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مقدمه
یاددممین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران اد دوایای مخت ف مورد توجاه بئایاری اد
ناظران و کارشناسان داخ ی و خارجی قرار گرفته و در این بین توجه بیشتر تح یوگران سیاسی
و امنیتی معطوف به تأثیر برنامه مئتهای بر انتخابات اد یک ساو و تاأثیر انتخاباات بار برناماه
مئتهای جمهوری اسالمی ایران اد سوی دیگر بود است در واقع ،با توجه به اممیت موضاو
مئتهای و به ویه به دلیو لضور دو کاندیدا که مر یک با رویکردی متفاوت بارای مادتی باه
عنوان دبیر شورای عالی امنیت م ی عهد دار مئهولیت مذاکر کنند ارشاد مئاتهای جمهاوری
اسالمی بود اند ،انتخابات به عرصه رقابت این دو رویکارد و معیااری بارای اردیاابی تواناایی
کاندیداما در لو و فصو مط وبتر موضو ت قی شد
گمانهدنی در مورد تأثیر متقابو برنامه مئتهای و انتخابات ریاسات جمهاوری ،اد مادتماا
قبو اد  11خرداد اد سوی تح یوگران داخ ی و خارجی آغاد شاد و باه ویاه  ،باا قطعایشادن
لضور آقای رولانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیات م ای و ماذاکر کنناد ارشاد مئاتهای
پیشین جمهوری اسالمی ایران اد یک سو و آقای ج ی ی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت م ی
و مذاکر کنند ارشد مئتهای وقت جمهوری اساالمی ایاران ،اد ساوی دیگار ،وارد مرل اهای
جدید شد با ورود این دو کاندیدا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری طبعاً موضو مئاتهای
و پیامدمای آن به عنوان مه ترین مئه ه در معرض انتخاب مردم گذاشته شد و لتی باه دیگار
مئائو و موضوعات جاری کشور نیز اد ممین داویه نگریئته شد
یاااددممین دور انتخابااات ریاساات جمهااوری در ایاران باایش اد آنکااه عرصااه رقاباات و
رویارویی کاندیدامای مطرح و یا لتی جناحمای اص ی لاک باشاد ،عرصاه رقابات و مجاالی
برای اردیابی دو رویکرد متفاوت به لو و فصو برنامه مئتهای جمهوری اساالمی ایاران باود
به عبارت دیگر ،در این انتخابات شکاف اصالحط ب -اصووگرا در لاشیه شکاف دو رویکارد
تعامو سادند  -مقاومت در برنامه مئته ای قرار گرفت و شااید باه مماین دلیاو ما باود کاه
کاندیدامای اص ی دو جناح اد اقباو کمتری برخوردار شدند توجه دقیقتر باه دنیاو انصاراف
آقای عارف به عنوان کاندیدای اص ی جناح اصالحط ب و ممچنین اقباو ک به آقاای قالیبااف
به عنوان کاندیدای اص ی جناح اصووگرا را در لقیقات مایتاوان ناشای اد اممیات مضااعف
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موضو مئتهای و لاشیهایشدن شکاف باین دو جنااح و ممچناین نتیجاه ارتقاای رقابات اد
سطح جنالی به سطح م ی ت قی کرد به عبارت دیگر ،در انتخابات ریاست جمهاوری یااددم
مردم فراتر اد رقابت جنالی وارد عرصه شدند و به رویکردی رأی دادند که به دع آنان باع
ارتقای قدرت و امنیت م ی جمهاوری اساالمی ایاران در عرصاه رویااروییماای منطقاهای و
بینالم ی خوامد شد این سبک اد رفتار رأیدمی که شاید برای اولین بار توساط ماردم ایاران
برود یافت و جای توجه و تح یو بئیار دارد ،نتایج و پیامدمای بئیاری داشت و باعا

ایجااد

و تقویت دیدگا مایی شد که بیانگر تحوو جدی و بنیادین در تعامو جمهاوری اساالمی ایاران
با محیط منطقهای و بینالم ی خود است
با توجه به اممیت موضو  ،نویئند مقاله درصدد است ضمن بررسی مبانی فکری و نظری
موضو  ،با مروری بر دیدگا مای مخت ف و سنجش اممیت آنها قباو اد برگازاری انتخاباات و
بررسی سیر تحوو و تغییر ودن آنها پ

اد  11خرداد  ،4931نشان دمد تأثیر انتخابات ریاسات

جمهوری یاددم بر لو و فصو مئه ه مئتهای جمهوری اسالمی ایاران چاه باود اسات باا
وجود اینکه خود برنامه مئتهای باع
شد و اد این لی

تغییر ترکیب صفآرایی در انتخابات ریاست جمهاوری

تبیین میزان و نحو تأثیر آن بر انتخابات نیز موضاوعی مها و قاباو توجاه

است ،اما مئه ه اص ی نگارند در این نوشتار بررسی میزان و نحو تاأثیر انتخاباات  11خارداد
 4931بر امکان لو و فصو مئه ه مئتهای جمهوری اسالمی ایران است
گرچه پ

اد مرور دیدگا ما و وضعیت قبو و بعد اد برگزاری انتخاباات ریاسات جمهاوری

میتوان گفت این متغیر تا چه لد و چگونه بر افازایش یاا کاامش امکاان لاو و فصاو برناماه
مئتهای تأثیر داشته است ،اما فرض نویئند این است که انتخاب آقای رولانی به عنوان مفتمین
رئی

جمهور اسالمی ایران باع

تقویت دمینه تعامو و افزایش امکان لو و فصو مئالمتآمیاز

مئه ه مئتهای جمهوری اسالمی ایران شد است البته ،ندم به ذکر است که ایان مقالاه باه مای
وجه به میزان توانمندی دولت یاددم برای لو و فصو موضو اشار نمیکند و فقط باا تمرکاز
بر چرخش گفتمانی و تغییر فضای داخ ی و بینالم ی به دنباو بررسی میزان امکانپذیری تحاوو
در برخورد با برنامه مئتهای جمهوری اسالمی ایران است برای رد یا تأییاد ایان فرضایه در ساه
بخش مجزا و در عین لاو مرتبط با یکدیگر ،ابتدا به بررسی دیدگا مای مخت ف نئبت به برناماه
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مئتهای جمهوری اسالمی ایران میپردادی که تأثیر انتخابات  11خرداد م در مماان چاارچوب
قابو بررسی است سپ  ،مواضع و دیدگا مای رسمی و غیررسمی بادیگران اص ی را قبو و پا
اد انتخابات مورد بررسی و تح یو قرار میدمی و در نهایت ،با مقایئه آنها بار مبناای چاارچوبی
ابتکاری به سنجش میزان و نحو تحوو در مواضع و دیدگا ما اد یک سو و تح یو تغییار شاکاف
میان کشورمای مرتبط با برنامه مئتهای ایران اد سوی دیگر میپردادی تا در نتیجاهگیاری بتاوانی
در مورد رد یا تأیید فرضیه قضاوت دقیقتری داشته باشی

الف .سیاست هستهای ایران؛ مناظرهها و نظریات
موضو مئتهای ایران بدون تردید یکی اد مئائو مه و استراتهیک بینالم ی است که لاو و
فصو یا پیچید ترشدن آن پیامدمای بئیار مهمی نه تنها برای مردم ایران ،ب که برای کاو ماردم
منطقه و ممچنین در سطح بینالم ی دارد در واقع ،موضو مئتهای ایران م در سطح داخ ی
و م در سطوح منطقهای و بینالم ی دارای آثار و تبعاتی بود و باه مماین دلیاو ما توجاه
محافو ع می و سیاسی را در داخو و خارج اد کشور برانگیخته است
اد ساو  1001میالدی که موضو مئتهای ایران به صورت گئترد در افکار عمومی مطرح
شد ،مناظر ما و نظریات مخت فی در ارتباط با موضاو شاکو گرفتاه اسات ماروری ک ای بار
ادبیات موجود نشانگر آن است که این موضو اد یک سو باع

شاکوگیاری منااظر ماایی در

مورد ابعاد تأثیرات منطقهای و بینالم ی شد و اد ساوی دیگار ،باه طبقاهبنادی دیادگا ماای
سیاسی در داخو کشور دامن دد که بر مبنای مر یک اد آنها سیاستمای مئتهای متفااوتی باه
اجرا گذاشته شد است در واقع ،به تناسب این تفاوت دیدگا ما ،جمهوری اسالمی نه باا یاک
نو  ،ب که با انواعی اد سیاستمای مئتهای مواجه بود که انتخابات ریاست جمهوری مماوار
نقشی تعیینکنند در اولویتبخشیدن به یکی اد این دیدگا ما داشته است
در محور نخئت ،مئه ه اص ی وجود ممبئتگی مثبت یا منفی بین مئتهایشدن ایران و ثبات
در منطقه خاورمیانه و نیز توادن در ساختار نظام بینالم و است بر مبناای ایان موضاو  ،منااظر
اساسی بین طرفداران نگا خوشبیناناه و بدبیناناه وجاود دارد نگاا خاوشبیناناه کاه ریشاه در
مفروضات نوواقعگرایانه نظریهمای روابط بینالم و دارد و کنت والتز را میتوان مه ترین نمایناد
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آن ت قی کرد ،بر این باور است که گئترش مئاتهای باه خاودی خاود موضاو نگارانکنناد ای
نیئت اد دید وی ،اگر ایران به دلیو نگرانیمای امنیتی خود به سمت ساخت سالح مئتهای ما
برود جای نگرانی ندارد؛ دیرا باددارندگی قطعاً مانع استفاد اد آن خواماد شاد در واقاع ،اد یاک
سو وی رفتن به سمت سالح مئتهای به دلیو نگرانیماای امنیتای ایاران را توجیاه مایکناد و اد
سوی دیگر ،در صورت تحقق چنین وضعیتی معتقد اسات کاه باه دلیاو قطعایباودن اثار منطاق
باددارندگی جایی برای نگرانی وجود ندارد به عبارت دیگر ،اد دید والتز ناه تنهاا مئاتهایشادن
ایران نگرانکنند نیئت ،ب که با توجه به مئاتهایباودن اسارائیو و در راساتای ایجااد تاوادن در
منطقه ،امری اجتنابناپذیر و لتی ندم است (ر ک)Waltz in Sagan et.al, 2007: 136-138:
ممچنانکه والتز مدعی است مئتهایشدن ایران باع

تقویت باددارندگی و ایجاد ثبات در

منطقه خاورمیانه میشود ،دیگر طرفدارن این دیدگا نیز با تأکید بر منطق بادارندگی و کاارویه
توادنبخش سالحمای مئتهای ،لرکت ایران به این سمت را نه تنها برای ایجاد ثبات منطقهای
و بینالم ی نگرانکنند نمیدانند ،ب که بر آثار ثباتبخش آن نیز تأکید میکنند (ر ک:

Russell,

)2005; Hagerty, 2009; Weiss, 2009
در نقطه مقابو این دیدگا  ،طیفی اد طرفداران نگا بدبیناناه قارار مایگیرناد کاه باا اتکاا بار
مفروضات نولیبرالیئتی بر مامیت ویرانگر سالحمای مئتهای اد یک سو و مامیت متفااوت نظاام
سیاسی ایران با ساختارمای بینالم ی موجود اد سوی دیگر تمرکز میکنناد اساکات سایگن باه
عنوان نمایند اص ی این دیدگا با این استدنو که سالحماای مئاتهای توساط دولاتماا کنتارو
نمیشوند و امکان انتقاو آن به سادمانمای تروریئتی وجود دارد ،مئتهایشدن ایران را مئاه های
خطرناک برای ثبات منطقهای و بینالم ی ت قی میکند ()Sagan et.al, 2007: 138-42
گرچه مر دو دیدگا خوشبینانه و بدبینانه برنامه مئاتهای ایاران را دارای ماامیتی نظاامی
فرض میکنند که در عمو نه دولت ایران آن را میپذیرد و نه دلیاو و ساند معتباری بارای آن
وجود دارد ،اما در این میان ،نگا بدبینانه بیشتر در معرض انتقاد است و اد واقعیتمای موجود
بیشتر فاص ه دارد با وجود ایان ،طرفاداران ایان دیادگا تحات تاأثیر فضاای سیاسای لااک
بینالم ی ،بیشتر اد طرفداران نگا نخئات مئاتند (ر ک:

;Delpech, 2007; Sokolski, 2005

 )Laipson, 2004; Farhamy, 2008, Lippman, 2004; Cordesman and Kleiber, 2007و باا
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معرفی مئتهایشدن ایران به عنوان عامو بیثباتی منطقهای ،بیاثرشادن پیماان عادم گئاترش
سالحمای مئتهای و تهاجمیترشدن رفتار ایران در عرصهمای منطقهای و بینالم ی ،در عماو
باعا

تغییار فضاای منطقاهای و باینالم ای برع یاه ایاران شاد اناد (ر ک:

;Pollack, 2007

)Ehteshami and Zweiri, 2007; Perkovich and Manzanero, 2005
جدیترین انتقاد به این مناظر آن است که طرفاداران مار دو دیادگا تاالش ایاران بارای
دستیابی به سالح مئتهای را مفروض میپندارند ،در لالی که اد یک ساو مقاماات عاالیرتباه
جمهوری اسالمی بارما بر مامیت ص حآمیز برنامه مئاتهای تأکیاد کارد اناد (ر ک :خامناهای،
4983؛  )Khamenei, 2006و آژان

بینالم ی انرژی اتمی م که نظارت کامو بر برناماهماای

ایران دارد ،بارما به صرالت تأکید کرد است که شوامدی داو بر نظامیبودن برناماه مئاتهای
ایران نیافته است ( )IAEA, 2007: 8; 2008: 5, 9البته ،مناظر مذکور بئیاری اد ابعاد و دوایای
سیاست مئتهای ایران را روشن میکند ،اما اد آنجا که صرفاً بر ابعاد منطقهای و بینالم ی ایان
موضو تأکید میکند و تنو دیدگا ما در ایاران در قبااو ایان برناماه را نادیاد مایگیارد ،در
معرض انتقاد جدی است در واقع ،بر خالف تصور طرفداران ایان دو دیادگا  ،ناه جمهاوری
اسالمی ایران سیاست مئتهای والد را در طوو ساومای گذشته دنباو کرد و نه در ایران ممه
نئبت به را مای لو و فصو موضو دیدگا والدی دارناد باه مماین دلیاو ،شااید نظارات
کئانی که بر مبنای تقئی بندی دیدگا مای داخ ی به بررسی موضو مایپردادناد اد اممیات و
اعتبار بیشتری برخوردار باشد
به عبارت دیگر ،گرچه نباید اد مناظر جدی بین دو دیدگا خوشبینانه و بدبینانه نئبت به
پیامدمای منطقهای و بینالم ی موضو بگذری  ،اما نمیتوان این واقعیت را نادید گرفات کاه
تغییرات در عرصه سیاست داخ ی ایران تأثیری تعیاینکنناد بار سیاسات مئاتهای جمهاوری
اسالمی داشته است به تعبیری« ،روابط خارجی جمهاوری اساالمی ایاران کاامالً تحات تاأثیر
سیاست داخ ی آن و تا لد دیادی متأثر اد تغییر فرایندمای منقطع دوران پ

اد انقالب اسات»

( )Halliday, 2001: 4که بدون شناخت ک ی آنها نمیتوان به لو موضو مئاتهای فکار کارد
در واقع ،ممچنانکه به قدرت رسیدن آقای المدینهاد در ساو  4981تأثیر خود را بر سیاسات
مئتهای جمهوری اسالمی ایران و نحو واکانش محایط بیرونای گذاشات ،باا انتخااب آقاای
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رولانی در ساو  4931م بار دیگر اثرات خود را آشکار میکند و باه تباع تغییار در سیاسات
مئتهای ،باید منتظر واکنشمای بینالم ی متفاوت نیز بود
با این اوصاف ،در مقابو دیدگا مای خوشبینانه و بدبینانه کاه بیشاتر بیاانگر نگرانایماای
منطقهای و بینالم ی نئبت به برنامه مئتهای ایاران مئاتند ،برخای اندیشامندان در داخاو و
خارج اد ایران بر این باورند که سیاست مئتهای ایران نتیجه نزا قدرت در داخو کشور اسات
و بر این اساس ،ممچنانکه اد تقئی بندیمای مخت ف در صحنه سیاست داخ ی ایاران ساخن
به میان میآورند ،بر تفاوت سیاستمای مئتهای جمهوری اسالمی ایران نیز تأکید میکنند بار
ممین اساس ،شهرام چوبین اد عموگرایان و اصووگرایان به عنوان دو طرف منادعه سیاسای در
داخو ایران سخن به میان میآورد که اولی درصدد اسات اد برناماه مئاتهای باه عناوان امارم
چانهدنی ،به ویه در مقابو آمریکا استفاد کند و دیگری به خودی خود آن را مدف میداند تاا
ساختار ناعادننه بینالم ی را به پذیرش قدرت ایران وادار کند ()Chubin, 2008: 58
دبیگنیو برژینئکی و رابرت گیتز با مطرحکردن اصالحط بان به جاای عماوگرایاان در مقاباو
اصووگرایان در چارچوب فوق بر این باورند که مناظر میان این دو جناح مبنای مواجهاه آنهاا باا
جامعه بینالم ی است ( )Brzezinski and Gates, 2004: 24مهران کامروا طرفین ایان منااظر را
در سه گرو طبقهبندی میکند که در نهایت در مواجهه با برنامه مئاتهای باه دو اردوگاا تقئای
میشوند اد دیدگا وی رادیکاوما ،محافظهکاران سنتی و اصالحط بان مار یاک رویکارد خاا
خود را در قباو امنیت م ی دارند ،اما در نهایات ،باین محافظاهکااران و اصاالحط باان در برخای
موضوعات اد جم ه برنامه مئتهای اتفاق نظر وجود دارد و بر این اساس ،ائتالف محافظهکااران-
اصالحط بان در موضو مئتهای در مقابو رادیکاوما قرار میگیرد ()Kamrava, 2007: 94-96
بر مبنای دیدگامی مشابه ،نادر انتصار ضمن برشمردن سه ل قه اص ی تصمی گیری درباار
برنامه مئتهای ایران ،اد محافظهکاران افراطی و اصالحط بان به عنوان دو طرف اص ی سیاسات
مئتهای جمهوری اسالمی یاد میکند که در عین اتفاق نظر در مورد پیگیاری برناماه مئاتهای
ص حآمیز ،اختالفاتی در مبانی فکری با یکدیگر دارناد ( )Entesar, 2009: 32در واقاع ،بیشاتر
این تح یوگران ،سیاست مئتهای ایران را بر مبنای میزان نفوذ و قدرت مر یاک یاا ائتالفای اد
دیدگا مای سیاسی داخ ی اردیابی میکنند بر ممین اساس ،فردریاک وری و ممکاارانش نیاز
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مناظر میان عموگرایان ،اصالحط بان و نومحافظهکاران که به ترتیب اد  4383تاا 4331 ،4331
تا  1002و اد  1002به بعد در قدرت بود اند را شکودمناد باه سیاسات مئاتهای جمهاوری
اسالمی ایران میدانند ()Wehrey et.al, 2009: 25-26
ری تکیه مناظر بر سار سیاسات مئاتهای ایاران را باین اصاالحط باان ،محافظاهکااران و
اصووگرایان میداند ( )Takeyh, 2003: 24-25; 2006: 31-56جنیو عبدو این دیادگا ماا را در
قالب اصووگرایان ،اصالحط بان و سنتگرایان تقئی بندی میکند ( )Abdo, 2004: 39دیویاد
اوچمانک نیز سه جناح اصووگرایان ،عموگرایان و اصالحط بان را به عنوان گرو مای عماد و
تصمی گیر در مورد برنامه مئتهای ایران معرفی میکند ()Ochmanek, 2007: 23
با اندکی اختالف ،برخی تح یوگران مناظر ما در مورد سیاست مئتهای ایران را بین نخبگاان
سیاسی و ع می و لتی افکار عمومی مورد توجه قرار میدمند بر مبنای این تقئی بندی ،ساعید
لطفیان تصمی گیران سیاسی ،اندیشمندان و سیاستمداران ایرانی را در دو گرو متمایز ”طرفادار“ و
”مخالف“ برنامه مئتهای تقئی بندی میکند ( )Lotfian, 2008: 160-65بار مبناای مماین روش،
لیدرع ی ب وجی رویکردما در قباو برنامه مئتهای و پیمان خ ع سالح را در قالاب دیادگا ماای
ایدئولوژیک ،واقعگرایانه و نهادی مورد توجاه قارار مایدماد ( )Balouji, 2005: 75ایان نحاو
طبقهبندی برخی اندیشمندان را به این نتیج ه رسااند کاه در ایاران اجماا نظار در ماورد برناماه
مئتهای وجود ندارد ،اما اصوو مشخصی وجود دارد که بر مبناای آنهاا فرایناد تصامی گیاری در
مورد برنامه مئتهای ایران انجام میشود ()Ehteshami and Zweiri, 2007: 125-28
بر مبنای طبقهبندی متفاوت ،لمیرا مشیرداد به بررسی گفتمانمای اساسی شکودمناد باه
سیاست مئتهای ایران میپردادد و بدین ترتیب اد سه گفتمان استقالو ،عادالت و مقاومات باه
عنوان مبانی شکودمند به مویت جمهوری اسالمی ایران سخن به میان میآورد کاه مار کادام
در دور ای اد لیات جمهوری اسالمی مبنای تصمی گیری در مورد برنامه مئتهای ایران نه تنها
بین نخبگان ،ب که در کو جامعه بود اند ()Moshirzadeh, 2007
مرور اجمالی این گرو اد نظرات و دیدگا کارشناسان و تح یوگران مئائو ایران لااکی اد
آن است که تغییر در عرصه سیاست داخ ی ایران خوا ناخوا باع

تغییر در سیاست مئاتهای

جمهوری اسالمی ایران میشود و به ممین دلیو میتوان گفت روی کار آمادن دولات یااددم
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فضای گفتمانی را به نفع ایران در سطوح منطقهای و بینالم ی تغییر داد و امکان لو و فصو
مئالمتآمیز مئه ه مئتهای ایران را افزایش میدمد با اتکا بر این دیدگا ما میتاوان اساتدنو
کرد انتخابات ریاست جمهوری ساو  4931که منجر به واگاذاری قادرت اد اصاووگرایاان باه
ائتالفی اد عموگرایان -اصالحط بان شد ،باع

تغییر در سیاست مئاتهای ایاران و باه تباع آن

نحو برخورد بادیگران منطقهای و بینالم ی خوامد شد البته ،قبو اد آنکه به صورت عم یااتی
به بررسی موضو بپردادی  ،این فقط فرضیه است به عبارت دیگر ،اکنون برای آنکه بدانی آیاا
این فرض صحیح است یا نه ،بایئتی تأثیر تغییار در عرصاه سیاسات داخ ای ایاران در نتیجاه
انتخابات ریاست جمهوری  4931را در تغییر فضای گفتمانی موجود بررسی و تح یو کنی

ب .مواضع و دیدگاهها قبل از انتخابات ریاست جمهوری
مروری بر مواضع و دیدگا کشورمای مرتبط با برنامه مئتهای ایران قبو اد برگزاری انتخاباات
ریاست جمهوری ،به خوبی نشان میدماد طارفین غربای در عاین افازایش تهدیاد و فشاار و
تحری  ،نی نگامی به انتخابات و نتیجه آن داشاتند در واقاع ،مرچناد سیاسات اعمااو فشاار و
تهدید مموار بخشی قابو توجه اد استراتهی غرب برای نتیجهگرفتن اد مذاکر با ایران بار سار
برنامه مئتهای آن بود است ،اما قبو اد دور اوو مذاکرات ایران و  2+4در آلماتی قزاقئتان کاه
رودمای  1و  8اسفند  11( 4934و  18فوریه  )1049برگزار شد ،این فشاارما و تهدیادات تاا
لدی فروکش کرد تا شاید بدین ترتیب امکان افزایش تعامو میان ایران و غرب فرام شود
این مذاکرات در شرایطی برگزار شاد کاه مناود صافآرایای کاندیاداما در انتخاباات ریاسات
جمهوری آیند مشخص نشد بود و به ممین دلیو ،طرفین غربی با بی و امید وارد مذاکر باا ایاران
شدند این تردیدما به لدی بود که لتی مئهولین روسیه را نیاز باه دلیاو عادم برناماهریازی بارای
مذاکرات به اعتراض و انتقاد واداشت در چنین شرایطی ،دور اوو مذاکرات آلماتی در فضاایی مابه
و به امید برگزاری دومین دور مذاکرات پایان یافت و گرچه با اظهار نظرمای مثبتی اد سوی مقاماات
ایرانی (ر ک :ج ی ی 4934؛ صالحی )4934 ،و لتی مئهوو سیاست خارجی اتحادیه اروپا باه عناوان
نمایند گرو  2+4ممرا بود (ر ک ،)Ashton, 2013 :اما خوشبینیمای طارفین تحات تاأثیر فشاار
محافو صهیونیئتی و ایرانستیز به سرعت رو به تغییار نهااد و باار دیگار فضاای منفای رساانهای و
سیاسی در سطوح منطقهای و بینالم ی ع یه جمهوری اسالمی ایران شکو گرفت
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نخئتین نشانهمای این تغییر را میتوان در موضعگیری منفی یوکیو آمانو ،مادیرکو آژانا
بین الم ی انرژی اتمی مشامد کرد که در نقطاه مقاباو مواضاع یاک مفتاه پایش خاود کاه اد
خوشبینی به پیشرفت در مذاکرات مئتهای ایران و قدرتمای بزرگ سخن گفته بود ،تهران را
مته کرد که «اد تاکتیکمای به تأخیر انداختن برای ارائه مجود دسترسای بادرساان باه ساایت
نظامی پارچین استفاد میکند» (آمانو)4934 ،
این موضع آمانو به ویه با توجه به جایگا لقوقی وی و نهاد متبوعش در فضای مابه پا
اد دور اوو مذاکرات آلماتی به سرعت مورد توجه محافو سیاسی و رسانهای قرار گرفت موضاع
آمانو که بهانهای برای فشار بیشاتر بار جمهاوری اساالمی ایاران شاد ،بایش و پایش اد مماه در
مذاکرات جان کری و سعود الفیصو ،ودرای خارجه آمریکا و عربئتان سعودی ،انعکااس یافات
موضع عربئتان سعودی که اد مدتما قبو تغییر یافته و در چارچوب «تهدیدآمیز» خواندن برناماه
ص حآمیز مئتهای ایران آشکار شد بود ،در سخنان خصمانه سعود الفیصو آشاکار شاد وی کاه
پیش اد آن به صرالت اد لرکت عربئتان به سمت ساخت یا خرید سالح مئاتهای در صاورت
دستیابی ایران به آن سخن گفته بود ،در مالقات با ممتای آمریکاایی خاود در خصاو

مامیات

ص حآمیز برنامه مئتهای ایران ابراد تردید کرد و مدعی شد «ایاران اد گفتگوماای مئاتهای بارای
خرید دمان به منظور پیشبرد امداف مئتهایاش استفاد میکند» (فیصو)4934 ،
این تغییر را لتی در لحن جان کری که با شرو به کار در ودارت خارجه آمریکا به دنبااو
تعامو بیشتر با ایران بود و با وجود فشار صهیونیئتما و جمهوریخوامان اغ ب اد دیپ ماسای
به عنوان را لو مئه ه مئتهای ایران سخن میگفت نیز میتوان دید وی در دیدار باا ممتاای
عربئتانی خود ضمن ق مدادکردن برنامه مئتهای ایران به عنوان «تهدیاد ع یاه صا ح و امنیات
جهانی» ،به صرالت تأکید کرد« :دمان برای لو دیپ ماتیک مئه ه مئتهای ایران محدود اسات
و پنجر برای دیپ ماسی نمیتواند برای ممیشه باد بماند» (کری)4934 ،
فاص ه دور اوو تا دوم مذاکرات آلماتی اد نظر میزان فشاارما و تهدیادمایی کاه اد جاناب
آمریکا و م پیمانان منطقهای و بینالم یاش ع یه ایران در دستور کاار قارار گرفات ،نموناهای
قابو توجه اد تشدید سیاست اعماو فشار و تهدید در عین ابراد تمایو برای ماذاکر اسات در
این دوران ،عالو بر محافو صهیونیئتی و ضد ایرانی در منطقاه ،طرفاداران پیشاین ماذاکر و
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دیپ ماسی م اد توسو به تحری و فشار و لتی تهدید نظامی رودافازون اباایی نداشاتند ایان
تغییر را لتی در لحن رئی

جمهور آمریکا در جریان سفر به اسرائیو به خوبی میتوان شاامد

بود باراک اوباما در جریان این سفر به صرالت گفت «ایران مئ ح به سالح مئتهای تهدیادی
برای اسرائیو ،منطقه و جهان است» وی ضمن مرجحخواندن را لو دیپ ماتیک بار دیگار بار
روی میز بودن تمام گزینهما تأکید کرد و لتی لق اسرائیو برای دفا مشارو اد خاود را نیاز
مورد تأکید قرار داد وی ممچنین در کنفران

خبری مشترک خاود باا نتانیاامو گفات« :بارای

ج وگیری اد دستیابی ایران به سالح اتمی مر اقدامی را که ندم باشاد باه عماو خواماد آورد»
(اوباما )4931 ،و در دیدار با دانشجویان اسرائی ی ،دستیابی ایران باه ساالح مئاتهای را باعا
جئارتبخشیدن به دولت ایران دانئت (ایران مئتهای4931 ،الف)
با وجود این مواضع متناقض و با وجود اینکاه مئاهولین جمهاوری اساالمی اد ایان گوناه
رفتارما نتیجه گرفتند که «آمریکا خوامان به نتیجه رسیدن مذاکرات مئتهای نیئت» (خامناهای،
 ،)4931در لالی که جمهوری اسالمی ایران خود را برای دور دوم مذاکرات در آلمااتی آمااد
میکرد ،اد یک سو فشار صهیونیئتما و اد سوی دیگر ،طرفداران آنها در آمریکا و منطقه ع یه
ایران در لاو گئترش بود
پیشنهاد اعماو تحری مایی سختگیرانه توساط دو ساناتور آمریکاایی کاه لتای معاامالت
جمهوری اسالمی ایران با یورو را نیز مدف قرار مایداد (صادای آمریکاا )4931 ،و ممچناین
موضعگیری برخی مقامات آمریکایی در لمایت اد اپودیئیون ایران و پیشنهاد به دولت ایانت
متحد برای تقویت و تشویق آنها برای یکپارچگی در مقابو دولت جمهاوری اساالمی کاه در
واقع لکایت اد عم یاتیشدن تهدیدمای آمریکا ع یه ایران داشت (ایاران مئاتهای4931 ،ب)،
مرل ه بعدی این سیاست بود
این مواضع به قدری فضا را برای مذاکر و دیپ ماسی تنگ کرد که لتی دور دوم مذاکرات
آلماتی را نیز تحت تأثیر قرار داد با وجود اینکه در مذاکرات مذکور آقای ج ی ی ،مذاکر کنناد
ارشد جمهوری اسالمی ایران ،اعالم کرد «ک ید لو مذاکرات رو به ج و یک ک ماه اسات و آن
م اینکه  2+4صریحاً بگوید لق غنیسادی ایران را قباوو دارد» (ج ی ای ،)4931 ،اماا طارف
مقابو لتی اد پذیرش چنین لقی نیز طفر رفت
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نتیجه این سیاست اعمااو فشاار و تهدیاد آن باود کاه نماینادگان ایاران و  2+4در پایاان
مذاکرات آلماتی  ،1ضمن تأیید فاص ه میان دیدگا مای دو طرف و لتی بادون تعیاین دماان و
مکان بعدی ،فقط اعالم کردند که مذاکرات پ

اد مشورت کااترین اشاتون باا ودرای خارجاه

غربی ادامه پیدا خوامد کرد (ایران مئتهای4931 ،ج؛ 4931د؛ دنیای اقتصااد )4931 ،در واقاع،
بر خالف فضای پ

اد مذاکرات آلماتی  4که منود م امید به لو و فصو موضو مئتهای و

به نتیجه رسیدن مذاکرات وجود داشت ،پ

اد دور دوم مذاکرات ،چش انداد مبه تر شد؛ لتی

منابع خبری اد تعابیری چون بن بئت یاا وقفاه در ماذاکرات ساخن باه میاان آوردناد (ایاران
دیپ ماسی4931 ،الف) و بار دیگر ،سنای آمریکا برای وضع تحری ماای بایساابقه ع یاه ایاران
دست به کار شد
در چنین شرایطی ،لتی اد الگوی کر شمالی به عنوان آیند برنامه مئتهای ایران سخن باه
میان آمد و سیاستمداران و تح یو گران غربی با ایان ادعاا کاه ایاران اد نحاو واکانش جامعاه
بینالم ی به کر شمالی درس میگیرد ،خواستار شدت عمو بیشتر م در مقابو کر شامالی و
م در مقابو ایران شدند (عابدینی و روشندو)4931 ،
با آشکارشدن لضور برخی چهر مای سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ،لادسماا و
تح یوما در مورد تأثیر انتخابات بر برنامه مئتهای آشکارتر شد و به ویه دمانی کاه دو چهار
اص ی درگیر در مذاکرات مئتهای ایران با غرب طی دمه گذشته پا به میدان رقابات انتخاباات
ریاست جمهوری گذاشتند ،این دیدگا تقویت شد کاه انتخاباات آیناد بایش اد آنکاه عرصاه
رقابت دو جناح اصووگرا و اصالحط ب باشد ،عرصه دورآدمایی دو رویکرد متفاوت در لو و
فصو موضو مئتهای است
با وجود اینکه قبو اد ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری نیز برخی مراکز فکاری و
پهومشی یا تح یوگران ایرانی و غربی را لو را در بادکردن رامی باه ساوی تعاماو باا ایاران
میدیدند و اد مذاکر ایران و آمریکا به عنوان بهترین روش لو مئه ه سخن به میان میآوردند
(ر ک :کراکار4931 ،؛ والات4931 ،؛  ،)Nasr, 2013; Takeyh, 2013اماا تأکیاد بار ماذاکر و
دیپ ماسی به عنوان بهترین گزینه ،در خوشبینانهترین وضاعیت ،دماانی ماورد توجاه جادی و
فراگیر قرار گرفت که مشخص شد ممکن است نتیجه انتخابات به گونهای دیگر رق بخورد
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نخئتین نشانهمای این تغییر رویه اد دمانی آشاکار شاد کاه آقاای رولاانی مئاهوو پیشاین
مذاکرات مئتهای ایران با غرب در اواخر فروردینما  ،لضور خود را در انتخاباات رساماً اعاالم
کرد واکنش رسانهما و تح یوگران مئائو ایران به این لضور اد ممان ابتدا مثبت بود و لتای در
بدترین وضعیت گفته میشد با لضور رولانی در عرصه انتخابات ،موضو مئاتهای باه عناوان
مبنای رقابت مورد توجه قرار میگیارد (ر ک :آفتااب نیاود4931 ،؛ دیپ ماسای ایرانای4931 ،ب)
آنچه این نو نگرش را تقویت میکرد ،قطعی ت قیشدن لضور آقای ج ی ای باه عناوان مئاهوو
وقت مذاکرات مئتهای ایران با  2+4به عنوان یکی دیگر اد کاندیدامای مطرح در انتخابات بود
با اعالم کاندیداتوری آقای ماشمی رفئنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ،این تغییار نگارش
بیش اد پیش تقویت شد ،اما پ

اد آنکه صاللیت وی برای لضاور در انتخاباات توساط شاورای

نگهبان تأیید نشد ،بار دیگر نگا ما تغییر کرد با لضور آقای ماشمی رفئنجانی تح یاوگاران غربای
در عین تأثیر لضور وی بر مذاکرات ایران و آمریکا سعی کردند بر این بااور پافشااری کنناد کاه باا
وجود نقش تعیینکنند رمباری در سیاسات مئاتهای ایاران ،در صاورت پیارودی ماشامی شاامد
تغییراتی قابو توجه در روابط ایران و آمریکا خوامی بود (دیپ ماسی ایرانی4931 ،د)
چنین تح یومای خوشبینانهای در شرایطی اد سوی تح یوگران و لتی سیاساتمداران غربای
در لاو افزایش بود که در نقطه مقابو ،اد یک سو طرفداران مقاومات بار سار سیاسات مئاتهای
جاری در داخو و طرفداران مقاب ه سرسختانه و لتی نظامی با ایران در خارج نیز به فعالیت خاود
ادامه میدادند در داخو ،آقای ج ی ی به عنوان کاندیدای شاخص طرفدار تداوم سیاست مئاتهای
موجود به صرالت اد «مقاومت در مقابو غرب» به عنوان دستور کار خود در صورت پیارودی در
انتخابات سخن به میان میآورد (ج ی ی )4931 ،و در مقابو ،رسانهما و تح یوگاران غربای نیاز اد
تذکر تبعات شکئت دیپ ماسی در لو موضاو مئاتهای (راس ،)4931 ،چاالش ایاران پا

اد

المدینهاد برای ص ح و امنیت جهان ( ،)Eldar, 2013موضع مشترک توآویو و ریااض در قبااو
تهران (افتخاری4931 ،ب) ،مجهزکردن توآویو در مقابو ایران ( )Goldberg, 2013و لتای طارح
سناریومای لم ه نظامی به ایران (ر ک )Rozen, 2013; Haaretz, 2013 :سخن میگفتند
در مجمو  ،با وجود اینکه مواضع کشورما و ممچنین دیادگا کارشناساان و تح یاوگاران
مرتبط با موضو مئتهای جمهوری اسالمی ایران قبو اد انتخابات ریاسات جمهاوری یااددم
متنو و متفاوت بود و باید بین مواضع روسیه و چین اد یک سو و آمریکا ،اروپاا و اسارائیو اد
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سوی دیگر تفاوت قایو شد ،اما خط فکری برجئته در طیف دوم اغ ب مبتنای بار توساو باه
اقدام نظامی ،تهدید نظامی و تشدید فشار و تحری بود البته ،توسو به اقدام نظامی یا تهدید به
آن اد جانب این افراد و کشورما به دو منظور متفاوت به کار برد میشد ،یکی به منظور توقف
برنامه مئتهای ایران و دیگری برای وادارکردن جمهوری اسالمی برای امتیاددادن در ماذاکرات
به عبارت دیگر ،طیفی اد دیدگا ما و مواضع بر این باور بودند که چون جمهاوری اساالمی در
مذاکرات لاضر به می نو عقبنشینی نیئت ،بنابراین باید با توسو به اقادام نظاامی ماانع اد
پیشرفت در برنامه مئتهای آن شد و طیف دیگر معتقد بودند با تشدید تهدیاد نظاامی بایئاتی
ایران را لاضر به عقبنشینی اد مواضع خود در مذاکرات با  2+4کرد
طیف رادیکاو این مواضع و دیدگا ما بیشتر اد جانب جنااح سیاسای تنادرو در اسارائیو و
جمهوریخوامان آمریکا مطرح میشد که در میان برخی م پیمانان منطقهای آنهاا اد جم اه در
عربئتان سعودی و لتی برخی سران کشورمای لود خ یج فارس نیز قابو رؤیت بود و طیف
دوم را میتوان در میان جناحمای میانه در این کشورما و ممچناین در باین اغ اب کارشناساان
مرتبط با مئه ه مئتهای ایران مشامد کرد لاو باید دید انتخابات ریاست جمهاوری یااددم
چه تأثیری در این مواضع ایجاد کرد

ج .مواضع و دیدگاهها پس از انتخابات ریاست جمهوری
با وجود اینکه کشورمای غربی و به ویه آمریکا پ

اد مذاکرات آلماتی بر شدت عماو خاود

ع یه جمهوری اسالمی ایران افزودند تا بدین ترتیاب ماانع اد پیشارفت در برناماه مئاتهای آن
شوند ،اما نی نگامی م به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران داشتند البتاه ،مارور
مواضع رسمی و ممچنین دیدگا کارشناسان و تح یوگران غربی به خوبی نشان میدمد انتظاار
آنها اد انتخابات ریاست جمهوری بیش اد آنکه برای تغییر دموکراتیک باشد ،برای گشود شادن
رودنهمای شکاف در جامعه ایاران و ممچناین تعمیاق شاکاف باین لاکمیات و ماردم بارای
بهر برداری در راستای امداف خود بود
جمهااوری اسااالمی ایااران در لااالی در خردادمااا  4931وارد عرصااه انتخابااات ریاساات
جمهوری میشد که اد یک سو منود وقایع ناگوار پا

اد انتخاباات  4988را فراماوش نکارد
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بود و آثار دیانبار آن را در عرصهمای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی به وضوح دید بود
و اد سوی دیگر ،در محیط پیرامونی خود شامد تغییراتی اساسی در لکومتماای موجاود ،باه
دلیو ایئتادن در مقابو خواست مردم بود ممچنین ،در ممین شرایط جمهوری اسالمی ایران به
دلیو تشدید فشارما و تحری مای بینالم ی دچار نابئامانیماایی در عرصاهماای اجتمااعی و
اقتصادی شد بود که اد دید کارشناساان غربای و لتای برخای کارشناساان و فعاانن سیاسای
داخ ی میتوانئت دمینه را برای تکارار لاوادپ پا

اد انتخاباات  4988و ب کاه شادیدتر و

فراگیرتر اد آن فرام کند در واقع ،این شرایط و دمینهما بئیاری اد سیاستمداران و تح یوگران
غربی را به این نتیجه رساند بود کاه انتخاباات ریاسات جمهاوری یااددم در ایاران تاأثیری
تعیینکنند بر برنامه مئتهای جمهوری اسالمی خوامد داشت
با جدیترشدن رقابتمای انتخابااتی و قاوتگارفتن امکاان پیارودی کاندیادامای متمایاو باه
اصالحط بان و عموگرایان ،لحن گزارشما و تح یوما نیز جدیت و صرالت بیشتری پیدا مایکارد
سخنگفتن اد «تکرار را کندی در برخورد با شوروی در روابط ایران و آمریکاا» (دیپ ماسای ایرانای،
4931ج) و «لزوم برقراری روابط دیپ ماتیک کامو میان دو کشور» ( )Purzychi, 2013یاا توصایه باه
«تنظی مجدد روابط ایران و آمریکا» (افتخاری ،)4931 ،نشانهمای آشکاری اد این تغییر لحن بود کاه
پ

اد مشخصشدن نتیجه انتخابات به شدت رو به فزونی نهاد و لتی باعا

چارخش آشاکار در

مواضع طرفدارن استفاد اد گزینه نظامی نیز شد
پ

اد اینکه نتیجه انتخابات ریاسات جمهاوری یااددم در ایاران مشاخص شاد و آقاای

رولانی به عنوان مفتمین رئی

جمهور ایران معرفی شد ،در عین لاو که پیامماای تبریاک اد

طرف مقامات کشورما و شخصیتمای بینالم ی روانه ایران میشد ،اولین واکنشما لکایات
اد سردرگمی بئیاری اد تح یو گاران و سیاساتمداران غربای داشات برخای محافاو خباری و
سیاسی لتی اد پیارودی آقاای رولاانی باه عناوان «نتیجاهای غیرمنتظار » یااد کردناد (ر ک:
خبرگزاری مهر4931 ،؛  )Maloney, 2013; Asteraky, 2013و به تادریج ساعی کردناد اخباار
خود را به گونهای جهت دمند که نشانگر تأیید مواضع پیشین آنها باشد نخئتین موضوعی که
میتوانئت دستاویز چنین تغییری باشد ،برجئتهکردن تأثیر تحری ما بر پیرودی آقای رولاانی
بود در واقع ،آنها در اقدام واکنشی سعی کردند چنین وانمود کنند که رأی به رولانی پاساخی
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به تحری ما بود ( ،)Ross, 2013اما لتی به این لد م بئند نکردند و به ویه جناح تندرو و
بدبین در آمریکا ،اسرائیو و ممچنین برخی کشورمای منطقه ،به تادریج تاالش خاود را بارای
لفظ فضای موجود ع یه ایران آغاد کردند
پیشگام این مخالفت بنیامین نتانیامو ،نخئتودیر اسرائیو و رسانهما و محافو صهیونیئتی
در آمریکا و اروپا بودند که در عین ناتوانی اد پنهانکردن خش خود اد نتیجه انتخاباات تاالش
گئترد ای را برای ج وگیری اد نزدیکشدن ایران و آمریکا آغاد کردند نتانیامو و م فکارانش
کوشیدند چنین وانمود کنند که تغییر دولت در ایران می تأثیری بر سیاست مئتهای جمهوری
اسالمی نخوامد داشت و سخنان رولانی فقط ژستی برای خرید دمان است (نتانیاامو)4931 ،
ممگام با وی ،برخی نمایندگان کنگر آمریکا نیز تالش برای تشدید تحری ما را آغاد کردند تاا
مبادا چنین ت قی شود که فضای تهدید و تحری شکئته شد و آمریکا باید با ایران کناار بیایاد
(ر ک :آخرین نیود4931 ،؛ دیپ ماسی ایرانای4931 ،ماا) برخای محافاو سیاسای و خباری در
کشورمای عرب منطقه نیز در عین انعکاس این دیدگا ما ،مواضع مقاماات کشاورمای خاود را
نیز به صورت ت ویحی در ممین راستا بیان میکردند (ر ک :الحیات4931 ،؛ النهار)4931 ،
در نقطه مقابو این طیف افراطی که قبو اد انتخابات ریاست جمهوری به کمتار اد جناگ و
توسو به اقدام نظامی برع یه ایران راضی نمیشدند و طبعااً پا

اد انتخاباات نیاز بایئاتی باه

تالش خود برای ممانعت اد تغییر فضا به نفع ایران ادامه میدادند ،طیف گئترد و رودافزونای
اد مقامات و تح یوگران سیاسی و استراتهیک غربی قرار گرفتند که تغییر در مواضع آنها نئبت
به قبو اد انتخابات را به خوبی میتوان شامد بود
دنی

راس که مشاور اوباما در امور خاورمیانه در دور اوو ریاست جمهاوری وی باود و

لتی در رودمای پ

اد انتخاب آقای رولانی میکوشید این انتخاب را نتیجه تشدید تحری ما

ع یه ایران ج و دمد ،چنان تغییر موضع داد که مقاومت کنگر در مقابو اوباما بارای تعاماو باا
ایران را تضمینکنند شکئت دیپ ماسی ت قی کرد و اد آنها خواست اد سیاست اوباماا در قبااو
دولت رولانی لمایت کنند (راس )4931 ،این نو تغییار موضاع باه تادریج چناان در میاان
سیاستمداران و کارشناسان و تح یوگران قوت گرفت که بیشتر آنها اد ضرورت اتخاذ رویکارد
جدید و مبتنی بر تعامو دولت آمریکا و اتحادیه اروپا با دولت رولانی سخن به میاان آوردناد
(ر ک :موسویان4931 ،؛ سامور4931 ،؛ لوئرد و دیگران4931 ،؛ )Walt, 2013
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این موج خوشبینی چنان به سرعت گئترش یافت که اد فرانئوا نیکولو ،سفیر سابق فرانئاه در
ایران تا کاترین اشتون ،مئهوو سیاست خارجی اتحادیه اروپاا و لتای مشااوران امنیات م ای ساابق
آمریکا و بئیاری دیگر اد سیاستمداران غربی را نیاز باه صاف طرفاداران لاو و فصاو دیپ ماتیاک
موضو سوق داد فرانئوا نیکولو بر امیدواری اروپاییما به رولانی بر لاو و فصاو مئاالمتآمیاز
موضو تأکید کرد (نیکولو ،)4931 ،اشتون اد اعالم آمادگی کامو و انتظار  2+4برای مذاکر با دولات
جدید ایران سخن گفت ( ،)Ashton, 2013برنت اسکوکرافت و دبیگنیو برژینئکی ،مشااوران اسابق
امنیت م ی آمریکا ضمن دعوت نمایندگان کنگر به لمایات اد دیپ ماسای ،لتای پیشانهاد مالقاات
مئتقی بین اوباما و رولانی را مطرح کردند ()Scowcroft and Brezinski, 2013
در چنین فضایی که امید برای لو و فصو دیپ ماتیک مئه ه مئتهای ایاران در لااو افازایش
بود ،سیاستمداران و دیپ ماتمای برجئته غربای چاون یوشاکا فیشار ( ،)Fischer, 2013خااویر
سوننا ( )Solana, 2013و جک اساتراو ( )Straw, 2013نیاز باا تأکیاد بار نگاا خاوشبیناناه ،اد
ضرورت توجه مقامات غربی برای استفاد اد فرصت لضور رولانی ساخن باه میاان آوردناد و
لتی سخنگوی ودارت خارجه آمریکا نیز ضمن تأکید بار ماذاکر اعاالم کارد «روی کاار آمادن
لئن رولانی فرصتی است تا ایران به سرعت در جهت رفع نگرانیماا درباار برناماه مئاتهای
خود لرکت کند» ( )Psaki, 2013در واقع ،ماوجی کاه توساط ماردم ایاران در یااددممین دور
انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شد ،چنان افکار عمومی بینالم ی را تحت تأثیر قرار داد که ناه
تنها شخصیتمای سیاسی و دیپ ماتیک و تح یوگران مئائو ایاران ،ب کاه لتای مراکاز فکاری و
ع می و ممچنین رسانهای غربی را نیز به سخنگفتن اد اممیت و ضرورت تغییر مئایر در مقاباو
ایران تشویق کرد (ر ک)Guardian, 2013; Foreign Policy, 2013; Financial Times, 2013 :
این تغییر را لتی در لحن اظهارات نمایندگان کشورمای غربی در ج ئاه اساتما گازارش
کمیته تحری ایران در شورای امنیت سادمان م و نیاز مایتاوان دیاد در ایان ج ئاه ،نمایناد
آمریکا اعالم کرد «ما معتقدی دیپ ماسی بهترین را برای رسیدن باه را ل ای جاامع و فراگیار
برای رفع نگرانیمای جدی جامعه بینالم ی است ماا بایئاتی اد نشاانهماای ساادند ای کاه
میتواند ایران را وارد تعام ی لقیقی و جدی با جامعه بینالم ی کند استقباو کنی اگار ایاران
این روش را انتخاب کند ،آنگا آمریکا را شریک عالقهمند خوامد یافت» و نمایند بریتانیا نیاز
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اعالم کرد« :انگ ی

ممچنان متعهد به یافتن را لو ص حآمیاز و اد را ماذاکر بارای موضاو

اتمی ایران است اگر ایران آماد است به طور جادی در ماذاکرات درباار موضاو اتمایاش
شرکت کند ،ما آماد ای که به آن با لئن نیت پاسخ دمی » ()Security Council, 2013
م دمان با این تغییر فضای بینالم ی ،لتی برخی اقدامات عم ی مانند لغاو تحاری مفات
شرکت و بانک ایرانی در دادگا عمومی اروپا و اجاد آمریکا به د کشور اروپایی برای واردات
نفت اد ایران نیز انجام شد و گزارش مدیر کو آژانا

باینالم ای انارژی اتمای ما در باین

تح یوگران ایرانی دارای لحن مثبت اردیابی گردید (ایران مئتهای 4931 ،؛ بهشتیپور)4931 ،
برداشت کارشناسان و تح یوگران ایرانی اد این تحونت و ممچنین ،تحرکات در داخو کشاور
توسط تی جدید دولت این بود که نگا امنیتی به مذاکرات مئتهای باه پایاان رساید (امیادی،
 )4931و پروند مئتهای در فرصتی کوتا قابو لو است (مجد و معصومی )4931 ،این گونه
اردیابیما به تدریج اد گمانهدنی فراتر رفت و به صورت رودافزون بر امید به لاو دیپ ماتیاک
مئه ه مئتهای ایران افزود؛ ممان نتیجهای که در نهایت پ

اد چند دور مذاکر در ژنو منتهای

به توافق ایران و  2+4برای لو دیپ ماتیک موضو شد با ایان تغییارات چشا اناداد جدیادی
پیش روی ایران و جامعه بینالم ی ایجاد شد که در اداماه باا مقایئاه آن باا وضاعیت قباو اد
انتخابات باید ببینی مئیر لرکت در آیند به کدام سمت پیش میرود

د .مقایسه مواضع و دیدگاهها قبل و پس از انتخابات ریاست جمهوری
یاددممین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران که باع

تغییر در فضای سیاسی شد و باا

انتقاو دموکراتیک قدرت اد اصووگرایان به ائتالفی اد عموگرایان و اصاالحط باان را را بارای
تغییر در سیاست مئتهای جمهوری اسالمی ایران آمااد کارد ،نقاش شاگرفی در شاکوگیاری
فضای مثبت بینالم ی به نفع ایران داشت مرچند بعد اد انتخاباات نیاز نگاا ماای بدبیناناه و
محتاطانه به ک ی کنار گذاشته نشدند ،اما با شرو به کار دولت تدبیر و امید ،تقریباً آشکار شاد
که اد یک سو این دولت اراد ای جدی برای لو و فصو مئالمتآمیز موضو دارد و اد ساوی
دیگر ،طرفین غربی نیز به دنیو مخت ف تمایو بیشتری برای پایاندادن به این مئه ه دارناد در
واقع ،تا لدی مشخص شد که مئیر لرکت طرفین به سمت تعامو و لو دیپ ماتیک موضاو
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است ،اما تح یو این تغییر اد خالو مقایئه وضعیت پیش و پ

اد انتخابات ،ما بادیهیباودن

این مئه ه را فرومیریزد و م مئیر آیند را تا لد دیادی ترسی مایکناد بارای دساتیابی باه
چنین تح ی ی در ادامه اد دو چارچوب تح یو کمی مواضع و تح یاو شاکاف باین کشاورمای
مرتبط با برنامه مئتهای ایران استفاد میشود

 .1مقایسه و تحلیل کمّی مواضع رسمی
در بخش دوم به صورت ک ی به بررسی مواضع کشاورمای مارتبط باا برناماه مئاتهای ایاران
پرداخته شد و مشخص گردید لتی به صورت ک ی نیز تغییر مواضع را میتوان مفروض ت قای
کرد ،اما برای آنکه این ادعا پشتوانه ع می و منطقی داشته باشد که بتوان بر مبنای آن باه تبیاین
وضعیت آیند پرداخت ،در این بخش ابتدا مواضع کشورمای مرتبط با برنامه مئتهای ایاران را
در مفت مقوله رتبهبندی میکنی و با تعیین نمر برای مر یک به بررسی تغییرات صورتگرفته
در این دمینه میپردادی در واقع ،مریک اد اعضای  2+4و اسارائیو باه عناوان طارفین مقاباو
ایران در دوران قبو و پ

اد انتخابات ،مواضعی در مقابو سیاست مئتهای ایران داشتهاناد کاه

این مواضع در مفت سطح قابو رتبهبندی است
مرور ک ی مواضع کشورمای مخت ف در قباو برنامه مئتهای ایران نشان میدمد ساختتارین
یا به عبارت دقیقتر ،خصمانهترین موضع در قباو ایران «توسو به اقادام نظاامی» باود اسات کاه
مرچند می گا اتفاق نیفتاد  ،اما مموار طرفدارانی به ویه در اسارائیو و آمریکاا و لتای برخای
سران کشورمای عرب منطقه داشته است گزینهمای «تهدید به اقدام نظاامی» و «اساتفاد اد امارم
فشار و تحری » به عنوان دو رویکرد کمتر خصمانه ،مموار اد جانب کئانی که مخالف پیشارفت
در برنامه مئتهای جمهوری اسالمی ایران بود اند ،در دستور کار قرار داشته که میتوان آنهاا را در
رتبهمای بعد قرار داد در موضعی میانه ،برخی کشاورمای مارتبط باا برناماه مئاتهای ایاران بار
«پذیرش لق ایران» برای برخورداری اد انرژی ص حآمیز مئتهای به صورت ک ی تأکید داشتهاناد
که آن را در رتبه چهارم قرار میدمی و ممچنین با تفکیک رویکرد کشورمایی که «غنیساادی تاا
 2درصد» توسط ایران را میپذیرند و آنهایی که «غنیسادی بیش اد  2درصد» را نیاز قاباو قباوو
میدانند ،این دو موضع را نیز در رتبهمای پنج و شش قرار مایدمای و رتباه آخار ما کاه در
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منتهیالیه طیف موافقان قرار میگیرد ،رویکرد «تعامو سادند » است این رویکردما را به ترتیب اد
خصمانهترین تا مئالمتآمیزترین ،در جدوو دیر میتوانی رتبهبندی کنی
مر یک اد این مواضع یا رویکردما در بین کشورمای مرتبط باا برناماه مئاتهای ایاران ،در
سطوح مخت ف مورد توجه قرار گرفتهاند که آنها را نیز در مفت گزینه موافقت کامو ،موافقات
مشروط ،موافقت پنهان ،بیطرف ،مخالفت پنهان ،مخالفت مشروط و مخالفت کامو ،رتبهبنادی
و به ترتیب اد  +9تا  -9نمار گاذاری مایکنای بادین ترتیاب ،بار مبناای ایان رتباهبنادی و
نمر گذاری که بر مبنای ترتیب اممیت و ودن در جدوو سمت چپ دیر آماد اناد ،مایتاوانی
مواضع مر یک اد کشورمای مذکور را در دوران قبو و پ

اد انتخابات مشخص کنی

رویکرد

موضع

نمره

توسل به اقدام نظامی

موافقت کامل

3

تهدید به اقدام نظامی

موافقت مشروط

2

اعمال فشار و تحریم

موافقت پنهان

1

پذیرش حق ایران

بیطرف

0

غنیسازی تا  5درصد

مخالفت پنهان

-1

غنیسازی بیش از  5درصد

مخالفت مشروط

-2

تعامل سازنده

مخالفت کامل

-3

ممچنانکه در بخش قبو م با استناد به مواضع رسمی نشان داد شد ،دولت ایانت متحد
آمریکا قبو اد انتخابات ریاست جمهوری به صورت مشروط موافق کاربرد نیروی نظاامی باود،
مموار تهدید به اقدام نظامی میکرد ،با سیاست فشار و تحری موافقت کامو داشت ،باه مای
وجه لاضر به پذیرش لق ایران در برخورداری اد انرژی صا حآمیاز مئاتهای نباود ،مخاالف
کامو غنیسادی در ایران چه در سطح  2درصد و چه  10درصد بود و با ایان مواضاع ،قاعادتاً
جایی برای تعامو سادند با ایران م وجود نداشت
موضع اتحادیه اروپا قبو اد انتخابات ریاست جمهوری بئیار نزدیک به موضع آمریکا باود
انگ ی  ،فرانئه و آلمان ،به عنوان سه کشور اروپایی که مموار در مذاکرات مئتهای باا ایاران
شرکت داشتهاند و موضع آنها اد طریق مئهوو سیاست خارجی اتحادیه اروپا ممامنگ میشود،
به صورت مشروط ،موافق توسو به اقدام نظامی بودند ،اد تهدید به اقادام نظاامی باه صاورت
مشروط لمایت میکردند ،بخشی اد سیاست فشار و تحری ع یه ایران بودند ،اد پاذیرش لاق
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مئتهای جمهوری اسالمی ایران لتی بر اساس معامد منع گئترش سالحمای مئتهای امتناا
میکردند ،با غنیسادی در مر سطح آن در ایران مخالفات کاماو داشاتند ،اماا گاامی اد تعاماو
سادند با ایران در صورت تع یق کامو فعالیتمای مئتهایاش نیز لمایت میکردند
موضع روسیه و چین قبو اد انتخابات ریاست جمهوری با مواضع آمریکاا و اروپاا تفااوت
داشت و آنها با اندکی تفاوت با تأکید بر تعامو با ایران ،می گا موافق توسو باه اقادام نظاامی
نبودند و لتی تهدید به اقدام نظامی را نیاز باعا

پیچیاد ترشادن مئاه ه و عاماو ناکاامی در

مذاکرات ت قی میکردند این دو کشاور در عاین مقاومات در مقاباو سیاسات اعمااو فشاار و
تحری  ،به دلیو در معارض خطار افتاادن مناافع خاود ،در برخای ماوارد اد لاق ایاران بارای
برخورداری اد انرژی ص حآمیز مئتهای و لتی غنیسادی تا سطح  2درصاد نیاز باه صاورت
مشروط لمایت میکردند ،اما آنها نیز مخالف غنیسادی بیش اد  2درصد توسط ایران بودند
افراطیترین مواضع در قباو برنامه مئتهای ایران قبو اد انتخابات ریاست جمهوری توساط
سیاستمداران اسرائی ی اتخاذ شد بود آنها با جانبداری و لتی تحریک توسو به اقادام نظاامی،
مموار بر طبو جنگ با ایران میکوبیدند و لتی تهدید به اقادام نظاامی بادون عماو باه آن اد
جانب آمریکا و اروپا را عامو پیشرفت برنامه مئتهای ایران میدانئتند سیاستمداران اسارائی ی
در عین نارضایتی اد فشار و تحری به این دلیو که دمان بیشتری در اختیار ایران بارای تکمیاو
تأسیئات مئتهایاش قرار میدمد ،با تشدید آنها موافقت کامو داشتند و طبعاً لق ایران بارای
غنیسادی در مر سطحی و لتای اساتفاد اد انارژی صا حآمیاز مئاتهای را نیاز باه رسامیت
نمیشناختند و تعامو با جمهوری اسالمی را تهدیدی برای خود ت قی میکردناد مواضاع ایان
کشورما قبو اد انتخابات را بر مبنای جداوو فوق میتوان چنین نمر گذاری کرد:
کشورها مواضع

اقدام نظامی

تهدید نظامی

فشار و تحریم پذیرش حق ایران غنیسازی تا  %5غنیسازی تا  %20تعامل سازنده

آمریکا

2

2

3

-3

-3

-3

-3

اسرائیل

3

3

3

-3

-3

-3

-3

اتحادیه اروپا

2

2

3

-2

-3

-3

2

چین

-3

-2

1

2

-2

-3

3

روسیه

-3

-2

1

2

-2

-3

3
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ممچنانکه با نگامی اجمالی به جدوو فوق میتوان درک کرد ،موضاع آمریکاا ،اسارائیو و
اتحادیه اروپا به سه گزینه خصمانه و ساختگیراناه مثبات و باه گزیناهماای مئاالمتآمیاز و
ممکاریجویانه منفی بود ،در لالی که موضع چاین و روسایه نئابتاً متعاادوتار باود و ساعی
میکردند اد مر دو طیف این مواضع در لد میانه برای پیشبرد امداف خود اساتفاد کنناد ،اماا
انتخابات ریاست جمهوری  11خرداد  ،4931تغییری اساسی در ایان مواضاع ایجااد کارد بار
مبنای فرضیه مقاله ،چنانچه این مواضع پ

اد انتخابات به گونهای دستخوش تغییر شد باشاند

که التماو توسو به گزینهمای ممکاریجویانه بیش اد گزینهمای سختگیرانه شد باشد ،روی
کار آمدن دولت تدبیر و امید باع

تقویت دمینهمای تعاماو و افازایش التمااو لاو و فصاو

مئالمتآمیز مئه ه مئتهای ایران شد است لاو بایئتی با بررسی مواضع این کشاورما دیاد
چه تغییراتی در این دمینه رخ داد است
ممچنانکه در بخش سوم نشان داد شد ،پ

اد انتخابات ریاست جمهاوری در ایاران ناه

تنها دولتمردان آمریکا دیگر اد اقدام نظامی ع یه برنامه مئتهای ایران سخن باه میاان نیاوردناد،
ب که آشکار و پنهان سعی کردند سیاستمداران اسرائی ی و برخی جنگط بان در داخو آمریکا را
مجاب کنند که توسو به اقدام نظامی را مناسبی برای لو موضو مئتهای ایران نیئت البتاه،
تهدید نظامی ممچنان به عنوان یکی اد گزینهما برای آنها باقی ماند و به صرالت اعالم کردناد
در صورت شکئت مذاکرات اد آن استفاد خوامد شد آمریکاییما در مواضع خود چنان تغییر
ایجاد کردند که لتی التماو کامش فشارما و تحری ما را نیز مشروط به پذیرش خواستهماای
آنها اد جانب ایران منتفی ندانئتند در نقطه مقابو ،آنها اد تعامو ساادند باا ایاران در صاورت
رفع نگرانیمای بینالم ی سخن گفتند و در خالو مذاکرات یا در مواضع رسمی و غیررسامی
لتی اد پذیرش لق ایران برای برخورداری اد انرژی ص حآمیز مئتهای سخن به میاان آوردناد
و در عین مخالفت با غنایساادی  10درصادی ،ت ویحااً و مشاروط باه افازایش نظاارتماای
بینالم ی نشان دادند که با ادامه غنیسادی  2درصدی در ایران مخالفتی ندارند
این تغییر موضع در بین کشورمای اروپایی آشکارتر بود استقباو مئهوو کمیئیون سیاست
خارجی اتحادیه اروپا اد تداوم مذاکرات با دولت جدید ایران و محتمودانئتن کامش فشارما و
تحری ما ،نه تنها فضای توسو به اقدام نظامی در مقابو ایران را تا لد دیادی اد بین بارد ،ب کاه
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لتی التماو تهدید به جنگ را نیز به شادت ضاعیف کارد تأکیاد مئاهولین پیشاین و کناونی
کشورمای اروپایی بر ضرورت تعامو سادند با ایران چنان فضای لاک بر ماذاکرات ایاران باا
 2+4را دگرگون کرد که در لااو لاضار لتای ساخنگفاتن اد برخاورداری ایاران اد انارژی
ص حآمیز مئتهای دیگر تابو و خط قرمز محئاوب نمایشاود و لتای برخای محافاو ع مای،
سیاسی و رسانهای در اروپا ،پذیرش غنیسادی تا  2درصد در قباو انصراف ایران اد غنیسادی
 10درصدی را نیز پیشنهادی معقاوو و منطقای ت قای مایکنناد در واقاع ،انتخاباات ریاسات
جمهوری در ایران این بهانه را به اروپاییما داد تا به جای تهدیاد و تحاری و فشاار اد تعاماو
سادند با ایران سخن به میان آورند و گاممایی عم ی م در این مئیر بردارند
موضع چین و روسیه در این میان بئیار قابو تأمو است با وجود اینکه چارخش آشاکاری
در مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا در قباو ایران پ

اد انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شاد و

قاعدتاً بایئتی چین و روسیه بیش اد آنها بر تعامو با ایران اصرار کنند ،اما این دو کشور بئایار
محتاطانه با موضو برخورد کرد اند و در عین تأکید بر مخالفت کامو با اقدام و تهدید نظاامی
و ضرورت تعامو با ایاران ،بار لفاظ فشاار و تحاری تاا اثباات پایبنادی ایاران باه تعهادات
بینالم یاش نیز تأکید کرد اند با وجود این ،مواضع روسیه و چاین ما در مجماو نشاانگر
تأکید بیشتر بر ضرورت توسو به دیپ ماسی به جای تهدید بود است
موضع سیاستمداران اسرائی ی نیز در این میان جالب توجه است در عین لاو که لتای در
اسرائیو نیز پ

اد انتخابات رویکردمای مخت ف در برخاورد باا ایاران بارود یافات و موضاع

خصمانه دولتمردان با آشکارشدن مواضع برخی مراکز فکری و ع می به چالش ط بید شد ،اماا
موضع رسمی این کشور تغییر چندانی نئبت به قباو اد انتخاباات نداشات و لتای در برخای
موارد با تخطهه تغییرات صورتگرفته در فضاای داخ ای ایاران ،ساعی شاد اد تغییار مواضاع
دولتمردان آمریکایی و اروپایی نیز ج وگیری شود ،تالشی که البته چنادان باه نتیجاه نرساید و
نتوانئت مانع اد تغییر مواضع در قباو جمهوری اسالمی ایران شود
سیاستمداران اسرائی ی با تأکید بر ضرورت توسو باه اقادام نظاامی و جانباداری اد تهدیاد
نظامی و با تالش برای لفظ فشار و تحری ع یه ایران ،نه تنهاا خاود را منازوی کردناد ،ب کاه
طرفداران تعامو با ایران را نیز تقویت نمودند تغییر مواضع کشورمای مرتبط با برنامه مئاتهای
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اد انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس نمر  +9تاا  -9در قالاب مفات رویکارد

ایران پ

مذکور را میتوان چنین رتبهبندی کرد:
کشورها مواضع

اقدام نظامی

تهدید نظامی

آمریکا

-3

-2

فشار و تحریم پذیرش حق ایران غنیسازی تا  %5غنیسازی تا  %20تعامل سازنده

2

2

-3

2

-2

اسرائیل

3

3

3

-3

-3

-3

-3

اتحادیه اروپا

-3

-2

-2

2

2

-3

3

چین

-3

-3

1

3

2

-3

3

روسیه

-3

-3

1

3

2

-3

3

گرچه لتی مرور اجمالی بر این تغییر مواضع م به خوبی نشان میدمد انتخابات ریاسات
جمهوری در ایران تا چه لد در تغییر فضای بینالم ی به نفع ایران و به ضرر اسرائیو و طیف
جنگط بان مؤثر بود است ،اما برای آنکه این تغییر بهتر درک شود ،در ادامه با تح یاو شاکاف
میان کشورمای مرتبط با برنامه مئتهای ایران قبو و پ
خوامی داد این انتخابات تا چه لد باع

اد انتخابات ریاسات جمهاوری نشاان

تغییر موضع قدرتمای بزرگ در برخورد باا مئاه ه

مئتهای ایران شد است

 .1تحلیل شکاف بین کشورهای مرتبط با برنامه هستهای ایران
تغییر موضع مر یک اد کشورمای مرتبط با برنامه مئتهای ایران نکتهای قابو توجه است که باا
رتبهبندی این تغییر در قئمت قبو مشخص شد ،اما تأثیر این تغییار بار آرایاش مجموعاه ایان
کشورما در مقابو ایران نیز بئیار مه است که بایئتی با دقت بیشتر مورد توجه قرار بگیرد در
واقع ،تأثیر انتخابات بر نحو برخورد کشورمای مرتبط با برنامه مئتهای ایران ،م با تمرکز بار
رویکرد مر کشور و م با نگا به تغییر میزان واگرایی و م گرایی میان مجماو ایان کشاورما
بایئتی مورد توجه قرار گیرد تا شناخت بهتری اد ابعاد موضو ارائه شود
قبو اد انتخابات ریاست جمهوری در ایران ،مواضع آمریکاا ،اتحادیاه اروپاا و اسارائیو باا
اندکی تفاوت تقریباً یکئان بود و این کشورما ضمن تأکید آشکار بار اقادام و تهدیاد نظاامی،
آشکارا و پنهانی تمام تالش خود را برای عم یاتیکردن فشار و تحری ع یه ایاران نیاز باه کاار
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بئتند در مقابو ،روسیه و چین در عین ممرامی با کشورمای مذکور در اعماو فشار و تحاری ،
اد اقدام و لتی تهدید نظامی طرفداری نمیکردند در لقیقت ،شکاف قابو توجه در باین ایان
مجموعه فقط بر سر اقدام و تهدید نظامی بود و در عمو ،با کمی شدت و ضعف ،ممه بر فشار
و تحری اتفاق نظر داشتند شکو نموداری م گرایی و واگرایی بین این مواضع را باه صاورت
دیر میتوان نشان داد:

در واقع در این وضعیت ،آمریکا و اروپا کامالً در مئیر مورد نظر اسرائیو لرکت میکردند
و در مقابو روسیه و چین قرار داشتند ،اما این وضاعیت پا

اد انتخاباات ریاسات جمهاوری

دگرگون شد و با تغییر موضع آمریکا و اتحادیه اروپا در قباو ایاران ،اد یاک ساو مواضاع ایان
کشورما با اسرائیو تفاوتی قابو توجه پیدا کرد و اد سوی دیگر ،تا لدی باه مواضاع روسایه و
چین نزدیک شد در واقع ،انتخابات ریاست جمهاوری و باه قادرت رسایدن رئای

جمهاور

عموگرا در ایران ،در عمو موادنه استراتهیک میان کشورمای مرتبط با برنامه مئاتهای ایاران را
نیز دگرگون کرد به واسطه این دگرگونی است که امرود میبینی دولتماردان اسارائی ی مرچاه
بیشتر بر طبو جنگ میکوبند ،بیشتر در جامعه بینالم ی منزوی میشوند و در مقابو ،ایران کاه
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به واسطه تغییر در فضای داخ ای در نتیجاه انتخاباات موفاق باه ایجااد دمیناهماای تعاماو باا
قدرتمای بزرگ شد  ،به صورت رودافازون در لااو الیاای قادرت و عظمات منطقاهای و
بینالم ی خود است شکاف بین کشورمای مرتبط با برنامه مئتهای ایران پا

اد انتخاباات را

در نمودار دیر به خوبی میتوان نشان داد:

مرچند در دمان نگارش این مقاله منود مذاکرات ایران و  2+4در مورد موضو مئتهای به
نتیجه قطعی نرسید و مذاکرات بین طرفین ادامه دارد ،اما لتی اگار ماا ماای نخئات پا

اد

روی کار آمدن دولت جدید را نیز مالک اردیابی قارار دمای  ،ممچناانکاه اد مقایئاه ایان دو
نمودار م به روشنی می تاوان درک کارد ،انتخاباات ریاسات جمهاوری در ایاران و سیاسات
مئتهای دولت تدبیر و امید باع

شد اد یک سو تعامو سادند جایگزین تهدیاد و تحاری و

فشار شود و اد سوی دیگر ،اسرائیو به عنوان مخالف این تغییر به شدت منزوی گردد در لاو
لاضر ،موضع اتحادیه اروپا بئیار نزدیک به مواضع روسایه و چاین اسات و گرچاه مناود در
آمریکا بئیاری اد سیاستمداران مئتند که با دولتمردان تندرو اسرائی ی م نوایی میکنند ،اماا در
عمو دولت ایانت متحد نیز چرخش قابو توجهی به سوی تعاماو باا ایاران نشاان داد و باه
ممان میزان اد سیاستمای افراطی صهیونیئتما فاص ه گرفته است
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نتیجهگیری
یاددممین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران تغییر قابو توجهی در ترکیب دولت ایجااد کارد
و با برتریبخشیدن به ائتالف عموگرایان -اصالحط بان در مقابو اصووگرایان ،دمینه را بارای تغییار
در فضای داخ ی ،منطقهای و بینالم ی فرام کرد در واقع ،ممچناانکاه طرفاداران ایاد «سیاسات
خارجی ادامه سیاست داخ ی است» نیز معتقدند ،پذیرش م گرایی میان تغییار در ترکیاب دولات و
تغییر فضای بینالم ی م امری بدیهی و بی چون و چراست ،اما مدف این مقاله آن بود کاه جهات
این تغییر را نیز مشخص کند ممچنانکه در ابتدای مقاله اشار شد ،فرض نویئند آن بود که با ایان
انتخابات و به واسطه تغییر در ترکیب دولت ،دمینهمای تعامو با محیط باینالم ای و امکاان لاو و
فصو مئالمتآمیز برنامه مئتهای ایران نیز نئبت به گذشته افزایش یافتاه اسات البتاه ،ممچناانکاه
پیش اد این نیز گفته شد ،برای قضاوت دقیق و جامع در مورد سیاست مئتهای دولت تادبیر و امیاد
لداقو باید چهار ساو صبر کرد ،اما بر اساس قراین و شوامد موجود م میتوان دریافت کاه دمیناه
برای افزایش تعامو بر سر برنامه مئتهای ایران به صورت چش گیری فرام تر شد است
بر اساس بررسی مقایئهای مواضع کشورمای مرتبط با برنامه مئتهای ایران قبو و پ

اد انتخاباات

ریاست جمهوری اد یک سو و با تح یو تغییر شکاف میان این کشورما که بر مبنای یاک مادو کمای و
قابو سنجش انجام شد ،این نکته به خوبی روشن شد که انتخابات ریاست جمهوری باع تغییر فضای
بینالم ی به نفع ایران شد و در عین به انزوا کشاندن طرفداران سیاست تهدید ،تحری و فشاار ،باعا
تقویت دمینهمای تعامو با جمهوری اسالمی ایران شد اسات البتاه ،بادیهی اسات در ابتادای ایان را
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