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 مقدمه

اي بدون اینکه خـود فـرد حقیقتـاً ارائه توضیحی موثق و بدون نقص از انرژي هسته براي
ما بـدون اینکـه  متخصص و صاحب نظر در این زمینه باشد نیاز به اندکی جسارت هست.

کنیم تا بـا توجـه بـه سعی می، مبنی بر کارشناس بودن داشته باشیمادعایی در این زمینه 
گاهاً همراه با جزئیات مختصـر از انـرژي تصویري کلی و  ،اطالعات و منابع قابل دسترس

اي در واقع عالوه بر ارائه دهیم. انرژي هسته در ایران هاي آنو پیشرفت ،در کل ايهسته
هاي مختلف صنعت، کشـاورزي، پزشـکی و .....  زمینهآمیز در کاربردهاي به اصطالح صلح

باشد. که ایـن نـوع کـاربرد در آمیز و نظامی نیز میواجد کاربردهاي به اصطالح غیر صلح
صادق است. شاید گویـاترین  هم مورد بسیاري دیگر از کشفیات و دستاوردهاي علمی بشر

هایش در مورد قوانین ي یافتهتالش ارشمیدس براي بکارگیر ،این مسئله ترین مثالشناو آ
بـوده اسـت. حملـه رومیـان براي ساخت منجنیق در دفاع از سرزمینش در مقابل  ،هااهرم
هـاي نظـامی از هاي مسـتقیم دانشـمندان در اسـتفادهتوان موارد دیگري نیز از تالشمی

ي که اهاي مستقیم، انباشت علمیدستاوردهاي علمی و فناورانه ذکر کرد. عالوه بر تالش
در طی قرون متمادي صورت پذیرفته پس از مدتی به صورت آزاد در اختیار سـایرین نیـز 

شان از آن بهره بگیرند. علومی که به طور مشـخص قرار گرفته تا آنان هم به فراخور توان
 هـا بـه عنـوان امـري ویـژه،بوده و هستند، همواره توسط قـدرت هاي نظامیواجد قابلیت

هـیچ قـدرت و  وده و هستند.اهرم بازدارنده مورد توجه ب و مزیت نسبت به سایرین قسمی
علـم بـراي هـا را در اختیـار سـایرین قـرار نـداده اسـت. یا دولتی به سادگی این توانـایی

ت بوده است. این چیرگی شامل تمامی عپیشگامان عصر مدرن تجلی استیالي بشر بر طبی
 »مساوي است با قدرت علم«شود. بشر نیز می نیروهاي طبیعت و باالخص خود نوع

فرمولی نام آشنا از زبان فرانسیس بیکن براي آشنایان با طلیعه داران فرهنگ مدرن است. 
خواهد تا بـا کشـفیات بشر از بند رسته از قوانین و حصارهاي جهان پیش از خود، حال می

بشر راهی بـراي  المثلفی خویش بکشد. سلطهاش و نیروي عقلش جهان را به زیر علمی
آن را در خدمت سودآوري و در ادامه قـدرت ترل درآوردن انرژي هسته اتم یافت که به کن
به قـول . اکازاکی ژاپن را به بار آوردما و نیفاجعه هیروش همین مسئله و بکار گرفت بیشتر

ي آن همـواره کسـب طرف نبوده و موتور محرکهگاه بیهیچ تکنولوژي)( مارکس فناوري
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قدرت بوده و نه مقاصد خیرخواهانه اهالی علم. چه این نیـات اخالقـی همـواره در  و سود
کننـده دارد همـان درجه دوم اهمیت بوده و آنچه در مسئله علـم و فنـاوري نقـش تعیـین

این گفته مـارکس در واقـع بیـانگر آن اسـت کـه تفکیـک  هاي سود مدارانه است.انگیزه
آمیز و غیر صـلح آمیـز ناشـی از دخالـت دیگري به صلح اي و یا هر فناوريفناوري هسته

هاي فناورانه بشر است و بهمین دلیل مـا در در پیشرفت و قدرت ندادن مسئله منطق سود
اینکه ما ایـن دو نـوع در توصیف مسئله استفاده کردیم.  اصطالحبهابتداي این بند از لفظ 

باشـیم  سیري در پیشرفت علم و فناوريمکاربرد را از هم منفک سازیم ناچاراً باید قائل به 
که دیگر قدرت و سود در آن نقش تعیین کننده ندارند که این موضوع در دوران مـا یعنـی 

هـاي حیـات بشـري تـرین حـوزهداري که سازوکار خویش را به خصوصـیدوران سرمایه
هـاي شـاید نیـت دانشـمندي در تـالش گسترش داده به هیچ وجه قابل پذیرش نیسـت.

روي وي و نوع تحقیقاتش اما اینکه مسیر پیش ،اش حقیقتاً رفاه و آسایش بشر باشدعلمی
 د؛نـقـرار دار در درجـه دوم اهمیـت داشـته و نیـات او ، اهمیترا چه شرایطی تعیین کرده

هـاي ایـدئولوژیک و هاي ما در روزگار کنونی توسـط سـامانهانتخاب همانگونه که تمامی
 داعیـه اسـتقالل پس شود.می یا مشروط داري  تعیینسرمایهمطابق بنیادهاي متافیزیکی 

تنها از نوعی عدم وقوف بـه پیچیـدگی سـازوکارهاي ایـدئولوژیک و  در این جهان آشفته
به بیانی دیگر چه بشر از علم بـراي مهـار نیـروي مخـرب  خیزد.قسمی غرور کاذب برمی

ر یک کارخانه براي افزایش د دهاي موجوزلزله کمک بگیرد، یا علم را براي ارتقاي ماشین
ساخت بمـب اتـم و یـا  از علم براي وري بیشتر بکار ببندد و یاو بهره استثمار طبقه کارگر

آوردن نیروهـاي هواپیماي بدون سرنشین استفاده کند در همه موارد سعی در به کنترل در
 بند ایدئولوژیککه رها از هرگونه قیدو ايسازي قدرت دارد. علم و فناوريطبیعت و بیشینه

حتـی  وجود ندارد. افتنی بوده و اصالً به صورت بالفعلنیدست  ئیمثل هیولی ارسطو باشد
در آینده ممکن سوسیالیستی نیز فناوري با اسـتلزامات و بنیادهـاي متـافیزیکی آن جهـان 

    د خواهد شد!مقی
اسـت، تـدوین  یهاي مختلفـبخش که هر فصل شامل ،ما بحث خود را در قالب دو فصل

-هپرداختـ اي در ایرانایم. در فصل نخست به بررسی ابعاد علمی و فنی انرژي هستهکرده
از وضـعیت علمـی و فنـی انـرژي  ارائه تصویري نسبتاً کامل و جامع اول فصل ایم. هدف

در فصـل دوم مـا سیاسـت  است.امروز بهدوران پهلوي تا  هاي آن، ازاي و پیشرفتهسته
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اي، در نسبت با سایر بـازیگران ي هستهخارجی دولت جمهوري اسالمی را در قبال مسئله
ایضـاح ایـن . هدف فصـل دوم ایمهموثر در این عرصه، در حد توان مورد واکاوي قرار داد

اي توانست در نهایـت بالنسـبه مهم است که دولت ایران با اتخاذ چه نوع سیاست خارجی
 .اي دست یابدي هستهاهدافش در زمینه به

ي خوانندگان و رفقاي عزیز امید است که نوشته ما مورد مقبول شما افتد. همچنین از همه
هـا و خواستاریم که ما را در جریان انتقادات خویش قرار دهند و مـا را نسـبت بـه کاسـتی

 اشکاالت نوشته آگاه سازند.
 
 ياابعاد علمی و فنی انرژي هسته -1
 چرخه سوخت چیست؟.1-1 

: از معادن کشف شده اورانیوم، سنگ معدن اورانیـوم از استخراج از معدن -مرحله اول
است و تنهـا در  238اش شامل ایزتوپ گردد. این اورانیوم بخش اعظمزمین استخراج می

است. اورانیوم به طور طبیعی فلزي است سخت،  235حدود هفت دهم درصداش ایزوتوپ 
هـاي زا. این فلز در طبیعت بیشتر به صورت اکسید ویـا نمـکاي رنگ وپرتونقرهسنگین، 

بزرگترین معدن اورانیـوم ایـران مربـوط بـه سـاغند شود. یافت می مخلوط در مواد معدنی
بـرداري، بهـرهبه عنوان معادن مورد ن گچین در هرمزگان نیز باید اردکان است. البته معد

تـن  1400موجود میزان اورانیوم طبیعـی ایـران در حـدود  بر اساس آمارهاي. لحاظ گردد
  است.

: سنگ معدن اسـتخراج شـده از معـادن در ایـن مرحلـه پـس از آزاد سازي-مرحله دوم
شود. کیک زرد در واقع هاي الزم به کیک زرد تبدیل میگذراندن مراحل تصفیه و پردازش

 بـه کیـک زرد در بنـدر عبـاسنگ معدن است.مرحله تبدیل سد اورانیوم تغلیظ شده یاکس
همچنـین ایـران مقـدار زیـادي کیـک زرد از دوران پهلـوي در انبارهـاي  انجام می شود.

  سازمان انرژي اتمی به صورت ذخیره دارد. 
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در این مرحله کیک زرد به دست آمده پس از طی یکسـري مراحـل : تبدیل-مرحله سوم
شود که براي غنی سـازي بایـد بـه میتبدیل  )UF6شیمیایی به گاز هگزافلوراید اورانیوم(

اورانیوم در این مرحلـه  235و  238هاي سانتریفیوژهاي گازي تزریق شود. تجمع ایزوتوپ
 UCFاست. این مرحلـه در کارخانـه  238بهم نخورده و همچنان بخش اعظم آن اورانیوم 

 . پردازدنیز می UO2و  UF4به تولید    UF6شود که عالوه بر اصفهان انجام می
ي غنـی ) بـراUF6: در این مرحله گاز هگزافلورایـد اورانیـوم (غنی سازي-مرحله چهارم

آن افـزایش یابـد.  235شود تا میـزان اورانیـوم تزریق می سازي به سانتریفیوژهاي گازي
سانتریفیوژ دستگاهی است. 235چون به صورت طبیعی تنها هفت دهم درصد آن اورانیوم 

شود. این دستگاه استفاده میبر اساس وزن آنها از همدیگر، است که براي جدا سازي مواد 
آورد و از شـتاب ناشـی از مواد را با سرعت بسیار باال حول یک محور بـه گـردش در مـی

کند. یعنی در اثر چرخش با سـرعتی نیروي گریز از مرکز براي جدا سازي مواد استفاده می
 235هـاي ترنـد از ایزوتـوپکه سنگین 238هاي هزار بار در دقیقه ایزتوپدر حدود بیست

به صورت آبشاري به هم متصل شوند  ي زیاديگردند. همچنین باید سانتریفیوژهاجدا می
با تعداد کم سانتریفیوژ این مهم امکان  وبسیار کار کنند تا اورانیوم غنی شده به دست آید.

بیشتر به عنوان سـوخت در راکتورهـاي آب  ،درصد 20نی سازي تا سطح غ شود.پذیر نمی
گیرد. راکتورهاي آب سبک به صورت معمـول سبک براي تولید برق مورد استفاده قرار می

هـاي ددرصد واجد کاربر 20غنی سازي باالي درصد نیاز دارند.  5تا  3به غنی سازي بین 
د هم براي تولید بمب مورد اسـتفاده درص 90پزشکی و نظامی است. غنی سازي تا سطح 

ات نطنـز تأسیسـسـازي در . غنـی هـاي پزشـکیگیرد و هم براي تولید ایزوتـوپقرار می
تجاري در انحصار چندین کشـور  غنی سازي در سطح شود.انجام می قم فردو اصفهان و 

  سازي است. اي ایران نیز رسیدن به چنین سطحی از غنیانداز برنامه هستهو چشم 1است
اورانیـوم غنـی شـده کـه هنـوز بـه  :در ایـن مرحلـهسـوخت میله تولید-مرحله پنجم

و شده  فشرده پودر ،تبدیل شود )UO2( است، باید به پودر دي اکسید اورانیوم UF6شکل

                                                           
بلژیـک، اسـپانیا،  روسیه، چین، فرانسـه، ایتالیـا، بر اساس گزارش آژانس انرژي اتمی، کشورهاي آمریکا، -1

  .سازي اورانیوم در حد تجاري هستندآلمان، هلند، انگلستان و ژاپن در قالب شش سازمان قادر به غنی
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آید. قرص ها در معرض حرارت با دماي باال قرار مـی گیرنـد تـا بـه میبه شکل قرص در
قرص هاي سرامیکی سخت تبدیل شوند. پس از طی چند فرآیند فیزیکـی، قـرص هـایی 
سرامیکی با ابعاد یکسان حاصل می شود. متناسب با طراحی رآکتور و نـوع سـوخت مـورد 

. حـال دهندخاص قرار می  نیاز، این قرص هاي کوچک را دسته دسته کرده و در لوله اي
فرسـتاده  ايهسـته در رآکتور به نیروگاه تولید انرژيمیله سوخت آماده شده است و براي 

ایـران در حـال حاضـر  شـود.اصفهان انجام می UCFاین فرآیند نیز در کارخانه  .می شود
روسیه سـوخت که  برق در بوشهر است دمگاواتی آب سبک تولی 1000داراي یک رآکتور 

  .براي ده سال تامین خواهد کرد 90از سال آن را 
در این مرحله سوخت مصرف شده در رآکتـور کـه میـزان  : ذخیره سازي-مرحله ششم

است به یک حوضچه سـوخت  238آن کاهش یافته و بیشتر  داراي اورانیوم  235اورانیوم 
درصـد پلوتونیـوم  1حدود گردد. سوخت مصرف شده در رآکتور در مصرف شده منتقل می

 نیز دارد. شکافت پذیر
توان سوختی که یکبار در این مرحله می: فرآوري یا پردازش مجددباز -مرحله هفتم

دسـت آورد کـه در نیروگاه مصرف شده را بازفرآوري نمود و از آن اورانیوم و پلوتونیوم بـه
عملیات بازفرآوري ابتدا پوسـته بدین شکل که در . استفاده مجدد در رآکتور را داردقابلیت 

کننـد. در هاي سوخت را جدا ساخته و سپس آن را در اسید نیتریک داغ حل میفلزي میله
درصد سایر مواد زائـد پرتـوزا و 3درصد پلوتونیوم،  1اثر این فرآیند از سوخت مصرف شده 

کتور بـازگردد. تواند به عنوان سوخت به رآآید که مجدداً میدست میدرصد اورانیوم به 96
آید واجد کاربرد نظـامی اسـت یعنـی این مرحله به دلیل پلوتونیومی که از آن به دست می

سـوخت نیروگـاه بوشـهر  .اي استفاده کـردتوان از پلوتونیوم آن براي تولید بمب هستهمی
توانـد عملیـات گردد و ایران نمیباز می تامین گردیده و مجدداً به آن کشور توسط روسیه

      فراوري را بر روي آن انجام دهد.باز
اگـر یکـی از  .گوینـدبه همه مراحل مطرح شده در باال اصطالحاً چرخه بسته سوخت مـی

در ایـران تمـامی چون مراحل آن نیز نباشد در واقع چرخه سوخت باز بوده و بسته نیست. 
به همین دلیل چرخه سوخت در ایـران بـاز  ،شودمراحل به جز مرحله بازفرآوري انجام می

 است.
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 اي ایران از آغاز تا کنونسیر پیشرفت برنامه هسته. 1-2

کنـیم تـا عی مـیاي پـرداختیم سـحال که به طور خالصه به تشریح چرخه سوخت هسته
آن در دوران غـاز فعالیـت اي از آهسـته هاي ایران در زمینه فنـاوريتصویري از پیشرفت

هـاي ایـران در ایـن ها و قابلیـتکنون ارائه دهیم. چه وقوف به میزان پیشرفتپهلوي تا 
اي بوجود آمده زمینه به ما در ارائه تحلیلی درست نسبت به بحرانی که بر سر پرونده هسته

ها در باب توان علمی و فنی ایران نیـز کند. در پایان این بخش به برخی دیدگاهکمک می
ا با نظرات آنها وارد تعامل و گفتگو شـویم و گاهـاً بعضـی از آن کنیم تپرداخته و سعی می

 ها را به چالش بکشیم.نظرگاه
 
 . دوران پهلوي1-2-1

به دوران پهلـوي  ،ايفناوري هسته و وارد کردن  هاي ایران در زمینه استفادهاولین تالش
میالدي  1957در سال گردد. دوم یعنی دوران صدارت محمدرضا پهلوي، شاه ایران باز می

اولین قرارداد در زمینـه  ،آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا» اتم براي صلح«تحت برنامه 
همکارهاي اتمی بین ایران و آمریکا منعقد گردید و آمریکا مقـداري اورانیـوم غنـی شـده 

سـته بـه سـازمان اي وابهمچنین مرکز علـوم هسـتهارف پژوهشی به ایران داد. براي مص
مـیالدي اولـین  1959در این سال به ایران منتقـل گردیـد. سـال  »سنتو« پیمان مرکزي

میالدي آمریکا یک  1967سال  درشد.  تأسیساي در دانشگاه تهران مرکز پژوهش هسته
به ایران فروخت. همچنین آمریکـا  مگاواتی را به همراه چند اتاقک داغ 5رآکتور پژوهشی 

-گرم پلوتونیوم جهـت راه 112درصد را به همراه  93کیلوگرم اورانیوم غنی شده  5مقدار 
 مـیالدي 1974شـاه در اقـدامی در سـال بـه ایـران داد.  در دانشگاه تهران اندازي رآکتور

نمود و اکبر اعتمـاد دانـش آموختـه  تأسیسشمسی) سازمان انرژي اتمی ایران را  1353(
در همین سال ایران وامی به مبلـغ یـک فیزیک از سوئیس را به ریاست آن منصوب کرد. 
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میلیارد دالر به کمیساریاي انرژي اتمی فرانسه داد که با آن به ساخت کارخانه غنی سازي 
درصـد  10به کنسرسیوم یورودیف بپردازد و در عـوض آن ایـران صـاحب  اورانیوم وابسته

ي پرورش دانشـجو در همین ایام دانشگاه تهران و شیراز در زمینهسهام این شرکت گردد. 
هـاي اي نیز براي تحصیل در رشتهاي مشغول به کار شدند و عدهدر رشته مهندسی هسته
شاه و اکبـر اعتمـاد در سـفري بـه پـاریس د. اي به خارج اعزام شدنمرتبط با انرژي هسته

مگاواتی آب سبک، دریافت اورانیـوم از ایـن کشـور و راه  1000 نیروگاه 5 تأسیسقرارداد 
ي براي خرید دو نیروگـاه ایران قرارداداندازي مرکز پژوهشی را با این کشور منعقد کردند. 

بـراي نصـب در بوشـهر را  آلمان ورك یونیونمگاواتی با شرکت کرافت 1300آب سبک 
اي و امضاء کرد. ایران و آمریکـا بـه تـوافقی مقـدماتی بـراي تحویـل دو نیروگـاه هسـته

همچنین اورانیوم مورد نیاز آن به توافق رسـیدند. همچنـین ایـران قـراردادي بـا شـرکت 
ي انـدازمگاواتی که قرار بود در بندرعباس راه 900فراماتوم فرانسه براي خرید دو نیروگاه 

شود، امضاء کردند. در همه این قراردادها قرار بر این بـود تـا سـوخت مـورد نیـاز توسـط 
مـذاکرات بـراي  ي این. همهگردد  اي به ایران تامینکشورهاي وارد کننده فناوري هسته

دامنه هاي پهنکه حکایت از تالش میالدي انجام شد 1974همان سال قراردادها در  عقد
اي دارد و در راسـتاي هـاي بـرق هسـتهن به کشوري داراي نیروگـاهشاه براي تبدیل ایرا

اي ایـران ، نقطه عطفی در تحقیقات هسـته1974سال  هاي توسعه شاه قرار داشت.برنامه
شود، چرا که در این سال ایران قراردادي بـا بنیـاد پژوهشـی در زمان پهلوي محسوب می

منعقد کرد که طی آن ایـن مرکـز پژوهشـی وابسـته بـه دانشـگاه  )SRI(استنفورد امریکا 
استنفورد، مجري تحقیق و ارائه چشم اندازي میان مدت در ابعـاد اجتمـاعی، اقتصـادي و 

جلـدي ، پیشـرفت  20صنعتی براي توسعه ایران شد. بنیاد استنفورد نهایتاً در یک مطالعه 
و راه  1995ر مگـاوات بـرق تـا سـال هـزا 20صنعتی و اقتصادي ایران را متکی به تولید 

اي در ایران قلمداد کرد هاي هستهنیروگاه تأسیستولید این مقدار برق را از طریق  اساسی
با شرکت آلمانی بـراي سـاخت دو  میلیارد دالر 8به ارزشی قریب به  قراردادي که ایران .

ر بوشهر به امضاء براي نصب د مگاواتی، سوخت مورد نیاز آن و آب شیرین 1300نیروگاه 
طرح شده توسـط بنیـاد اسـتفورد بـود. و در انداز رسانده بود بخشی از فرایند تکمیل چشم

متخصص ایرانی و آلمانی براي پیشبرد این پروژه بزرگ بـه  2000همین راستا نزدیک به 
مـیالدي تکمیـل  1980کار گماشته شدند و قرار بر این بود که این پروژه تا پایـان سـال 
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اي آب سـبک جهـت هاي هستهالذکر براي احداث نیروگاههاي فوقعالوه بر تالش گردد.
اندازي چرخه سوخت انجـام اتی با آمریکا، فرانسه و آلمان براي راهرایران مذاک ،تامین برق

بر طبق قراردادي مشترك انگلیس و فرانسه تحقیقـات خـود را جهـت  1976داد. در سال 
اي در ایران آغاز کردند. همچنین آمریکـا چرخه سوخت هستهاتی به منظور تأسیساحداث 

سازي لیزري به ایران موافقت کـرد البتـه دستگاه غنی 4میالدي با فروش  1978در سال 
هـا از کـارایی الزم برخـوردار نبـوده و بـه ها این بود که این دستگاهتحلیل خود آمریکایی

مـیالدي شـاه و کـارتر بـه  1978سـال  د.خواستند آنها را به ایران بفروشنهمین دلیل می
رآکتور آب سبک به ایران رسیدند. که البته موافقت کنگـره  8تا  6توافقی در زمینه فروش 

در این میان شرط بود. در همین سال اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژي اتمی ایران از کـار 
در ایـن سـالها بـین اخراج گردید و احمد ستوده نیا جانشین وي گردید. یک مناقشه مهـم 

یـک  اي وجود داشت.  ایران از ایجادایران و آمریکا بر سر مسئله بازفرآوري سوخت هسته
نمود و خود نیز متمایل بود تا این کار را کارخانه چند ملیتی بازفرآوري سوخت استقبال می

رابطـه بـا  در انجام دهد اما تا وقوع انقالب به توافقی با آمریکا در این زمینه دست نیافت.
مذاکراتی که با دولت آمریکا انجام گرفت اکبر اعتماد اولین رئیس سـازمان انـرژي اتمـی 

 گفته: اي با خبرگزاري ایسنااخیرا در مصاحبه
 هـم دست به نهایت در و کردیممی صحبت دوجانبه موافقت درباره سال چهار آمریکا با ما
 خواسـته به یافتن دست براي آمریکا. نرسید ملی شوراي مجلس به تصویب براي اما، آمد
 قـرارداد در چـهآن کـه کـردمی توجیـه ایران از سوخت بازفرآوري حق گرفتن درباره خود

 وجـود هـم کشورها سایر براي بلکه، نیست) ایران( شما براي فقط است بازفرآوري درباره
 باید آمریکا که دادیم پیشنهاد ما نهایت در. رفتندنمی ایران براي آن پذیرش بار زیر و دارد
 نیـز ایران براي را آن شرایط تمام و بشناسد "الودادکامله" کشوري را ایران قرارداد این در

 صـنعتی کشـورهاي خصـوص بـه دیگر کشورهاي با رفتاري هر آمریکا یعنی؛ کند اعمال
 .درآید اجرا به رفتار همان هم ایران درباره باید داشت ايهسته هايفعالیت زمینه در بزرگ

 : ادامه در و
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 خـارج نیروگـاه از شـده مصـرف سوخت کهآن از بعد که داشتند تاکید] هاآمریکایی[هاآن 
 این با من اما باشد آمریکا موافقت و اجازه با دهیم انجام آن با خواستیم کاري هر، شودمی

 .نکردم موافقت مساله
اي و چرخـه انتقال فناوري هسـتهشاه وراي مذاکرات با آمریکا و کشورهاي اروپایی براي 

سوخت به ایران وارد مذاکراتی سري با آفریقاي جنوبی براي خریـد کیـک زرد بـه ارزش 
شود که ایـن قـرارداد تـا سـال نیز شد. گفته می 1976میلیون دالر در سال  میالدي 700

  میالدي نیز پابرجا بوده است. 1989
اي در دوران محمـد رضـا شـاه اوري هستههاي ایران در زمینه فنبه طور خالصه پیشرفت

انـدازي شـده به رآکتـور تحقیقـاتی راه ،در دست اقدام گسترده منهاي قراردادهاي ،پهلوي
در دسـت سـاخت توسـط شـرکت دانشگاه تهران که مصارف پزشکی داشت و دو نیروگاه 

از نظـر  درصـد 60درصد و دیگـري  80شد که یکی تقریبا یونیون محدود میوركکرافت
در ایران شروع  1978البته شرکت فرانسوي فرام اتوم نیز از سال  .فیزیکی پیشرفت داشت

بود که پیشـرفت قابـل  کردهبه فعالیت براي ساخت دو نیروگاه در دارخوین(نزدیک اهواز) 
-در زمینه غنی سازي نیز ایران با استفاده از فناوري ا زمان انقالب نکرده بود.اي تمالحظه
لیـزري خریـداري کـرده بـود منحصـرا در سـطح سـازي از آمریکا در زمینه غنـی اي که

 هایی را به انجام رسانده بود.آباد تهران فعالیتآزمایشگاهی در مرکز اتمی امیر
 30از  1975سـازمان انـرژي اتمـی ایـران در سـال  هاي تخصیصی، بودجهبودجهاز نظر  

 3زایش یافت و تا انقالب ایران این بودجه بـه میلیون دالر به یک میلیارد دالر در سال اف
مشغول به کار  ایران نفر نیز در سازمان انرژي اتمی 862لیارد دالر در سال رسیده بود و می

  بودند.
 
  سازي توسط ایران در نطنزهاي غنیاعالم فعالیتتا  57از انقالب . 1-2-2

موقت به نخست وزیري بازرگان در سـال  با وقوع انقالب در ایران و روي کار آمدن دولت
ایران توافقنامه خود با شرکت یورودیف فرانسه در زمینه تامین سـوخت را لغـو کـرد و  58

ها براي ساخت نیروگاه دارخوین اهواز را هم لغو ساخت. همچنین ایران معامله با فرانسوي
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شکایت کرد و مـاجراي شرکت یوردیف از ایران در دادگاه داوري اتاق بازرگانی در پاریس 
در این پرونده محکوم به پرداخـت این پرونده تا سالها بعد ادامه داشت که در نهایت ایران 

در قالـب کـاال بـه ایـن  میلیارد دالر سرمایه نیز 1ابقیغرامت به شرکت فرانسوي شد و م
توقـف یونیون آلمانی با وقوع انقالب کـار در ایـران را موركشرکت کرافتایران داده شد. 

کرد. ایران خواستار ادامه کار بود اما دولت آلمان  کارکنان ایرانی خود را نیز خارج ساخت و
غربی از صدور تجهیزات الزمه به ایران ممانعت به عمل آورد و پروژه سـاخت نیروگـاه در 

-سازمان انرژي اتمی در دوران پهلوي زیر نظر مستقیم نخست به تعطیلی انجامید. بوشهر
هـاي وزارت نیـرو تبـدیل فعالیت می کرد اما با وقوع انقالب بـه یکـی از معاونـتوزیري 

مرحله برنامه ریزي مجدد نشده بـود و در اواخـر  وارد 61گردید. کار سازمان تا اوایل سال 
به سازمانی مستقل مبدل شد. ریاست سازمان  جدا گشت و سازمان از وزارت نیرو 60سال 

هاي جنگ تنهـا در طول تمامی سال ر عهده رضا امراللهی بود.ب  76از این به بعد تا سال 
ها در مرکز اتمی فعال در ایران رآکتور تحقیقاتی تهران بود که سوخت آن توسط آمریکایی

زمان شاه تامین شده بود و در ادامه ایران قراردادي با آرژانتین براي تغییـر سـوخت آن از 
میلیـون دالر منعقـد  5و5بـه ارزش  66 در سـالدرصد  20درصد به اورانیوم  93اورانیوم 

 درصد از آرژانتین دریافـت کـرد. 20کیلوگرم اورانیوم  120گردانید و مطابق آن نزدیک به 
، ایران خواسـتار ادامـه همکـاري بـا شـرکت  67بعد از پایان جنگ ایران وعراق در سال 

عمل سـرباز زد کـه در ایـن بوشهر شد اما آلمان غربی از این  آلمانی براي تکمیل نیروگاه
هـا را میان نقش آمریکا نیز پررنگ بوده است. ایران پس از اینکه نتوانست موافقت آلمانی

-و در دوران ریاست 74در سال براي ادامه کار در بوشهر جلب کند به سراغ روسیه رفت. 
البتـه ها منعقد گردیـد. جمهوري هاشمی رفسنجانی قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر با روس

هـاي نامـهگردد که اولـین تفـاهمبرمی 68آغاز  مذاکرات هاشمی با دولت روسیه به سال 
اي با این کشور تـدوین گردیـد. در قـرارداد منعقـد گردیـده بـین همکاري در زمینه هسته

-کـار تکمیـل و راه 2000سازمان انرژي اتمی و شرکت روسی قرار بر این بود که تا سال 
هر انجام شود و همچنـین روسـیه سـوخت نیروگـاه را تـامین کـرده و اندازي نیروگاه بوش

میلیارد دالر بود  2/1این قرارداد در ابتدا به مبلغ پسماند سوخت را به کشور خود بازگرداند. 
هـاي رسـمی دولـت ایـران در ها تالشدرصد به مبلغ آن اضافه شد. این 10که در ادامه 

اش در ها تا پیش از علنی شـدن برنامـهدر این سالاي است. اما ایران زمینه انرژي هسته
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هایی براي خرید تجهیزات از کشورهاي آرژانتین، روسیه و چین انجام داد. تالش 81سال 
هـا از ها، ایران با کارشکنی آمریکـاییسازي از آرژانتینیدر خرید تجهیزات مربوط به غنی

میالدي قرار بر این  1985در سال  در پی مذاکرات بین ایران و دولت چینهدفش بازماند. 
راکتور کوچک به همراه سوخت آن را به منظور آموزش و تحقیق بـه ایـران  4تا چین بود 

اي از ایرانیان را در این زمینه آموزش داده و طراحی رآکتور پلوتونیوم را نیز بـه بدهد. عده
ینه فشار وارد ساخت کـه ایران بیاموزد. آمریکا باز هم مطلع شد و به دولت چین در این زم

با ایران همکاري نکند. عالوه بر این موارد چین یک دستگاه کالوترون بـه ایـران داد کـه 
مـیالدي  1991هـاي پزشـکی دارد و همچنـین در سـال مصارفی در زمینه تولید ایزوتوپ

کیلـوگرم  UF6  ،400کیلـوگرم  1000، کیلوگرم اورانیو طبیعی شـامل 1800قرارداد خرید 
UF4  کیلوگرم  400وUO2  بین ایران و چین در قالب سه بسته جداگانه منعقـد شـد. در
ایران قصد داشت تا از چین دستگاه تبدیل اورانیوم خریداري کند که در  90هاي دهه سال

نهایت این قرارداد نیز با دخالت آمریکا به شکست انجامیـد.از همکـاري ایـران بـا دولـت 
ات بوشـهر تأسیسـها در طراحی و ساخت مجدد ي کار روسها وراروسیه در طی این سال

-اي از تحلیـلتوسط عـدهاطالع چندانی در دست نیست و احتمال همکاري در این زمینه 
 ایــران در زمینــه خریــد ســانتریفیوژ از طریــق بــازار اتمــی اي.کیو.خــانرود. گــران مــی

صورت داد. در این راستا تیمـی اقداماتی را  66(عبدالقدیرخان پاکستانی) اولین بار در سال 
از  ایران و چند تن از افراد این شبکه در دبی دیداري داشتند و تعدادي تجهیزات و نقشـه 

اي دیگر در سال سازي خریداري کردند. همچنین ایران در معاملهدر ارتباط با فناوري غنی
سـانتریفیوژ بـه  تعداديخان از طریق شخصی به نام طاهر وابسته به شبکه عبدالقدیر  73

ها دست دوم بوده امـا در هاي نو خرید که بعدها معلوم گشت که سانتریفیوژعنوان دستگاه
نو به ایران داده شده بودند. همچنین البرادعـی در کتـاب خـاطراتش از  بنديقالب و بسته

 90دارد که ایران قصد داشته در اواسط دهـه قول یکی از مقامات آفریقاي جنوبی بیان می
میالدي تجهیزاتی در این رابطه از ایـن کشـور خریـداري کنـد کـه مقامـات ایـن کشـور 

اي تایید حسن روحانی در کتابش راجع به مسئله هسته درخواست ایران را رد نموده بودند.
هـاي مخفـی کند که ایران چند صد دستگاه سانتریفیوژ در طی این سال هـا از شـبکهمی

 خریداري کرده است. 
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هاي ایران براي خرید اورانیوم طبیعی و تجهیزات شده در فوق مربوط به تالش موارد ذکر
هاي پس از جنگ بود. اما پیشرفت در زمینه مسائل عملی تا چه انـدازه سازي در سالغنی

 گوید:حسن روحانی در کتابش میصورت گرفته بود؟ ها در طی این سال
لیزر و سانتریفیوژ به نتیجه نهایی نرسیدیم تا پیش از آغاز بحران در سه زمینه آب سنگین، 

سازي از طریق سانتریفیوژ در حد تولید چند گـرم موفـق در بخش غنی 81و تنها در سال 
هـم فنـاوري آن   مگاواتی اراك در ابتداي راه بود. در مـورد کیـک زرد 40شدیم. رآکتور 

 UCF...... کارخانـه ود. آماده و امکان تولید وجود داشت هر چند به مرحله تولید نرسـیده بـ
 )225(ص برداري نرسیده بود.هنوز به مرحله بهره 80اصفهان تا اواخر سال 

ن البته ایـرا .اما پوشش دهنده همه ماجرا در آن موقع نیست ،گزارش روحانی تقریبا دقیق
 هـاسـال ایـن جزئیات فعالیتش را بیان کـرد. در انس همه مسائل وبعدها در گزارش به آژ
-اي جابربنخریداري شده از چین را در مرکز تحقیقات هسته  UF6ایران مقداري از گاز 

 »کـاال الکتریـک«به چند دستگاه سانتریفیوژ تزریق کرده بود. و در شـرکت حیان تهران 
سـازي لیـزري در ابعـاد نیز مشغول به مونتاژ سانتریفیوژ بـود. غنـی وابسته به وزارت دفاع

-هاي  لیزري ایران توانـایی غنـیگرم انجام شده بود. دستگاهمیلیبسیار کوچک و در حد 
اند که در گزارش آژانس نیز آمده و ایران تحقیـق و درصد را دارا بوده 8/0سازي تا سطح 

اش در مجـامع در همان زمان آغـاز مناقشـه بـر سـر پرونـدهها را کار بر روي این دستگاه
پردازش مجدد و جداسـازي مقـدار کـوچکی  همچنین ایران آزمایشجهانی کنار گذاشت. 

در زمینـه سـاخت  اي تهـران انجـام داده بـود.پلوتونیوم را نیز در مرکـز تحقیقـات هسـته
آغـاز شـده بـود و  79کـار آن از سـال  ات نطنز نیز باید گفت که عملیات شروع بهتأسیس

وین در شوراي عـالی فناورهـاي نـ 77. در سال  80ساخت قطعات سانتریفیوژ هم از سال 
اي سـه موضـوع را مـورد توجـه قـرار داد. هاي هستهشد که در زمینه پروژهایران تشکیل 

و با روي کار آمدن دولت خاتمی رضا امراللهـی رئـیس  76(الزم به ذکر است که در سال 
زاده داد.) اول تصویب طرح مرکزي براي سازمان انرژي اتمی جاي خود را به غالمرضا آقا

سـوخت نیروگـاه بوشـهر را در  دهزار دستگاه سانتریفیوژ که بتوانـ 54نصب  غنی سازي با
 40ات تولیـد آب سـنگین و سـاخت رآکتـور تأسیسـصورت لزوم تامین کنـد. دوم بحـث 

-مگاواتی آب سنگین که بتواند جایگزین رآکتور فرسوده تهران شود و سـوم بحـث غنـی
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صرفه نبودن ه به علت مقرون بهسازي لیزري که در آن جلسات تصمیم بر این شده بود ک
سازي با سانتریفیوژ متمرکز سازي لیزري همه توان و بودجه بر روي غنیو مشکالت غنی

 شود.
 
 تا اکنون 81اي ایران در سال هاي هستهعلنی شدن برنامه. از 1-2-3 

در هاي غربـی وارد مرحلـه علنـی شـد و با اعالم رسانه 81مرداد  23هاي ایران از فعالیت
آقازاده رئیس وقت سازمان انـرژي اتمـی قصـد ایـران  را بـراي عضـویت در  81شهریور 

هاي ایران از آن زمان تا کنون فعالیت اي اعالم کرد.باشگاه دارندگان چرخه سوخت هسته
سازي فردو ات غنیتأسیساصفهان،  )UCF( توان در چند حوزه مجتمع تبدیل سوخترا می

و بـاالخره  ،نیروگاه بوشـهردر اراك )IR40و رآکتور تحقیقاتی(و نطنز، مجتمع آب سنگین 
 هاي باالتر آن، فهرست کرد.ساخت سانتریفیوژ و تحقیق و توسعه در مورد نسل

 
 اصفهان UCFمجتمع 

را داشت و هنوز  UF4 افتتاح شد که البته تنها توانایی تولید 83ماه این مجتمع در فروردین
 UF6این مجتمع قادر به تولید  84نرسیده بود. عمال در بهار  UF6به مرحله تولید صنعتی 

-اصفهان سه نـوع سـوخت تولیـد مـی UCFاکنون در کارخانه در مقیاس صنعتی شد. هم
درصد که جهت رآکتور تهـران تولیـد شـده  20تولید صفحات سوخت با اورانیوم اول شود.

توسـط ایـران در رآکتـور  براي اولین بار سـوخت تولیـد شـده 90ماه سال است. در بهمن
تا سوخت  درخواست کرده بود از سایر کشورها ایران ابتدا گذاري شد.تحقیقاتی تهران جاي

درصد مورد نیازش براي رآکتور تهران را تامین کنند امـا پـس از رد ایـن درخواسـت ،  20
درصد و درادامه تامین صفحات سوخت براي رآکتور تهران همـت  20سازي ایران به غنی

اکسید اورانیوم طبیعی که سوخت راکتور آب سنگین اراك است. در گماشت. دوم تولید دي
-در نهایـت تولیـد دي را تولید کـرده اسـت. UO2 اعالم شد که ایران پودر  90فروردین 

هـاي آب اکسید اورانیوم غنی شده جهت استفاده در نیروگاه اتمی بوشهر و سـایر نیروگـاه
 ،دیگر از آن را در افقی بلند مدت دارد قصد ساخت چند واحد انسبک از این دست که ایر
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انـدازي نشـده شود که البته خط تولید آن هنوز به طور کامـل راهدر این مجتمع انجام می
هاي سوخت هاي سوخت تبدیل شده و سپس در میلهغنی شده باید به قرص UO2. است

اده در رآکتـور مـورد اسـتف UO2تري نسبت به تولید پور قرار گیرد که به فناوري پیشرفته
 اراك نیازمند است.

 
 سازي نطنز و فردوات غنیتأسیس

آغـاز شـده بـود. در   79ساخت مجتمع غنی سازي نطنز به گفته مسئوالن ایران از سـال 
فعالیـت  84سـفند ادر سازي در نطنز با یک دستگاه سانتریفیوژ آغـاز شـد. غنی 82خرداد 
هاي آژانس و طی گزارش 86در خرداد سازي به صورت تحقیقاتی در نطنز شروع شد. غنی

حوضـچه  3سانتریفیوزي را در نطنز نصب کرده بود  و  164حوضچه  10ایران در مجموع 
هاي زیر زمین سایت نطنز بوده و در بخـش فوقـانی نیز در دست ساخت بود. اینها فعالیت

کار بودند. ایران داشت به سرعت به سـمت غنـی  دو حوضچه به صورت آزمایشی در حال
 8000تواند کرد. و برآوردها حاکی از این بود که تا پایان سال میسازي صنعتی حرکت می

تحقیق و توسـعه  داش در حسازيي غنیدستگاه را نصب کند. در این مقطع ایران برنامه 
آژانس آمده اسـت کـه  2013در گزارش نوامبر  بود و هنوز به مقیاس صنعتی نرسیده بود.

دستگاه سانتریفیوژ اسـت بـه طـور  15000را که در حدود  IR1 سانتریفیوژآبشار  90ایران 
اي به آن تزریق نشده نیز نصب کرده که هیچ ماده IR2آبشار  6کامل نصب کرده است و 

رسد. همچنـین در یتن م 10درصد به  5شده ایران تا سطح است. و مجموع اورانیوم غنی
نژاد رئیس جمهور وقت فعالیت در راستاي تولید و با دستور احمدي 88سال  این مجتمع از 

) 88(اسـفند2010درصد آغاز شد. در گزارش آژانس آمده که این کار در فوریـه 20سوخت 
کیلـوگرم  189، 2013توسط ایران شروع شده و در کل ایران توانسته تـا گـزارش نـوامبر 

 درصد تولید کند.  20اورانیوم با غناي 
هاي سنگی و متري صخره 90در عمق  علنی شد  88مهر  که در مجتمع غنی سازي فردو

آبشـار طراحـی  16سانتریفیوژ در  2976قم قرار دارد که براي نصب  -در بین جاده تهران
 16آبشـار از  4نصب شده و تنهـا بـه  IR1 شده است. در این مجتمع تنها سانتریفیوژهاي
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درصد و  5کیکوگرم اورانیوم تا  1600تزریق شده و در کل نزدیک  UF6آبشار نصب شده 
 در این مرکز تولید شده است.  2013نوامبر  1درصد تا تاریخ  20کیلوگرم نیز اورانیوم 220

اي پـس از توافقنامـه ژنـو علی اکبر صالحی رئیس کنونی سازمان انرژي اتمی در مصاحبه
درصـد در نطنـز و فـردو  5سازي تـا انجام غنیسانتریفیوژ درحال  9000در کل  گفته که 

درصـد هسـتند. کـه  20سـازي آبشار در هر دو مجتمع مشغول تولید غنی 6هستند و تنها 
کیلـوگرم  5کیلوگرم وسـهم نطنـز ماهانـه  10درصد ماهانه  20سازي سهم فردو در غنی

ه بـا امضـاي کـرد کـدرصد تولید می 20کیلوگرم اورانیوم  15است و در کل ایران ماهانه 
  این مهم به تعلیق درآمد. ،92توافقنامه ژنو در پاییز 

 
 اراكمگاواتی  40ین و رآکتور تحقیقاتی مجتمع آب سنگ

آغـاز شـده بـود. در میانـه   80ساخت رآکتور آب سنگین اراك و رآکتور تحقیقاتی از سال 
اي گفتـه محصول آب سنگین در این کارخانه تولید گشت. آب سنگین بـه مـاده 83سال 
است یعنی به جاي عنصر هیدروژن در آب معمـولی  O2Dشود که ترکیب شیمیایی آن می

اسـت و  1عدد جرمی هیدروژن معمولی  شود.در این نوع آب از عنصر دوتریوم استفاده می
مولکول آب معمـولی  7000هر  دراست.  2عدد جرمی هیدروژن سنگین یا همان دوتریوم 

شـود. دارد که طی یک فرآیند جداسازي این مولکول جدا میمولکول آب سنگین وجود  1
در رآکتورهایی مثل رآکتور بوشهر که از نوع آب سبک هستند، آب معمـولی نقـش خنـک 

-ها در نزدیکی دریا سـاخته مـیکننده رآکتور را داراست و به همین دلیل این نوع نیروگاه
و سـوخت شود. گین خنک میاراك به کمک آب سن IR40شوند اما رآکتوري مثل رآکتور 

رآکتور آب سنگین در زمینه تولید  آن نیز به جاي اورانیوم غنی شده، اورانیوم طبیعی است.
-هایی قابل کاربرد در پزشکی، صنعت و کشاورزي  مورد استفاده قـرار مـیرادیو ایزوتوپ

درصد پیشـرفت در سـاخت  80طبق اظهارات علی اکبر صالحی این رآکتور تا کنون گیرد. 
و همچنین به گفته مسئولین طراحـی و سـاخت آن داراي فنـاوري بـومی را داشته است. 
تر باشـد چـون هایی در ابعاد بزرگاي کوچک براي ساخت نیروگاهتواند نمونهاست که می



ايهسته مسئله قبال در ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست بررسی  
 

 

 239در نهایت رآکتـور آب سـنگین اراك پلوتونیـوم و با هم مشابه است.  هاساختار رآکتور
 تواند مصارف تسلیحاتی داشته باشد.کند که قابلیت شکافت داشته و میتولید می

 
 نیروگاه بوشهر

نیروگاه تولیـد بـرق در منطقـه خاورمیانـه اسـت کـه پـس از  این نیروگاه نخستین و تنها
قبل نیز به بخشـی از آنهـا اشـاره هاي هاي فراوان در ساخت آن که در قسمتفرازونشیب

 مگاوات وارد شبکه سراسري برق کشور شد. 700با توان  90کردیم در شهریورماه 
 و تحقیق و توسعه ساخت سانتریفیوژ

اي و بــاالخص طراحــی و ســاخت منظــور در اینجــا تحقیــق و توســعه در زمینــه هســته
است. چـه تحقیـق و توسـعه شان سانتریفیوژها و در نهایت آزمایش آنها و عملیاتی کردن

 .شـودهـاي فنـاوري را شـامل مـیاي دارد کـه انـواع علـوم و حـوزهدامنه بسیار گسترده
-ایران که بخش اعظم سانتریفیوژهاي موجود در ایران را تشکیل می IR1سانتریفیوژهاي 

) هستند. سو در واقـع واحـدي اسـت کـه SWE(سو  2دهند واجد توان غنی سازي در حد
تـوان تـوان یـک کرده و از طریق آن مـی 238از  235وم توان جداسازي اورانیداللت بر 

سـو و  5) توان غنی سـازي تـا IR2( هاي نسل دوسازي را فهمید. ماشیندستگاه در غنی
IR8  سازي کند. یکی از موارد مورد بحث در مذاکرات اخیـر ایـران تواند غنیمی سو 24تا

البته بر سر توان دستگاه مناقشه هست و در مورد تـوان آنهـا  همین مسئله است.  1+5با 
را واجـد )IR8( هاي ایـرانبرآوردهاي مختلفی وجود دارد. علی اکبر صالحی آخرین ماشین

براي تامین سوخت نیروگاه بوشهر،رآکتور تهران و اراك نیاز ایران در  داند.سو می 24توان 
هاي مورد نیاز نیز بـر حسـب تـوان آنهـا بایـد هزار سو است که تعداد سانتریفیوژ 190حد 

 تعیین گردد.
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 ايافزار هستهرسیدن به جنگهاي راه .1-3
در توضیح مراحل چرخه سوخت در قسمت هـاي قبـل گفتـیم کـه در فرآینـد بـازفرآوري 

شـده و همچنـین ها طی یک فرآیند مجددا اورانیـوم غنـیسوخت مصرف شده در نیروگاه
توانـد در سـاخت از ایـن فرآینـد مـی لآید. پلوتونیوم حاصـدست میبهمقداري پلوتونیوم 

شده با به کمک اورانیوم غنی ،تسلیحات اتمی مورد استفاده قرار بگیرد. عالوه بر پلوتونیوم
البته هم پلوتونیوم و هم اورانیـوم بـا توان بمب اتم ساخت. درصد نیز می 90غلظت باالي 

-توانند به عنوان سوخت نیروگاهنظامی هم هستند و می غلظت باال داراي کاربردهاي غیر
هاي تولید برق و یا رآکتورهاي تحقیقاتی مورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد. رآکتـور تحقیقـاتی 

کرد و در کشور ژاپن هـم بـا پلوتونیـوم درصد غنی شده کار می 93ابتدا با سوخت  تهران
کـه  درصـد را انجـام نـداده اسـت 20سازي باالي ایران تا کنون غنی. کنندبرق تولید می

تواند داشته باشد و سوخت مصرف شده نیروگاه بوشهر نیز به روسیه کاربرد نظامی هم می
ات بازفرآوري ندارد که این در واقع حکایـت از تأسیسشود و همچنین ایران بازگردانده می

احل ذکـر باز بودن چرخه سوخت در ایران دارد. چون چرخه سوخت بسته شامل تمامی مر
شده در توضیحات قبل از جمله عملیات بازفرآوري اسـت. پلوتونیـومی کـه بـراي سـاخت 

-تـوان بـهرود عالوه بر اینکه از بازفرآوري سوخت نیروگاه بوشهر میکار میتسلیحات به
گونه کـه تواند به دست آید بدینمگاواتی اراك نیز می 40دست آید، از رآکتور آب سنگین 

کیلـوگرم  10تـا  8توان ساالنه در حدود یعی مصرف شده در این نیروگاه میاز اورانیوم طب
جـان کـري و  باشـد.سازي کرد که براي ساختن یک یا دو بمب کـافی مـیپلوتونیوم جدا

 اند:ارنست مونیز در یادداشتی مشترك در واشنگتن پست گفته
یک  منظور ساخت،  بهتولید مواد شکافت پذیر براي وافق همه راههاي احتمالی ایراناین ت

مسدود می کند: راههاي ساخت بمب از طریق اورانیوم غنـی شـده بـا  را سالح هسته اي
 .درصد باال و تولید پلوتونیوم و همچنین راه مخفی
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 هاي اتمی. پرونده ایران و مسئله تولید سالح1-3-1
هـاي امـا جنجـال ،ار اتمـی را نـداردافـزایران همواره تاکیده کرده که قصد ساخت جنـگ

تا کنـون بـر سـر ابعـاد نظـامی  81هاي ایران از سال فراوانی از زمان علنی شدن فعالیت
گرت پورتر در کتابش به نام بحران ساختگی که خـود  اش برپا شده است. احتمالی برنامه

 کند:اینگونه توصیفش می
تـا  2002هـاي کنـد کـه طـی سـالمیاین کتاب، داستان یک بحران ساختگی را روایت 

اسـرائیلی، -، در سه مرحله مشخص و مطابق با تغییرات عمده در راهبرد آمریکـایی2013
 )24(ص  پدیدار شد.

مورد واکاوي قرار داده هاي این بحران را به درستی و با ارائه جزئیاتی موثق و متقن ریشه
مراجعه به این کتـاب و  .رسان استیاري در فهم بهتر جزئیات این مسئله  و شماکه به ما 
الخصوص آمریکـا و اسـرائیل را در هاي مختلف، علیمدعاهاي کشورها وگروه ،مطالعه آن
در این کتاب پورتر سه مرحله سازد.هاي ایران براي ساخت بمب اتم، باطل میمورد تالش

هـاي بـین سال بهاولین دوره  کند.مهم در مورد جنجال بر سر پرونده اتمی ایران  ذکر می
سازي نطنز توسط سازمان مجاهدین برمی گردد که با افشاي مجتمع غنی 2008تا  2002

المللـی انـرژي شروع شد و در ادامه آژانس بین 2002در یک کنفرانس خبري در اگوست 
اش ارائـه سـاله 18هـاي اتمی از ایران خواست تـا تصـویري کامـل و شـفاف از فعالیـت

تقریبا بهطور کامل حل و  2008) که این مسائل تا سال 60واسط دهه دهد(یعنی تقریبا از ا
فصل شد و مدارکی دال بر انحراف در برنامه اتمی ایران یافت نگردیـد. دوره دوم از سـال  

تابی بود کـه توسـط یـک بود که مانور اش بر روي اسناد موجود در لپ 2011تا تا  2008
تاب اسنادي مربـوط بـه طرحـی ه بود و در این لپفرد ناشناس در اختیار آمریکا قرار گرفت

آژانس از این موضـوع  مخفی در مورد تالش ایران براي دستیابی به بمب اتم قرار داشت.
تـا  2011و مرحله سوم و در نهایت از سـال  کند.یاد می مطالعات ادعاییتحت عنوان 

مطابق ادعاي قبلی دولـت  2003بود که در آن مطرح شد که ایران نه تنها در سال  2013
هـا را تـا نداشته، بلکه ایـن فعالیـتاي بر آمریکا دست از تالش براي ساخت سالح هسته

رائیل به آژانس کلیـد این سناریو با ارائه گزارش توسط اس نیز ادامه داده است. 2007سال 
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هاي مـالی و نفـت ایـران را بـا هاي سنگین در حوزهات در ادامه تحریمهامزده شد. این ات
   خود به همراه آورد.

 

از توافقنامه ویـن و آتیـه اي پس . تصویري از وضعیت فناوري هسته1-4
 ایران ايهسته برنامه

وارد مـذاکراتی بـا کشـورهاي  ایـران 92پس از روي کار آمدن دولت روحانی در تابستان 
این توافق  92آذر    3شد که ماحصل آن برنامه جامع اقدام مشترك بود که در تاریخ  1+5

هاي آن اجرایی شد. در این توافق طرفین متعهد شدند برنامه 92دي  30منعقد گردید و از 
انجـام دهنـد. که اقداماتی در راستاي اعتماد سازي و در ادامه رسیدن به توافقی جـامع را 

 5+1اي خود پذیرفت و کشورهاي هاي هستهها در رابطه با برنامهاي محدودیتایران پاره
ورت ی را صـاماتهاي بلوکه شده ایران در سایر کشورها اقـدها و دارایینیز در مورد تحریم

هاي بعدي بیشتر خواهیم پرداخت.اما از نظر فنـی ایـران دادند که به این قسمت در بخش
 هایی را به صورت داوطلبانه پذیرفت.ودیتمحد

درصـد بـراي تولیـد  20درصد را به صورت اکسید  20نیمی از اورانیوم موجود غنی شده -
 5درصد را بـه مـواد کمتـر از  UF6 20سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران ذخیره نماید. بقیه 

 پذیر نیز وجود نداشته باشد.درصد رقیق نماید. خط برگشت
درصـد  5تر از ماهه، اورانیوم را بـه سـطح بـاال 6کند که براي این دوره اعالم میایران -

 غنی سازي نکند.
اي نطنز، فـردو و یـا ات سوخت هستهتأسیسهاي خود در کند که فعالیتایران اعالم می-

 شود، بیش از این گسترش نخواهد داد.شناسایی می IR-40اراك را که توسط آژانس با نام 
ات تبدیل مواد، به آزانس اعالم کرده تأسیسکه ایران در برنامه عملیاتی کردن  همانگونه-

 ، ایران تصمیم دارد موادUO2درصد به  5غنی شده تا  UF6 است، با آغاز خط تبدیل مواد
UF6  ماه آینده را به اکسید تبدیل کند. 6درصد طی  5جدیداً غنی شده تا سطح 

 کند.نمی هاي جدید براي غنی سازي ایجادمحل-
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تحت نظارت، از جمله برنامـه تحقیـق و توسـعه جـاري ي ایران برنامه تحقیق و توسعه-
 گیرد، ادامه خواهد داد.اورانیوم غنی شده صورت نمی سازي را که با هدف انباشتغنی

 آوري داشته باشند.فراتی که توانایی بازتأسیسعدم بازفرآوري یا ساخت -
موسـوم بـه  کامل تا کنون اجرا کرده و در توافـق جـامع ویـنها را به طور ایران این گام

اش بـه تر در مـورد آینـده برنامـهنیز عالوه بر اینها به صورت جزئی 5+1با گروه  برجام
اي را با توجه به توافقنامه ویـن کلی برنامه هستهچارچوب توافقی جامع دست یافته است. 

 اي راایـران در زمینـه فنـاوري هسـته ها و پیشنهادهایی در جهت همکاري باو محدودیت
عین  ما به بندهاي مهم این توافقنامه بسنده کرده وخالصه نمود.  به صورت ذیل توانمی

 خوانندگان را به مطالعه متن کامل آن ارجاع می دهیم. متن را در اینجا آورده و
 
 
 

 سازي و ذخایرسازي، تحقیق و توسعه غنیغنی
خود را طی ده سال از رده خارج خواهد نمود. طی ایـن دوره،  IR-1ایران سانتریفیوژهاي -

 5060تعداد  سازي اورانیومِسازي خود در نطنز را حداکثر تا ظرفیت غنیایران ظرفیت غنی
 نگه خواهد داشت. ،نصب شده IR-1سانتریفیوژ 

منـتج شـده اي که به انباشت اورانیوم غنـیسازي را به شیوهایران تحقیق و توسعه غنی-
سازي ایران بـا اورانیـوم سال، تحقیق و توسعه غنی 10نشود ادامه خواهد داد. براي مدت 

تواند سال ایران می 8خواهد بود. پس از  IR-8و  IR-4،IR-5،IR-6هاي صرفاً شامل ماشین
اقـدام بـه  ،سال و مطابق برجام 8و پس از  را آغاز کند. IR-8و  IR-6 هايآزمایش دستگاه

بدون روتور(چرخاننـده)   IR-8و  IR-6هاي سانتریفیوژ ساخت تعداد مورد توافقی از دستگاه
 کند. می
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ي سازي اورانیوم، از جملـه تحقیـق و توسـعههاي مرتبط با غنیسال فعالیت 15ایران تا -
سازي نطنز انجام خواهد داد، سـطح ات غنیتأسیسخود را صرفاً در  2تحت نظارت پادمانی

-و در فردو، از هرگونه غنی درصد نگه خواهد داشت، 67/3تا سقف سازي اورانیوم را غنی
اي سازي اورانیوم و از نگاهداري هرگونه مواد هستهسازي اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی

 خودداري خواهد ورزید.
ماشین  1044اي، فیزیک و فناوري تبدیل خواهد شد. ات فردو به یک مرکز هستهتأسیس-

IR-1 بـدون  ،مربوطـه روتورهـاي در فردو باقی خواهد ماند. دو عدد از آبشارها بـه همـراه
هـا بـراي تولیـد اورانیوم به چرخش ادامـه خواهنـد داد. و از طریـق اصـالح زیـر سـاخت

 هاي پایدار متحول خواهند شد.رادیوایزوتوپ
و همچنـان کـه ایـران بـه طـور تـدریجی بـه سـمت رسـیدن بـه سال،  15طی مدت -

کند، ذخایر اورانیوم خـود حرکت می کیفیت براي سوخت تولیدي  المللیاستانداردهاي بین
درصد یا معادل آن در سایر  67/3کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا  300را در حد 

ترقیـق شـده و یـا در عـوض دریافـت اشکال شیمیایی حفظ خواهد کرد. مقادیر اضافه یا 
رسد. همچنین تمـام اکسـید اورانیـوم فروش می المللی بهاورانیوم طبیعی در بازارهاي بین

درصد به منظور استفاده در رآکتـور تحقیقـاتی تهـران بـه سـوخت  20تا  5غنی شده بین 
-رهاي بـینتبدیل خواهد شد. سوخت اضافی مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران، با نرخ بازا

 المللی، در دسترس ایران قرار خواهد گرفت.
 

 آب سنگین و بازفرآوري اراك،
المللی باز طراحی شده، بـه طـوري کـه بـا هاي بینراکتور آب سنگین اراك با مشارکت-

کار کند. در این صورت دیگـر ایـن رآکتـور پلوتونیـوم در سـطح  67/3سوخت  غنی شده 
، یا انباشت آب سنگین يو همچنین رآکتور آب سنگین دیگر تسلیحاتی تولید نخواهد کرد.

                                                           
ي فعـل پادمان در فارسی به معناي نظارت و حراست کردن است و اسـم مصـدري اسـت کـه از ریشـه -3

المللـی انـرژي آژانـس بـین پاییدن گرفتـه شـده اسـت. پادمـان امـروزه در اصـطالح بـه مقـررات نظـارتی
  شود.ها میشود که شامل انواع بازرسی) گفته میsafeguards(یاتم
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المللی بـه هاي اضافی در بازار بینسال در ایران نخواهد بود. و آب سنگین 15براي مدت 
 فروش خواهد رسید.

اي تحقیقـاتی و هاي مصرف شده کلیه رآکتورهاي هسـتهایران قصد دارد تا همه سوخت-
هداري یا اقدامات بعدي، آنگونه که در قراردادهـایی کـه برق فعلی و آینده خود را براي نگ

 به نحو مناسب با طرف دریافت کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند.
هـاي پزشـکی و صـنعتی از به جز فعالیت جداسازي صرفاً با هدف تولیـد رادیوایزوتـوپ-

سال وارد بازفرآوري سـوخت  15ان به مدت ، ایرشدهي اورانیوم غنیهاي تابش دیدهنمونه
هـاي ات قادر به بازفرآوري سوخت مصرف شده، یـا فعالیـتتأسیسمصرف شده یا ساخت 

سوخت مصرف شده شود، منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوري تحقیق و توسعه بازفرآوري که 
 نخواهد شد و پس از این مدت نیز قصد چنین کاري را ندارد.

هـم خـود را تمـام  5+1بینید کـه طـرف هـاي مینامه وین دقت کنید قاگر به مفاد تواف
اند. البته با فرض قصد ایران مبنی بر هاي ایران به سمت بمب اتم کردهمصروف بستن راه
سازي زیاد این مواد بـراي یـک بـازه سازي در سطح پایین و عدم ذخیرهچنین کاري. غنی

زمانی طوالنی، باز طراحی رآکتور آب سنگین اراك که دیگر پلوتونیوم تا سطح تسـلیحاتی 
هـا ات بازفرآوري توسط ایـران کـه بتـوان از آن سـوختتأسیستولید نکند و عدم ساخت 

ه اعتمـاد آزمـایی و نـپلوتونیوم بیرون کشید. جان کري گفته بود که این توافق بر راسـتی
استوار است. در واقع از منظر طرف آمریکایی اعتمادي در کار نیست اما ایران باید اقدامات 

تـالش  (طرف ایرانـی)یعنی ما به شما اعتماد نداریم ولی حاال شما ؛ساز صورت دهداعتماد
در ادامه شما به بـازیگران رامـی د و گیربممکن است که گشایشی صورت  ،خودت را بکن

 !! الملل تبدیل شوید که این مطلوب ما استسیاست منطقه و بیندر عرصه 
نامه تا اکنون که ما در حال نگارش این متن هستیم انتقادات زیادي بر سر مفاد این توافق

در داخل ایران و همچنین در آمریکا صورت گرفته است. بخشی از ایـن انتقـادات را گـذر 
اکنون روشـن کرد. یعنی همه ابعاد این مسئله همرنگ خواهد رنگ و بعضی را پرزمان کم

نیست بلکه مجموعه اقداماتی توسط طرفین قرار است صورت بگیرد یـا در حـال صـورت 
ها را دستخوش تحول خواهـد کـرد. چـه گرفتن است که آینده سیاسی منطقه و جهان آن
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لبته با نگاهی بـه این توافقنامه را طرفین در شرایط فعلی و با توجه به مقتضیات کنونی و ا
هاي بعدي ما به مناقشات پیرامون ایـن توافقنامـه بیشـتر . در قسمتاندآینده تدوین کرده
  خواهیم پرداخت.

 
 ايسیاست خارجی جمهوري اسالمی در قبال مسئله هسته -2

اي ایران از آغاز تـا دیم تا تصویري کلی از وضعیت فناوري هستهدر فصل اول ما سعی کر
اي تصـمیمات سیاسـی اتخـاذ شـده توسـط چـه دهیم که  ما را نسبت به پاره کنون ارائه

سازد. همچنین بـه تر میهاي غربی آگاهمسئولین دولتی ایران و چه مسئولین دولتی طرف
هـاي و فنـی ایـران و راه ، نظامیما در ارائه پاسخ به برخی شبهات در زمینه توسعه علمی

 .کندفته از نظر فناوري کمک میرایران براي تبدیل شدن به کشوري پیش
 اي الزم اسـت دوبراي بررسی سیاست خارجی جمهوري اسالمی در قبـال مسـئله هسـته

در  .چالش مـورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت این مقدمات در قالب دو .مقدمه را ذکر کنیم
در سیاست ایران را مطرح خواهیم  مورد منافع ملی و مصالح اسالمیمقدمه اول، بحث در 

بـه بحـث پیرامـون   هاي مربوط به آن نیز پاسخ خواهیم داد. مقدمه دومکرد و به پرسش
-میراهبرد مقاومت و نقش آن باالخص در سیاست خارجی جمهوري اسالمی  یادکترین 
در قبـال  سیاست خارجی جمهوري اسـالمی پس از ذکر این مقدمات ما به بررسی .پردازد

ها و مناقشـات در ایـن زمینـه اي خواهیم پرداخت. همچنین به برخی پرسشسئله هستهم
پاسخ داده و مواضع برخی منتقدان دولتی وغیر دولتی را نیز در حد توان مورد واکاواي قرار 

 خواهیم داد.
 
 منافع ملی یا مصالح اسالمی . 2-1

ایده را مطـرح سـاخت کـه ماکیاول متفکر سیاسی عصر تجدید حیات فرهنگی غرب این 
براي حفظ و تداوم حکومت باید که مقوله سیاست از اخـالق انفکـاك یابـد. معنـاي ایـن 
سخن این است که امتزاج سیاست و اخالق پیامدي جز نابودي در پی نخواهد داشت. این 
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(رئال پولیتیک) مشهور است.  گرایانهایده ماکیاول در ادبیات سیاسی امروز به سیاست واقع
نیـز در  و گزینش یکی از این دو شـق  حث پیرامون دوگانه منافع ملی و مصالح اسالمیب

 ،داننـدآنهایی که خود را در سیاست وفادار به ایده ماکیاول مـیهمین چارچوب می گنجد. 
اند که دولت باید صرفاً به منافع ملی توجه کرده و از آمیزش سیاست با قائل به این مسئله
سازي، از نگاهی دیگر ترجمان هاي پیرامون این دوگانههمچنین بحثد. مقوله دین بپرهیز

 منازعه کالسیک در عرصه فرهنگ و سیاست در ایران از زمان انقالب مشروطه و یا حتی
چه پذیرش ایده ماکیاول و چه تضاد سنت و مدرنیته نیز هست.  موسوم بهتر اندکی قبل از

عنوان تضاد بنیانی در جامعه معاصر ایـران، هـر دو قائل شدن به تضاد سنت و مدرنیته به 
داري تضاد بنیادي بین کار و سرمایه بوده اند که در دوران سرمایهاین نکته را نادیده گرفته

به این معنا که قـائالن  ؛و سایر تضادها به نوعی برآمده از آن هستند و تقدم با آنها نیست
هاسـت وارد دوران صور نیستند که ایران مـدتبه تضاد سنت و مدرنیته حتی این امر را مت

داري بر حیات اقتصادي و سیاسی آن حاکم اسـت و نـه داري شده و منطق سرمایهسرمایه
بایـد کـه بـه مدرنیتـه  داري و یا به اصطالح سنتی قرار دارد وسرمایهاینکه در دوران پیشا

-سنت و مدرنیتـه مـی فرض، یعنی در دوران سنتی بودن به تضادچه این پیش گذار کند.
قسـمی  داري،هـاي صـنعتی و تسـلط مناسـبات سـرمایهدر غرب با وقوع انقـالب انجامد.

دیـن را در اشـکال  و پـا بـه عرصـه وجـود گذاشـت والریسم به مثابه روبناي سیاسیسک
اما این پروسه در شرق مطـابق پروتستانیسم و کالونیسم به انسان عصر جدید عرضه کرد. 

داري و مناسـبات آن بـه صـورت انکشـاف از درون رخ نـداد. و سـرمایهغرب طی نشد و 
داري خصلتی جهـان گسـتر دارد کـه هـیچ آمد. سرمایه المثل ایرانو فی وارداتی به شرق

اي از جهان تاب مقاومت در برابر آن را دارا نیست و همه ناگزیر به پذیرش منطـق منطقه
است که آیـا بـین منـافع ملـی و مصـالح هاي اساسی این حال یکی از پرسش آن هستند.

گرایانه و قائالن به تضاد اسالمی تضادي آشتی ناپذیر وجود دارد؟ وفاداران به سیاست واقع
انـد کـه بـین ایـن دو سنت و مدرنیته به مثابه تضاد بنیانی جامعه ایران هر دو بر این راي

انـد: لحاظ چنـد چیـز نـاتوان ناپذیر وجود دارد. اما همه آنها از دیدن ومقوله تضادي آشتی
داري است که در باال به آن اشاره شـد و یکی از آنها همان تضاد کار و سرمایه در سرمایه

دهد. عالوه بر آن همه آنها این نکتـه در واقع پایه نقد ما را نسبت به این مسئله شکل می
ه از آن، اساسا گیرند که اسالم سیاسی شیعی و دولت جمهوري اسالمی برآمدرا نادیده می
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اي مدرن و متعلق به جهان امروز بوده که توانسته به خوبی، مناسبات سـرمایه را در پدیده
به ساله خویش به پیش ببرد. دولت جمهوري اسالمی که در ابتداي انقالب  37طول عمر 

مثابه یکی از جریانات بورژوایی بر سر کسب هژمونی با سایر رقبا از ملی گرا تا چـپ مـی 
به حیـات خـویش ادامـه داده نیز ید در نهایت توانست پیروز بیرون بیاید وتا به امروز جنگ
گویند که دولت جمهوري اسالمی قرون وسطائی بوده و با منطق و فـرم جهـان می .است

اما اینها همگی تصوراتی باطل و پوچ است که از نوعی بدفهمی از  .امروزین مطابقت ندارد
ي یـا ااین که دولت کنونی حاکم بـر مـا قـرون وسـطیخیزد. ماهیت اسالم سیاسی برمی
هاي یـک جهـان مـدرن و آید که جامعه ما هنوز همه ویژگیسنتی است از این تصور می

سرمایه دارانه را پیدا نکرده و به همین دلیل دولت برآمده از آن قسمی استبداد دینی است. 
هـایی ایم و تمامی تالشراکد ماندهسال اخیر ما در جاي خود  100گویی در طی بیشتر از 

مقتضـی آن صـورت گرفتـه ، همگـی  داري و روبناهايکه براي استقرار مناسبات سرمایه
ها و در پستوهاي تاریخ در حال سیر کردن و ما همچنان در اعماق تاریکی شکست خورده

 الگـويتـوان بـا را نمی ها دولت فعلی ایرانهستیم. باید گفت که برخالف همه این حرف
یـا قسـمی شـبه  نوعی مـردم سـاالري دینـی دولت ایران بلکهتبیین نمود، استبداد دینی 

بـه بسـیاري از قواعـد  است کـه هاي ایدئولوژیک اسالمیپارلمانتاریسم بورژوایی با مولفه
عـالوه الخصوص گل سرسبد این این قواعد یعنی انتخابات پایبند است. دموکراسی و علی
بنـد ها نیز حکومت جمهوري اسـالمی پاینون اساسی و سایر نهاد سازيبر انتخابات، در قا

در سطح اقتصادي نیز بـه همـین  وده وب در سطح سیاسی به قواعد به اصطالح جهان آزاد
بـراي مثـال از  است. شکل عمل کرده و همگام با سیر تحول اقتصاد جهانی به پیش رفته

-ولیبرالی دولت ایران نیز به سمت پیادهگیري تسلط رژیم انباشت نشمسی و با اوج70دهه 
البته باید بگوییم که دولت جمهوري اسالمی  سازي الگوهاي این رژیم حرکت کرده است.

همگی الاقل از انقالب مشروطه بدین سـو در آمده که  در تاریخ ایران در ادامه سایر دولی
 آنهـا مسـتثنی نیسـت.اند و جمهوري اسالمی هم از داري گام زدهچارچوب منطق سرمایه

ناپذیر مابین منافع ملی و مصـالح توان گفت که تضادي آشتیمی هابحث پس از همه این
اسالمی وجود ندارد و حکومت جمهوري اسالمی مثل بسیاري از دول به منـافع ملـی بـه 

و  بـرداندازاه کافی وقوف داشته و مصالح اسالمی را به عنوان مقوله هنجار ساز به کار می
طور التقاطی در نیامیزد. در از عقالنیت برخوردار است که منافع ملی را با سایر مسائل بهآنق
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، منـافع همـه اعضـاي یـک باید این مسئله را نیز از قلم نیاندازیم که منظور از منافع ملی
داران و طبقات مسلط جامعه اسـت. و جامعه و یا کل ملت نبوده بلکه منظور منافع سرمایه

داران باید که تمام هم خویش را مصروف حفظ و تامین کارگزار این سرمایه دولت در نقش
هـاي موجـود در سـاختار این که از بـین برخـی گفتمـان امنیت سرمایه این طبقات بکند.

کننـد، ی و یا منافع ملی میسیاسی جمهوري اسالمی برخی صحبت از تقدم مصالح اسالم
شود گفت که تضادهاي پاسخ به این وجه میباید که وجه عقلی مشخصی داشته باشد. در 

ي ایرانی، خصلت در حال توسعه بودن آن و مسئله استکبار سـتیزي و دارساختاري سرمایه
 کننـد. پـرداختننقشی اساسی را بازي مـی ضد آمریکایی بودن ادعایی جمهوري اسالمی،

حوصله بحث ما خارج است. پافشاري بر  طلبد که ازبه این مسائل مجالی دیگر می مفصل
بخـش بـه سیاسـت در ادبیـات منافع ملی و ندیدن و یا عدم توجه به مقوالت مشـروعیت

گیرد. در سیاست ایـران نیـز مشـابه سیاسی تحت عنوان ماکیاولیسم مورد شماتت قرار می
دون را بـ امـور مملکـت راس قـدرت،تواند در غرب این مسئله لحاظ گردیده و کسی نمی

و بـا صـرف  هر چند که واقعا به آنها پایبند نباشـد. ،ببرد هاي ایدئولوژیک به پیشپوشش
 و اخالق و به ویژه در سیاست امروز ایران با توجه به تقـدم و توجـه بـه مصـالح اسـالمی

هـاي توانید گفتمانی باشید که خود را یکـی از گفتمـانبدون توجه به منافع ملی شما نمی
قطعـا قصـدي دیگـر طیفی از آن دم زد داند. و اگر راس هرم قدرت می مترصد رسیدن به

 به آن قائل نیست. دارد و حقیقتاً
      
 جایگاه و نقش دکترین یا راهبرد مقاومت در سیاست خارجی ایران. 2-2

، محمد رضا شاه پهلـوي خـود را ژانـدارم 57در دوران جنگ سرد و پیش از وقوع انقالب 
(رئـیس جمهـور  هـاي دوگانـه نیکسـوندر چارچوب راهبرد سـتوندانست که منطقه می

آمریکا) تقویت شده بود تا در مقابل نفوذ کمونیسم وبلوك شرق مورد استفاده قرار بگیـرد. 
در هاي دوگانه که هدفش تقویت ایران و عربسـتان در منطقـه بـود در واقع راهبرد ستون
گرفت. سیاست سد نفوذ اتخاذ قرار میتر، موسوم به سیاست سد نفوذ ذیل راهبردي کالن

و  ،قدرت شـوروي در کل هدفش مقابله با افزایشسرد شده توسط آمریکا در دوران جنگ 
عدم دسترسی شوروي به منطقه خلیج فارس و دریاي عمـان  هدفش در منطقه خاورمیانه
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ایـن  ،پـس از وقـوع انقـالب در ایـران اي استراتژیک از طریق ایران بـود.به مثابه منطقه
دیگر نه متحد آمریکا بود و نه شوروي. دولت ایـران  معادالت همگی به هم خورد و ایران

 بـه نـوعی این سیاسـت.  راهبرد نه شرقی، نه غربی را در سیاست خارجی در پیش گرفت
سیاست موازنه منفی مصدق بود که در جریـان ملـی کـردن صـنعت نفـت  یک جهش از

خواست که بـه جـاي سیاست موازنه منفی مصدق میتوسط وي بکار گرفته شده بود. در 
کـه  امتیاز ندهد چیکبه هی بین آنها ها و ایجاد نوعی موازنه مثبتدادن امتیازات به قدرت

و با مختصات امپریالیسـم جدیـد،  1979لیکن در سال  در پایان به سرنگونی وي انجامید.
دیگر بحث امتیاز دهی و غیره مطرح نبود از سوي دیگر جمهوري اسالمی به عنوان یـک 

 جغرافیـاي سیاسـی بـورژوایی و در شـرایط مشـخص دولت پسا انقالبی و در عـین حـال
مواجـه بـود کـه هـا و امکانـاتی ها، محـدودیتگی(ژئوپولیتیک) آن زمان، با مشروط شده

تـوان حملـه بـه سـفارت مـی برد.سیاست خارجی آن را فراسوي موازنه مثبت و منفی می
(موسوم به النه جاسوسی) توسط انقالبیون در ایران را نوعی واکـنش بـه کودتـاي  آمریکا

دانست کـه بـه متحـد شـدن اسـتراتژیک شـاه و آمریکـا و نفـوذ  32مرداد  28آمریکایی 
با این حمله و به گروگان گرفته شـدن اعضـاي  .منجر شدا در ایران هروزافزون امریکایی

که تا به امروز نیز بـاز  مناسبات ایران و آمریکا گشوده شدسفارت آمریکا فصل جدیدي در 
نگ بود و بـراي است. در زمان جنگ ایران و عراق، راهبرد آمریکا عدم پیروزي طرفین ج

هاي پایـانی هواپیماي مسافربري ایران در سالاین هدف از هیچ اقدامی از جمله حمله به 
مـیالدي جهـان از وضـعیت  1991 پس از فروپاشی شوروي در سـالجنگ دریغ نورزید. 

نداشـت و بـه همـین  اش را در مقابـلجنگ سردي خارج شد و آمریکا دیگر رقیب سنتی
ر دلیل بوش پدر رئیس جمهور آمریکا که در زمـان فروپاشـی در راس دولـت آمریکـا قـرا

داشت راهبرد نظم نوین جهانی را جایگزین راهبرد سد نفوذ در برابـر کمونیسـم کـرد کـه 
هدفش تثبیت جایگاه رهبري بدون رقیب آمریکا در جهان بود. در راستاي همین راهبـرد، 
آمریکا به منظور تامین منافع خود و ایجاد به اصطالح امنیت در منطقه خلیج فارس، سعی 

و نظامی خود در منطقه نمود. در واقع هـدف اصـلی آمریکـا از در گسترش حضور سیاسی 
کسب هژمونی در منطقه خلیج فارس بود. چون منطقه خلیج فـارس  ،این گسترش حضور

در دوران ریاسـت  هاي بزرگ تولید و صدور نفت بـه جهـان بـوده و هسـت.یکی از حوزه
انی و بـه منظـور حفـظ جمهوري بیل کلینتون دولت آمریکا در ادامه راهبرد نظم نوین جه
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ایران وعراق در پـیش راهبرد مهار دوگانه را در قبال  ،ج فارستفوق خویش در منطقه خلی
یـان عـراق در جنگ خلیج فارس و در پی دخالت نظامی آمریکا در منازعه م گرفت. عراق

هـاي در مورد ایران نیز این مهم با اعمـال برخـی سیاسـت وکویت تضعیف گردیده بود و
تحریمی موسوم به قانون داماتو که هدفش اعمال تحریم علیه ایران و لیبـی بـود، انجـام 

میلیون دالر در صنایع نفت  20گذاري بیش از شد. در قانون داماتو تصویب شد که سرمایه
و گاز ایران ممنوع است و هر شرکتی که از ایـن قـانون سـرپیچی کنـد از سـوي آمریکـا 

منـد دوره کلینتون عالوه بر اینها به طور مشخص و نظام در شد. تحریم و مجازات خواهد
شکل گرفت. مربع تقابل شامل ایـن مـوارد اسـت: مسـئله تروریسـم،  با ایران مربع تقابل

هـاي سـالح يمسـئلهحقوق بشر، صلح خاورمیانه(درگیري میان اسـرائیل و فلسـطین) و 
جا به بعد آمریکا و بعضی دیگر از اي. از اینهسته هايسالح الخصوصکشتار جمعی و علی

دول حامی وي همواره ایران را در خصوص این موارد تحـت فشـار قـرار داده و خواسـتار 
اي به محیط سیاسـت خـارجی ها شدند. مربع تقابل به گونهتغییر رفتار ایران در این زمینه

ایران از آن موقع تا کنون شکل بخشیده است که در اینجا نیز ما به طـور ویـژه بـر وجـه 
بـه راهبـرد  1997در سند راهبرد ملی آمریکـا در سـال هسته اي آن تمرکز خواهیم کرد. 

 که در شرح آن آمده:گسترش و درگیري اشاره شده است 
دموکراسـی و دیگـري درگیـري کـه مسـتلزم پـذیرش گسترش و توسعه بازارهاي آزاد و 

مسئولیت، رهبري و مداخله واشنگتن، از جمله مداخله نظـامی در خـارج از مرزهـاي ملـی 
 خویش است.

بـه عنـوان رئـیس جمهـور  تصویب این سند تقریبا مقارن با روي کار آمدن محمد خاتمی
هایی از طرف آمریکا اريگذدر وجه گسترش دموکراسی در دوره خاتمی سرمایه ایران بود.

سیاست گسترش دموکراسـی آمریکـایی از صورت گرفت تا این مهم در ایران تحقق یابد. 
هـاي لیبرالـی و بـه منظـور گسـترش ارزشزمان بوش پدر و در پـی فروپاشـی شـوروي 

دموکراتیک در اروپاي شرقی و کشورهاي تازه استقالل یافته از شوروي آغاز شـده بـود و 
هاي همسو با خویش کرده بود. ایـن ها و گروهایی را در این زمینه به دولتهآمریکا کمک

سیاست در ایران در دوران خاتمی قوت گرفت و به ویژه بنیاد سوروس در آمریکـا افـرادي 
 ها کرد.هاي مالی را نیز به بعضی گروهرا در ایران در جهت این پروژه آموزش داد و کمک
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 جی آمریکارمیالدي فصل نوینی در سیاست خا 2000سال با روي کار آمدن بوش پسر در 
ارائه  اي را موسوم به پروژه قرن جدید آمریکاییکاران آمریکایی برنامهنومحافظه آغاز شد.
که در آن به حفظ برتري آمریکا در جهان از طرق مختلف و از جمله نظامی تاکیـد  کردند

میالدي، دولت بـوش یـک سـال  2001سپتامبر در سال  11شده بود. پس از وقوع حادثه 
 که در آغاز آن آمده: بعد سندي  را به نام راهبرد امنیت ملی آمریکا منتشر کرد

گرایی متمایز آمریکایی مبتنی خواهد بود که وحـدت المللامنیت ملی آمریکا بر بین راهبرد
 ها و منافع ملی ما در آن منعکس شده اسـت. هـدف از ایـن راهبـرد، کمـک بـرايارزش

تر بلکه بهتر است. ما در مسیر پیشرفت، اهداف روشنی را تعقیب ساختن جهان نه تنها امن
دیگـر کشـورها و  آمیـز بـاکنیم که عبارتند از: آزادي سیاسی و اقتصادي، روابط صـلحمی

 ن و منزلت انسانی.احترام به شأ
ه در آن جنگ پس از حادثه یازده سپتامبر رویکردي در سیاست خارجی آمریکا اتخاذ شد ک

شد. تا قبل از اتخاذ چنـین هاي سرکش باید انجام میدستانه علیه برخی دول یا گروهپیش
برد کـه در آن شـواهد راهبردي، دولت آمریکا نیروي نظامی خویش را در مواردي بکار می
الملـل توسـط گـروه یـا کافی به قول خودشان براي تهدید آمریکا و یا صلح و امنیت بـین

-مـیآمد. اما در راهبرد جدید دولت آمریکا دیگر به انگیزه و نیت اکتفا دست می دولتی به
گشت. صرف نیت کافی بود تا دولت آمریکا از تـوان نظـامی نمود و در پی شواهد هم نمی

دیدیم آمریکا بدون یافتن شـواهدي مبنـی بـر مسـلح  که خویش بهره جوید و همان طور
مـورد حملـه  مـیالدي2003در سال  جمعی، این کشور راهاي کشتار بودن عراق به سالح

هاي کشـتار هاي به اصطالح سرکش به سالحخواست که دولتدولت بوش نمی قرار داد.
ها به مثابـه تهدیـدي  بـراي هاي بالستیک دست یابند چرا که این سالحجمعی و موشک

اي نی شـدن برنامـه هسـتههژمونی آمریکا بودند. ایران نیز از این امر مستثنی نبود و با عل
احتمال اعمـال چنـین سیاسـتی در قبـال  پسر ایران در دوران اول ریاست جمهوري بوش

نـداد کـه در ادامـه بـه  رسید اما به دالیل مختلف ایـن امـر رخایران نیز دور از ذهن نمی
 آن خواهیم پرداخت. بررسی

ا آستانه علنی شدن برنامـه تا اینجا ما تصویري از سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران ت 
اي ارائه دادیم. این تصویر عالوه بر فهم مواضع آمریکا و برخـی دیگـر از بـازیگران هسته
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اي ایران باید به ما در فهم راهبرد مقاومت نیز که در عنوان دولتی موثر درباره برنامه هسته
وارد  شمسـی بـه صـورت جـدي 80محور مقاومت از ابتداي دهه  بخش آمده کمک کند.

رفته شکل راهبردي به خود گرفت. پس و رفته ان سیاست داخلی و خارجی ایران شدگفتم
تاز بیند و خود را یکهاز پایان جنگ سرد آمریکا دیگر رقیبی را در مقابل خود در جهان نمی

ها می داند. این تصور از هـر ابـزار یـا راهبـردي بـراي حفـظ عرصه جهانی در تمام زمینه
گیرد. آمریکا راهبرد مهار را پس از پایان جنگ سرد در قبال ایران اتخاذ خویش کمک می

ده است. ایـران نیـز بـراي هاي جدیدتري آن را تقویت کرکرده و گاهاً با سندها و تاکتیک
مقابله با این راهبرد سعی کرده تا متحدینی در منطقه براي خود دست و پـا کنـد. از نظـر 

فلسـطین، حـزب اهللا لبنـان و دولـت سـوریه  اسـالمی درو جهاد  هاي حماسایران گروه
طـرف مقابـل خـود را اي بیشـتر تشکیل دهنده محور مقاومت هستند که در بعـد منطقـه

کند. کشورهاي عضو شوراي همکاري اسرائیل دانسته و در بعد جهانی با آمریکا مقابله می
آینـد. آمریکـا مـیخلیج فارس همگی متحدهاي استراتژیک یا معمولی آمریکا به حسـاب 

گونه (الاقل ایران این سعی دارد تا با تقویت این کشورها در مقابل نفوذ ایران سدي بسازد.
) این نوع نگاه قطعاً برآمـده کنندگونه نگاه میاي در سیاست آمریکا اینو عده کندادعا می

اسـت.  انکارنشـدنی آنهـا و نگاه بر حافظهاز تصورات زمان جنگ سرد است و سیطره آن 
وي جـایگزین  یعنی به طور خالصه ایران مدعی اسـت کـه محـور مقاومـت بـه رهبـري

است و آمریکا همان نوع مواجهه سابق در قبال شـوروي را شوروي زمان جنگ سرد شده 
گـران بـر ایـن باورنـد کـه اي از تحلیلهمچنین عدهدر قبال ایران در پیش گرفته است. 

جهان شده است. جمهوري اسـالمی خـود را دولتـی اسالم سیاسی جایگزین کمونیسم در 
را دارد.  انترناسیونالیسم اسالمی پندارد و به نوعی داعیه تشکیل امت اسالمی وانقالبی می

-رهبر انقالب ایران آیت اهللا خمینی بوده و امروز نیز در صحبت هاياین نوع نگاه در گفته
 این باره گفته بود:دارد. رهبر سابق ایران در  هاي رهبر ایران بازتاب
بلکه  صدور انقالب لشکرکشی نیست خواهیم انقالبمان را صادر کنیم.ما از اول گفتیم می

 .خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم که یکی از آن مراکز، وزارت امور خارجه استمی
در گفته رهبر سابق ایران بحث صدور انقالب مطرح است اما در شکل صدور بـه راهبـرد 

هاي اي در سالعملیاتی نه در دوران وي و نه امروز هیچگاه نرسیده است. بهارهاي عربی
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هـایی اي نسبت به انقالب ایران رخ داده است که شباهتخیري تقریباً چهار دههاخیر با تأ
 نداشته است.   موثراند و ایران در آنها نقش رخ داده اند اما دفعهًانقالب ایران داشتهبا 

 (بلوك شـرق)» سوسیالیستی«:آیا محور مقاومت جایگزین اردوگاه لی این استپرسش اص
ینکـه نـه؟ ا شده و این نوع نگاه به فهم ما از ماهیت محور مقاومت کمکی خواهد کرد یـا

در پایـان جنـگ سـرد ایـن  انجامـد:شده به این مـی بلوك شرق محور مقاومت جایگزین
بخواهـد در مقابـل لیبـرال  خواسته یا هر دولتی که در نتیجه آمریکا بود که پیروز گشت و

ایـران نیـز از ایـن امـر  و پاشـدو فرومی هخورد غربی بایستد به ناچار شکست دموکراسی
دانستند اکنون هم این تصور همچنان مستثنی نیست. زمانی خاتمی را گورباچف ایران می

ا تـ اير سـطح منطقـهد ما قائل به این مسئله هستیم کـه جمهـوري اسـالمیپابرجاست. 
بـه  هایی بنیـادي بـا شـوروي و نظـامکرده است ولی تفاوت حدودي این جایگاه را اشغال

سوسیالیستی آن دارد. اول اینکه اسالم سیاسـی و نماینـده آن دولـت جمهـوري  اصطالح
سـایر  یعنی اصل مالکیت و .داري نداردتعارضی با سرمایه و در حرف نیز اسالمی در مبانی

داري در عرصـه داري را به رسمیت شناخته و کامال به مثابه دولـت سـرمایهسرمایهاصول 
و مثـل شـوروي  اي آن  برگرفته از غرب استاقتصادي عمل کرده وحتی الگوهاي توسعه

. دوم اینکه ایران نتوانسته به جایگاه ابرقـدرتی اي نو در این زمینه مطرح نساخته استایده
اي بـاقی به همـین دلیـل راهبردهـاي آن در سـطح منطقـهدر سطح جهانی دست یابد و 

و  پس جمهوري اسالمی به یک تعبیري و از این زاویه که اسالم در جهان امروزاند. مانده
جایگزین شوروي دوران جنگ سرد شده  ،به دیگري غرب تبدیل شده در منطقه خاورمیانه

انند کمونیسم براي تغییر در جهان مند ماي نظامنقشهـ طرح  ،است اما از زاویه دیگر ایران
توانـد مثـل آن باشـد. راهبـرد مقاومـت اتخـاذ شـده در دست ندارد و به همین دلیل نمی

و ایـران سـعی  ادبیاتی ضد سلطه و آمریکا و اسرائیل سـتیز داشـتهي ایران بیشتر بوسیله
ئیل سـد اي خـویش را گسـترش داده و در مقابـل اسـراکرده تا با این راهبرد نفوذ منطقه

. چه مانعی وجود دارد که دولتـی ضـد آمریکـایی باشـد در بسازد و باروي تهاجمی دفاعی
اما در بنیاد با آن تعارضی نداشـته باشـد و تعـارض  ،هاي سیاسی و فرهنگیگفتمان سطح

خواهد که با این الگو نفـوذ خـویش ایران می اي باشد؟سر هژمونی و نفوذ منطقه صرفا بر
گسترش دهد و شرایطی را نیز براي انباشت سرمایه در درون فـراهم سـازد و در منطقه را 

ابل با آمریکـا اسـت. در ایـران در تق از قضا گردد کهاي پشتیبانی میاین کار با ایدئولوژي
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-اي به قول خودشان استکبار ستیز دارد انجام میدولت سرمایه کار خویش را با ایدئولوژي
فرضـی وجـود نـدارد پـیش چنین این مسئله وجود ندارد. اصالً دهد و مانعی نیز بر سر راه

چـه  ،پذیر اسـتجو امکانستیزهگیري با الگوهاي غیرهمبنی بر اینکه فرضا توسعه و قدرت
بـا آمریکـا قـرار اینکه شوروي مثالی از توسعه فزاینده و با سرعت باال بود کـه در تقابـل 

یـز فروپاشی هر دولت معارض بـا آمریکـا ن توان به جزئی رسید واز جزئی که نمی داشت.
وضع ابرقدرت است منه جز این است که چون آمریکا در حکم قطعی و جهانشمول نیست. 

ولـی هـر  .محکوم بـه فنـا اسـت ،ستوکه ستیزه ج کسی این فکرند که هر همه بر پس
 پیروزي یـا اي در موردخواهیم پیشگوییتا ابد باقی نخواهد ماند. البته ما نمی که ابرقدرتی

هـاي انجام دهیم و هدفمان تنها تشـریح صـورت مسـئله و نگـاه آمریکا یا شکست ایران
گذشته و  گویی که اگر دولتی در ایران کنونی مسئله تاریخی استعمار مختلف به آن است.
اي کسـب تواند به صورت تـودههایش لحاظ نکند نمیرا در سیاست آمریکا ستیزي کنونی
رت سیاسـی را کسـب کنـد. زمـانی محمـد رضـا شـاه پهلـوي متحـد هژمونی کرده و قد

 بعـد .استراتژیک آمریکا بود و ایران کامال تابع الگوهاي سکوالر غربی در تمام سطوح بود
. انقالب ه استکنون سیاست ایران به وضع مقابل آن سیاست چرخش کرد و تا از انقالب

اي و حکام جمهـوري اسـالمی نیروهاي تودهاین استلزام تقابل را با خود به همراه آورد و 
اند اما هر . این دو سیاست با هم در تعارضو دارند شتهنیز شواهد کافی براي مدعایشان دا

آیند کـه بـه سـمت تعمیـق اي از تحول دولت و سیاست در ایران به شمار میکدام دقیقه
به درستی گفتـه هگل مونی در حال حرکت است. داري و کسب هژسرمایهمناسبات بیشتر 

که هر آنچه واقعی است معقول است و بالعکس. دولت ایران امروز ضد اسـتکبار و امریکـا 
حـراف و ضـد عقالنیـت است و این واقعیتی معقول است که باید فهم گردد ونه اینکـه ان

 ر رويهر طرح نقشه معقـولی کـه بخواهـد بـ قلمداد گردد. اما ما قائل به این هستیم که
که سوسیالیستی باشد. بقیه الگوهاي بـورژوایی مثـل الگـویی کـه  گردد باید واقعیت پیاده

خواستار پیروي تام از غرب است نیز معقول بوده و قابلیت تحقق دارد امـا رهـایی بخـش 
پیروان الگوي آشتی با غرب و انطباق کامل جمهوري اسالمی  نیست و دلیلی هم ندارد که

 د.نناعقالنیت محکوم ساز را به با معیارهاي غربی، دولت ایران
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بررسی تاریخی سیاست خارجی جمهوري اسالمی در قبـال مسـئله .2-3
 هاي پیرامون آناي با عطف توجه به پرسشها و چالشهسته

براي بررسی سیاست خارجی جمهوري اسالمی در قبال مسئله هسته اي الزم اسـت کـه  
اخیر را مورد غربالگري قرار دهیم و آن  سال 12وقایع و رویدادهاي رخ داده شده در طول 

البته ممکن است  ند.ربرخوردا کنندههایی را گزینش کنیم که از نقش تعییناتفاقات و دقیقه
ما را از گزینش امور حائز اهمیت بازدارد. عالوه بر  ،بینی تاریخی ما نسبت به مسئلهنزدیک

در بحـث  گـذارد.ز بر این کار اثر مـیاین قطعاً زاویه دید و رویکرد ما در تحلیل مسائل نی
اي منابع فراوانی وجود دارد که بسیاري از وقایع مربوط به مسئله هسته يروزشمار تاریخی
 ها،و رسانه هاسایتعالوه بر وب دهند.هاي خبري تشکیل میو رسانه هاآنها را وب سایت

خاطرات خـویش را  ،ايحسن روحانی رئیس جمهوري فعلی و مسئول سابق پرونده هسته
جمله علی الریجانی اي مناخیراً منتشر ساخته است اما سایر مسئولین سابق پرونده هسته

اند. محمد جواد ظریف مسئول کنونی این و سعید جلیلی به این مهم تا کنون دست نیازیده
پرونده که وزیر خارجه ایران نیز هست همچنان در متن ماجراست و ممکن است در آینده 

ین کار را انجام دهد. محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس نیـز خـاطرات خـود را منتشـر ا
اي ایـران اختصـاص داده اسـت. کارهـاي هایی از آن را به مسئله هسـتهساخته که بخش

انـد روحانی و البرادعی به عنوان منابعی که توسط افراد مسئول در این پرونده نگاشته شده
-اي ایـران یـاريزشمار بخشی از تاریخ درازآهنگ پرونده هستهو رو مسائل به ما در فهم
هـاي وهمچنـین گـزارش اند. بقیه تاریخ این مسئله را ما از سایر منابع مکتـوبرسان بوده

 ایم.فراهم آورده آژانس انرژي اتمی
 اي، دسـتیابی بـه چرخـهگذاري بر روي فناوري هسـتههدف جمهوري اسالمی از سرمایه

اي بوده و هست. ما در بخش ابتدائی نوشته توضیح دادیم که چرخـه سوخت هسته 3بسته
سوخت به چه معناست و مراحل مختلف آن چیست. دستیابی به چرخـه سـوخت الگـویی 
                                                           

ایم. در جایی دیگر اول نوشته آورده اي شامل تمامی مواردي که ما در بخشي سوخت هستهچرخه بسته -5
هاي این چرخه بجز بازفرآوري دست یافته است. یعنی به بیانی چرخه سوخت گفتیم که ایران به تمامی حلقه

در ایران باز است. اما هدف کلی دولت دستیابی به تمامی اجزاء چرخه سوخت بوده ولی بـه دلیـل مناقشـات 
  تاسیساتی نساخته است.ي وجود دارد ایران تا کنون چنین فراوانی که بر سر تاسیسات بازفرآور
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بـراي مثـال دولـت  .استکه تقریباً مشابه با نحوه رویکرد دولت ژاپن به این فناوري  بوده
اي این کشور در اوایل دهه ه است. برنامه هستهکره شمالی چنین رویکردي را اتخاذ نکرد

اي به خـود گرفـت. دولـت نود میالدي و تقریبا همزمان با برنامه کشور عراق شکل علنی
خــارج شـد و راه تولیـد بمــب  )NPT( تـیپـیمــیالدي از ان 2003لکـره شـمالی در سـا

معمر قـذافی بـر همچنین دولت لیبی که در دوران حکومت  وتونیومی را در پیش گرفت.پل
تمامی تجهیزات خویش را سـوار هایی کرده بود در نهایت گذاريروي این فناوري سرمایه

هـا از بر کشتی کرده و به دولت آمریکا تحویل داد. البته رویکرد هیچ کـدام از ایـن دولـت
هـا و ابتدا تا انتها به یک شکل نبوده و در جریان فشارهاي متعـدد از طـرف سـایر دولـت

خواست همه تجهیزاتش را لخصوص آمریکا دگردیسه شد. وگرنه معمر قذافی که نمیاعلی
اي دست بکشد. اما دولت ایران سعی کـرده تـا تمـام تحویل دهد و کامالً از برنامه هسته

توان خویش را مصروف سازد که بـه چرخـه سـوخت دسـت یابـد و در مقابـل فشـارهاي 
و تا به امروز نیز تقریبـاً  ه تغییر مسیر ندهدمیانه راسایرین از خود مقاومت نشان داده و در 

-اي این مـیمسئله هسته مورد هدف دولت ایران در قبالموفق بوده است.  نکته مهم در 
هم تالشی در راسـتاي دسـتیابی بـه بمـب  ،گذاري بر روي چرخه سوختباشدکه سرمایه

به طـور بـالقوه بـه  نینیست. اگرشما بتوانید بر چرخه سوخت مسلط شوید یعهست و هم 
مسـیر ایـن . اید اما تا بالفعل کردن آن مقداري راه در پیش داریدتوانایی تولید بمب رسیده

ایـن تـوان بـالقوه نقـش اهـرم  .را نیز در بخش اول به اختصار توضیح دادیـمقوه تا فعل 
جمهـوري اسـالمی از  و اصـلی کند. پس هـدف غـائیبازدارنده را از نظر دفاعی بازي می

اي است. اهـرم بازدارنـدگی اي دستیابی به بازدارندگی هستهتسلط بر چرخه سوخت هسته
اي بکار گرفتـه برهم زدن توازن قواي منطقهتواند در جهت کسب هژمونی و اي میهسته
اي که ایران با اسرائیل و کشورهاي عضو شوراي همکـاري خلـیج فـارس ؛ در منطقهشود

مورد حمایت آمریکا و بعضی دیگر از کشـورهاي غربـی  مواجه بوده و این کشورها همگی
در کنـار ایـن هـدف انـد. هستند و در چند دهه اخیر از نظر تسلیحاتی کامالً تجهیـز شـده

گـذاري بـر روي فنـاوري توسط دولت ایران براي سرمایه، اهداف فرعی دیگري نیز اصلی
هـاي مـورد نیـاز بـراي وپتوان به تولید برق، تولید ایزوتـشود که میمطرح میاي هسته

-جمهوري اسالمی همواره ادعا مـی اشاره کرد.هاي صنعت پزشکی و پیشرفت سایر حلقه
اي اسـت و فتـواي رهبـر جمهـوري آمیـز هسـتهکند که هدفش دستیابی به فناوري صلح
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کند. ما در ابتداي نوشته گفتیم کـه نیز به عنوان تضمین دینی آن را پشتیبانی می اسالمی
آمیز اشـتباه بـوده و آمیز و غیرصلحاي و یا هر فناوري دیگر به صلحفناوري هستهتفکیک 

گیرد. اینکه رهبر ایران فتـوایی را مبنـی نقش قدرت و منطق سود را این مسئله نادیده می
. رهبر ایران آیـت اي صادر کرده کامالً درست استافزار هستهبر حرام بودن ساخت جنگ

 رابطه گفته:اي در همین اهللا خامنه
ما اعتقاد به بمب اتم و سالح اتمی نداریم؛ دنبالش هم نخـواهیم رفـت. بـر طبـق مبـانی 
اعتقادي و دینی ما، بکار بردن اینگونه وسائل کشتار جمعی اصالً ممنوع است، حرام است؛ 

رویـم ما دنبال چیزي می این، ضایع کردن حرث و نسل است که قرآن آن را ممنوع کرده.
ترسـند و آن، بیـدار گر حقیقتاً از آن باید بترسـند، االن از همـان مـیاي سلطههکه قدرت

  کردن روح حماسه و عزت اسالمی است در همه امت اسالم.
 آندر راهبرد دفاعی خویش نیازمنـد اسـت و تولیـد  بمبایران فقط به توان بالقوه تولید  

اهداف بـه اصـطالح صـلح آمیـز در پس گیرد. خارج از چارچوبه راهبرد دفاعی آن قرار می
بـه  اي همگی اهدافی فرعی بوده و بازدارندگی که خود قسمی هـدفزمینه فناوري هسته

از  آمیز است، هدف اصلی ایران از رفتن به سـمت ایـن فنـاوري اسـت.غیر صلح اصطالح
اي در حقیقت مکمل راهبرد مقاومت دولت ایـران اسـت. تر بازدارندگی هستهمنظري کلی

ریزي شده بر روي فنـاوري ان براي تقویت این محور در دو دهه اخیر به صورت برنامهایر
در زمینه موشکی ایران مدعی است که بـه  گذاري کرده است.اي و موشکی سرمایههسته

. هاي بالستیکی رسیده است که قادرند اسرائیل را هـدف قـرار دهنـدتوانایی تولید موشک
 2300کیلومتر و موشک سجیل بردي قریب بـه  1300بردي نزدیک به  3موشک شهاب 

هـاي توانند اسرائیل را مورد هدف قـرار دهنـد. در کنـار ایـن موشـککیلومتر دارد که می
ها را نیز تولید کرده که همگی بـه تقویـت ایران انواعی دیگر از موشک، بردبالستیک میان

اند که ایران از آمریکایی بر این عقیدهکنند. دولتمردان و نظامیان بنیه دفاعی آن کمک می
همچنین ایران از زمـانی کـه در توانایی معقولی در رابطه با دفاع نامتقارن برخوردار است. 

سازي سوخت نطنز کرد مذاکره با طـرف روسـی را شروع به ساخت مجتمع غنی 77سال 
امانه به ایران بـه که تا به امروز این س هآغاز کرد 300براي خرید سامانه دفاع موشکی اس

هاي مختلف تحویل داده نشده است. روسیه اخیراً و پس از حصول توافـق ایـران بـا بهانه
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میالدي ایـن سـامانه را بـه ایـران  2015قول داده که تا پایان سال  1+5کشورهاي گروه 
هاي سیاسـی، اقتصـادي و ژئـوپلیتیکی تحویل دهد. در به انجام رسیدن این معامله مولفه

     است! کش دادهسال  17  را 300اجراي معامله اسها می نقش دارند. همین مولفهمختلف
اي در زمینه هسـته هاي مختلف را بکار بست.براي نیل به اهداف باید راهبردها و تاکتیک

میالدي)، همواره با تهدید به  2002( 81 اش در سالپس از علنی شدن برنامهدولت ایران 
دولت اسرائیل، آمریکا و برخی دیگر از کشورها مواجه بوده اسـت. جنگ و تحریم از سوي 

ها همواره دولت ایران را یکـی از تهدیـدهاي اصـلی دولت آمریکا در طی تمامی این سال
سازي این تهدیدات الملل معرفی کرده است! دولت ایران نیز براي خنثیصلح و امنیت بین

پـس براي وصول به هدفش اسـتفاده کنـد. هاي دیپلماسی سعی کرده تا از تمامی ظرفیت
اي ها بوده است. البته در پارهجانبه در طی این سالراهبرد ایران استفاده از دیپلماسی همه

اند اما ایران راهبرد و هدف کلی خویش را هیچگـاه فرامـوش ها تغییر کردهاوقات تاکتیک
یپلماسی همـه جانبـه چـه شاید سوال پیش بیابید که دنکرده و از آن دست نکشیده است. 

نسبتی با راهبرد نه شرقی، نه غربی یا عدم تعهد دارد. در پاسخ باید گفت که ایـن راهبـرد 
هاي غربی و به ویژه آمریکا ندارد. دولت ایران هیچگاه منافاتی با مذاکره و گفتگو با طرف

همیشـه اي دولتـی منـزوي شـود وهمـین مسـئله راه دیپلماسـی را نخواسته به قول عده
 بازگذاشته است.

آمریکا در مواجهه با دولت ایـران پـس از تثبیـت راهبـرد مهـار دوگانـه از زمـان ریاسـت 
الگوي مشخصی پیروي کرده است.  جمهوري بیل کلینتون به این طرف همیشه از الگوي

کند. همین جـا بگـوییم و میپیروي کرده  رنگونیتغییر رفتار، استحاله و س آنها از سه گام
مریکا همچنان در چارچوب راهبرد مهار با ایران قـرار داشـته و هنـوز از ایـن راهبـرد که آ

حصـول توافـق جـامع موسـوم بـه  زدست نکشیده است. مواضع دولت آمریکا حتی پس ا
برجام همچنان موید این امر است. در ادامه شـواهدي را کـه مویـد ایـن امـر باشـد ارائـه 

فنـاوري پیگیـري  ،رفتار دولت ایران بر روي دو مسئلهامریکا در زمینه تغییر  خواهیم کرد.
هاي فلسطینی تمرکز کرده و خواهـان تغییـر رفتـار اهللا و گروهاي و حمایت از حزبهسته

تغییر رفتار گامی در  اند)تر مربع تقابلاز عناصر مهم ها(اینباشد.ایران در این دو زمینه می
اي و محور مقاومـت عقـب راستاي استحاله است به این معنا که اگر ایران در زمینه هسته
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نشینی کند و به جایی برسد که دیگر از این مسائل خبري نباشـد در واقـع اسـتحاله پیـدا 
کرده است. استحاله به عبارتی دیگر به معناي تبدیل شدن ایران بـه کشـوري اسـت کـه 

خود را در اردوگاه سیاسی مقابل آمریکا تعریف نکرده و بـه کشـوري مطیـع آمریکـا  دیگر
هاي سیاسی درون ساختار سیاسی ایران و برخی احزاب و مبدل گشته است. برخی گفتمان

نـد کـه ایران هستند. چون قائل به ایناي در هاي اپوزوسیون خواستار چنین دگرگونیگروه
هـا گذرد. البتـه برخـی از ایـن گـروهیاسی از این مسیر میراه توسعه و رشد اقتصادي و س

تغییر رفتـار  .دانندجانبه می متوهم بوده و نوکر دست بسته آمریکا شدن را راه توسعه همه
. در استحاله پروسه تغییـر بایـد باشد عزیمت استحاله و هم سرنگونی يتواند نقطههم می

راهبري شود و به برخورد خشن نیانجامد. اما در هاي درون حاکمیت توسط یکی از گفتمان
تواند هم به صورت نرم وهم به صـورت سـخت باب سرنگونی باید گفت که این مهم می

هاي رنگـی اسـت کـه در ایـران در در سرنگونی نرم الگوي شناخته شده انقالب رخ دهد.
بز تجربه شده سال بعد در جنبش س 10و  78حادثه کوي دانشگاه در سال قالب دو رویداد 

هاي غربی و عوامل داخلی آن به گذاري فراوان طرفاست و هر دوي آنها با وجود سرمایه
هاي جنبش سبز را صرفاً خارجی بدانیم و قطعـا خواهیم ریشهالبته ما نمیشکست انجامید.

ها و زمینه داخلی نیز داشته است اما آنچه از نظـر سیاسـی اهمیـت داشـته و تعیـین ریشه
عوامـل داخلـی  و در ایـن بـین مسـلط بـر آن اسـت گونفرم انقالب مخملیاست کننده 

خواسته یا ناخواسته نقش کاتالیزور را براي آن بازي کردند. امر مهم در هر جنبشی افق آن 
است. جنبش سبز افقی بورژوایی داشـت و از الگـویی طراحـی شـده موسـوم بـه انقـالب 

باید حمله نظامی صورت گیرد مثل تجربه  در سرنگونی سخت همکرد. مخملی تبعیت می
. البته ی آن دولت صدام حسین سرنگون شدعراق که به آن حمله همه جانبه گردید و در پ

نشـینی در منظور تغییر رفتار و وادار ساختن کشـوري بـه عقـبحمله محدود نظامی نیز به
اي کتـور هسـتهبـه رآ 1981هاي اخیر تجربه شده است. براي مثال اسرائیل در سال سال

شد سـوریه اتی در سوریه که ادعا میتأسیسبه  2007اق حمله نمود و در سال اوزیراك عر
اي است. در سیاست خارجی امریکا در قبال ایران هاي هستهدر آنجا مشغول انجام فعالیت

ها بوده است اما تا کنون امتحان نشده اسـت. یکـی از یکی از گزینه ،نیز همواره این مورد
 2010مات اسبق دولتی اسرائیل اخیراً مدعی شده که اسـرائیل قصـد داشـته در سـال مقا

امـا بـا  اي ایران انجـام دهـدات هستهتأسیسحمالت محدودي را به منظور ضربه زدن به 
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در کل در چند دهه اخیر نـوعی تقسـیم  مخالفت برخی از اعضاي دولت مواجه شده است.
ه به این نحو که اسـرائیل مسـئول عملیـات نظـامی کار بین آمریکا و اسرائیل وجود داشت

 گیر.اها و رهبر حمالت گسترده و فرپشتیبان این حمله نقشمحدود بوده و آمریکا 
در بین صاحب نظران بر سر اینکه آیا اساساً با توجـه بـه سـاختار سیاسـی ایـران امکـان  

را منتفی دانسـته و فقـط اي امکان استحاله استحاله وجود دارد یا نه بحث وجود دارد. عده
باشند. این حرف تا حدودي درست است چون دست کشیدن امکان سرنگونی را متصور می

ناپـذیر بـوده و اي از بورژوازي ایرانـی عمـالً امکـاناز راهبرد مقاومت براي طیف گسترده
انـد هاي مختلف است کـه توانسـتهجمهوري اسالمی در واقع محصول توازن بین گفتمان

کامالً پـرو غـرب  پیش ببرند. آن گفتمانی که انباشت را با وجود تقابل با آمریکا بهپروسه 
است نیز در ساختار سیاسی ایران صاحب اندکی نفوذ است اما نه تا آنجا که بتواند به راس 

بـا  سـالمی را بـه معاملـههاي سیاسی ونظامی جمهوري اهرم قدرت آمده و تمامی داشته
 حتـی هاي علـوم انسـانی  واساتید بسیاري در حوزه بینیم کهمیبگذارد.  هاي درگیرطرف

برخی مدیران رده میانی و گاهاً در سطوح باال صاحب افکار پرو غرب هستند و آزادانـه در 
 البتـه اینهـا کند.و دولت برخوردي با آنها نمی پردازندهاي رسمی به اظهار نظر میتریبون

صداي مخالف نیستند و همانطور که جبهه پایداري گفتمانی است کـه توانسـته برخـی از 
هـا در دولـت هسـتند. هاي پرو غرب نیز صاحب برخی کرسیها را اشغال کند گروهکرسی

هـا خطـایی یکی دانستن جمهوري اسالمی چه با جبهه پایداري و چـه بـا دیگـر گفتمـان
ن است. همانطور که یکی دانستن دولت آمریکـا بـا راهبردي در تحلیل فضاي سیاسی ایرا

             خواه کاري غلط است.حزب دموکرات و یا جمهوريبرخی گرایشات در 
اي یافت که هر کدام از مورد پرونده هستهتوان در از نظر تاریخی سه دوره متفاوت را می 

ي را بر مبناي خیلی سادهبندي ها یک یا دو مسئول مستقیم داشته است. ما دورهاین دوره
ها انجام خواهیم داد چون سه دولت با سه گفتمان تقریباً متفاوت با این معضل تغییر دولت
البته شباهت رویکرد دو دولت خاتمی و روحانی با این مسئله زیاد است. چه  .اندمواجه بوده

فعلی رئـیس  دولتامنیت ملی بوده و در ها دبیر شواري عالی روحانی در یکی از این دولت
-ما در ابتداي این بخش گفتیم که هدفمان طرح روزشمار کامل وقایع هستهجمهور است. 



ايهسته مسئله قبال در ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست بررسی  
 

 

ها و مواقف حساس و تعیـین کننـده جهـت فهـم سال اخیر نبوده بلکه بر دقیقه 13اي در 
 ع دست خواهیم گذاشت.قَوَبهتر ما

حسـن ،  82پس از صدور اولین قطعنامه توسط آژانس انرژي اتمی علیه ایران در شهریور 
اي ایران را روحانی دبیر شوراي عالی امنیت وقت به صورت رسمی مسئولیت پرونده هسته

اش بود. و در جمهوريدر این زمان محمد خاتمی در میانه دور دوم ریاست بر عهده گرفت.
بـا همکـاري  81ت ریاسـت جمهـوري بـود. آمریکـا در اسـفند آمریکا جورج بوش در سم

ــود.  ــرده ب ــه ک ــراق حمل ــه ع ــز در ســال شــرکاي خــویش ب ــل از آن نی ــه  2001و قب ب
دستانه بود که در قالب پروژه قـرن گفتیم که راهبرد دولت اول بوش جنگ پیشافغانستان.

ي پـروژه و بـه طـور مشـخص در خاورمیانـه در پـی اجـراي جدید آمریکایی قرار داشت.
 این منطقه بود. »سرکش«اصطالح به هايي دولتخاورمیانه بزرگ بود که هدفش تجزیه

اش بـه شـوراي جمهوري اسالمی با چنین وضعیتی مواجه بود و سعی داشـت تـا پرونـده
امنیت ارجاع داده نشود. چون آمریکا در پی این بود تا با ارجاع پرونده به شوراي امنیت راه 

آمریکا در حمله به عراق حتی به اجماع شوراي  نظامی به ایران فراهم سازد.را براي حمله 
الملـل ي نظـام بـینامنیت توجهی نکرد و خودسرانه و بی توجه به ساختارهاي وضع شده

در این دوره ایران را در مقابل دوگانـه حملـه نظـامی یـا دسـت  حمله را آغاز کرد. آمریکا
خواسـت کـه رار داده بود. اما ایران به هیچ وجـه نمـیق ،ايکشیدن کامل از برنامه هسته

اي شود چون این کار خارج از دایره اهداف راهبـردي دولـت ایـران در تسلیم چنین دوگانه
ساخت و یـا بـه اش را متوقف میاي بود. اگر ایران به دلیل خطر جنگ برنامهزمینه هسته

ش وجود نداشت چـون آمریکـا در باز هم هیچ تضمین امنیتی برای کشاندتعطیلی کامل می
همه تجهیزات مثل مورد لیبی یا دستانه تنها در پی نیت بود و با تحویل راهبرد جنگ پیش

ماند. و عـالوه بـر اینهـا تعطیلی همچنان براي آمریکا بهانه نیت سرجاي خویش باقی می
را که در طی ها و دستاوردهایش گذاريدولت ایران به هیچ وجه مایل نبود تا تمام سرمایه

در ایـن دوران محمـد دست آمده بود یک شـبه بـر بـاد دهـد. بیش از یک دهه تالش به
البرداعی ریاست آژانس را بر عهده داشت که در کتاب خاطرات خویش مـدعی شـده کـه 

ي عراق در قبال ایران انجام داده است. اما تکرار تجربه عدم تمامی تالش خویش را براي
شـده  تأسـیسنهادي مانند آژانس انرژي اتمی که با ایده آیزنهاور رئیس جمهـور آمریکـا 

مین درصد بودجه آن را تأ 50ها طرف باشد در حالی که آمریکاییتواند کامالً بیچگونه می
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کنند تا نهادهـایی ی میمعمول است که دول غربی سع روشدر جهان امروز این کنند. می
هـاي مستقل جلوه دهند و بدین نحو در پوشـش ایـن نهادهـا پـروژه ،اندرا که بنیاد نهاده

شـان مسـتقل افرادي امثال البرداعی نیز حداکثر آرمـان شان را به پیش ببرند.طلبانهسلطه
اینگونـه المللـی مـورد نظرشـان کنند صلح بـینجلوه دادن این نهادها است چون فکر می

-شود تا به این توهم اسـتقاللشود. به این افراد جایزه صلح نوبلی نیز داده میمتحقق می
غافل از اینکه نهادي مثل آژانس انرژي اتمـی هـدفش  شان بیش از پیش دامن زده شود!
ي فعالیت و اعمـال تواند دامنهداري است و تا آنجایی میپوشاندن تناقضات جامعه سرمایه

نکته مهـم  نداشته باشد. اندازانشرا گسترش دهد که تعارضی با منافع و امیال راه اشاراده
دیگر موضع برخی از احزاب اپوزوسیون در مورد این مسئله است. برخی از این جریانات بـا 

خواستند که بدین طریـق جمهـوري هاي جنگ طلبانه آمریکا همگام شده بودند ومینقشه
دسـت آورنـد. سـازمان ن سهمی در قدرت سیاسی ایران بـهاسالمی سرنگون گردیده و آنا

هاي آمریکا و اسرائیل در مورد مجاهدین یکی از احزابی است که به طور مشخص با طرح
ي همـهاي ایران در آن زمان همراه بود و همچنان نیز همراه اسـت. در کـل پرونده هسته
-زمـین بـازي دول غربـی و بـهخواهانه دارند در هایی که رویکرد سرنگونیاحزاب و گروه

خودفروشی سیاسی  کنند و ابایی نیز از این خودباختگی وخصوص آمریکا همیشه بازي می
هاي جریـان اصـالحات خواسـتار نداشته و ندارند. همچنین در داخل کشور بعضی از طیف

دوستانه آمریکا براي استقرار صلح ودموکراسی در ایران بودنـد؛ ماننـد صـلح و دخالت بشر
اي که در عراق پیاده شد و پیامدهاي آن امـروز بـر همگـان بـا عـروج جریـان دموکراسی

افـزایش  دلیـلن مقطع بـهآهاي چپ در داعش عیان است. بعضی دیگر از احزاب و گروه
ي نظامی آمریکا، راهبرد سیاسی خویش را بر این احتمال استوار ساخته بودند احتمال حمله

وجود آمدنش بـود، ي این حمله به ایران  امکان بهه در نتیجهو خود را براي خال قدرتی ک
 ساختند. اما آن محاسبه اشتباه از آب درآمد و راهبرد آن جریانات تاریخ مصـرفشآماده می

طلـب هاي سرنگونینشست نگاهبه زعم ما قمار بر سر جنگ علیه ایران ته را از دست داد.
طلب توجهی به اکنونیت و وضعیت مستقر در یدر این جریانات بود چون جریانات سرنگون

  تی هستند.فروپاشی اکنون به هر قیمایران نداشته و خواستار 
و در ات اتمی نطنز ایران بازدید کـرد تأسیسمحمد البرداعی براي اولین بار از  81در اسفند 

اولـین قطعنامـه  82مورد قصور ایران به شوراي حکام آژانـس گـزارش داد و در شـهریور 
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هـاي شوراي حکام علیه ایران صادر گردید و در آن از ایران خواسته شده بـود تـا فعالیـت
اش به آژانس گزارش دهد. از این اش را تعلیق کرده و به ابهامات در مورد پروندهايهسته

اش به به بعد ایران وارد مذاکره با سه کشور اروپایی(انگلیس،آلمان و فرانسه) شد تا پرونده
ایـران  82مهرمـاه  هـا درامنیت ارجاع پیدا کند. در اولین دور مـذاکره بـا اروپـاییشوراي 

سازي را تعلیق کرده، پروتکل را امضاء کرده و آن را داوطلبانه اجرا کند و پذیرفت که غنی
همچنین به سواالت آژانس پاسخ دهد. در این مذاکرات همچنین قرار بر این گذاشته شده 

هـا از دست آمدن یک راه حل جامع ادامه دهد. در ادامه اروپاییرا تا بهبود که ایران تعلیق 
اش هیچگونه انحرافی نداشته باشد خواستند مبنی بر این که برنامهایران تضمین عینی می

و پروتکل را امضاء کرده و به پادمان کامالً پایبند است.  NPTداشت که ایران نیز بیان می
هاي اروپایی آمده اسـت. و ایـران نیـز در اریس بین ایران و طرفاین موارد در توافقنامه پ

ها تضمین دهند که پرونـده ایـران بـه قبال اجراي موارد فوق خواستار این بود که اروپایی
 84هـاي اروپـایی تـا سـال این فرآیند مذاکره با طرفشود. شوراي امنیت ارجاع داده نمی

خواسـت تعلیـق ست نیافت چـون ایـران نمـیادامه یافت و در پایان به نتیجه مشخصی د
اش و یـا تعطیلـی آن باشـد و راهبـرد ي عزیمتی براي تعلیق کامل برنامـهداوطلبانه نقطه

ها دقیقاً چنین چیزي بود و آمریکا نیز کامالً با آنها همگـام بـود و در تمـامی ایـن اروپایی
  کرد.اندازي در فرآیند مذاکرات میمدت سعی در سنگ

خواسـتار برداري محیطی همراه بود که با نمونه ات ایرانتأسیسآژانس از اولین دیدارش از 
هـاي سـطح بـاال در ایران بایـد در مـورد آلـودگیپاسخگویی ایران به چندین سوال بود. 

و  P2درصد)، در مورد سـانتریفیوژهاي  20هاي باالي سازي(غنی داداتش پاسخ میتأسیس
همچنین در مورد جداسازي مقدار کوچکی پلوتونیوم در مرکز تحقیقات اتمی در تهـران. و 

دست ي این سواالت و ارائه گزارش توسط ایران بهبسیاري سواالت دیگر که هدف از همه
ي پیشـرفتش اي ایران همراه با درجـهي هستهآمدن تصویري کامل از تمامی ابعاد برنامه

تواند در مورد برنامه ایران نظر درسـتی بدهـد و گونه میکرد که بدینبود. آژانس ادعا می
ها از کار آژانـس مبنـی بکند. اما هدف آمریکا و اروپایی را فرضاً اعالم صلح آمیز بودن آن

بر ارائه تصویر کامل از برنامه ایران، پیدا کردن موارد قصور جهت ارجاع پرونده به شوراي 
تعطیلی کشاندن برنامه ایران و یا تغییر رفتار و حتی تامین شـرایط  امنیت و با این ابزار به

ایـران ي ایـن تهدیـدها و فشـارها  اما با وجود همـه ي نظامی علیه ایران بود.براي حمله
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ایـران در  .کـردانـدازي مجدداً راه را اصفهان UCFکارخانه  84تعلیق را شکست در مرداد 
-اش بـه عـراق مـیي نظـامیحالی تعلیق را شکست که آمریکا بیش از دو سال از حمله

ي دوم ریاست هاي زیادي در عراق مواجه بود. همچنین دورهگذشت و این کشور با بحران
جمهوري بوش آغاز شده بود و تغییراتی در راهبرد آمریکا در قبال ایران صورت گرفته بود 

دستانه پاي نمی فشرد و تنها در پی مهار ایـران آمریکا دیگر بر جنگ پیش به این معنا که
و اعمال راهبرد جنگ سردي سد نفوذ بود. دولت ایران نیز با توجه به محاسباتی که انجام 

اش به شوراي امنیـت و داده بود زمان را براي شکستن تعلیق، حتی به قیمت ارجاع پرونده
گویی دولت ایران با توجه به شرایط عراق اطمینان حاصل  عواقب احتمالی آن مناسب دید.

زمـان شکسـتن تعلیـق در  کرده بود که دیگر آمریکا توان جنگیدن در دو جبهـه را نـدارد.
دوران خاتمی صورت گرفت یعنی همان دورانی کـه تعلیـق در آن آغـاز شـده بـود وایـن 

شده اتمام یابد. در آن زمـان خواست رهبر ایران بود که باید تعلیق از همانجایی که شروع 
احمدي نژاد به ریاست جمهوري ایران برگزیده شده بود اما به طور رسمی کـار خـویش را 
آغاز نکرده بود.از ابتداي دولت احمدي نژاد، علی الریجانی به دبیري شوراي عالی امنیـت 

شکسـتن بـه خـاطر اي به ایشان واگذار گردید. ملی برگزیده شد و مسئولیت پرونده هسته
، شـوراي 84تعلیق کارخانه تبدیل سوخت اصفهان و در ادامه آغـاز بکـار نطنـز در بهمـن 

اي را علیه ایران صادر کرد و در ادامه پرونده ایران به شوراي امنیت ارجـاع حکام قطعنامه
مـیالدي علیـه ایـران صـادر  2006) در اوایل سـال 1696( داده شد که اولین قطعنامه آن

اي ایران شده بود. ایران به مفاد هاي هستهي فعالیتخواستار تعلیق کلیه گردید که در آن
صـادر گردیـد کـه  85اش در دي ) علیـه1737( قطعنامه عمل ننمـود و دومـین قطعنامـه

در ادامـه و در پـی محکـوم فصل هفتم منشور ملـل متحـد بـود.  41اي ذیل بند قطعنامه
) علیه ایران صادر گردید کـه در 1747( گريساختن این قطعنامه توسط ایران، قطعنامه دی

چنـد  86آن بر فشارهاي قبلی تاکید و مفاد دیگري نیز به آن اضافه شد. در ادامه در بهـار 
اي ایران با خاویر سوالنا مسئول دور گفتگو بین علی الریجانی مسئول وقت پرونده هسته

البرداعـی نیـز مـذاکراتی  سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام داد و همچنین بـا آژانـس و
داشت که در نهایت منتهی به یک مدالیته مورد توافق بین ایـران و آژانـس بـراي حـل و 

شد. در دوره الریجانی براي اولـین بـار طـرف مـورد  86مانده در مرداد فصل مسائل باقی
مذاکره غربی و هماهنگ کننده مذاکرات، مسـئول سیاسـت خـارجی اتحادیـه اروپـا شـد. 
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کلی دوره الریجانی رسیدن به مدالیته بود. که در آن موضوعات: سـانتریفیوژهاي  دستاورد
p1  وp2درصـد، سـند اورانیـوم  5/3مربوط به اورانیوم با درصد باالي هاي ، منشا آلودگی

ي آنهـا ومعدن گچین مطرح شده بود. و قرار شد تا ایـران بـه همـه 210فلزي، پلوتونیوم 
 ید جلیلی جایگزین علی الریجانی شد.سع 86پاسخ دهد. در مهرماه 

نـژاد همسـوتر اسـت. دوران شد با احمديجلیلی در حالی به این سمت رسید که گفته می
به طـور  هاالریجانی شکل برزخی داشت و هنوز ما شاهد تغییر برخی رویکردها و تاکتیک

وحـانی خـود را در مقابـل تـیم ر جلیلی و همکارانش به طور مشـخصویژه نبودیم. سعید 
این امري طبیعی بود و داللت بر تغییر راهبرد و اهداف کلی دولـت ایـران معرفی کردند و 

-در حال تکمیل فناوري هسته جلیلی در وضعیتی کار خود را شروع کرد که ایراننداشت. 
هاي مختلـف هاي ایران را درسالاي خود بود ما در بخش ابتدائی نوشته جزئیات پیشرفت

جلیلی مانند روحانی سعی در عدم ارجاع پرونده به شوراي امنیت نداشت و بیشتر ایم. آورده
درگیر مذاکرات جهت حل و فصل اختالفات ایران و آژانس بود و تـیم وي بیشـتر انـرژي 

ایـران بـه همـه  2007به گفته البرداعی تا پایـان سـال خویش را صرف این مهم کردند. 
افـق پاسـخ داد و او همچنـین مـدعی اسـت کـه سواالت مطرح شده در مدالیته مـورد تو

 2008ترین تجربه همکاري را با ایران داشته اسـت. در اوایـل سـال پایدارترین و متعهدانه
ره تاپ توسط آمریکا به آژانس تحویل داده شد که در آن تحقیقاتی دربااسناد مربوط به لپ

ي مشهور شامل پروژه که (موسوم به مطالعات ادعایی)ساخت تسلیحات اتمی وجود داشت 
هایی براي یک کالهک احتمالی تسلیحات اتمـی هاي انفجاري و طرحنمک سبز، آزمایش

هـاي مربـوط بـه مدالیتـه سـند شد. و بدین گونه و پس از حل و فصل تمامی پرسشمی
هاي بتوان به ایران فشار وارد ساخت و قطعنامه آن دیگري رو شد که با توجه به ادعاهاي

) علیه ایران صادر 1803( قطعنامه دیگري 2008در مارس  یدي را صادر کرد.تحریمی جد
بار روسیه و چین نیز به آن راي مثبت دادند. راهبـرد آمریکـا در ایـن زمـان از  شد که این

اي به تحـریم یـا دسـت کشـیدن از برنامـه دوگانه جنگ یا دست کشیدن از برنامه هسته
هاي بیشتر خواستند که با اعمال تحریمدیگرش می آمریکا و شرکاي اي تغییر یافت.هسته

مذاکره بـه  براي هایش کنند و ایران نیز هیچ پیش شرطی راایران را وادار به تعلیق برنامه
-پذیرفت. دولت دوم بوش از راهبرد جنگ پـیشاش نمیمنظور حل و فصل کامل پرونده

هاي بیشتر علیه ایران آن ریمروي آورد و با اعمال تح دستانه به سیاست قدیمی سد نفوذ 
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شـد هـایی کـه یکـی بعـد از دیگـري صـادر مـیرا تقویت نمود. و ایران با وجود قطعنامه
هـم در سـال  1835قطعنامـه چهـارم داد. هایش بدون وقفه ادامه مـیهمچنان به فعالیت

 آخرین قطعنامه صادر ي قبلی توسط ایران صادر شد.و در پی نادیده گرفتن قطنامه 2009
صـادر گردیـد کـه بـا دو راي منفـی  89) شوراي امنیت علیه ایران در خرداد 1929( شده

برزیل و ترکیه همراه شد. این قطعنامه در حالی صادر شد کـه ایـران موافقـت خـود را بـا  
درصد جهت سوخت رآکتور تهران اعالم کـرده بـود و دو  20درصد با  5/3مبادله اورانیوم 

عنوان میانجی در بیانیه تهران مقدمات این مسئله را فراهم کـرده کشور برزیل و ترکیه به 
بودند. اما آمریکا وقتی که دید که ایران با پیشنهاد معاوضه سوخت واقعاً موافق است زیـر 

کرد که ایران با این طرح موافقـت میز کشید و با آن مخالفت کرد چون در ابتدا گمان نمی
اولین قطعنامه تحریمی بـود  1835قطعنامه  ن موافق بود.کند و به همین دلیل در ابتدا با آ

کـار خـود را بـه عنـوان  2009که درزمان دولت باراك اوباما صادر گردید. اوباما از ژانویه 
طرحی را به مجلس آمریکا ارائه کـرد  2007رئیس جمهور آمریکا آغاز کرد. اوباما در سال 

کـرد. چـون ایه خود از ایران تشویق مـیگذاران خارجی را به خروج سرمکه در آن سرمایه
 زعـمهاي به وي اعتقاد داشت که ایران به کمک درآمدهاي نفتی به حمایت مالی از گروه

-ي هستههاي مورد حمایت ایران) پرداخته و برنامه(حزب اهللا و سایر گروه وي تروریستی
به صورت  لت ويدو کاري هایی که در آیندهبرد. پس اعمال تحریماش را به پیش میاي

اما اتفـاق مهـم یکجانبه علیه ایران صادر گردید مسبوق به سابقه از نظر طرح بوده است. 
هاي پس از انتخابات ریاست جمهـوري دیگري که در این بازه زمانی رخ داد وقوع شورش

اي بـر گرایان ایران و سعید جلیلی مسئول وقت پرونـده هسـتهبود. عمده اصول 88خرداد 
ادند که جنبش سبز، غرب و آمریکا را به اسـتحاله یـا سـرنگونی حکومـت ایـران این اعتق

امیدوار ساخت و آنها به همین دلیل فشارهاي اقتصادي را بر ایران افزایش دادنـد تـا ایـن 
و در ادامه منجر  به طور مضاعف افزایش داده نارضایتی عمومی را در داخل ایران ،فشارها

گردد. این تحلیل درست است اما نه به طور کامـل؛ چـون پیروزي پروژه سیاسی غرب به 
ها در هاي دورتر به عنوان یکی از گزینهي دوم، یعنی تحریم را از گذشتهنقشهآمریکا طرح

مربوط به قبـل از وقـوع حـوادث  ،اشنظر داشته است و طرح اوباما نیز در زمان سناتوري
در تشـدید  88ح تحـریم، حـوادث اما با وجود مسبوق بـه عـدم نبـودن طـر بود. 88سال 
ها موثربودند. شاید در صورت عدم وقوع این حوادث، حل و فصل پرونـده ایـران در تحریم
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پذیرفت. ما قائل به این نیسـتیم کـه هاي کمتر صورت میتر و با اعمال تحریمزمان کوتاه
درسـت  کشید اما ایـن قطعـاًدست می 88آمریکا از راهبرد کلی خود در صورت عدم وقوع 

 وقایع داخل ایران در چگونگی ادامه این روال تاثیر گذاشت.  که است
دیگر تحریمی علیه ایران در شوراي امنیت تصویب نگردید. اما رژیم  1929بعد از قطعنامه 

هـاي شـوراي هاي علیه ایران از چهار بخش تشکیل شده که یکی از آنهـا تحـریمتحریم
هـاي یکجانبـه هاي اتحادیه اروپا، تحـریمآنها تحریمامنیت سازمان ملل است و عالوه بر 

نظـام  شـود.هاي کنگره آمریکـا را شـامل مـیو تحریم ها(آمریکا، کانادا و انگلیس)دولت
اي اسـت کـه اشـراف کامـل بـه هاي اعمال شده علیه ایران کالف درهم پیچیـدهتحریم

جا الزم نیست. ولی نکـات جزئیات آن واقعً کار دشواري بوده و طرح کامل آن نیز در این 
هـا برجسته آن تحریم بانک مرکزي و فروش نفت ایران به جهان به استثناي برخی دولت

ترین نظام تحریمی تـا کنـونی کنندهترین و فلجسابقهاست. اوباما این نظام تحریمی را بی
اي میز هاي آنها و آمدن به پداند که هدفش اعمال فشار بر ایران براي پذیرش خواستهمی

مذاکره است. مذاکرات ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپـا و نماینـدگان گـروه 
ادامه یافت. در تمام این مدت سعید جلیلی دبیر شوراي عالی امنیت و  92تا فروردین  5+1

اي ایران بـود. در کـل جلیلـی را بـه نداشـتن دسـتاورد مشـخص در مسئول پرونده هسته
کنند اما مهم این بود که ایران در طی این دوره زمانی فناوري خود را مذاکرات محکوم می

درصد براي رآکتور تهران را نیز تولید کرد و عالوه بر آن فـردو  20تکمیل نمود و سوخت 
که از منظر نظامی داللت بر پدافند غیر عامـل دارد را سـاخت کـه در مقابـل حمـالت را 

رخ داد  92تـا  88هـاي کـه در فاصـله سـال احتمالی مصون است. اتفاقات مهم دیگـري
ات تأسیسـعبارتند از ترور چند متخصص و دانشمند ایرانی و همچنین حمله سـایبري بـه 

نطنز در قالب ویروس استاکس نت که خساراتی را نیـز بـه برخـی تجهیـزات ایـران وارد 
ي کردند ات ایران بازتأسیسساخت. این اقدامات به نحوي نقش حمله نظامی محدود را به 

ات ایـران تأسیسیعنی دول غربی همزمان  ابزارهاي تحریم، ترور و عملیات خرابکارانه در 
 را به پیش بردند تا به اهداف خود برسند. 

-ي وي مبنی بر حل وفصل پرونده هسـتهو وعده 92با پیروزي روحانی در انتخابات سال 
کارزارهاي انتخابـاتی مشـکالت هاي ایران چرخشی ایجاد شد. روحانی در اي، در سیاست
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راه برون رفت از وضع بد اقتصـادي ایجـاد شـده اي گره زد و اقتصادي را به مسئله هسته
جست. او گفـت کـه بایـد هـم چـرخ اي را در حل این پرونده هاي هستهي تحریمبوسیله
و نه اینکه یکی فداي دیگري گـردد. بـراي  یوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد مملکتسانتریف

این منظور وي به صورت عملیاتی نیز در ساختار تـیم مـذاکراتی تغییراتـی بوجـود آورد و 
. محمد جواد ظریـف وزیـر خارجـه ایـران ونده را به وزارت خارجه محول کردمسئولیت پر

. اکنون ایران به هدف خـویش یعنـی، چرخـه اي را بر عهده گرفتمسئولیت پرونده هسته
هـاي اقتصـادي بیند که فشارهاي سیاسی و تحـریمنمیسوخت دست یافته و دیگر دلیلی 

اي را همچنان تحمل کنـد. پـس بایـد رونـدي طراحـی ي مسئله هستهایجاد شده بوسیله
به همین منظور اولین دیدار ظریف با کاترین اشـتون در  د.نها برداشته شوگردد که تحریم

بیشتر صـورت گرفـت و هاي در نیویورك به منظور هماهنگی حاشیه اجالس سازمان ملل
در نیویورك انجام شد و براي اولین بار پـس از انقـالب  92مهر  5اولین دور مذاکرات در 

توافقی با  92وزراي خارجه ایران و آمریکا در حاشیه این دیدار نشستی داشتند. در آذر  ،57
ه حاصل شد که شـامل نقشـه را 1+5بین ایران و اعضاي برنامه اقدام مشترك ژنو عنوان 

و آینده و چارچوبی براي اقدامات متقابل دو طرف به منظور دستیابی به توافقی جامع بـود. 
حاصل شد.  94تیر 23توافق جامع موسوم به برجام پس از نزدیک به دو سال مذاکرات در 

-ایم و حال مـیدر بخش ابتدائی نوشته ما در مورد جزئیات فنی توافقات  توضیحاتی داده
 هاي پیرامون آن بحث کنیم.ها و چالشمورد پرسشخواهیم اندکی در 

دیدار رهبران ایران و آمریکا در جریان این مـذاکرات  ،نو اولین اتفاق مهم و چالش برانگیزِ
ها در مورد مسائل عراق و افغانستان مذاکراتی انجـام داده بـود بود. ایران قبالً با آمریکایی

البته مسئولین ایـران و  ها نیز حضور داشتند.دولتي آن دیدارها نمایندگان آن که در همه
دیدارهایی را به طور محرمانه در عمان صورت داده بودند کـه در  آمریکا قبل از توافق ژنو

بر ایـن  جریان مذاکرات دوسال اخیر مقامات دوکشور به این اتفاق صحه گذاشتند. روحانی
وارد مذاکره شویم چون آمریکا تنها دولتی باور بود که ما باید با کدخداي دنیا یعنی آمریکا 

اي نیز تحـت آیت اهللا خامنهرو دارد. است که اراده موثر و واقعی براي حل معضالت پیش
عنوان نرمش قهرمانانه مجوز مذاکره مستقیم با آمریکا و وارد شدن در فرآیند بـده بسـتان 

به فال نیک گرفته و معتقدند که اي مذاکره ایران با آمریکا را عده دیپلماتیک را صادر کرد.
مذاکرات، باعث شکسته شدن تابوي رابطه ایران و آمریکا شد. براي ایـن عـده، شکسـتن 
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البته اینان بیشتر بر این  اي تغییر رفتار دولت داردشدن تابو از منظر سیاسی داللت بر گونه
و همه چیز را بیشـتر از زاویـه تغییـر در  خواهند که باشداند و اینگونه میمسئله امید بسته

صلب و استوار بر مسند شاهی  ها)(آمریکاییگویی آنها ؛بینندسیاست ایران و نه آمریکا می
گانـه اما این تحلیل همچنان در روند مسـیر سـهبچرخد.  هانشسته و جهان باید بر مدار آن

یمی از جریانات سیاسی ایران تغییر رفتار، استحاله و سرنگونی قرار دارد که براي خیل عظ
پذیرفته شده نیست. و به همین دلیل رهبر ایران نسبت به این مسئله هشدار داده و اخیـراً 

و بایـد  نـداکرات در ساختار سیاسی ما نفوذ کخواهد از طریق مذکه آمریکا می هبیان داشت
  نسبت به آن هشیار بود. 

برقراري امنیت و صلح در جهان و منطقه  خویش از وارد شدن در توافق راآمریکا هدف    
کند. البته این ادعاي درستی نبوده وآنان در پی حفظ هژمونی خویش در منطقه و بیان می

ده هاي اقتصادي بـومهار ایران هستند. اما ایران هدفش از مذاکرات، برداشته شدن تحریم
یران بـراي گسـترش مستتر است که ا نیز این امر ي ایران،است. در پشت هدف ذکر شده

اش نیاز دارد تا مانع تحـریم را از سـر راه هاي توسعهنفوذ خویش در منطقه و پیشبرد طرح
ها نبوده و کنند که مشکالت اقتصادي تنها برآمده از تحریمبردارد. رهبران ایران تاکید می

ار ساخت باید که با اتکاي به توان درونی مسیر توسعه کشور و رشد اقتصادي بیشتر را همو
و براي آن سند  مشهور شده سیاسی امروز این نوع نگاه به اقتصاد مقاومتی که در گفتمان

پس از حمله آمریکا به افغانستان و عـراق  اي نیز تدوین شده است. و راهکارهاي عملیاتی
اي دیـرین ایـران و شکست طالبان و صدام حسین، دو رقیب و به اصطالح دشمن منطقـه

ز سر راه برداشته شدند. در جریان اسـتقرار دولـت جدیـد در عـراق پـس از توسط آمریکا ا
داشت و دولت نـوري  در تشکیل دولت جدید سقوط صدام، ایران نقش مهم و تاثیرگذاري

 ،سـقوط صـدام ز. در کل پس ابر روي کار آمد کامالً همسو با دولت ایران بود که المالکی
ه قـدرت شـیعیان و کردهـا افـزوده شـد کـه احزاب سنی عراق از قدرتشان کاسته شد و ب

ایـران  ،بوده وهست. عالوه بر عـراقجمهوري اسالمی در میان آنها صاحب نفوذ بیشتري 
بنابر ادعـاي که  لبنان اکنون در سوریه، لبنان، یمن و بحرین نفوذ دارد. سوریه و حزب اهللا

 هـاي همسـوگـروه یـز ایـران ازدر بحرین و یمـن ن ر مقاومتند و ایران عناصر اصلی محو
اي، به موازات آن اتفاق دیگري نیز کند. در مجموع از آغاز شروع بحران هستهحمایت می

اي. زمـانی اي ایران و تبدیل شدن آن به قدرت منطقـهرخ داده است: افزایش نفوذ منطقه
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اي بود) در جریان مذاکره بر سـر پوتین به روحانی(زمانی که روحانی مسئول پرونده هسته
-که ما به شما کمک خواهیم کرد اما در قایق شـما نمـیاي ایران گفته بود؛ ونده هستهپر

اما امروز و پس از اتفاقاتی که در عراق، سوریه و درکل منطقه رخ داده شده روسیه نشینیم 
تا سطح متحد استراتژیک جمهوري اسالمی شدن پیش رفته است البته ایـن مهـم هنـوز 

کند. در داخل کشـور ه یاید دید که معادالت به کدام سو حرکت میاتفاق نیافتاده و در آیند
ي ما در جریـان گفتند که برگ برندهاي در جریان همین مذاکرات اخیر همواره مینیز عده

قدرت  افزایش اي بلکه به مقدار زیاديهاي فنی در زمینه هستهمذاکرات، نه فقط پیشرفت
ژمونی ایران در منطقه،به زعم بسیاري وارد عصـر ایران است. در کنار افزایش هاي منطقه

کننـد از ایم و براي اثبات این مدعا شواهد بسیاري را مطرح مـیافول هژمونی آمریکا شده
گیر شدن آمریکا در عراق و ناتوانی آنها در سرنگونی اسد، درگیري با روسیه بر جمله زمین

از آمریکا و مطرح شـدن چـین بـه سر اوکراین و پیشی گرفتن تولید ناخالص داخلی چین 
عنوان قدرت اقتصادي، سیاسی و نظامی نوظهور. باید توجه داشت کـه آمریکـا همچنـان 
قدرت هژمون جهان است اما در مسیر افول قرار دارد. برخورد این دو وضعیت، یعنی عروج 

راین اي تاثیر گذار بوده است. و عـالوه بـجمهوري اسالمی و افول آمریکا بر توافق هسته
طلبش نیاز داشت تـا گزینـه دیپلماسـی را یکبـار گویی خود آمریکا براي حفظ وجهه صلح

امتحان کند و مانند عراق با ایران برخورد نکند. اما آنچه انتخاب این گزینه توسط آمریکـا 
بهترین راهکار ممکـن پـیش روي آن  را پشتیبانی کرد و در واقع آن را به عنوان تنها و یا

آمریکا چـون  .است هاي اخیردر سال ت مسیر بالعکس روند هژمونی دوکشورگذاش کشور 
کننـده هاي فلـجکند که تحریمتصوري که از خود دارد ابرقدرت جهان بودن است ادعا می

ایران را به پاي میز مذاکره کشاند. از یک نظر این حرف درسـت  ،اقتصادي و فشارهاي ما
ها بـوده اسـت. امـا از مذاکرات اخیر، لغو تحریم گوید که هدفشچون ایران نیز می ؛است

ها شد که توانسـته بـود بـه ي مذاکرات با امریکا جهت لغو تحریمایران زمانی وارد پروسه
اي ایمن اي، یعنی چرخه سوخت دست یابد و در واقع به نقطههدف خویش در زمینه هسته

هاي در مقابل تحریم صرفا ه ایراناي برسد و نه اینکناپذیر از نظر توانایی هستهو بازگشت
 اش را به معامله بگذارد.ايتا تمامی دستاوردهاي هسته آمریکا تن به مذاکره داد
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  سخن پایانی
را به عنـوان مسـئول بـه خـود  هاي اخیر سه دولت مختلفاي ایران در سالپرونده هسته

به ریاسـت محمـود گرا است. دولت اصالحات به ریاست محمد خاتمی، دولت اصول دیده
سـاالر یـا ه حزب کارگزاران و موسـوم بـه دولـت فن(وابسته ب اعتدالنژاد و دولت احمدي

البته دولت اول اصالحات و دولـت هاشـمی نیـز بـا  حسن روحانی. به ریاست ) تکنوکرات
اي که سه دولت مطـرح شـده بـا آن اي درگیر بودند اما نه به آن شکل جديمسئله هسته
دولت خاتمی مسئولیت این پرونده را در دوران ابتدائی و تا کنون نیز هستند.  درگیر بوده و

در این مرحلـه گیریم. (تز) در نظر مینهاد جنینی بر عهده داشت. این مرحله را ما به مثابه 
باید کـه رونـد  ،دولت در مقام مجري و کارگزار طبقات و نه بازیگري مستقل و فراطبقاتی

برد و در این میـان اي ایران را به سمت هدف مورد نظر به پیش میتکاملی فناوري هسته
با موانع و محیطی مشخص روبرو بود و به طور ویژه با راهبرد جنگ طلبانه آمریکـا در آن 
مقطع مواجه بود. عوامل دیگري نیز دخیل بودند اما مهمترین آنها همین مورد ذکـر شـده 

راه  ،ن تالش کرد تا با کمتـرین تـنش و بحـراناست. در مقابل راهبرد آمریکا، دولت ایرا
خود را ادامه دهد و تقریباً در این کار موفق بود. براي عبـور از وضـعیتی کـه در آن خطـر 

اي را به هاي هستهي نظامی بسیاري وجود داشت دولت ایران تاکتیک تعلیق فعالیتحمله
دولـت خـود را در مقابـل مدت دو سال بکار بست. دولت احمدي نژاد که به روي کار آمد 

 ،گیریم. این کـه ایـن مرحلـه(آنتی تز) در نظر می ل معرفی کرد. ما این مرحله را بَرنهادقب
ي قبل است به هیچ وجه داللت بر آشتی ناپذیري و تخطی آن از اهداف مقابل دوره وضعِ

یافتگی آن اي از رشد و تحققشته، بلکه دقیقهاي نداکلی نظام ایران در قبال مسئله هسته
ي قبل خود را تعریف کرد باید کـه بـه جـاي تعلیـق، بود. چون این مرحله در مقابل دوره
جویانـه گرفت و به جاي مسامحه و ترویج روحیه آشـتیرویکرد عدم تعلیق را در پیش می

کرد. در این دوره ایران توانست فنـاوري اي تهاجمی برخورد میبا غرب و آمریکا، تا اندازه
خود را مطابق هدف تعریف شده به پیش برده و تکمیل نماید؛ کاري که در دوره  ايهسته

تـوان بـریم را مـیبه سر می ي فعلی که در آنقبل ناتمام مانده بود. دوره سوم یعنی دوره
ي قبل دانست. به این معنا که تالیف دو دوره قبل است و عناصر (سنتز) دو دورهبرابر نهاد 

اي موجودي بود که از مراحـل مختلـف در ایـن دارد. فناوري هستههر دو دوره را در خود 
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ي فعلی به تکامل رسید و یا به بیانی دیگر در این مرحلـه بـه ها گذر کرد و در مرحلهسال
و دولـت روحـانی دارد  اي را با خود به همـراه آورد.ي بازدارندگی هستهبار نشست و میوه

این سه مرحله باال که مطـرح شـد در واقـع  ند. کند تا دستاورد حاصله را حفظ کسعی می
پردازي شده جهت وقوف بهتر روند خود واقع بود که ما سعی کردیم آن را در قالبی مفهوم

ایـن  در اینجـا هاي مختلف با آن عرضه کنـیم.ي دولتاي و نحوه مواجهبه مسئله هسته
ها ي متقابل را در این سالهادآید که چرا اساساً دولت ایران این نوع رویکرسوال پیش می

در پیش گرفت. چرا از ابتدا تا انتها ذهنیت دولتمردان به یک شـکل نبـود. اگـر ذهنیـت و 
 82خواست به یک شکل باشـد یـا بایـد تعلیقـی را کـه در سـال ي دولت ایران میمواجه

اي داد و این معنـایی جـز دسـت شسـتن از فنـاوري هسـتهپذیرفته بود تا اکنون ادامه می
المللی راه خـود را ه شرایط داخلی و بینبایست از همان ابتدا و بدون توجه بیا می .اشتند

 بـین با آمریکا یـا اسـرائیل و یـا از برخورد نظامی هرفت که آن راه نیز یحتمل بپیش می
هـاي هـا و گـروهگفتمان انجامید چرا کهاي میهسته يهدرفتن اجماع  داخلی بر سر پرون

در نتیجـه ایـن  کردند.همراهی نمی آن داخل از رویکرد دولت ناخشنود شده و بازیادي در 
یم در حد بضاعت خـویش دما سعی کر که تا کنون همان شده مسائل رویکرد دولت ایران

اي که از مراحل مختلف گـذر کـرده و همین مواجه کنیم. پردازيه و مفهومآن را شرح داد
هـا بـازیگرانی توان موید این مهـم باشـد کـه دولـتاست می همواره به یک شکل نبوده

ي آنها بـا طبقـات اجتمـاعی و مسـائل مستقل و فراطبقاتی نیستند و بدون توجه به رابطه
اقتصـادي و  توان فهم درستی از آنها پیدا کـرد. مسـئله توسـعهالمللی نمیاي و بینمنطقه
هـاي مختلـف زاع دولـتساله اخیر همواره محل بحث و ن 100امري است که در  سیاسی

در ایـن در این زمینه اتخاذ کرده است و بوده وهر دولتی مدعی بوده که بهترین راهکار را 
اي بـا مختلفی نیز وجود دارد. در اینجا بحث بر سـر نسـبت فنـاوري هسـته هايباب راي

اي را مسـتلزم توسـعه داري ایران، فنـاوري هسـتهمسئله توسعه است که طیفی از سرمایه
نسته و طیفی دیگر نه. دولت براي رفع این تناقض ناگزیر اسـت تـا مواضـعی در ظـاهر دا

متناقض اتخاذ کند اما وظیفه دارد که نظرات را تالیف کرده و راهبرد و هدفی مشـخص را  
اي تدوین کرده و به پیش ببرد. ایـن یکـی از کارکردهـاي اصـلی ي هستهدر زمینه فرضاً

بی به هژمونی در سطح رابطه با افزایش قدرت ایران و دستیا عالوه بر این در دولت است.
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یابد و همان اثراتـی را هاي دولت بازتاب میراء متضادي وجود دارد که در سیاستمنطقه آ
 که در قبل ذکر کردیم در دولت دارد.

اول یعنـی  در دوره اي ایران نگریست:توان اینگونه به پرونده هستهاز یک زاویه دیگر می 
یعنـی در دوره  آن شـدیم. پـس از »تسـلیم« زمان مسئولیت روحانی، جمهوري اسـالمی

ي اخیـر در جـایی قـرار پیش گرفتیم و در دوره در مسئولیت الریجانی و جلیلی مقاومت را
این که امروز در این جا هستیم یعنـی در میانـه  .انه مقاومت و تسلیم استایم که میگرفته

اي در گذشته داشته باشـند یعنـی سابقه کرد، هر دو، باید که از حیث رویتسلیم و مقاومت
ند. اما اشکال این تحلیل ایـن اسـت کـه مـا ها باشدهاي مختلف مسئول این رویکردولت

نشـدنی در نظـر گرفتـه و اي را تضـادي جمـعي هستهتضاد دو رویکرد مختلف به مسئله
-هاي دولت ایران قلمـداد مـیانسداد در سیاستاي دال بر گونه ،تالیف آن دو را در اکنون

هـا اي پـس از سـالي هسـتهیم که دولت ایران در زمینـهباش کنیم و در واقع بر این باور
تالش و صرف هزینه به جایی نرسیده و حتی نتوانسته کوچکترین هدفی را متحقق سازد. 

ر بردن معنـایی سدیگر تعلیق و در وضعیت عدم قطعیت به ،چون در صورت تحقق اهداف
به کسی کـه در میانـه راه اسـت صـادق  »بودن مقاومت تسلیم و در میانه« اطالق ندارد.
 باشد.کسی که به حریم امن و سطح هموار رسیده که دیگر مصداق این مسئله نمی ؛است

ي چیستی و چگونگی مـاوقع نیسـت. الگـوي دهندهچرا که الگوي تسلیم یا مقاومت نشان
تسلیم، یعنی اینکه گویی در گذشته مقاومتی وجود داشته و اکنون دیگر نیسـت و الگـوي 

دهی و عملـی مقاومت یعنی اینکه گویی جمهوري اسالمی هم اکنون مقاومتی را سـازمان
ان یک دولت متعارفِ در حال تکوین و تکاملِ بـورژوایی کند. جمهوري اسالمی به عنومی

(ذکر این نکته الزم است که این تکوین و تکامل بدون غایت بوده و رو به شکل خاصـی 
ندارد، الّا همخوانی بیشتر با منطـق اقتصـادي و سـرمایه)، در ادامـه زاد ورشـد سـرمایه و 

هایی دهد و به جـدالیش ادامه میملت در این یک قرن اخیر در ایران، به مسیر خوـدولت
کوچک یا بزرگ دست یازیده و توانسته است که عالوه بر پیشـبرد امـر انباشـت سـرمایه، 

اش در شرایط فعلی تبدیل کـرده و ايشدنش را به هژمونیک شدن منطقه استحالهاسباب 
تی، داننـد کـه هـر وضـعیاي ایجاد کند. لیکن همه میالگوي معناداري را در سطح منطقه

دهـد. تحلیـل ایـن ناتمام بوده و تضادهایی را حامل است که امکان دگردیسـیِ آن را می
المللـی، و امکانـاتی کـه از تضـادها و اي و بینهـا در شـرایط منطقـهتضادها و معناي آن
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ود کـه نـه تنهـا فرودسـتان اي تواند بآید راهگشاي عمل انقالبیمعناهایشان به وجود می
تان خاورمیانه را که به صورت استراتژیکی، گویی هم سرنوشتند، نویدي بلکه فرودس ایران،

 دهد.دیگر می
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