری اسالمتواف شودایران  ای هستهبرنامه کرد  بینی پیش 

خود روبرو شده، بـه سـمت جبـران ایـن محـدودیت در دو زمینـه        ای هستهشدن برنامه  گزینه محدود

بـر   ، مـوازی بـا تاکیـد   ای هسـته است. در زمینه هویتی، بعـد از توافـق    ه یتی و هویتی حرکت کردامن

، شـاهد  «علمـی  اسـتقالل »، «خودبـاوری »، «جوانـان » ،«فناوری»، «علم« »پیشرفت»مسایلی مانند 

هستیم. در حوزه امنیتی، اراین درباره حرکت به سمت  ای امه اصرار بر تداوم تحقیق و توسعه هستهاد

از ت میم برای افزایش اابـل توجـه بودجـه دفـاعی تـا      های جبرانی برجستگی بیشتری دارد.   سیاست

 دهنـده   نشـان  ی امنیتی و سرعت گرفتن برنامـه موشـكی، همگـی    ها  اادامگسترش دامنه اووپلیتیك 

 ی جبرانی است.ها  حرکت به سمت سیاست

 :دارداین مقاله دو نتیجه فرعی مهم نیز  



522         14، ش 36تابستان ، 6فصلنامه علمی ز پژوهشی انقالب اسالمی، س 

سابقه دامنه نگـاه امنیتـی سـو      ین بار ایران را به سمت گسترش بی، برای اولای هستهبرنامه  ..2

در معـرض مفـاهیمی    در تعامل با بازیگران بیرونـی، ایـران   ای هستهداد. در بازتعریف مداوم از هویت 

 گـرفتن مفـاهیمی ماننـد پدافنـد     و در نظر ای هسته گریز ،ای هستهمانند دفاع پیشگیرانه، بازدارندگی 

- نظر مـی است. به   سابقه در سنت امنیتی آن بیموضوعاتی که  ،ارار گرفتبه شكلی جدید عامل  غیر

هـای رسـمی، اجـازه پـرواز      مـرز ایران بعد از انقـالب در فراتـر از   جانبه  رسد اولین حضور نظامی چند

الب با مسكو، همگی بعد از انقترین ارارداد تسلیحاتی  روس از پایگاه شهید نواه و بزرگ یها  جنگنده

های   ای و حساسیت برنامه هستهاست.  تاثیر گسترش برنامه هسته نگاه امنیتی ایران اتفا  افتاده  تحت

ی امنیتـی بزرگـی داشـته کـه     ها  انكاری در ورود ایران به بازی بلاا گرفته پیرامون آن، تاثیر غیر شكل

 نمود.   میمعنی ، بیای هستهشاید بدون برنامه 

آورده کـه   پدیدایران  ای هستهخوردن امنیت با مسایل هویتی، وضعیتی خاص برای برنامه  گره  .5

به  ای هستهاست بعد از برجام، سح  منااشه حول ایران  ناپذیر کرده است. ممكن  بازگشت آن را گریز

لـی در اثـر   المل ، بدون دگرگونی بنیادین فضای بـین  شكل ملموسی کمتر از گذشته باشد ولی احتماال

تغییـرات  وان شـاهد  ت دگرگونی فضای سیاسـی ایـران، نمـی    تغییرات یكباره یا فرسایشی زمانبر و یا

-مه هستهایران بود، ضمن اینكه تغییر فضای سیاسی ایران، صرفا برنا ای هسته پاردایمی حول برنامه 

 کند ای را دچار تاخیر می 

 و مآخذمنابع 

 فارسي (الف
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