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سخن سردبیر 
y مهدی قاسمی جعفرآبادی

اهلل اعلم به کل شی
بیش از یک دهه است که بحث پرونده هسته 
ای ایران در جریان اس��ت وفراز و نش��یب های 
زیادی را طی کرده اس��ت. از توافق رس��عد آباد 
گرفته تا تحریم های ش��ورای امنیت و ایاالت 
متحده آمریکا وهم اکنون نیز توافق ژنو همگیبه  
سایه سنگین مذاکرات در طرفین مذاکره اذعان 
دارد. حتی برخی کشورهای تأثیر گذار و تأثیر 
پذیر از مذاکرات نیز س��ایه مذاکرات هسته ای 
جمهوری اس��المی ایران و 1+5 را در تحوالت 
داخلی و بین المللی خود احس��اس می کنند. 
تأثیر این مذاکرات را می توان در 3 سطح تقسیم 
بندی کرد.1- س��ایه آن برمسائل داخلی و بین 
المللی ای��ران 2- تأثیرات آن برتحوالت داخلی 
و بین المللی ایاالت متحده آمریکا 3- سایه این 

مذاکرات بر کشورهای تأثیر گذار و متنفذ.
در بخ��ش داخلی جمهوری اس��المی ایران 
تأثیرات را به دو سطح بررسی می کنیم موافقان 
مذاک��ره و توافق و مخالفان مذاکره و توافق. در 
صورت توافق احتمالی مخالفان توافق با انسداد 
سیاسی مواجه خواهند شد و به حاشیه خواهند 
رفت. تنروهایی که مذاکره ب��ا امریکا و 1+5 را 
خالف آرمان های انقالب و نظام می دانندکه با 

نام دلواپسان مشهور شده اند.
در طرف مقابل موافق��ان مذاکره و توافق را 
داری��م. دولتیون و حامی��ان گفتگوی اعتدال و 
اصالح طلبان که با ش��عار عقالنی��ت و اعتدال 
به میدان آمده اند. در صورت  توافق هس��ته ای 
نقش آفرینی اصلی را در تحوالت جاری سیاسی  
از جمل��ه انتخابات حس��اس مجلس خبرگان 
رهبری وانتخابات سرنوشت ساز مجلس شورای 

اسالمی خواهند نمود.
اثرات توافق در س��طح بین المللی نیزبدین 
گونه اس��ت که حض��ور ایران ای��ران به عنوان 
قدرت��ی منطقه ای با رویکرد تعامل با دنیا  می 
تواند آن چهره خش��ونت طلب و رادیکالی را از 
ایران که خواس��تار مقابله با دنیا بود را ازاذهان 
جهانیان بزداید باعث پیش��رفت در حوزه های 

سیاسی،اقتصادی و... شود.

در سطح دوم ایاالت متحده آمریکا را خواهیم 
داش��ت. آمریکاییها ،باألخص کری و اوباما می 
خواهن��د این ماراتن مذاک��رات نفس گیر را به 
به نوعی ب��ا توافق با ایران ب��ه نفع خود کنند، 
ت��ا در انتخابات آتی بازهم دموکرات ها دس��ت 
باال و برگ برنده را داش��ته باش��ند.در صورتی 
که محافظ��ه کاران امریکا به مذاکرات و توافق 
احتمالی خوش بین نیس��تند وبه عدم توافق و 
افزایش و تشدید تحریم ها بر ایران می اندیشند. 
این در حالی است که در صورت توافق طرفینی 
جمهوری خواهان یک شکست بزرگ سیاسی  

را متحمل خواهند شد.
در حوزه بین الملل نیز امریکاییها  می دانند 
که اگر به هر نحوی مذاکرات با شکت احتمالی 
روبرو شود جامعه جهانی آنها را مقصر شکست 
مذاکرات می دانند و بخاطر اینکه از زیر فش��ار 
افکار عمومی دنیا نیز رها شوند به توافق با ایران 

می اندیشند.
در سطح سوم ما کشور های پر نفوذ و تأثیر 
گذار را خواهیم داشت که این مذاکرات بر منافع 
آنها در منطقه و فضای بین المللی تأثیر مستقیم 
خواهد گذاشت. کش��ورهایی مانند: اسرائیل و 

عربستان سعودی.
اسرائیل یک سیاست را در پرونده هسته ای 
ایران پیش گرفته و آن عدم توافق به هر قیمتی 
اس��ت. چون اس��رائیلی ها می دانند در صورت 

توافق باید س��الهای سختی را در منطقه پیش 
رو داش��ته باشند و دیگر آن جای سابق را برای 
آمریکاییها و هم پیمان      ارو پاییشان  نخواهند 
داشت.سایه سنگین این مذاکرات بر دولت تالویو 
از آن جهت است که نتانیاهو رهبر حریان راست 
گرای افراطی اسرائیل به همراهی و هماهنگی 
امریکایی ه��ا با دولت مطبوعش چش��م امید 
داشته حال با توافق هسته ای ایران و امریکا وی 
شکست مفتضحانه ای را در مقابل حزب مقابل 
خود راست گرایان میانه رو یعنی حزب کادیما 

به رهبری زیپنی لیونی تجربه خواهد کرد.
عربس��تان نیز جزء مخالفی��ن این مذاکره و 
توافق احتمالی است و سایه سنگین مذاکرات 

هسته ای ایران و 1+5 را احساس می کند.
زی��را در صورت توافق ایران و امریکا ایران به 
قدرتی دو جندان در منطقه تبدیل خواهد شد 
وجایگاه عربس��تان از این که هست متزلزل تر 

خواهد شد.
توافق نزدیک است و سایه آن بر کشورهای 
فوق گسترده و س��نگین. حال کدامیک از این 
ماراتن هس��ته ای موفق و دست پر بیرون می 

آیند باید به تماشا نشست....
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سال 1392 در مشهد مقدس \

پرونده هسته ای ایران

بیانات مقام معظم رهبری

 مسئله هسته ای ایران

خودبرتربینی، خود را دارای جایگاه ویژه ای در مجموعه ی اوالد آدم، مجموعه ی 

استکبار  مشکل  بزرگ ترین  و  اُّس اساس  این  دانستن،  انسانها  مجموعه ی  ملّتها، 

است.

نتیجه این میشود که خصوصّیت و شاخص دیگری برای استکبار به دست می آید 

میپذیرند؛  را  ملّتها  حّق  نه  میپذیرند،  را  نه حرف حق  است؛  آن حق ناپذیری  و 

اتّفاق می افتد یک حرف حّقی زده  حق ناپذیِر مطلق. در مباحثات جهانی بسیار 

میشود، آمریکا به دلیلی نمیپذیرد؛ با انواع شیوه ها حرف حق را رد میکنند، زیر 

بار حق نمیروند. حاال یک نمونه اش مسائل امروز ما است که مربوط به فّعالّیتهای 

هسته ای و صنایع هسته ای است؛ حرف حّقی وجود دارد؛ اگر چنانچه انسانی اهل 

حق باشد، اهل استدالل باشد، اهل منطق باشد، باید وقتی در مقابل استدالل قرار 

گرفت، تسلیم بشود، اّما استکبار تسلیم نمیشود؛ حرف حق را میشنود، زیر بار حق 

نمیرود؛ این یکی از خصوصّیات او است.29/۰۸/1392

بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور

 مسئله هسته ای ایران

این مذاکره ای که امروز دارد انجام میگیرد با شش کشور - که آمریکا هم جزو این شش 

کشور است - فقط در مورد مسائل هسته ای است و الغیر. بنده هم اّوِل امسال در مشهد 

مقّدس در سخنرانی گفتم ]که [ مذاکره در موضوعات خاص اشکالی ندارد؛ منتها گفتم 

من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخواهند مذاکره کنند، بکنند؛ ما هم 

به اذن اهلل ضرری نمی کنیم.

یک تجربه ای در اختیار ملّت ایران است - که حاال من مختصراً عرض خواهم کرد - این 

تجربه ظرفّیت فکری ملّت ما را باال خواهد برد؛ مثل تجربه ای که در سال ۸2 و ۸3 در 

زمینه ی تعلیق غنی سازی انجام گرفت، که آن وقت تعلیق غنی سازی را در مذاکرات با 

همین اروپایی ها، جمهوری اسالمی برای یک مّدتی پذیرفت. خب ما دو سال عقب افتادیم، 

لکن به نفع ما تمام شد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی سازی، امید همکاری از طرف 

شرکای غربی مطلقاً وجود ندارد. اگر ما آن تعلیق اختیاری را - که البّته به نحوی تحمیل 

شده بود، لکن ما قبول کردیم، مسئولین ما قبول کردند - آن روز قبول نکرده بودیم، 

ممکن بود کسانی بگویند خب یک ذّره شما عقب نشینی میکردید، همه ی مشکالت حل 

میشد، پرونده ی هسته ای ایران عادی میشد. آن تعلیق غنی سازی این فایده را برای ما 

داشت که معلوم شد با عقب نشینی، با تعلیق غنی سازی، با عقب افتادن کار، با تعطیل 

کردن بسیاری از کارها مشکل حل نمیشود؛ طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است؛ 

این را ما فهمیدیم، لذا بعد از آن شروع کردیم غنی سازی را آغاز کردن. امروز وضعّیت 

جمهوری اسالمی با سال ۸2، زمین تا آسمان فرق کرده؛ آن روز ما چانه میزدیم سِر دو، 

سه سانتریفیوژ، ] در حالی که [ امروز چندین هزار سانتریفیوژ مشغول کارند. جوانهای 

ما، دانشمندان ما، محّققین ما، مسئولین ما هّمت کردند، کارها را پیش بردند. بنابراین 

از مذاکراتی هم که امروز در جریان است، ما ضرری نخواهیم کرد. البّته بنده همچنان 

که گفتم خوشبین نیستم؛ من فکر نمیکنم ]از[ این مذاکرات آن نتیجه ای را که ملّت 

ایران انتظار دارد، به دست بیاید، لکن تجربه ای است و پشتوانه ی تجربی ملّت ایران را 

افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد اّما الزم است ملّت بیدار باشد. ما از 

مسئولین خودمان که دارند در جبهه ی دیپلماسی فّعالّیت میکنند، کار میکنند، قرص و 

محکم حمایت میکنیم، اّما ملّت باید بیدار باشد، بداند چه اتّفاقی دارد می افتد ]تا[ بعضی 

از تبلیغاتچی های مواجب بگیر دشمن و بعضی از تبلیغاتچی های بی مزدومواجب - از روی 

ساده لوحی - نتوانند افکار عمومی را گمراه کنند.12/۰۸/1392

 غنی سازی هسته ای, مسئله هسته ای ایران

بر اساس تجربه و نگاه به صحنه، با دقت و کنجکاوی، برداشت ما این است که 

ندارند  به تمام  شدن مذاکرات هسته ای نیست. آمریکائی ها دوست  آمریکا مایل 

چنانچه  وگرنه  شود؛  حل  هسته ای  مناقشه  ی  و  شود  تمام  هسته ای  گفتگو های 

آنها مایل به اتمام این مذاکرات و حل این مشکل بودند، راه حل، بسیار نزدیک 

و بسیار آسان بود. ایران در مسئله ی هسته ای، فقط میخواهد حق غنی سازِی او 

�� که حق طبیعی اش است �� از طرف دنیا شناخته شود؛ مسئوالن کشورهائی 

هسته ای  غنی سازی  دارد  حق  ایران  ملت  که  کنند  اعتراف  هستند،  مدعی  که 

این  دهد؛  انجام  به دست خودش  و  در کشوِر خودش  اهداف صلح آمیز  برای  را 

را  همین  آنها  گفته ایم؛  همیشه  ما  که  است  چیزی  آن  این  است؟  زیادی  توقِع 

نمیخواهند.۰1/۰1/1392

بیانات در حرم مطهر رضوی
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سال 1392 در مشهد مقدس \

پرونده هسته ای ایران
معرفی کتاب:  \

اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
y  مؤلف:  آقای دکتر محسن رنانی

نی
رنا

ن 
س

مح
تر 

دک

بحث پرونده هس��ته ای ای��ران از زمان آغاز تا 
کنون )از 2۰۰3( باعث پدید آمدن آثار آکادمیک 
بسیاری شده است. کتب و مقاالتی که هریک با 
دیدی تفس��یری یا انتقادی به گوشه ای از بحث 
پرنده هس��ته ای پرداخته و از منظری خاص به 
آن ن��گاه کرده اند. از میان ای��ن انبوه آثار که به 
کث��رت در ابعاد سیاس��ی و حقوقِی این مس��ئله 
مهم و جاری کش��ور کار ش��ده اس��ت؛ کمتر به 
ابع��اد اقتص��ادی آن توجه ش��ده، خصوصاً که از 
چش��م انداز اقتصاد سیاس��ی بین الملل و تبعات 
فراگیر آن مورد کنکاش قرار گیرد. در این مجال 
م��ی خواهیم کتاب��ی را معرفی کنی��م که مورد 
توجه بس��یاری از عالقمندان ب��ه حوزه اقتصاد و 

دیپلماسی قرار گرفته است.
خود مؤل��ف ب��رای معرفی اث��رش در مقدمه 
نگاشته است: »این کتاب، گزارشی نگران کننده 
از پی��ش بینی آینده نفت و تفاس��یر متفاوتی از 
مناقش��ه اتمی ایران و نقش غرب در آن است«. 
دکتر ِرنانی در ادامه معتقد اس��ت مناقشه اتمی 

ایران یک طرح سیستماتیک از جانب غرب است 
تا بتواند بی ثباتی در منطقه خلیج فارس را تداوم 
بخشد و دلیل اصلی دمیدن در تنور مناقشه اتمی 
ایران، طرحی اس��ت که غ��رب آن را راهبری می 
کن��د برای رهایی تمدن خویش از گرفتاری های 
تاریخی. رویکرد کتاب انتقادی است و با خوانشی 
تاریخی و علمی به هشدار نگاری هایی در زمینه 
وابس��تگی نفتی ای��ران و پرونده هس��ته ای می 
پ��ردازد. رنانی در این کتاب معتقد اس��ت تداوم 
مناقشه اتمی ایران و به نتیجه نرسیدن مذاکرات 
هسته ای با کشورهای 1+5، خواست کشورهای 
غربی به ویژه آمریکاس��ت تا غرب بتواند از طریق 
باال و پایین بردن تنش های حاصل از مناقش��ه، 

بازار جهانی نفت را مدیریت کند.
همچنین مؤلف تئ��وری ای را مطرح می کند 
که بر اس��اس آن »غرب از طریق بي ثبات کردن 
منطقه خلیج  فارس ب��ه دنبال مدیریت بازارهاي 
نفت در جهت افزایش قیمت آن و پایان دادن به 
اعتیاد خود به نفت است«. لذا مناقشه اتمی ایران 

را نیز در همین راس��تا تحلیل کرده است. این اثر 
در ده فصل تنظیم شده است که اکنون جلد اول 
آن در دسترس قرار داد و جلد دوم تا مدتی دیگر 

منتشر خواهد شد.

درباره مؤلف

دکتر محسن ِرنانی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران

وی تاکنون بیش از پانزده عنوان کتاب به طور مستقل یا مشترک تألیف و ترجمه و بیش از یکصد مقاله علمی 

به چاپ رسانده است. دو کتاب ایشان به عنوان کتاب سال دانشگاهی برگزیده شده است.

www.renani.ir :دریافت متن کامل کتاب

بررسی توسط: سحر جوانمرد
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مذاکرات هسته ای و آینده پیش رو
y                                                                                  نویسنده: مصاحبه آقای دکتر مهدی مطهرنیا

)رییس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقالب دانشگاه آزاد اسالمی  و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم و تهران مرکز(
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آقاي دکتر ش�ما روند پیشرفت مذاکرات 
ایران و 5+1 را چگونه مي بینید؟

پیش��رفت مذاکرات هس��ته اي را باید یک امر 
نسبی دانس��ت.باید به این نکته توجه داشت که 
مذاکرات هس��ته ای بیش از یک دهه اس��ت که 
از تب��ار و ی��ک دیرینه معنادار وتعریف ش��ده در 
چارچوب پرونده هس��ته اي ایران برخوردار شده 
اس��ت ویک��ي از مهمترین پرونده ه��اي موجود 
درارتب��اط با ایران ونظام بین الملل اس��ت که در 
سه الیه مس��ائل داخلي، سطح منطقه اي و بین 
المللي انعکاس��هاي متف��اوت ودر هم تنیده را به 
خود اختصاص داده اس��ت. مذاک��رات را در این 
س��الهاي طوالني من در س��طح تحلیل کالن به 
دوبخش تقس��یم مي کنم.1- مذاکره براي اعالم 
مواضع 2- مذاکره براي رسیدن به تفاهم با قبول 
هوی��ت مذاکره به عنوان اب��زاري دیپلماتیک. در 
سطح نخست که اساسا در سالهاي اولیه مذاکرات 
هس��ته اي چهره نش��ان داد به وی ژه پس از روي 
کار آم��دن دول��ت نهم و دهم ما ش��اهد نوعي از 
مذاکره هس��تیم که از هوی��ت مفهومي مذاکره 
گریزان اس��ت. هم از سوي ایاالت متحده آمریکا 
ودیگر همراهان این کش��ور در 5+1 و حتي دیگر 
کشورهاي پیراموني خارج از حوزه ساختار قدرت 
غرب ومتحدین آمریکا مانند: چین و روسیه نوعي 
اعالم مواضع بیشتر چهره نشان مي دهد و از این 
سو و به شکلي غلیظ تر در جمهوري اسالمي. به 
عبارت دیگر دیپلماس��ي نه ابزاري براي رسیدن 
به تفاهم بلکه به صورت ی��ک ابزار یا افزارمندي 
سیاسي براي بیان مواضع جمهوري اسالمي ایران 
در قبال پرونده هسته اي است. در این زمان حتي 
غربي ه��ا گاه به گاه تالش دارن��د با دادن پکیج 
هاي مختلفي زمینه پرور ایجاد فضاي مناس��ب 
در جهت بازگشایي راهي براي مذاکره به معناي 
تخصصي کلمه باشند. دادن پکیج ها یا بسته هاي 
پیش��نهادي در این زمینه را باید در این دسته از 
موضوع��ات مورد توجه قرار داد. که ما ش��اهد ان 
بودیم که این بسته ها در آن زمان از سوي ایران 
رد ش��د و رد شدن آنها بخش نظري تحریم هارا 
گسترش بخش��ید مي گویم بخش نظري تحریم 
ه��ا به دلی��ل اینکه تحریم ها را بای��د در دو بعد 

دید 1- دربعد نظری 2- در بعد تعریف عملیاتی 
یک مفهوم را درپژوهش ما نخست تعریف نظری 
می کنیم وسپس ش��اخص گذاری عملیاتی می 
نماییم. در مقام تمثیل تحریم ها نخست تعریف 
نظری پذیرفت و بر اس��اس استفاده از گزارشات 
آزان��س بین المللی آژانس هس��ته ای تحریم ها 
الیه به الی��ه افزایش پیدا کرد با ارس��ال پرونده 
ایران به ش��ورای امنیت به واسطه ادبیات دولت 
نهم در ارتباط با پرونده هسته ای و رد بسته های 
پیشنهادی، تحریم های شورای امنیت اضافه شد، 
تحریم های اروپا گسترش پیدا کرد، تحریم های 
کپیتال هال یا کنگره ایاالت متحده آمریکا چند 
الیه شد و همچنین تحریم های رئیس جمهوری 
ای��االت متحده آمری��کا. در آن اگرچه تحریم ها 
پی درپی صادر می ش��د اما جنبه عملیاتی پیدا 
نمی کرد. با روی کار آمدن باراک حس��ین اوباما 
در چارچ��وب قدرت هوش��مند ت��ر آمریکایی او 
توانس��ت در بستر تئوری جنگ نامتعادل بر علیه 
ای��ران اجماع بین الملل��ی و منطقه ای را برعلیه 
جمهوری اسالمی ایران به گونه ای مدیریت کند 
که شاخص گذاری های عملیاتی در باب تحریم 
ها آرام آرام چهره نشان داد با اضافه شدن خزانه 
داری ای��االت متحده آمریکا به نمایندگان وزارت 
امورخارجه و وزارت دفاع آمریکا در جهت عملیاتی 
کردن تحریم ها و پیون��د آمریکا با اتحادیه اروپا 
و کش��ورهای پیرامونی ش��رقی خود زمینه های 
عملیاتی ک��ردن تحریم ها در چارچوب به هدف 
نشاندن گام های تئوری جنگ نامتعادل آرام آرام 
ش��کل و محتوای بیش��تری پذیرفت در هنمین 
حال ما ش��اهد تغییر و تحوالتی در خاور میانه به 
عن��وان نقطه هدف ایاالت متحده آمریکا در مقام 
اولیت استراتزیک ایاالت متحده آمریکا بودیم که 
ت��الش دارد از خاور میانه به عنوان هارتلند نو در 
جهت عبور از دکترین امنیتی هشتم خود یعنی 
پیشدس��تی برای گذار به دکترین امنیتی پیش 
رود که هدفش اولویت اس��تراتژیکی به نام چین 
بود. از این جهت اس��ت ک��ه ما در منطقه بحران 
س��وریه را فعال تر دیدیم،شکل گیری داعش  و 
امثال تحوالت موجود در منطقه که رادیکالیسم 

مذهبی را شدید کرد و به گونه ای کشورهای 

جبه��ه موافقت با ایاالت متح��ده آمریکا را در 
برابر جبهه مقاومت نهاد کشورهایی مانند قطر، 

عربستان، ترکیه به همراه اسرائیل در ماجرای 
سوریه جبهه ای را تشکیل دادندکه من نام آن را 
جبهه موافقت می دانم. از این رو ما شکل گیری 
این جبهه را در مسیری یافتیم که حتی کشوری 
مانند عربس��تان در قبال برخورد با ایران بس��یار 
تندرو تر از ایاالت متحده آمریکا ومتحدش یعنی 
اتحادیه اروپا وارد عمل شد. و هم اکنون نیز پژواک 
و انعکاس آن را در رفتار کش��ور عربستان ودولت 
این کشور شاهد هستیم. فلذا تعریف عملیاتی از 
تحریم ها در بستر ایجاد یک فضای مناسب برای 
عملیاتی کردن آنه��ا در خاورمیانه بوجود آمد و 
پژواک بین المللی داشت این دوره که دوره اعالم 
مواضع است توانست هزینه های بسیار باالیی را 
بر جمهوری اس��المی ایران تحمی��ل و به همان 
نسبت هزینه هایی راهم برای آمریکا و متحدانش 
به همراه داش��ته باش��د. در این وضعیت و بافت 
موقعیتی دور دوم و س��طح دوم با روی کار آمدن 
دولت یازدهم شروع ش��د دولت یازدهم بواسطه 
آنکه ریاست جمهوری ش��یخ دیپلماتی را شاهد 
بود که خود در آغاز حرکت دیپلماس��ی ایران در 
پرونده هس��ته ای در دوره اصالحات تالش کرده 
بود راه حلی معتدالنه ب��رای حل و فصل پرونده 
باز یابد و با توجه به ادبیات سیاسی مذاکره را در 
ب��ازی برد- برد تعریف می کرد با دکترین تعامل 
سازنده در کمپین انتخاباتیش وبا تأکید برخواست 
ملت بر حل و فصل دیپلماتیک پرونده هسته ای 
توانست رئیس جمهور ش��ود این شیخ دیپلمات 
برجسته ترین دیپلمات ایرانی در دهه های اخیر 
را به وزارت خارجه گماش��ت. دکتر جواد ظریف 
باید به عنوان یک چهره برجس��ته در دیپلماسی 
ایران در دهه های اخیر مورد پروا قرارگیرد. اونیز 
مانند ش��یخ دیپلمات هم عل��م روابط بین الملل 
می دانست و هم تجربه دیپلماتیک بسیار باالیی 
داش��ت. و در بس��تر یک تحرک انقالبی و تجربه 
آموزه های انقالبی در س��ه دهه اخیرتوانسته بود 
در پست های مهم دیپلماتیک کشورخدمت کند. 
من جمله به عن��وان نماینده ایران در س��ازمان 
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و تجربه عینی یک دهه زندگی خود را در این 
کشور بیش از آن که به عنوان یک مهاجر باشد به 
عنوان یک محقق پش��ت سرگذاشته بود توانست 
دیپلماس��ی ایران را فعال نمای��د. روی کار آمدن 
او و دول��ت روحانی موجب ش��د که به هر تقدیر 
پرونده هس��ته ای به وزارت امور خارجه س��پرده 
ش��ود و ش��ورای عالی امنیت ملی کار پشتیبانی 
و ارائه راهبرده��ای عملیاتی را در جهت حرکت 
دیپلماتیک بعهده بگیرد. پشتیبانی های رهبری 
نظام جمهوری اسالمی ایران  باکد گذاری نرمش 
قهرمانانه و س��پس حمایت از دیپلماتها علیرغم 
مشکالت داخلی، منطقه ای و بین المللی از سوی 
نئوکان ها ومخالفین حل و فصل پرونده هس��ته 
ای ص��ورت پذیرف��ت. و اوج آن را م��ی توان در 
سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا دید. تا کنون 
نش��ان داده اس��ت که روند پرونده هسته ای در 
یک س��ال اخیر یک رون��د مغقوالنه وخرد ورزانه 
اس��ت معقوالنه به این دلیل که می خواهد وضع 
موج��ود را به خوبی مدیریت کند وخردمندانه به 
این معنی که می خواهد تصویر روشنی از آینده 
ترسیم و براساس یک تصویر روشن حرکت کند.

آق��ای دکتر نقش گروه های تندرو دردو طرف 
مذاکرات وکشورهایی از جمله عربستان و اسرائیل 

رادر مذاکرات چگونه می بینید؟
گروه های تندرو در سه الیه حضور دارند در الیه 

داخلی آنچه که مش��هور است در ایران دلواپسان 
هستند و در آمریکا نئوکان ها یا نو محافظه کاران  
که هردو را باید از منظر خصلت سیاسی نئوکان 
نامید. دلواپسان ایران عده ای را تشکیل می دهند 
که قلیلی از آنها بواسطه ادراکی که از ارزش های 
انقالب��ی و تعریفی که از انقالب و حرکت انقالبی 
دارند،هرگونه حرکتی را که مبتنی بر دیپلماسی 
و خواس��تار صلح و ثباط باشد عملی ضد انقالبی 
محاسبه می کندد.این برداشت نادرست از مفهوم 
انقالب در دوران پس از انقالب موجب شده است 
که تا حدودی بگوییم این دلواپسان  قابل احترام 
و این قلیل آنها بر اساس فقدان آگاهی برمفاهیم 
سیاسی وبرخورد تخصصی با آنها تنها برای حفظ 
ارزش های انقالب وآنچه که خود اصول و ارزشها 
می دانند و هرگونه دیپلماسی و حرکت شایسته 
در مس��یر صلح رامخالف آن می پندارند صورت 
می پذیرد.اینها از جهت نیت عملکردش��ان قابل 
احترام هس��تند اما ازجهت نوع عمل و رفتارشان 
قابل انتقاد هستند. گروه دیگری از دلواپسان که 
اکثریت��ی را نش��ان می دهند که باالطبع س��عی 
می کنند از این احساس��ات  و از این ارزش��ها به 
نفع منافع خود اس��تفاده کنند کاس��بان تحریم 
هس��تند. کسانی که توانس��ته اند در پرتو تحریم 
جای��گاه اقتصادی معن��ا دار و فربهی راپیدا کنند 
که بیم آن دارند که با بسته شدن این قرارداد این 

تحرک تا حدود زیادی با چالش و انس��داد  روبرو 
شود. بخش دیگری از این اکثریت را من عصیان 
خواهان تحریم می نامم. کس��انی که دل بس��ته 
اند که تحریم ه��ا بتواند ایجاد نارضایتی عمومی 
در داخل کشور و طغیان اجتماعی مدنی برعلیه 
تحرکات سیاسی دولت و حکومت فراهم کند. این 
عده بیش��تر اهداف سیاسی را دنبال می کنند تا 
اهداف اقتصادی را برخالف کاس��بان تحریم. در 
س��طح منطقه ای نیز م��ا دررأس مخالفان رژیم 
صهیونیستی اسرائیل را داریم. اسرائیل به باور من 
می داند که اگر مس��ئله ایران و آمریکا درپرونده 
هسته ای حل شود امکان تسری این الگو درحل 
و فص��ل پرونده های دیگر در آینده وجود خواهد 
داش��ت و ارتباط ای��ران و آمریکا در این مس��یر 
بهتر صورت خواهد پذیرفت. وچالش��های موجود 
در آین��ده آرام آرام کاهش پیدا خواهد کرد. این 
موجب می شود که ایاالت متحده آمریکا بواسطه 
حل وفصل پرونده هسته ای پرونده های دیگری 
که موجود در خاورمیانه است مانند: پرونده عراق 
و داعش پرونده س��وریه را ب��ه گونه مدل پرونده 
هسته ای در چارچوب برد- برد با ایران در آینده 

حل و فصل نماید.
و این قدرت ایران را در منطقه افزایش  و ایران 
ب��ه عنوان یک قدرت بزرگ در نظام منطقه ای و 
در نظ��م بین المللی آینده پذیرفته خواهد ش��د. 
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واین هیچ به نفع اسرائیل نیست چرا که اسرائیل 
پس از حل و فصل این ماجرا ها باید منتظر یک 
سونامی بزرگ درسال آینده باشد سونامی که در 
واقع به قبول یک دولت مس��تقل فلسطینی می 
انجامد و بس��یاری از کشورهای اروپایی را برعلیه 
دولت حاکم برتالویو  با رفتار کنونی اش بس��یج 
م��ی نماید. دولت عربس��تان از منظر کالس��یک 
و)دیر زمانگی یا پیر زمانگی( به دنبال ایجاد یک 
فضای رقابتی با جمهوری اس��المی ایران اس��ت.

عربس��تان به نیکی دریافته اس��ت که اگر ایران 
وارد نظ��ام منطقه ای ونظم بی��ن المللی پس از 
ای��ن جریان با احترام کامل وق��درت فراوان وارد 
شود می تواند تحرکات عربستان در مسیر ایجاد 
فضای بحران برانگیز در منطقه را محدود سازد و 
قدرت عربستان از منظر سیاسی کاهش پیدا کند. 
برای همین است که عربستان حاضر است روزی 
55۰ میلیون دالر خس��ارت پایین نگاه داش��تن 
قیم��ت نف��ت را در جهت حفظ قدرت سیاس��ی 
خ��ود بپردازد و بعضی از نخبگان حاکم بر ریاض 
حاضر می ش��وند پول جنگ احتمالی آمریکا بر 
علیه ایران را نقدا در اختیار ایاالت متحده آمریکا 
قراردهند.اینها  مخالفان مرکزی هس��تند که در 
پیرامون خود بعض��ی از دولتهای عربی و بعضی 
از دولتهای غیر عربی منطق��ه رانیز همراه دارند 
که با غلظت های متفاوتی به عربستان نزدیک یا 
دور می شوند. سفراخیر ناگهانی وزیر امور خارجه  
اردن  به تهران ومس��ائلی که پیش آمد تا حدود 
زیادی باید دراین وجه دیده ش��ود. از این رو باید 
این نکته را مدنظر قرار بدهیم که در بعد منطقه 

ای باید روی عربستان و اسرائیل متوقف بود.

در بع��د بین المللی نگرانی اصل��ی در واقع از 
س��وی چین و روسیه است روس��یه اگرچه ایران 
را متحد اس��تراتژیک خود می داند و چین روابط 
بسیار گسترده اقتصادی با ایران دارد ،اما هردوی 
ای��ن بازیگران ب��ه خوبی می دانند ک��ه تا حدود 
زی��ادی حل و فصل پرونده هس��ته ای می تواند 
ب��ازی موجود در منطقه خاور میانه را تغییر داده 
وانعکاس بسیار زیادی پیدا بکند. بازیگران اروپایی 
به ویژه انگلیس ها به باور من از منظر زیر پوستی 
بس��یار نگران هستند چون در آینده زمان حل و 
فصل پرونده هسته ای می تواند زمینه سازایجاد 
فض��ای مناس��ب در جهت عبور ای��االت متحده 
آمریکا ازمنطقه خاورمیانه به خاور دور به گونه ای 
باش��د که وضعیت ایران نسبت به گذشته کنترل 
ش��ده تر و نسبت به گذشته روابط ایران و آمریکا 
از اصطکاک کمتری برخوردارباش��د. با پیوستن 
احتمالی ترکیه در آینده  به اتحادیه اروپا و تالش 
آمریکا از جنگ س��و م خلیج فارس جهت نوعی 
مدیریت جغرافیای ع��راق و کویت پس از جنگ 
دوم خلی��ج فارس ایران را نیز در کنار خود ببیند 
و راه عبور اروپای متحدی که با پیوس��تن ترکیه 
خواهان عبور به آبهای آزاد از طریق این سرزمین 
های خشکی به دریاهای آزاد  و تنگه هرمز است 
محدود شود. اینست که انگلیس ها اگر چه متحد 
آمریکا هس��تند ولی بطور زیر پوس��تی با این امر 
چن��دان موافق��ت ندارند و ما م��ی بینیم که گاه 
به گاه بس��یار زیرکانه ت��الش دارند که مذاکرات 
در یک مس��یر حف��ظ وضع موج��ود باقی بماند. 
وفرانسوی هاهستند که به ظاهر مخالفتهایی رو 
مانند حرکت فابیوس در زنو 2نشان می دهند اما 

من باور دارم که آنها بیش از آنکه سخنگوی خود 
باشند س��خنگوی اتحادیه اروپا با مدیریت پشت 
صحنه انگلیس ه��ا در مخالفت با گ��ذار پرونده 

هسته ای ازوضع موجود می باشند.
ب��ه یک توافق هس��ته ای اجبار اس��ت و برای 
ایاالت متح��ده آمریکا به وی��ژه دولت دموکرات 
ها یک الزام سیاس��ی اس��ت. فلذا اگر امروز این 
مذاکرات به نتیجه نرس��د فرص��ت تاریخی برای 
هردو پایتخت های تهران و واش��نگتن از دس��ت 
خواهد رفت. این در حالی است که باید بپذیریم 
که اگر باعقل وضعیت امروز را می سازیم با خرد 
آینده حیات خ��ود را خواهیم س��اخت لذا خرد 
ورزی سیاسی ایجاب می کند که ایران و آمریکا 
به یک توافق نامه براس��اس جب��ر و الزام موجود 
سیاس��ی فعلی تن دردهند. اگر این باشد بر- برد 
ش��کل خواهد گرفت اما اگر ای��ن صورت نپذیرد 
هردو باید برای پذیرش هزینه های گزافی در این 
ارتباط آماده ش��وند. پرونده هسته ای بی تردید 
حل و فصلش نه تنها بر روابط ایران و آمریکا بلکه 
بیش��تر در نظام منطقه ای وس��پس در نظم بین 

المللی آینده تأثیر خواهد داشت.
 براس��اس قان��ون ظروف مرتبط��ه و آنچه که 
نظریه اثر پر پروانه رولنز خوانده می ش��ود که اثر 
پر پروانه در برزیل موجب طوفان در تگزاس می 
ش��ود،این نکته را باید مد نظ��ر قرار دهیم که به 
هیچ وجه نمی توان در چارچوب این پارادایم حل 
و فصل پرونده هسته ای را بر روابط آینده ایران و 
آمریکا مؤثر ندانست اما می توان گفت که غلظت 

این اثر گذاری وپیش بینی آن متفاوت است.
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سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا تهاجم همه 
جانبه ای از سوی او به باراک اوباما و سیاستهایش 

در قبال ایران بود.
به ط��ور کل نفس حضور نتانیاه��و در کنگره 
با تن��ش روبرو ب��ود، از عدم حض��ور نمایندگان 
دموک��رات گرفته تا بی اعتنایی ب��اراک اوباما به 
حضور و س��خنرانی وی، البته به نقل از نش��ریه 
دیلي تلگراف جمهوری خواهان آمریکا سخنرانی 
نتانیاهو در این ش��رایط را به سخنرانی وینستون 
چرچیل نخست وزیر سابق انگلیس تشبیه کرده 
اند که با چنین واکنش مشابهی در دوران جنگ 

جهانی دوم مواجه شد.
نتانیاهو ب��ا توصیف ایران به عنوان کش��وری 
تهاجمی و توسعه طلب سعی کرد مخالفت صریح 
خود را با رویکرد اوباما در قبال ایران نشان دهد. 
علیرغم همه تالش هایي که نتانیاهو از خود نشان 
داد؛ او نتوانس��ت چیزي اضافه تر از مطالب طرح 
ش��ده در باب مذاکرات ای��ران و5+1 بیان نماید. 
این نش��ان دهنده آن است که تذکر اوباما مبني 
بر عدم افش��اي مذاکرات ب��ر او کارگر افتاده بود. 
اظهارات نتانیاهو درباره توافق هس��ته ای موضوع 
اصلی س��خنرانی وی بود، اوکه با س��خنانش می 
خواست به نقد سیاست خارجي اوباما پرداخته و 
کنگره اشتباه رویکرد اوباما برای مذاکره در جهت 
حصول توافق هس��ته ای با ایران را از دیدگاه وي 
درک کند؛ او طوری س��خن م��ی گفت که انگار 
طرفی��ن به توافق رس��یده ان��د، در حالیکه هنوز 

چیزی به امضا نرسیده است.
نتانیاهو با حمله پیشگیرانه به نتیجه مذاکرات 
کنونی بی اعتمادی کامل خود را نسبت به اوباما 
به نمایش گذاش��ت . وی دی��دگاه خود را درباره 
اینکه اگر اوباما سیاست هایش در راه رسیدن به 
توافق هس��ته اي با ایران را ادامه دهد چه اتفاقی 
خواهد افتاد این گونه بیان می کند : کل س��یاره 
در آین��ده خطر خواهد بود، مگر آنکه مانع رئیس 
جمهور آمریکا شویم. نتانیاهو پیام پنهانی خود را 
این گونه می فرس��تد که سیاست اوباما در قبال 
ایران خطر یک هولوکاس��ت دیگر را افزایش می 

دهد.
در ای��ن برهه از زم��ان که ای��ران و آمریکا به 

صورت فش��رده در حال مذاکره هس��تند تا بلکه 
اختالف��ات را ب��ه حداقل برس��انند و ب��ه توافق 
دس��ت یابند، حضور نتانیاهو در کنگره آمریکا به 
مثابه کبریتی در انبار باروت خوانده ش��د اما این 
انفجار به باور بس��یاري پی��ش از آنکه گریبانگیر 
پرونده هس��ته ایران شود گریبانگیر نتانیاهو شد، 
همانطور که زیپنی لیونی با انتقاد ازسفر نتانیاهو 
ازسخنرانی وی در کنگره ابراز تأسف کرد و آن را 

در شرایط فعلی به ضرر اسرائیل دانست.
قدر مسلم اینکه مذاکرات هرچه به رو به پایان 
می رود التهاب بیشتری می گیرد. از این رو هردو 
طرف میز مذاکره باید جریان های تندرو و افراطی 
خود را مدیریت کنند. آمریکاییها نیک می دانند 

که توافق هسته ای  با ایران 
بای��د  در چارچوب  احترام 
متقاب��ل انجام ش��ود حل و 
فصل ای��ن پرون��ده در این 
بره��ه زمان��ي موج��ب مي 
ش��ود اس��رائیل از حداکثر 
منافع خودحداق��ل در این 
بره��ه از زمان ب��از ماندکه 
البت��ه این را می ت��وان در 
آمریکایی  دولتمردان  رفتار 
گذش��ته  وق��ت  چن��د  در 
مشاهده کرد. اینجاست که 
جایگاه اسرائیل برای آمریکا 
واروپای��ی ه��ا از یک متحد 
حیات��ی به یک ه��م پیمان 
مشترک المنافع تقلیل پیدا 
می کن��د و با این ش��رایط 
اسرائیل باید سالهای سختی 
را بگذراند و مهم تر از همه 
حضور یک کش��ور مستقل 
فلس��طینی  را به رس��میت 

بشناسد.
باعث  موضوع��ات  ای��ن 
می ش��ود که نتانیاهو تمام 
فضاح��ت ه��ا را ب��ه جان 
بخ��رد و به کنگره رفته و از 
حیثیت نداش��ته خود دفاع 

کند. همانط��ور که در س��خنرانی اش می گوید 
اینجا آمده ام تا درب��اره موضوعی که موجودیت 
کشور مرا تهدید می کند صحبت کنم. از این رو 
وارد آمریکا می شود وتالش می کند این موضوع 
را به نحوی بازگو نمای��د که تندروهای داخلی و 
بی��ن المللی آمریکا را فعال ک��رده و به گونه ای 
رس��یدن به یک توافق نهای��ی را با چالش مواجه 
س��ازد و به این موضوع دل بسته که می خواهد 
با ط��رح این موضوع ضعف خ��ود ودولتش را در 
سیاست و اقتصاد سرپوش گذاشته و در انتخابات 
آتی اس��رائیل با تأکید بر موض��وع مقابله با ایران 
برای خود اندک آبرویی بخرد یا حداقل شکست 

آبرومندانه ای داشته باشد.
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دیدگاه محافظه کاران امریکایی در قبال 
برنامه های هسته ایران

ای��ن گروه ای��ران کنونی را غیر قاب��ل اعتماد 
ارزیاب��ی می کند و معتقد اس��ت هر گونه توافق 
بااین کش��ور درنهایت محکوم به شکست خواهد 
بود . آنان تاکید دارند باید در سیاس��ت چماق و 
هویچ ، چماق را بزرگ تر و هویچ را کوچکترکرد. 
ازای��ن رو ، محافظ��ه کاران امریکای��ی در تالش 
هس��تند به موازات مذاکرات ایران و 1+5 تحریم 
های بیش��تر را وضع کنند تا جمهوری اس��المی 
در پ��ای میز مذاکره امتیازات بیش��تری را بدهد. 
این گروه که راه انداختن دو جنگ افغانس��تان و 
عراق را دردهه نخست قرن جاری در کارنامه خود 
دارن��د ، از ورود به جنگ دیگری علیه ایران ابایی 
ندارن��د . البته یک نکته را نیز باید در نظر گرفت 
که بخش جمهوری خواه محافظه کاران امریکایی 
ع��الوه بر دغدغه های فوق، نگ��ران بهره برداری 
انتخابات��ی رقبای دموکرات خ��ود از حل و فصل 
نهایی پرونده هس��ته ای ایران هستند. به همین 
دلیل در تالش هس��تند افتخار رفع تهدید ایران 
هسته ای به نام دولت اوباما در تاریخ ثبت نشود. 

دیدگاه لیبرال های امریکا در قبال برنامه 
های هسته ای ایران

این گروه هم اکنون دولت را در امریکا در دست 
دارد و ازس��وی اکثریت دموکرات ها و البی میانه 
رو اس��راییل در امریکا معروف به "جی اس��تریت 
" پش��تیبانی می ش��ود . لیبرال ه��ا که برخالف 
محافظه کاران بر قدرت نرم ایاالت متحده تاکید 
دارن��د خواهان فرصت دادن به دیپلماس��ی برای 
ح��ل یکی از عمده ترین تهدیدات امنیتی امریکا 
یعنی ظهور ایران هسته ای هستند. آنان معتقدند 
شرایط موجود داخلی و منطقه ای ایران به گونه 

ای رقم خورده که با، 

  ب�ه رس�میت ش�ناختن حق هس�ته ای 
ایران و نشس�تن پای میز مذاکرات، راه 
رس�یدن به ه�دف نهایی ک�ه همانا رفع 
خطر دس�تیابی ایران به فناوری ساخت 

جنگ افزارهای اتمی است

محقق خواهد شد. 
جایگاه برنامه هسته ای ایران در سیاست 

خارجی ایاالت متحده امریکا
اولویت های سیاس��ت خارجی امریکا به لحاظ 

بین المللی بدون ترتیب عبارتند از :
1. اطمین��ان از حفظ برتری ایاالت متحده در 
برابر دیگ��ر بازیگران بین الملل��ی درعرصه های 

گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی
2. استمرار و گسترش نظام لیبرال دموکراسی 

در سطح جهان
3. حفظ بازارهای تجاری و اطمینان از جریان 

آزاد کاال و منابع در سطح جهان
4. تضمین حفظ منافع شخصیت های حقیقی 

و حقوقی امریکایی در خارج ازمرزها
5. تامی��ن امنیت متحدان ای��االت متحده در 

جهان
6. جلوگیری از اشاعه تسلیحات کشتار جمعی 

در جهان
7. مهار تروریس��م و جلوگیری از ظهور جریان 

های مخالف نظم امریکایی
اما ع��الوه برموارد فوق، ای��االت متحده هدف 
های مش��خص تری را درخاورمیان��ه دنبال می 
کند که درادامه اهداف جهانی قرار می گیرند که 

عبارتند از :
1. ادام��ه توازن قدرت موجود و پیش��گیری از 

ظهور ابرقدرت منطقه ای
2. حفظ امنیت تنگه هرمز و ادامه جریان آزاد 

نفت
3. حفظ امنیت اسراییل

4. رویارویی با جریان های سیاسی غرب ستیز
ب��ه عبارت دیگر ، اگر آنگونه که غربی ها روند 
کنونی برنامه های هسته ای ایران را تبدیل شدن 
ایران به قدرت نظامی هسته ای ارزیابی می کنند 
چندی��ن بند از اولویت های سیاس��ت خارجی و 

امنیتی امریکا نقض می شود؛
اول اینک��ه ایران ب��ه جرگه کش��ورهایی می 
پیون��دد که بالفعل یا بالق��وه قادر به تولید جنگ 
افزارهای هس��ته ای خواهد بود و این اقدام مغایر 

با اصل عدم اشاعه است.
درمرحله بعد، توان ایران را برای جلوگیری 

از انتق��ال آزاد نفت در تنگ��ه ه�رمز افزای�ش 
می -دهد. ظهور یک ابرقدرت منطقه ای از دیگر 
تبعات دس��ت یابی ایران ب��ه توانمندی بالفعل یا 
بالقوه س��اخت جنگ افزارهای هس��ته ای است 
ک��ه از یکس��و موجب بره��م خوردن ت��وازن قوا 
در خاورمیانه می ش��ود و از س��وی دیگر امنیت 

اسراییل را قویا به مخاطره می افکند .
درعین حال با ناامن تر شدن منطقه، تهدیدات 
امنیتی علیه ش��خصیت های حقیقی یا حقوقی 
امریکا در منطقه بیشتر می شود و به ایران اجازه 
م��ی دهد آن بخش از سیاس��ت های خود را که 

غرب تروریسم می خواند، گسترش دهد.
باتوجه به موارد فوق، مشخص می شود حتی 
ظن دس��تیابی ایران به مرحله توانمندی ساخت 
تس��لیحات هس��ته ای یا نزدیک ش��دن به این 
مرحله،خط قرمز ایاالت متحده به شمار می آید. 
از 1۰ س��ال پیش نیز که برنامه های هس��ته ای 
ایران در نظنز فاش شد ، تاکنون امریکایی ها یک 
حرف و یک خ��ط را دنبال کرده اند و آن اینکه؛ 
"ایران باید اطمین��ان جامعه جهانی یا به عبارت 
دیگر، اطمینان امریکا را از صلح آمیز بودن برنامه 

های هسته ای خود جلب کند."
برای رس��یدن ب��ه این هدف نی��ز تفاوتی بین 
دموکرات ها و جمهوری خواهان در امریکا نیست. 
حت��ی دولت ب��اراک اوباما نیز که ب��اب گفتگو با 
ایران دراین زمینه را در چارچوب مذاکرات 5+1 
دنبال کرده هدف نهایی خود را رس��یدن به این 
مرحله عنوان کرده است. البته همچون بسیاری 
از موضوعات چال��ش برانگیز در ایاالت متحده - 
همچون دیگر کش��ورهای جهان - برای رسیدن 
به هدف نهایی، اختالف نظرهای تاکتیکی وجود 
دارد درموض��وع برنام��ه های هس��ته ای ایران ، 
این اختالف نظ��ر از مرز رقابت های حزبی میان 
دموکرات ها و جمهوری خواهان عبور نمی کند، 
بلکع تفاوت میان راست راست یا محافظه کاران 

یا راست میانه یا لیبرال ها است.
ارزیابی سیاست خارجی اوباما در مواجهه 

با ایران براساس نظریه سازه انگاری
در س��ال 2۰۰۸, ب��اراک اوبام��ا در حالی گام 
در مب��ارزات انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا 

سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا در مواجهه با 
بحران هسته ای ایران بر اساس نظریه سازه انگاری

y ) نویسنده: مهدی قاسمی جعفرآبادی )کارشناس علوم سیاسی
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گذاشته بود که از لزوم بروز تغییر در سیاست 
خارجی امریکا صحبت کرده و بر انجام مذاکرات 
بدون پیش ش��رط با جمهوری اس��المی تاکید 
داش��ت که نتیج��ه آن تنها برگ��زاری یک دور 
گفتگ��وی رو در رو با نمایندگان ایران در ژنو در 
حاش��یه مذاکرات این کش��ور با گروه 1+5 بود. 
ک��ه البته آن مذاکرات نی��ز در خصوص موضوع 
هسته ای ایران نتوانستند به نتایج عملی خاصی 
منتج شوند. اگر چه در کنفرانس تهران، ایران از 
معاوضه اورانیوم غنی ش��ده اس��تقبال کرد اما با 
این وجود با مخالفت دولت اوباما مواجه گردید و 
امریکایی ها در نهایت به سمت تشدید تحریمها 
علیه جمهوری اسالمی پیش رفتند. در کنار همه 
اینها، تالش برای ایجاد اخالل در روند پیشرفت 
برنامه های اتمی ایران، ترور دانش��مندان هسته 
ای این کشور، خروج نام مجاهدین خلق از لیست 
گروه های تروریستی امریکا، از دیگر اقداماتی بود 
که در این دوره به منظور افزایش فشارها بر ایران 
انجام گرفت. در حال حاضر، در چهار س��ال دوم، 
با تقویت بحث از س��رگیری مذاکرات، سیاس��ت 
خارجی امریکا، به ط��ور همزمان الگوی مذاکره 
در فضای فشارهای مضاعف را در قبال جمهوری 
اس��المی در پیش گرفته است. امری که به زعم 
امریکایی ها منجر به کاهش توان، دسترس��ی  و 
گزینه های بازی س��ازی ایران در برابر خواس��ت 

جوامع غربی خواهد شد.
همانگونه که اشاره ش��د، تا اوایل سال 2۰۰9 
تاکید اوباما در حوزه سیاس��ت خارجی مبتنی بر 
انجام مذاکرات بدون پیش ش��رط با ایران بود. از 
منظر وی، ارائه امتی��ازات اقتصادی به ایران می 
توانست جایگاه باالتری به امریکا داده و حمایت 
جهان��ی را برای افزایش فش��ار بر ایران در جهت 
متوقف کردن فعالیت های هسته ای جلب نماید. 
ام��ا این روند به زودی با بروز یکس��ری تحوالت 
داخلی در ایران دستخوش دگرگونی هایی گردید 

و رویکرد اعمال تحری��م های فلج کننده مطرح 
شد. در اینجا بحث مذاکرات مستقیم دو جانبه از 
دس��تور کار خارج و بحث مذاکره در فضای فشار 
مضاع��ف از طریق کاهش دسترس��ی ها، منابع 
مالی و ابزارهای بازی س��ازی در س��طوح منطقه 
ای مورد توجه قرار گرفت. تحریم سیستم بانکی 
و بانک مرکزی ، تحریم اشخاص حقیقی، تحریم 
ش��رکت های هواپیمایی و کش��تیرانی و تحریم 
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در راستای تحقق 
چنین اهدافی اعمال گردیدن��د. به زودی دولت 
اوباما اعالم کرد که سیاس��ت این کشور در قبال 
برنام��ه اتمی ایران، نه »مه��ار«، بلکه جلوگیری 
از »دسترسی« اس��ت. از آن مقطع، دولت اوباما 
به سمت تش��دید فشارهای بین المللی از طریق 
ایجاد یک اجم��اع جهانی برای افزایش تحریمها 
برآمد و طیفی از تحریمهای فراگیر و چندالیه را 

علیه ج.ا.ایران وضع و اعمال نمود.
بطور کلی باید گفت که تحریم های اقتصادی 
جدید به منظور تحقق دو دسته از اهداف طراحی 
و اجرا می ش��وند؛ نخس��ت با عنای��ت به اهداف 
اقتصادی و دوم با نیات سیاسی – نظامی. تحریم 
بانک مرک��زی ایران را می ت��وان در قالب گروه 
دوم دس��ته بندی نمود. این تحریم در راس��تای 
اعم��ال فش��ارهای فزاینده سیاس��ی بر حکومت 
ایران طراحی ش��ده است. لذا در یک جمعبندی 
کل��ی اهداف امریکایی ه��ا از اعمال تحریم های 
جدید علیه جمهوری اسالمی را اینگونه می توان 

برشمرد:
• مسدودسازی دارایی های بانک مرکزی ایران 

در سراسر جهان
• ایجاد اختالل در سیاست پولی کشور
• ایجاد اختالل در سیاست ارزی کشور

• مسدود کردن عواید حاصل از فروش نفت و 
جلوگیری از درآمدهای نفتی ایران

• امنیتی کردن بازار جهانی برای ایران

دول��ت اوباما تالش کرد ت��ا از طریق پیگیری 
ام��کان بکارگی��ری راهکاره��ای دیپلماتیک، در 
ماه های آغازین بدس��ت گرفتن قدرت سیاس��ی 
در آمری��کا، روش ه��ای ت��ازه ت��ری را در برابر 
ای��ران اتخاذ نماید. بخش��ی از ای��ن تالش ها در 
چهارچ��وب »دیپلماس��ی تغییر ب��ازی« و طرح 
گفت وگوهای مستقیم بدون پیش شرط با ایران 
عینیت یافت. در قالب سیاس��ت جدید قرار بود 
ت��ا به جای پرداختن صرف به بحث هس��ته ای، 
مجموعه ای از موضوعات اعم از مس��ائل سیاسی 
داخل ای��ران، مباحث حقوق بش��ری و غیره که 
جذابی��ت بیش��تری ب��رای همپیمان��ان اروپایی 
دارند نیز در دس��تور کار قرار گیرند. اما به دنبال 
تحوالت انتخابات ریاس��ت جمه��وری 13۸۸ در 
ای��ران، موضع اعالم ش��ده آمری��کا تغییر کرد و 
آمریکا به همراه ش��رکای اروپایی خود مجدداً به 
ادبیات تهاجمی س��نتی در برابر ایران بازگشت و 
بحث اعمال »تحریم ه��ای فلج کننده« و حتی 
مط��رح بودن »گزینه نظامی« را در دس��تور کار 
قرار داد. به واقع باید گفت که همواره سیاس��ت 
آمری��کا در مواجه��ه با ایران ت��الش برای اعمال 
فشارهای هرچه بیشتر در پیرامون و درگیرسازی 
این کشور در داخل بوده است. نگاه آمریکایی ها 
این اس��ت که با بروز دامنه شکاف در بدنه قدرت 
در ای��ران و ش��کل گیری تعارض��ات اجتماعی- 
سیاسی در این کشور و افزایش فشارهای منطقه 
ای و بین المللی، درصدد تغییر رفتار ایران برآمده 
و این کش��ور را وادار به امتیازدهی و تن دادن به 
خواس��ت غرب نماید. از این رو م��ی توان تمایز 
عمده سیاس��ت خارجی اوباما ب��ا دولت بوش را 
کاربرد آش��کار الگوی »چماق و هویج« در قبال 
ایران برشمرد. در مقابل، ایران نیز نشان داده که 
با پیشبرد رویکرد مبتنی بر »مقاومت«، آمریکایی 
ها را در تحقق اهدافش��ان ناکام گذاش��ته است. 
تالش آمریکا برای جلب نظر کش��ورهای بیشتر 
به منظور پیوستن به سیاست های تحریمی علیه 
ایران، حاکی از کارآمدی نحوه مدیریت و مواجهه 

ایران با تحوالت اخیر بوده است.
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تاثیر رسانه های غربی بر افکار عمومی در جریان 
بحران انرژی اتمی ایران  

)مطالعه موردی: شهر اهواز(
y )MBA نویسنده: مهندس بابک نعمتی )مدرس دانشگاه، کارشناسی ارشد تی
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پیش��رفت فناوری و توسعه وسائل ارتباطی – 
اطالعات��ی، که با مردم رابطه مس��تقیمی دارد و 
بر افکار عمومی مؤثراست، بیانگر اهمیت آنها در 
تمامی ابعاد جامعه جهانی است. بهنظر کارشناسان 
ارتباطات، قرن حاضر، عصر تبادل اطالعات است. 
بنابراین، امروزه کشورها برای دستیابی به اهداف 
و منافع خود در سایر نقاط جهان از این فناوریها 
بهرههای ف��راوان میبرند و عملیاتروانی از جمله 
کارکرده��ای این فناوریها اس��ت« )حس��ینی ، 
1999: 1۰۰(. ب��ا ظه��ور و گس��ترش روزافزون 
انقالب اطالعاتی-ارتباطی، طبیعت سیاس��تها و 
الگوهای اعمال قدرت، متحول ش��ده و توس��عه 
ش��یوههای الکترونیک��ی و رایانه��ای ض��رورت 
بیشتری یافته است. تحوالت در زمینه فناوریهای 
ارتباط��ی- اطالعات��ی، نظیر انفج��ار اطالعات و 
انق��الب اطالعاتی و تأثیرات عمیق رس��انهها در 
ش��کلگیری افکار عمومی موجب ش��ده است تا 
توس��عه فناوریهای عظیم ارتباطی، ش��بکههای 
رایانهای، ماهوارهها، شبکههای تلویزیونی جهانی، 
بسیاری از مفروضات و اصول پیشین قدرت را به 
چالش بطلبد« )کاپ��الن ، 2۰۰1: 72( و »چنان 
جغرافیای جدیدی از مناسبات قدرت را در سطح 
جهان پدید آورد که تا بیس��ت سال پیش، حتی 
تصور آن هم، غیرممکن ب��ود. جغرافیای جدید، 
جغرافیایی مجازی است و مقاومتهای سیاسی و 
فرهنگی، ناگزیر باید در همین فضای الکترونیکی 
ع��رض اندام کند« . ام��روزه »اهمیت فناوریهای 
ارتباط��ی- اطالعاتی بویژه رس��انههای نوین به 
دلیل کارویژههای آنها اس��ت و سیاستمداران و 
دولتمردان میکوش��ند تا از طریق آنها مخاطبان 
آن س��وی مرزه��ا را تحت تأثی��ر قراردهند؛ چرا 
که رس��انهها ابزار قدرت نرم به ش��مار می روند 
و از توانای��ی الزم و مؤث��ری برای نف��وذ در افکار 
عمومی آن سوی مرزها برخوردارند«. این ویژگی 
وسایل ارتباطی- اطالعاتی جدید، زمینه ساز به 

کارگیری گس��ترده و روزافزون عملیات روانی و 
اقناع افکار عمومی کش��ورهای هدف شده است 

)کاواناف ، 199۸(.
دنی شختر با اش��اره به میزان بسیار موفقیت 
عملیات روانی در جری��ان حمله به عراق معتقد 
است »این مسئله تأکیدی بر این نکته بود که ما 
دیگر در دمکراسی )مردمساالری( سنتی زندگی 
نمیکنیم، بلکه در مدیاکراس��ی یا رسانهساالری 
هستیم. س��رزمینی که در آن رسانه ها، ارتش و 
سیاس��ت درهم تنیده شده است« )خالد منصور 

.)1999 ،
باید درنظر داش��ت که »مؤسس��ات وابسته به 
پنتاگون، آغازگر انقالب فناوری اطالعات بودند. 
در واقع اینترنت را ارتش امریکا و با اهداف نظامی 
ایجاد کرد و پس از آن بخشهای دانشگاهی، این 

شبکه را گسترش دادند. در حال حاضر نزدیک به 
۸۰درصد تجهیزات مربوط به سرورهای اینترنتی 
در ش��رکتهای امریکایی جای گرفته اس��ت و در 
مجم��وع، ایاالت متحده نقش مدیریتی و کنترل 
را در عرصه اینترنت، ایفا میکند. طبیعی اس��ت 
که این مس��ئله برای کش��ورهایی ک��ه با ایاالت 
متحده به لحاظ سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی 
مشکالتی دارند، بس��یار حاد است؛ چون در این 
جامع��ه مجازی که کش��ورها ناچارن��د اطالعات 
زی��ادی را بر روی آن قرار دهند، امنیت اطالعات 
در خطر جدی قرار دارد.« )الگارد ، 2۰۰1: 23(
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روش تحقیق 
با توجه ب��ه هدف پژوهش وموضوع تحقیق، و 
ب��ا در نظر گرفتن این نکته ک��ه این پژوهش در 
راستاي بررسي تاثیر رس��انه های غربی بر افکار 
عمومی در جریان بح��ران انرژی اتمی ایران ، 1 
فرضیه اصلی و 4  فرضیه فرعی طراحی گردیده 
اس��ت. براي انتخ��اب نمونه تحقیق ب��ا توجه به 
محدودیت جامعه ، از روش سر شماري ) انتخاب 
کل جامعه به عنوان نمونه ( استفاده شده است و 

عملیات آماري روي کل جامعه ) 47 پرسشنامه 
( صورت گرفته اس��ت . پژوهشگر پس از تهیه و 
تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش 
تحقیق باش��د. هدف از انتخاب روش تحقیق این 
است که مشخص نماییم براي بررسي موضوعي 
خاص چه روش تحقیقي الزم است و محقق چه 
روش و ش��یوه اي را اتخاذ کند تا هر چه دقیقتر 
و س��ریعتر به پرسش یا پرسشهاي تحقیق مورد 

نظر دست یابد.

ای��ن پژوهش از نظر ه��دف ، از نوع تحقیقات 
کاربردي اس��ت و از نظر مکاني از نوع تحقیقات 
میدان��ي اس��ت، زی��را داده هاي تحقی��ق را در 
چارچوب جامعه و یا نمونه آماري با حضور در آنها 
و با استفاده از پرسشنامه گردآوري مي نماید. این 
پژوهش از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفي- 

پیمایشي است.
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مس��ئله هس��ته ای ای��ران بیش از ده س��ال 
اس��ت که به  یکی از پرحاش��یه ترین و جنجالی 
ترین مس��ائل منطقه وجهان تبدیل ش��ده است.

این مساله پروس��ه هایی را طی کرده و سرانجام 
در حال نزدیک ش��دن به یکی از حس��اس ترین 
مراحل خود شده است.این نوشتارسعی برآن دارد 
که مرور خالصه ای داش��ته باش��د بر این مسیر 
تقریبا ده س��اله و س��پس به واکاوی ابعاد داخلی 

مساله بپردازد.
تجربه بیش از دو قرن وابستگی به شرق وغرب 
هم��واره یکی از عوامل مهمی ب��وده که نخبگان 
سیاسی ایران را به نظام جهانی بدبین کرده است. 
تحت تاثیر همین مساله بود که برنامه ی هسته 
ای ایران در دوران دولت آقای هاشمی رفسنجانی 
به ص��ورت محتاطان��ه و محافظ��ه کارانه پیش 
میرفت. اما در دوران بعدی در دولت آقای خاتمی 
و در زمان دبیری دکتر حسن روحانی بر شورای 
عالی امنیت ملی ایران به صورت داوطلبانه اقدام 
به علنی کردن برنامه ی هس��ته ای خود کرد. به 
دالیل بدبینی دوطرف به یکدیگر قرار ش��د تا در 
قال��ب یک توافقنامه ایران ب��ه ازای تعلیق موقت 
برخ��ی از فعالیت ه��ای هس��ته ای امتیازاتی را 
بگیرد و هم جامعه جهانی در یک پروسه اعتماد 
س��از به اس��تقبال یک ایران اتمی برود. اما با به 
قدرت رسیدن نومحافظه کاران در ایاالت متحده 
آمریکا و به دلیل البی گری اس��رائیل باعث ش��د 
همه توافقات میان ایران و س��ه کش��ور اروپایی 
برهم بخورد و آمریکا به دنبال طرحی برای نابود 
س��ازی کامل برنامه ی هس��ته ای ایران برود.از 
این رو پرونده ی ایران به ش��ورای امنیت منتقل 
شد.در این برهه ایران برای اینکه از دامنه بحران 
بکاهد در زمان دبیری علی الریجانی بر ش��ورای 
عال��ی امنیت ملی به دنب��ال یک توافق دیگر بود 
.بار دیگر مذاکرات ایران را در آس��تانه یک توافق 
بزرگ قرار داد، اما به خاطر عدم اجماع داخلی و 
برخی کارش��کنی های خارجی  این مسیر نیز به 
شکست منجر ش��د.پس از شکست مذاکرات به 
خاطر اخت��الف نظرهای داخلی علی الریجانی از 
سمت خود استعفا داد و سعید جلیلی جایگزین 
او در شورای عالی امنیت ملی شد. این  دوره نیز 
به صرفا  مذاکره برای مذاکره گذشت و ثمربخش 
نبود.البته دامنه ی فش��ارها بیشترش��د. تحریم 

گس��ترده ی علیه صادرات نفت و سیستم بانکی 
کش��ور به اجرا درآمد. تا جایی ک��ه به دنبال آن 
بودند ک��ه میزان خرید نفت از ای��ران را به صفر 
برس��انند.تحریم ها روز به روز ابعاد گسترده تری 
می یاف��ت تا جایی که جیکوب لی��و وزیر خزانه 
داری آمری��کا گفت :ردپای تحری��م ها در تولید 
ناخالص داخلی ایران، ارزش ریال ، نرخ بیکاری و 
نرخ تورم به چشم می خورد و این تصویری خوب 
از چش��م انداز اقتصادی ای��ران را به نمایش نمی 
گذاشت .وی همچنین خاطرنش��ان کرد تحریم 
های کنونی، سخت ترین تحریم ها درطول تاریخ 
است که جامعه ی بین المللی به شکل معتبری از 
آن حمایت می کند. تحریم هایی که با همراهی 
عامل دیگری یعنی مدیری��ت ناکارآمد اقتصادی 
در آن دوره کش��ور را وارد ی��ک رکود اقتصادی 
کرد. رشد اقتصادی حدود 6- درصد، تورم باالی 
4۰ درص��د و بیکاری باالی 2۰درصد فقط بخش 
هایی از تبعات این مس��ئله بود. ام��ا این روند با 
حضور حس��ن روحانی در کاخ ریاست جمهوری 

تداوم نیافت.
 این نوشتار در ادامه به دنبال آن است که این 
پرون��ده را از بعد داخلی م��ورد واکاوی قرار دهد.

ای��ن که چرا در دوره گذش��ته عمال این مس��اله 
هیچ خروجی مثبتی نداش��ت ام��ا در دوره اخیر 
با تمهیداتی که اندیش��یده شده گام های مثبتی 
جهت حل مس��اله برداشته ش��د. با آغاز ریاست 
جمهوری آقای روحانی پرونده هس��ته ای ایران 
از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه 
سپرده شد.سپس رایزنی ها و مذاکرات گوناگون 
منجر به انعقاد یک توافقنامه موقت در ژنو گردید، 
تا با  حل اختالف های گوناگون در یک پروس��ه 
زمان��ی دیگر به یک توافقنامه ی جامع برس��ند.

پ��س از طی این پروس��ه ی زمان��ی نیز گزارش 
های موجود حاکی از در دسترس بودن توافقنامه 
جامع است.طرف مذاکره کننده ایرانی صحبت از 
پایان مذاکرات در مورد ابعاد فنی پرونده میکند و 
بر این مسئله اذعان دارند که تنها مرحله موجود 
تا انعقاد توافقنامه جامع اراده ی سیاسی طرفین 
است. همچنین س��فر اخیر جان کری وزیر امور 
خارجه آمریکا به منطقه و مذاکره با عربستان نیز 
نش��انه هایی از نزدیکی توافق جامع دارد چرا که 

عربستان که درمرحله توافق ژنو از منتقدین 

جدی ب��وده حمایت ضمنی خ��ود را از توافق 
احتمالی اعالم نموده، با این حال هنوز از فعالیت 
های منطقه ای ایران ابراز نگرانی می کند. چندی 
پیش نیز رهبرمعظ��م انقالب نیز موافقت خود با 
ی��ک توافق خوب را اعالم کردند. اما همانطور که 
گفته ش��د تا مرحله جامع یک مرحله مانده و آن 
اراده ی سیاس��ی طرفین است. بنابراین بجاست 
در اینجا مسئله ی اراده سیاسی را از بعد داخلی 

اندکی مورد واکاوی قرار دهیم.
نگارن��ده ب��ه هیچ وج��ه به دنبال آن نیس��ت 
که از پرونده ی هس��ته ای ب��رای برتری یکی بر 
دیگری در مس��ائل جناحی استفاده کند.اما این 
س��وال مطرح است. هر کش��وری یکسری اصول 
ثابتی در سیاس��ت خارجی دارد.این اصول ثابت 
متشکل وتاثیر پذیرفته از عناصری چون ساختار 
نظام بین الملل ،ویژگی های جغرافیایی سیاسی 
،نظام اقتصادی و فرهنگ عمومی وسیاسی کشور 
اس��ت ،فلذا از آنجا که این ویژگ��ی تقریبا پایدار 
هس��تند و به س��ختی تغییر می کنن��د با تغییر 
دولت ها و حتی با تغییرنظام های سیاس��ی نیز 
این سیاست ها تحول چندانی نمی کنند.اما بعد 
دیگر س��اختار سیاست خارجی هر کشور ماهیت 
نظام سیاس��ی و ماهی��ت دولتمردان)گروه های 
مختلف نخبگان سیاس��ی( آن اس��ت.در این جا 
مسئله را از بعد دولتمردان واکاوی می کنیم.این 
دولتمردان هس��تند ک��ه در تعریف منافع ملی و 
تعیین الویت های اه��داف ملی با یکدیگر دارای 
تفاوت هس��تند. هرکدام از این نخبگان سیاسی 
نگاه های متفاوتی به منافع ملی دارند.ونکته مهم 
این است که همواره اهداف ملی ،تابع تعریف ما از 
منافع ملی است.عده ای هرسیاستی را که باعث 
افزایش ثروت ملی وقدرت ملی شود را در راستای 
منافع ملی تعریف می کنند، عده ای دیگر نیزکه 
داری دی��دگاه های فراملی هس��تند و عموما از 
منبع یک ایدئولوژی خ��اص تغذیه می کنند، از 
تمام امکانات کشورش��ان در جهت تحقق آرمان 

های فراملی خود استفاده می کنند.

یک پرونده، یک تجربه
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این گروه های سیاس��ی اجتماع��ی اقتصادی 
مختل��ف بنا به تعریفش��ان از منافع ملی هرکدام 
سلس��له گذاری خاص خود را ب��رای الویت های 
ملی قائل اند. برای روش��ن ش��دن ه��ر چه بهتر 
مساله به ذکریک مثال می پردازم. کشور شوروی 
س��ابق پس از انقالبش به دنبال صدور انقالب به 
تمام جه��ان بود،برای همی��ن از تمامی امکانات 
کشور در جهت تحقق این هدف استفاده میکرد.

رفتار توس��عه یافت��ه امروزه این اس��ت برای نیاز 
های گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی،نظامی 
و فرهنگی،امکان��ات مادی و معنوی کش��ور را به 
اندازه مورد نیاز، برای همه ی نیازها تقس��یم می 
کنند.اما کش��وری مانند شوروی س��ابق از تمام 
امکانات کشور در جهت تحقق آرمان های فراملی 
خود که در زیر یک چتر واحد جمع می ش��دند 
یعنی صدور انقالب ،اس��تفاده کرد.از آنجا پدیده 
ای مانند صدور انقالب به طور حتم با منافع دیگر 
کش��ورها دچار برخورد و تصادم است ،فلذا یکی 
از حیاتی ترین مقوالت برای پیگیری این اهداف 
،تقویت هرچه بیش��تر بخش نظامی است.از آنجا 
که امکانات مادی ،معنوی هر کش��ور محود است 
پس امکانات را ازس��بدها گونگون نیازهای کشور 
برداشته و در سبد نظامی  قرارمی دهند.اما بعد از 
روی کارآمدن گورباچف ، ایدئولوژی که در راس 
سلس��له مراتب اهداف ملی قرار داشت ، اهمیت 
درجه یک خود را از دس��ت داد و جای خود را به 
توس��عه اقتصادی و فناوری داد. چرا که سیاست 
های گذش��ته برای شوروی بسیار هزینه زا بود و 
آینده روش��نی نیز حتی پس از تحمل هزینه ها 

متصور نبود.البته نگارن��ده با توجه به نمونه کره 
ش��مالی در حال حاضر که تمامی درهای خود را 
بروی جهان بسته و پای ایدئولوژی خود ایستاده و 
هر از چندگاهی گزارشاتی مبنی بر آدمخواری در 
آن به گوش می رس��د ، آینده ای  را که آن گروه 
از دولتمردان شوروی در پی آن بودند را میتواند 
متصور شود.پس همانطور که بیان شد تفاوت ها 
در تعریف منافع ملی و به تبع آن در تعیین الویت 
های اهداف ملی اس��ت.گروه های��ی بودند که به 
سبب نوع ایدئولوژی شان در الویت بندی اهداف 
ملی شان بدنبال تقویت بخش نظامی بودند و در 
پ��ی آن بودن که تمام منابع را تا آنجا که ممکن 
است به الویت های مد نظر خود اختصاص بدهند 
ت��ا بتوانند اهداف فراملی خ��ود را محقق کنند و 
ایدئول��وژی خود را به تمام جهان تعمیم دهند یا 
به عبارتی به دنبال توسعه ایدئولوژی خود بودند 
و گ��روه ها ی دیگری نیز بر توس��عه اقتصادی و 
مس��ائل رفاهی جامعه تاکید داشتند، به عبارتی 
ب��رای آن ها متر ومالک ه��ر تصمیمی هزینه و 
فایده آن در جهت توس��عه اقتصادی است یعنی 
هر هدفی که منجر به افزایش ثروت ملی وقدرت 
ملی  میشد در الویت اول قرار می گرفت ، در واقع 
میتوان گفت آنها بدنبال ایدئولوژی توسعه بودند 
نه توسعه ایدئولوژی . اگر سرانجام نوعی توافق بر 
س��ر الویت های اهداف ملی حاصل شود ،برآیند 
دیدگاه های ذکرشده به صورت بخشی از سیاست 
خارجی یک کش��ور میشود ، اما اگر نوعی توافق 
برسر این الویت های اهداف ملی صورت نگیرد ، 
نظام سیاسی دچار بحرانی به عنوان بحران تعیین 

هدف های ملی میشود ،در این حالت بر اثر اینکه 
هریک از گ��روه ها بدنبال پیگی��ری الویت های 
مدنظر خود است ،جهت گیری سیاست خارجی 
دچار سردرگمی و اغتشاش میشود و در این بین 
تم��ام امکانات و منابع مادی و معنوی کش��ور به 
هدر میرود وبه خاطر نداش��تن سیاست خارجی 
مش��خص ، به جای تاثیرگذاری بر رفتار بازیگران 
بی��ن المللی و به دس��ت گرفتن ابت��کار عمل و 
اینکه خود تغییرات را مدیریت کنند، تحت تاثیر 

سیاست ها و راهبردهای دیگران قرار میگیرند .
پس مسئله ی هس��ته ایران که این روز ها به 
ایستگاه پایانی نزدیک میشود و فقط منتظر اراده 
سیاسی طرفین اس��ت ، اراده طرف ایرانی منوط 
به توافق داخلی در تعیین الویت های ملی است. 
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از جمل��ه مهمتری��ن مباح��ث و چالش ه��ای 
سیاسی و حقوقی ایران طی دهه  گذشته با مجامع 
بین المللی و قدرت های بزرگ جهانی و تأثیرگذار 
در سیاست  بین الملل، برنامه هسته ای ایران بوده 
اس��ت. برنامه ای که ای��ران آن را کاماًل منطبق بر 
موازین بین المللی دانسته و طرفین مقابل همواره 
این اقدامات را تالش��ی در دستیابی به سالح های 
هس��ته ای قلمداد نموده ان��د و در غیر صلح آمیز 
ب��ودن ای��ن فعالیت ه��ا در گزارش ه��ا، بیانیه ها 
و قطعنام��ه های مک��رر، برخود تخط��ی ایران از 
تعهداتش نس��بت به معاهده منع گسترش سالح 

های هسته ای)NPT( صّحه گذاشته اند.
در حال حاضر مهمترین دیپلماسی در سیاست 
خارجی ایران به نتیجه رس��اندن و حل معقوالنه 
موضوع فعالیتهای هس��ته ای اس��ت و در شرایط 
نظام تک قطبی که ش��کل جدی��دی از تحوالت 
جهانی در روابط بین الملل  را موجب ش��ده است 
و دولتها، تالش و تعامل مضاعفی را در دس��تیابی 
به جایگاه مورد نظر خود دنبال می کنند. دس��ت 
اندر کاران سیاست خارجی ایران نیز باید با تدابیر 
و تامل به جایگاه واقعی ایران که در شأن این ملت 
بزرگ باش��د، بتوانند در حد و اندازه کش��ور خود 
در مع��ادالت مهم  بین المللی ابراز وجود، عزت و 
اقتدار نماید. با این حال منازعه و کشمکش بر سر 
توقف یا استمرار فعالیتهای هسته ای ایران بیش 
از یک دهه اس��ت که  ابتدا بین ایران و سه کشور 
اروپایی و پس از آن با ورود چین و روسیه و نهایتا 
با ورود آمریکا به ش��یوه مذاک��ره ادامه دارد و بی 
اعتم��ادی متقابل  عمیقی بر روند پیش��رفت این  

مذاکرات سایه افکنده است .
گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی یک 
دهه  قبل، حاکی از آن بود که ایران چندین سال 
برنامه  های هس��ته ای خود را ب��ه صورت مخفیانه 
انجام داده اس��ت  البته برخ��ی از ادعاهای آژانس  
مورد تایید مسئوالن ایرانی قرار گرفت  امری  که  
بنظر منطقی، اما  غیر حقوقی و بر خالف معاهده

NPT   اس��ت. عمده دالیل منطقی ایران ، عدم 
پایبندی برخی ازکشورها نسبت به اجرای تعهدات 
هسته ای شان در ایران بود کشورهایی که امروزه 
خ��ود طرف مذاک��ره با ای��ران هس��تند، بویژه با 
کنارکشیدن یکی پس از دیگری آنها در تکمیل و 
راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، و همچنین موضع 
حمایتهای جانبدارانه آنها از عراق در طول جنگ 

تحمیلی علیه ایران و از طرف دیگر بر جای ماندن 
ردپای آنان در اقدامات تروریس��تی س��الهای اول 
انقالب و همچنین آثار بر جای مانده  از بکارگیری 
سالح های کشتار جمعی از طرف عراق،که عمدتاً 
از طرف همان کش��ورها در اختیار صدام قرارمی 
گرفت و عدم اقدام مؤثر از سوی مجامع بین المللی 
در ای��ن خصوص و موارد متع��دد دیگر  از جمله 
گ��زارش ه��ای دو پهلو ی آژان��س و برخوردهای 
دوگانه اینگونه مجامع در نظام بین الملل، موجب 
ش��کل گیری دیوار رفیع بی اعتم��ادی در ایران  
نس��بت به مجامع بین الملل��ی و برخی از قدرت 

های غربی گردید.
 از طرف دیگر، شرایط وحوادث انقالبی در ایران 
و برخی ازاتفاقات ناشی از این رویداد بین المللی 
که بعضاً خواسته یا ناخواسته، سیاست های ایران 
را نوعی تهدید علی��ه صلح و امنیت جهانی جلوه 
می داد؛ م��واردی از قبیل حمایت از جنبش های 
اس��المی و حرکت های آزادی خواهی در برخی از 
کش��ورهای جهان، از جمل��ه حمایت از گروه های 
آزادی بخش در لبنان و فلسطین که همواره مورد 
اختالف ایران با جهان غرب بوده اس��ت و آنها آن 
را ب��ه زعم خود نوعی حمایت از تروریس��م تلقی 
می کنن��د، بی اعتمادی زیادی در اذهان جهانیان  
نسبت به ایران انقالبی شکل گرفت. و با مشخص 
ش��دن اقدامات مخفیانه ایران در فرآوری اورانیوم  
این بی اعتمادی و نگرانی ش��دت بیشتری گرفت 
ای��ن در حال��ی بود  نگ��ران کنن��ده ترین بخش 
اقدامات هس��ته ای ایران  زمانی شکل گرفت که 
غنی س��ازی اورانیوم به حد 2۰ درصد رس��ید و 
در س��ال 2۰13 اعتقاد ب��ر این بود که ایران برای 
دس��تیابی به اورانیوم کافی ب��ه منظور تولید یک 

سالح هسته ای به یک تا دو ماه زمان نیاز دارد.
با مروری بر پرونده هس��ته ای ایران و بررسی 
فعالی��ت های هس��ته ای این کش��ور و همچنین 
مباحث  مط��رح در روند مذاک��رات ایران و 5+1 
و گزارشها و بیانیه های آژانس بین اللمللی انرژی 
اتم��ی در این زمینه، و با نگاهی  گذرا  بر موازین 
بین المللی در خصوص فعالیتهای هسته ای، بویژه 
معاه��دهNPT   که از عدال��ت و بهرمندی همه 
کش��ورها از حقوق صلح آمیز هسته ای دفاع می 
کن��د ،ایران و یا هرکش��ور دیگری در چهار چوب 
رعایت مف��اد این معاهده  بی��ن المللی جدای از 
اتفاقاتی که منجر به بی اعتمادی متقابل گردیده 

اس��ت و قطعاً از طرق مسالمت آمیز قابل حل و 
فصل خواهد بود، حق اس��تفاده صلح آمیز از انرژی 
هسته ای را  به اس��تناد مواد2و3 اساسنامه آژانس 
و مواد3و4 معاهده منع گسترش سالح های هسته 
ای دارد و قدرته��ای جهانی و آژانس انرژی اتمی و 
ش��ورای امنیت ملل متحد بعنوان ضمانت اجرای 
تعهدات هسته ای، نمی توانند بر خالف اساسنامه 
آژانس و معاهده NPT هیچ کشوری، ازجمله ایران 
را از این حق قانونی خود محروم نمایند.هرچند حق 
نظارت دقیق و مس��تمر تا نیل به صلح آمیز بودن 
اقدامات هس��ته ای در اقصی نقاط جهان  ازجمله 
 NPT وظایف ذات��ی آژانس که در مف��اد محوری
)مواد5،4،3،2 و6( آمده، محفوظ و محترم اس��ت و 
ایران نیز نمی تواند از رعایت این قواعد بین المللی  
مستثنی باشد. و این وظیفه دستگاه دیپلماسی ما را 
بسیار سنگین و خطیر می نماید تا ضمن احترام به 
خواس��ته های انسانی و صلح آمیز بشریت  با خرد، 
ابتکار و هوشمندی و اس��تفاده از تمام ظرفیتهای 
داخلی وخارجی و تمکین به قواعد بین المللی، بی 
اعتمادی ش��کل گرفته در افکار جهانیان نسبت به 
خود را مدیریت کرده و بتوانیم درتحقق حقوق هسته 
ای ملت ایران دست رد بر خواسته های ناعادالنه و 
غیر معقول نظام سلطه بزنیم. حق دسترسی ملت 
ایران به فناوری صلح جویانۀ هس��ته ای از مصادیق 
بارز »حق توس��عه«، »حق ملت ها نسبت به منابع 
طبیعی«، »حق تعیین سرنوشت ملت ها« و »حق 
آزادی علمی« می باشد. این دسته از حقوق، در زمره 
حقوق بنیادین بوده و هرگونه نقض آن ها مسئولیت 
بین الملل��ی در قب��ال مل��ت زیان دی��ده و جامعۀ 
بین المللی را به طور کلی فراهم می سازد و شایسته 
است آژانس بین المللی انرژی اتمی در چهارچوب 
اساسنامه خود و سایر معاهدات  بین المللی ضمن 
نظارت کامل بر روند فعالیتهای هس��ته ای ایران و 
سایر کش��ورها و دور از هرگونه اقدام تبعیض آمیز 
طبق بند 4 معاهده NPT  زمینه صلح، پیش��رفت 
و عدالت را در گس��تره جهانی فراهم نماید و توجه 
داشته باشند که ملت ایران نیز همچون سایر ملل 
جه��ان،  به هر قیمت ممک��ن حاضر به مصالحه و 
چش��م پوشی از منافع ملی و حیاتی خود نخواهند 

بود. 

دیوار بی اعتمادی یا  اختالفات هسته ای
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اتحادیه اروپا، دیپلماسی تحریم و  پرونده 
هسته ای ایران

y )نویسنده: سید مجتبی جالل زاده )کارشناس ارشد روابط بین الملل
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پرونده هس��ته ای ایران و مباحث پیرامون آن 
به یکی از موضوعات راهبردی و امنیتی جمهوری 
اسالمی ایران تبدیل شده که خود به امری چالش 
برانگیز میان ایران و غرب منجر ش��ده و تمامیت 
رواب��ط خارجی ایران را تح��ت تأثیر خویش قرار 
داده اس��ت. پرونده ای که ماهیت حقوقی و فنی 
آن، ماهیت��ی سیاس��ی و امنیت��ی در بُعدی بین 
المللی پیدا کرده اس��ت. از ط��رف دیگر اتحادیه 
اروپ��ا  که به تنهایی در برگیرنده س��ه عضو دائم 
ش��ورای امنیت  سازمان ملل متحد می باشد، به 
عنوان بازیگری با تأثیرگذاری بیش��تر نس��بت به 
گذش��ته ی خود در عرصه بین الملل ظاهر شده 

است.
اروپایی ه��ا از فعالیت های هس��ته ای  ایران 
بیش از آمریکاییان نگرانند و بر مبنای استراتژی 
امنیت اروپا که در دسامبر 2۰۰3 تصویب گردید، 
ژئوپلتی��ک جایگاهی ویژه نزد آنان یافته اس��ت. 
اروپایی ها، خاورمیانه را همس��ایه خود تلقی می 
کنن��د و معتقدند اگر هریک از کش��ورهای این 
منطقه به قدرتی نامتقارن و برتر دس��ت یابد، در 
این صورت قادر خواهد بود وضع موجود و موازنه 
قدرت  در سطح منطقه و نظام بین الملل را تحت 
تأثیر خویش قرار دهد. همچنین افزون بر نگرانی 
ها در زمینه امنیت بین الملل، نس��بت به امنیت 
خود قاره اروپا که رفته رفته در بُرد موشک های 

ایران قرار می گیرد، بسیار حساس می باشند.
پرونده هسته ای ایران نیز به دلیل حساسیت 
و رویک��رد مختلف ق��درت های ب��زرگ ، زمینه 
مس��اعدی ب��رای هنرنمای��ی و نمای��ش قدرت 
دیپلماس��ی این اتحادیه به شمار می آید. از آغاز 
بحران هس��ته ای ای��ران، اتحادیه اروپا خود را به 
عن��وان یکی از طرف های اصلی حل و فصل این 
مسئله معرفی نموده و با ورود به روند حل و فصل 
این موضوع، راه حل دیپلماتیک و مذاکره را در پی 
گرفته است. بر اساس گفته خاویر سوالنا )مسئول 
وقت سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا( اروپایی ها 
به دنبال بازداش��تن ایران از ادام��ه روندی که از 
دید آن ها دس��ت یابی ایران به تسلیحات هسته 
ای می ش��ود، از سیاستی دوسویه بهره می برند؛ 

یعنی از یک سو بر ادامه روند مذاکره و دیپلماسی 
تأکید کرده و از دیگر س��و ب��ا تنظیم قطعنامه و 
وض��ع تحریم های اقتصادی و بازرگانی، در صدد 
تنبیه ایران برای ترک غنی سازی اورانیوم برآمده 

اند.
رویکرد اتحادیه اروپا در بحث پرونده هسته ای 
ای��ران، با آمریکا تف��اوت دارد و این تفاوت را می 
توان در اِصرار این اتحادیه به اس��تفاده از قدرت 
نرم خویش یافت. اتحادیه اروپا بر این باور اس��ت 
ک��ه در برخورد با فعالیت های هس��ته ای ایران 
»دیپلماس��ی تحریم « در مقابل »گزینه جنگ« 
مؤثرتر و کم هزینه تر است. این اتحادیه در برخورد 
با برنامه هسته ای ایران از گزینه آمریکایی یعنی 
استفاده از زور و تهدید نظامی حمایت نکرده و با 
رّد گزینه توس��ل به زور، دیپلماسی تحریم ایران 
را در پی گرفته اس��ت و توانسته آمریکا را با خود 
همراه سازد؛ به کارگیری مجازات های اقتصادی 
و تحری��م های فراگی��ر، ورای مصوبات ش��ورای 
امنیت، در هماهنگی کامل با آمریکا، مورد توجه 
اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا با مردود شمردن 
گزینه جنگ، دیپلماس��ی مبتنی بر تحریم های 
اقتص��ادی و بازرگانی را راهکاری مناس��ب برای 
برخورد با فعالیت های هسته ای ایران می داند و 
می کوشد همراه با باال بردن هزینه های سیاسی، 
اقتصادی و بین-المللی ایران، سرانجام جمهوری 
اسالمی را به دست کشیدن از فعالیت های هسته 
ای حّساِس خود مجاب کند. تحریم های زیادی 
طی سال های 2۰1۰ تا 2۰13 تصویب شده که 
نس��بت به تحریم های قبل س��نگین تر و شامل 
بس��یاری از زمینه های اقتصادی، تجاری، بانکی، 
نفت و گاز و بنزین، حمل و نقل و... در ایران است 
که این خ��ود به دلیل تأمین نظ��ر آمریکا باعث 
نزدیک شدن دوس��وی آتالنتیک به یکدیگر نیز 

شده است.
نتیج��ه: به نظ��ر می رس��د اتحادی��ه اروپا با 
دیپلماس��ی تحری��م و افزای��ش فش��ار، خواهان 
جلوگی��ری از یک جن��گ احتمال��ی در منطقه 
حساس خاورمیانه است. این اتحادیه همچنین به 
دنبال هماهنگی و همراهی با آمریکا برای نش��ان 

دادن یک سیاست مش��ترک در برخورد با ایران 
می باشد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا معتقدند 
که افزایش فش��ارهای اقتصادی، مالی و سیاسی 
توانای��ی آن را دارد که س��رانجام ایران را وادار به 
عقب نش��ینی از مواضع خود کند تا غنی سازی 
با غلظت باال و فعالیت های حس��اس هس��ته ای 
را کنار بگذارد و در این میان به هیچ وجه نیازی 
به آتش افروزی و آغ��از جنگی جدید در منطقه 
حس��اس خاورمیانه و در نزدیک��ی مرزهای اروپا 

نمی بیند./پایان

**الكس�اندر ج�ورج نخس�تین ب�ار 
تحری�م«  »دیپلماس�ی  اصط�اح  از 
استفاده کرد. هدف نظری »دیپلماسی 
تحریم« منصرف کردن کش�ور هدف 
از انج�ام اق�دام ی�ا اقدام�ات معینی 
اس�ت. دیپلماس�ی تحریم دارای سه 
ویژگی اصلی اس�ت: الف( تقاضا، ب( 
تهدید و مج�ازات، ج( ایجاد فرصت 
برای موافقت. متقاعد ساختن کشور 
مقاب�ل ه�دف اس�تفاده از تهدی�د و 
تحریم اس�ت. همچنین، هزینه های 
ع�دم موافقت با تقاضاه�ای اجباری، 
بسیار زیاد اس�ت. دیپلماسی تحریم 
برآورد هزینه را روشن ساخته و سعی  
م�ی کند زمینه های تعرض و حمله را 
دور کند تا کشور هدف وادار به توقف 

فعالیت های خود شود.**
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آیا جامعه جهانی، 14 کش�وری ک�ه دارای 
سالح هس�ته ای و یا بدنبال سالح هسته ای 
هستند را رها نموده و به ایجاد فشار بر کشور 
ایرانی است که بدنبال انرژی هسته ای است؟

متاس��فانه باید گفت بله. این حقیقت دارد. این 
چهارده کشور زیر خاکستر مقاصد نظامی هسته ای 
خ��ود را دنبال می کنند و به نوآوری در س��اخت و 

تولید سالح های هسته ای نیز می پردازند.
در حال حاضر 14 کشور در زمینه سالح هسته 
ای فعالی��ت دارند و 3۰ کش��ور در زمینه ی انرژی 
هس��ته ای. از کش��ورهایی که بدنبال سالح هسته 
ای هستند 4 کشور صرفاً بدنبال مساله نظامی آن 

هستند و این یعنی تولید بمب اتم.
جاناتان گرانوف رئیس موسس��ه امنیت جهانی 
می گوید: چرا ما در مورد کشوری که ممکن است 
بدنبال س��الح هسته ای باش��د تمرکز کرده ایم در 
حالی که، کش��ورهایی دارای زرادخانه های سالح 

اتمی هستند و فشاری بر روی آنها نیست؟
وی گف��ت فقط یک درصد از زرادخانه های دنیا 
می تواند به تمدن بشری پایان دهد و برخی کشورها 
دارای سالح های سنگین هسته ای هستند و این را 

مخفی می کنند. )الجزیره(
چرا کسی به این سوال پاسخی نمی دهد که به 
راستی چرا اینگونه است؟ قدرتهای غربی خود بهتر 
از برخی از افراد ساده لوح داخلی می دانند که این 
بهانه ای، برای فشار بر ایران است، قدرت هسته ای 
برای هر کشوری ایجاد مسئولیت می کند . به هیچ 
عنوان تصور درگیری نظامی بین دو کش��ور هسته 
ای امکان پذیر نیس��ت. آیا اوالند درست می گوید 
بمب اتم تضمین کننده صلح جهانی اس��ت؟ شاید 
این حرف رئیس جمهور فرانسه صحیح باشد. ولی 

آیا این تنها راه حل است؟ مطمئناً نه.
جهان عاری از سالح غیر متعارف می توانند صلح 
واقعی را در جهان پدیدار سازد نه صلحی که آویزان 

تشر سالح هسته ای باشد.
اسامی 14 کشوری که خود دارای سالح هسته 

ای یا بدنبال آن هستند:
1- ایاالت متحده آمریکا ) آمریکا تنها کش��وری 
اس��ت که از این س��الح به صورت کامالً غنی شده 
یا به عبارتی به ش��کل بمب اتمی  بر علیه بشریت 

استفاده کرده است).
2- بریتانیا )احتمال دارد این کشور از مشتقات 
کمتر غنی شده آن بر علیه نظامیان و غیر نظامیان 

عراق اس��تفاده کرده باش��د.( این کش��ور برخی از 
مناطق اس��ترالیا را با آزمایشات هسته ای خود غیر 

قابل سکنا نموده است.
3-روسیه

4- فرانس��ه )در آزمایش��ات هس��ته ای خ��ود 
مشکالتی را برای کشور نیوزلند پیش آورد(.

5-چین
6-آلمان
7-هند

۸-بلژیک
9-هلند

1۰-پاکستان
11- ایتالیا
12- ترکیه

13- کره شمالی
14- رژیم صهیونیستی )اسرائیل(

چهار کشور آخر فقط جنبه نظامی هسته ای را 
دنبال کرده اند و اس��رائیل و کره ش��مالی صرفاً به 
تولید سالح هسته ای جهت مصارف نظامی دست 

زده اند.
ح��ال باید چ��ه گفت؟ ای��ران باید پاس��خگوی 
کش��ورهای باش��د که خود دارای سالح هسته ای 

هستند؟
نهایتاً گفته های رهب��ری در زمینه انرژی صلح 
آمیز هسته ای برای همه حجت است و پیروی همه 
وطن دوستان از ایشان چه عملی چه حرفی واجب 
است نه فقط از لحاظ شرعی بلکه از لحاظ عقلی که 
نه ویژه ی افراد متشرع بلکه همه انسانهای آزاده را 

شامل می شود.

نگاهی گذرا به کشورهای دارای انرژی هسته ای

y )نویسنده : بشرا امجدی  )دانشجوی کارشناسی مدیریت فرهنگی
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آشنایی با  اصطالحات فن آوری هسته ای 
و انرژی اتمی 

y )گردآورنده : محمد غفوری  )کارشناس ارشد روابط بین الملل
ری

فو
 غ

مد
مح

معاهده ان پی تی چیست؟
 معاهده ان پی تی مشتمل بر 11ماده است که 
س��ه ماده آن بیش��ترین چالش را به دنبال داشته 
اس��ت. براس��اس ماده چهار حق تمامی کشورها 
برای توس��عه فعالیت های صلح آمیز هسته ای به 
رسمیت ش��ناخته شده و براساس ماده شش نیز 
باید تمامی کش��ورهای دارنده س��الح هسته ای 
زمین��ه خل��ع س��الح را فراهم کنند و براس��اس 
ماده1۰ این معاهده نیز کش��ورها محق شناخته 
شده اند هرگاه که احس��اس کردند مفاد معاهده 
برخالف منافع ملی شان است از آن خارج شوند. 
اهداف اصلی این معاهده چون خلع سالح جهان، 
منع گس��ترش س��الح های هس��ته ای و استفاده 
صلح آمی��ز از ان��رژی هس��ته ای، به م��رور زمان 

منحرف شده است.
پادمان چیست؟

 پادمان در فارسی به معنای نظارت و حراست 
کردن و اس��م مصدری اس��ت که از ریش��ه فعل 
پایی��دن گرفت��ه شده اس��ت. پادمان ام��روزه در 
اصطالح ب��ه مقررات نظارت��ی آژانس بین المللی 
ان��رژی اتم��ی گفت��ه می ش��ود که ش��امل انواع 
بازرس��ی ها می شود. از زمان تاس��یس آژانس در 
س��ال1957، سامانه پادمان های آن به عنوان ابزار 
ضروری عدم تکثیر سالح های هسته ای و همکاری 
صلح آمیز هس��ته ای عمل کرده است. پیمان منع 
گسترش س��الح های هس��ته ای )NPT( انعقاد 
موافقتنامه های پادمانی )نظارتی( جامع با آژانس 
را توسط کشورهای عضو اجباری می داند. تاکنون 
سه نوع الگوی پادمانی توسط آژانس مورد تصویب 
قرار گرفت��ه  اس��ت؛ موافقتنام��ه پادمانی جامع 
مع��روف به س��ند 153، موافقتنامه پادمانی66 و 

پروتکل الحاقی54۰. 
اورانیوم چیست؟

 اورانیوم سنگین ترین عنصر رادیو اکتیو با نیمه 
عمر باال در طبیعت و ماده اصلی در فعالیت های 
هس��ته ای است که پس از انجام فعل و انفعاالتی 
که از آن به غنی س��ازی  یادمی کنند به س��وخت 
هس��ته ای تبدیل می شود. در هس��ته این عنصر 
92پروتون با بار مثبت و 143نوترون وجود دارد. 

یکی از مهم ترین خواص اورانیوم آن اس��ت که به 
ایزوتوپ ه��ای دیگر خود و عناص��ر دیگر تبدیل 
می ش��ود. اما اگر عناصر تجزیه شده را وزن کنیم، 
می بینیم که وزن مجموع آنها از وزن اولیه کمتر 
اس��ت. این تف��اوت وزن، ناش��ی از تولید جرمی 
است که براساس فرمول معروف اینشتین، انرژی 
عظیمی تولید می کند که همان انرژی هسته ای 

است. 
غنی سازی  چیست؟

 برای اس��تفاده از اجرام انرژی زا، باید اورانیوم 
تجزیه شود. اورانیومی که به خوبی تجزیه می شود، 
اورانیوم235 اس��ت. اما از هر هزار واحد اورانیوم 
موجود در طبیع��ت تنها هفت واحد اورانیوم235 
است. به این دلیل است که ما باید بتوانیم اورانیوم 
را غنی کنیم، یعنی درصد خلوص آن را به وسیله 
دس��تگاه های غنی کننده افزایش بدهیم. یکی از 
متدهای رایج برای غنی سازی  اورانیوم استفاده از 

سانتریفیوژهاست.
 سانتریفیوژ چیست؟

 سانتریفیوژ دستگاه اس��توانه ای  شکلی است 
که درس��ت مثل توربی��ن هواپیم��ا پره هایی در 
وس��ط آن وج��ود دارد. این پره ه��ا در هر دقیقه 
بی��ش از صدهزار دور چرخ��ش دارند. در نتیجه 
این چرخش، اورانیوم سنگین روی دیواره آخری 
س��انتریفیوژ قرار می گیرد و اورانیوم235 در کنار 
آن می نشیند. باید هزاران سانتریفیوژ در کنار هم 
قرار بگیرند تا ما بتوانیم با کمک مجموعه آنها که 
به آبشار های سانتریفیوژ معروف هستند، اورانیوم 
را غن��ی کنیم. یعنی با یک یا چند س��انتریفیوژ 

نمی توان اورانیوم را غنی کرد.
تفاوت رآکتورهای آب سبک و سنگین

 رآکتوره��ای آب س��بک ب��ا آب معمولی کار 
می کنند. هی��دروژن آب معمولی از یک پروتون 
تشکیل شده اس��ت اما در هیدروژن آب سنگین 
ی��ک پروت��ون و یک نوت��رون وج��ود دارد. برای 
اس��تفاده از رآکتورهای آب س��بک، ب��ه اورانیوم 
غنی ش��ده نیاز داریم اما در رآکتور آب س��نگین 
از اورانیوم معمولی می ش��ود استفاده کرد. به این 
ترتیب، در عمل استفاده از رآکتور آب سنگین، که 

ایران هم در پی آن اس��ت، نتیجه ای شبیه همان 
غنی سازی  اورانیوم را خواهد داشت. 

پلوتونیوم چیست؟
 پلوتونیوم در طبیع��ت به صورت ماده معدنی 
وج��ود ندارد ام��ا اگر ما یک نی��روگاه برق اتمی 
را ب��ه کار بیندازیم و 3۰روز پ��س از آغاز کار آن، 
س��وختش را بی��رون بیاوریم، می توانی��م مقدار 
زی��ادی پلوتونی��وم239 از آن ج��دا کنیم و این 
پلوتونیوم آنقدر غنی اس��ت که می توان مستقیما 
از آن بمب اتمی درس��ت کرد. ظاهرا همین نکته 
اس��ت که آمریکا و متحدانش را نگران راه اندازی 

نیروگاه برق اتمی بوشهر کرده است. 
سوخت هسته ای چیست؟

سوخت هس��ته ای به موادی گفته می شود که 
می توان از آنها برای تولید انرژی هسته ای استفاده 
کرد. تاکنون رایج ترین س��وخت هس��ته ای مواد 
ش��کافت پذیر مانند اورانیوم و پلوتونیوم بوده اند. 
برخی مواد مانند دوتریوم و تریتیوم و هلیوم س��ه  
که در فرایند همجوش��ی هسته ای به کار می روند 
نیز به عنوان س��وخت هس��ته ای درنظ��ر گرفته 

شده اند.
کیک زرد

 کی��ک زرد )Yellowcake( که به نام اورانیا 
)Urania( هم ش��ناخته می شود در واقع خاک 
معدنی اورانیوم است که پس از گذراندن مراحل 
تصفیه و پردازش های الزم از س��نگ معدنی آن 
تهیه می ش��ود.تهیه این ماده به منزله رسیدن به 
بخش میانی مراحل مختلف تصفیه سنگ معدن 
اورانیوم است و باید توجه داشت که برخالف باور 
رایج فاصله بس��یار زیادی برای استفاده در بمب 
اتم��ی دارد.روش تهی��ه کی��ک زرد کامال به نوع 
سنگ معدن به دست آمده بستگی دارد اما به طور 
معمول با آسیاب کردن و پردازش های شیمیایی 
روی س��نگ معدن اورانیوم، پودر زبر و زردرنگی 
به دس��ت می آید که قابلیت حل ش��دن در آب را 
ندارد و حدود ۸۰درصد غلظت اکس��ید اورانیوم 
آن خواهد بود. این پودر در دمایی معادل دو هزار 

و ۸7۸درجه سانتی گراد ذوب می شود.
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