
 

 

از اندچشمانتخابات ریاست جمهوری یازدهم و 

 ایرانجمهوری اسالمی ای هستهبرنامه 
 11/8/4931 تاریخ پذیرش:  41/6/4931 تاریخ دریافت:

 1*رضا خلیلی

 چکیده
اناداد  چشا   ،یااددم   دولتو روی کار آمدن ریاست جمهوری برگزاری انتخابات با 

فصاو مئاه ه   جهات لاو و   در به ویاه    ،جدیدی پیش روی جمهوری اسالمی ایران
دیادگا    گرچاه  پاردادی   قرار گرفته که در این مقالاه باه بررسای آن مای    اش ایمئته

الم  ی در این دمینه متفاوت است و مر دو رویکارد  کارشناسان و ناظران داخ ی و بین
توان شامد باود، اماا اساتدنو نویئاند  ایان      بینانه و بدبینانه را در این دمینه میخوش

ماای  قای رولانی به ریاست جمهوری ایران باعا  تقویات دمیناه   است که انتخاب آ
ای جمهاوری  آمیز پروند  مئاته تعامو و در نتیجه افزایش امکان لو و فصو مئالمت

نظاری و باا مقایئاه    مای بر دیدگا اسالمی ایران شد  است  مقاله با مروری روشمند 
د انتخاباات ریاسات   ای ایاران قباو و پا  ا   مواضع کشورمای مرتبط با برنامه مئاته 

روی جمهوری اساالمی   مای جدید پیش، به دنباو تح یو و تبیین افق4931جمهوری 
  ای استآمیز مئتهر سر برنامه ص حالم  ی بایران در تعامو با محیط بین
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 مقدمه
نتخابات ریاست جمهوری در ایران اد دوایای مخت ف مورد توجاه بئایاری اد   یاددممین دور  ا

گران سیاسی در این بین توجه بیشتر تح یو و ناظران و کارشناسان داخ ی و خارجی قرار گرفته

انتخاباات بار برناماه    ساو و تاأثیر    ای بر انتخابات اد یکبرنامه مئتهو امنیتی معطوف به تأثیر 

با توجه به اممیت موضاو    ،بود  است  در واقعاد سوی دیگر می ایران ای جمهوری اسالمئته

که مر یک با رویکردی متفاوت بارای مادتی باه     ه ویه  به دلیو لضور دو کاندیداای و بمئته

ای جمهاوری  کنند  ارشاد مئاته  دار مئهولیت مذاکر عنوان دبیر شورای عالی امنیت م ی عهد 

عرصه رقابت این دو رویکارد و معیااری بارای اردیاابی تواناایی       اند، انتخابات بهاسالمی بود 

 موضو  ت قی شد  ترمط وبکاندیداما در لو و فصو 

ماا  اد مادت  ،ت ریاسات جمهاوری  ای و انتخابادنی در مورد تأثیر متقابو برنامه مئتهگمانه

شادن  یباا قطعا   ،گران داخ ی و خارجی آغاد شاد و باه ویاه    خرداد اد سوی تح یو 11قبو اد 

ای کنناد  ارشاد مئاته   آقای رولانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیات م ای و ماذاکر    لضور 

آقای ج ی ی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت م ی سو و  پیشین جمهوری اسالمی ایران اد یک

ای وارد مرل اه  ،اد ساوی دیگار   ،جمهوری اساالمی ایاران   ای وقتکنند  ارشد مئتهو مذاکر 

ای   با ورود این دو کاندیدا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری طبعاً موضو  مئاته جدید شد

دیگار  لتی باه  شد و در معرض انتخاب مردم گذاشته  مئه هترین و پیامدمای آن به عنوان مه 

 شد مئائو و موضوعات جاری کشور نیز اد ممین داویه نگریئته 

ران باایش اد آنکااه عرصااه رقاباات و یاااددممین دور  انتخابااات ریاساات جمهااوری در ایاا

مجاالی  مای اص ی لاک  باشاد، عرصاه رقابات و    رویارویی کاندیدامای مطرح و یا لتی جناح

ای جمهوری اساالمی ایاران باود     رویکرد متفاوت به لو و فصو برنامه مئته ابی دواردیبرای 

کاف دو رویکارد  گرا در لاشیه شاصوو -ط بدر این انتخابات شکاف اصالح ،به عبارت دیگر

ای قرار گرفت و شااید باه مماین دلیاو ما  باود کاه        برنامه مئته در مقاومت -تعامو سادند 

تر باه دنیاو انصاراف    کاندیدامای اص ی دو جناح اد اقباو کمتری برخوردار شدند  توجه دقیق

ف به آقاای قالیباا   ط ب و ممچنین اقباو ک ح اصالحآقای عارف به عنوان کاندیدای اص ی جنا

تاوان ناشای اد اممیات مضااعف     گرا را در لقیقات مای  به عنوان کاندیدای اص ی جناح اصوو
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شدن شکاف باین دو جنااح و ممچناین نتیجاه ارتقاای رقابات اد       ایای و لاشیهموضو  مئته

در انتخابات ریاست جمهاوری یااددم     ،سطح جنالی به سطح م ی ت قی کرد  به عبارت دیگر

وارد عرصه شدند و به رویکردی رأی دادند که به دع  آنان باع  الی مردم فراتر اد رقابت جن

ای و ماای منطقاه  ارتقای قدرت و امنیت م ی جمهاوری اساالمی ایاران در عرصاه رویاارویی     

دمی که شاید برای اولین بار توساط ماردم ایاران    خوامد شد  این سبک اد رفتار رأی الم  یبین

ر دارد، نتایج و پیامدمای بئیاری داشت و باعا  ایجااد   برود یافت و جای توجه و تح یو بئیا

مایی شد که بیانگر تحوو جدی و بنیادین در تعامو جمهاوری اساالمی ایاران    و تقویت دیدگا 

 است الم  ی خود ای و بینبا محیط منطقه

ضمن بررسی مبانی فکری و نظری با توجه به اممیت موضو ، نویئند  مقاله درصدد است 

و سنجش اممیت آنها قباو اد برگازاری انتخاباات و    مخت ف مای مروری بر دیدگا با موضو ، 

ریاسات  نشان دمد تأثیر انتخابات  ،4931خرداد  11بررسی سیر تحوو و تغییر ودن آنها پ  اد 

ای جمهوری اسالمی ایاران چاه باود  اسات  باا      مئتهلو و فصو مئه ه بر جمهوری یاددم  

آرایی در انتخابات ریاست جمهاوری  باع  تغییر ترکیب صفای وجود اینکه خود برنامه مئته

شد و اد این لی  تبیین میزان و نحو  تأثیر آن بر انتخابات نیز موضاوعی مها  و قاباو توجاه     

داد خار  11است، اما مئه ه اص ی نگارند  در این نوشتار بررسی میزان و نحو  تاأثیر انتخاباات   

 ای جمهوری اسالمی ایران است مئته بر امکان لو و فصو مئه ه 4931

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

امکاان لاو و فصاو برناماه     افازایش یاا کاامش    بر این متغیر تا چه لد و چگونه  توان گفتمی

ه عنوان مفتمین نویئند  این است که انتخاب آقای رولانی بفرض اما  تأثیر داشته است،ای مئته

آمیاز  افزایش امکان لو و فصو مئالمتتقویت دمینه تعامو و باع   رئی  جمهور اسالمی ایران

ندم به ذکر است که ایان مقالاه باه مای       ،ای جمهوری اسالمی ایران شد  است  البتهمئته ئه هم

باا تمرکاز   ط کند و فقوجه به میزان توانمندی دولت یاددم  برای لو و فصو موضو  اشار  نمی

پذیری تحاوو  الم  ی به دنباو بررسی میزان امکانبر چرخش گفتمانی و تغییر فضای داخ ی و بین

برای رد یا تأییاد ایان فرضایه در ساه     ای جمهوری اسالمی ایران است  در برخورد با برنامه مئته

 بت به برناماه مخت ف نئمای ابتدا به بررسی دیدگا  ،بخش مجزا و در عین لاو مرتبط با یکدیگر
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م  در مماان چاارچوب   خرداد  11تأثیر انتخابات که  پردادی می ای جمهوری اسالمی ایرانمئته

پا   قبو و بادیگران اص ی را رسمی و غیررسمی  یمامواضع و دیدگا  ،سپ   قابو بررسی است

ی چاارچوبی  بار مبناا  با مقایئه آنها  ،دمی  و در نهایتاد انتخابات مورد بررسی و تح یو قرار می

شاکاف  تغییار  سو و تح یو  اد یکما ر مواضع و دیدگا به سنجش میزان و نحو  تحوو دابتکاری 

بتاوانی   گیاری  در نتیجاه  پردادی  تامیای ایران اد سوی دیگر میان کشورمای مرتبط با برنامه مئته

  تری داشته باشی دقیقدر مورد رد یا تأیید فرضیه قضاوت 

 

 ها و نظریاتی ایران؛ مناظرهاسیاست هسته الف.
لاو و  الم  ی است که ای ایران بدون تردید یکی اد مئائو مه  و استراتهیک بینموضو  مئته

آن پیامدمای بئیار مهمی نه تنها برای مردم ایران، ب که برای کاو ماردم    ترشدنفصو یا پیچید 

ای ایران م  در سطح داخ ی موضو  مئته ،الم  ی دارد  در واقعمنطقه و ممچنین در سطح بین

و باه مماین دلیاو ما  توجاه      بود  م  ی دارای آثار و تبعاتی الای و بینو م  در سطوح منطقه

 برانگیخته است  اد کشورداخو و خارج و سیاسی را در محافو ع می 

مطرح در افکار عمومی به صورت گئترد  ای ایران میالدی که موضو  مئته 1001اد ساو 

اسات  ماروری ک ای بار      در ارتباط با موضاو  شاکو گرفتاه   مخت فی ما و نظریات مناظر  ،شد

ماایی در  منااظر  گیاری  باع  شاکو سو  اد یکن است که این موضو  آگر ادبیات موجود نشان

ماای  دیادگا  بنادی  طبقاه باه   ،اد ساوی دیگار  و  شد الم  ی ای و بینمنطقه مورد ابعاد تأثیرات

باه   یای متفااوت مای مئتهسیاست هاآن بر مبنای مر یک ادکه دامن دد   داخو کشوردر سیاسی 

ما، جمهوری اسالمی نه باا یاک   به تناسب این تفاوت دیدگا  ،در واقع است  اجرا گذاشته شد 

مماوار   ای مواجه بود  که انتخابات ریاست جمهوری مای مئتهنو ، ب که با انواعی اد سیاست

 ما داشته است این دیدگا یکی اد به بخشیدن کنند  در اولویتنقشی تعیین

شدن ایران و ثبات ایمنفی بین مئته مئه ه اص ی وجود ممبئتگی مثبت یا ،در محور نخئت

منااظر    ،الم و است  بر مبناای ایان موضاو    در منطقه خاورمیانه و نیز توادن در ساختار نظام بین

بیناناه کاه ریشاه در    گاا  خاوش  رد  نوجاود دا و بدبیناناه   بیناناه طرفداران نگا  خوشاساسی بین 

ترین نمایناد   توان مه والتز را می الم و دارد و کنتمای روابط بینهگرایانه نظریمفروضات نوواقع
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ای کنناد  نگاران  باه خاودی خاود موضاو     ای بر این باور است که گئترش مئاته  ،کردآن ت قی 

ای ما   خود به سمت ساخت سالح مئته مای امنیتیاگر ایران به دلیو نگرانی ،نیئت  اد دید وی

 اد یاک  ،برود جای نگرانی ندارد؛ دیرا باددارندگی قطعاً مانع استفاد  اد آن خواماد شاد  در واقاع   

کناد و اد  ماای امنیتای ایاران را توجیاه مای     ای به دلیو نگرانیسو وی رفتن به سمت سالح مئته

باودن اثار منطاق    دلیاو قطعای   معتقد اسات کاه باه   در صورت تحقق چنین وضعیتی  ،سوی دیگر

شادن  ایاد دید والتز ناه تنهاا مئاته    ،باددارندگی جایی برای نگرانی وجود ندارد  به عبارت دیگر

باودن اسارائیو و در راساتای ایجااد تاوادن در      ایکنند  نیئت، ب که با توجه به مئاته ایران نگران

 ( Waltz in Sagan et.al, 2007: 136-138ر ک:) ندم استلتی ناپذیر و امری اجتناب ،منطقه

ایجاد ثبات در تقویت باددارندگی و شدن ایران باع  ایکه والتز مدعی است مئتهممچنان

با تأکید بر منطق بادارندگی و کاارویه   این دیدگا  نیز  شود، دیگر طرفدارنیمنطقه خاورمیانه م

ای برای ایجاد ثبات منطقهنها نه تلرکت ایران به این سمت را  ،ایمای مئتهبخش سالحتوادن

 ,Russell ر ک:کنند )تأکید مینیز بخش آن بر آثار ثبات ، ب کهدانندکنند  نمیالم  ی نگرانو بین

2005; Hagerty, 2009; Weiss, 2009 ) 

گیرناد کاه باا اتکاا بار      طیفی اد طرفداران نگا  بدبیناناه قارار مای    ،در نقطه مقابو این دیدگا 

م نظاا متفااوت  سو و مامیت  ای اد یکمای مئتهرالیئتی بر مامیت ویرانگر سالحمفروضات نولیب

اساکات سایگن باه    کنناد   موجود اد سوی دیگر تمرکز می الم  یسیاسی ایران با ساختارمای بین

ماا کنتارو   ای توساط دولات  ماای مئاته  که سالح دنواین است باعنوان نمایند  اص ی این دیدگا  

ای شدن ایران را مئاه ه ای، مئتهمای تروریئتی وجود داردنتقاو آن به سادمانشوند و امکان انمی

 ( Sagan et.al, 2007: 138-42) کندالم  ی ت قی میای و بینخطرناک برای ثبات منطقه

را دارای ماامیتی نظاامی    ای ایاران بینانه و بدبینانه برنامه مئاته گرچه مر دو دیدگا  خوش

معتباری بارای آن   و ساند  پذیرد و نه دلیاو  را می نه دولت ایران آنو در عمکه کنند فرض می

مای موجود نگا  بدبینانه بیشتر در معرض انتقاد است و اد واقعیت ،وجود دارد، اما در این میان

گا  تحات تاأثیر فضاای سیاسای لااک       دیاد طرفاداران ایان    ،فاص ه دارد  با وجود ایان بیشتر 

 ;Delpech, 2007; Sokolski, 2005ن نگا  نخئات مئاتند )ر ک:   بیشتر اد طرفدارا ،الم  یبین

Laipson, 2004; Farhamy, 2008, Lippman, 2004; Cordesman and Kleiber, 2007 باا  ( و
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پیماان عادم گئاترش    اثرشادن  ای، بیثباتی منطقهعامو بیبه عنوان شدن ایران ایمئتهمعرفی 

در عماو   ،الم  یای و بینمای منطقهیران در عرصهترشدن رفتار اای و تهاجمیمای مئتهسالح

 ;Pollack, 2007اناد )ر ک: الم  ای برع یاه ایاران شاد     ای و باین باعا  تغییار فضاای منطقاه    

Ehteshami and Zweiri, 2007; Perkovich and Manzanero, 2005 ) 

ان بارای  ترین انتقاد به این مناظر  آن است که طرفاداران مار دو دیادگا  تاالش ایار     جدی

رتباه  ساو مقاماات عاالی    پندارند، در لالی که اد یکای را مفروض میدستیابی به سالح مئته

ای، خامناه ر ک: اناد ) ای تأکیاد کارد   آمیز برنامه مئاته بارما بر مامیت ص حجمهوری اسالمی 

 ماای الم  ی انرژی اتمی م  که نظارت کامو بر برناماه ( و آژان  بینKhamenei, 2006؛ 4983

ای بودن برناماه مئاته  بارما به صرالت تأکید کرد  است که شوامدی داو بر نظامی ،ایران دارد

مناظر  مذکور بئیاری اد ابعاد و دوایای  ،(  البتهIAEA, 2007: 8; 2008: 5, 9ایران نیافته است )

الم  ی ایان  نای و بیکند، اما اد آنجا که صرفاً بر ابعاد منطقهای ایران را روشن میسیاست مئته

در  ،گیارد ما در ایاران در قبااو ایان برناماه را نادیاد  مای      کند و تنو  دیدگا موضو  تأکید می

ناه جمهاوری    ،خالف تصور طرفداران ایان دو دیادگا    بر ،معرض انتقاد جدی است  در واقع

ممه  ه دنباو کرد  و نه در ایرانتمای گذشای والد را در طوو ساواسالمی ایران سیاست مئته

شااید نظارات    ،مای لو و فصو موضو  دیدگا  والدی دارناد  باه مماین دلیاو    را نئبت به 

پردادناد اد اممیات و   مای داخ ی به بررسی موضو  مای بندی دیدگا کئانی که بر مبنای تقئی 

 اعتبار بیشتری برخوردار باشد 

نئبت به ه و بدبینانه بیناناد مناظر  جدی بین دو دیدگا  خوش گرچه نباید ،به عبارت دیگر

توان این واقعیت را نادید  گرفات کاه   نمیاما ، الم  ی موضو  بگذری ای و بینمنطقهپیامدمای 

ای جمهاوری  ناد  بار سیاسات مئاته    کنتغییرات در عرصه سیاست داخ ی ایران تأثیری تعیاین 

ت تاأثیر  روابط خارجی جمهاوری اساالمی ایاران کاامالً تحا     » ،یبه تعبیری داشته است  اسالم

 «سیاست داخ ی آن و تا لد دیادی متأثر اد تغییر فرایندمای منقطع دوران پ  اد انقالب اسات 

(Halliday, 2001: 4) ای فکار کارد  توان به لو موضو  مئاته که بدون شناخت ک ی آنها نمی  

تأثیر خود را بر سیاسات   4981در ساو نهاد آقای المدی به قدرت رسیدنکه ممچنان ،در واقع

باا انتخااب آقاای    محایط بیرونای گذاشات،     مهوری اسالمی ایران و نحو  واکانش ای جمئته
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و باه تباع تغییار در سیاسات      کندمیبار دیگر اثرات خود را آشکار م   4931در ساو رولانی 

  الم  ی متفاوت نیز بودمای بینباید منتظر واکنش ،ایمئته

ماای  ه و بدبینانه کاه بیشاتر بیاانگر نگرانای    بینانمای خوشدر مقابو دیدگا  ،با این اوصاف

برخای اندیشامندان در داخاو و     مئاتند، ای ایاران  نئبت به برنامه مئتهالم  ی ای و بینمنطقه

ای ایران نتیجه نزا  قدرت در داخو کشور اسات  خارج اد ایران بر این باورند که سیاست مئته

در صحنه سیاست داخ ی ایاران ساخن    مای مخت فبندیاد تقئی که ممچنان ،و بر این اساس

  بار  کنندای جمهوری اسالمی ایران نیز تأکید میمای مئتهورند، بر تفاوت سیاستآبه میان می

گرایان به عنوان دو طرف منادعه سیاسای در  گرایان و اصووشهرام چوبین اد عمو ،ممین اساس

امارم   ای باه عناوان  اماه مئاته  برندرصدد اسات اد  آورد که اولی داخو ایران سخن به میان می

داند تاا  را مدف می به ویه  در مقابو آمریکا استفاد  کند و دیگری به خودی خود آن ،دنیچانه

 ( Chubin, 2008: 58الم  ی را به پذیرش قدرت ایران وادار کند )ساختار ناعادننه بین

گرایاان در مقاباو   عماو ط بان به جاای  کردن اصالحدبیگنیو برژینئکی و رابرت گیتز با مطرح

بر این باورند که مناظر  میان این دو جناح مبنای مواجهاه آنهاا باا    در چارچوب فوق گرایان اصوو

منااظر  را   نیا ا(  مهران کامروا طرفین Brzezinski and Gates, 2004: 24الم  ی است )جامعه بین

ای باه دو اردوگاا  تقئای     مئاته کند که در نهایت در مواجهه با برنامه بندی میدر سه گرو  طبقه

ط بان مار یاک رویکارد خاا      کاران سنتی و اصالحما، محافظهشوند  اد دیدگا  وی رادیکاومی

ط باان در برخای   کااران و اصاالح  باین محافظاه   ،خود را در قباو امنیت م ی دارند، اما در نهایات 

-کااران ائتالف محافظه ،اساسوجود دارد و بر این  اتفاق نظرای موضوعات اد جم ه برنامه مئته

 ( Kamrava, 2007: 94-96گیرد )ما قرار میدر مقابو رادیکاوای در موضو  مئتهط بان اصالح

گیری درباار   نادر انتصار ضمن برشمردن سه ل قه اص ی تصمی  ،بر مبنای دیدگامی مشابه

اسات  ان دو طرف اص ی سیط بان به عنوکاران افراطی و اصالحاد محافظه ،ای ایرانبرنامه مئته

ای کند که در عین اتفاق نظر در مورد پیگیاری برناماه مئاته   یاد میای جمهوری اسالمی مئته

بیشاتر   ،(  در واقاع Entesar, 2009: 32یکدیگر دارناد )  اختالفاتی در مبانی فکری با ،آمیزص ح

مر یاک یاا ائتالفای اد    میزان نفوذ و قدرت ای ایران را بر مبنای سیاست مئته ،گرانتح یواین 

فردریاک وری و ممکاارانش نیاز     ،کنند  بر ممین اساساردیابی می یمای سیاسی داخ دیدگا 
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 4331، 4331تاا   4383که به ترتیب اد کاران ن و نومحافظهط باگرایان، اصالحمناظر  میان عمو

ای جمهاوری  دمناد  باه سیاسات مئاته    اند را شکوبه بعد در قدرت بود  1002و اد  1002تا 

 ( Wehrey et.al, 2009: 25-26دانند )اسالمی ایران می

کااران و  ط باان، محافظاه  باین اصاالح  ای ایاران را  ری تکیه مناظر  بر سار سیاسات مئاته   

ماا را در  نیو عبدو این دیادگا  (  جTakeyh, 2003: 24-25; 2006: 31-56) داندگرایان میاصوو

(  دیویاد  Abdo, 2004: 39کند )بندی میگرایان تقئی نتط بان و سگرایان، اصالحقالب اصوو

مای عماد  و  ط بان را به عنوان گرو گرایان و اصالحگرایان، عمواصوو سه جناحنیز اوچمانک 

 ( Ochmanek, 2007: 23د )کنمی معرفیای ایران گیر در مورد برنامه مئتهتصمی 

ای ایران را بین نخبگاان  ر مورد سیاست مئتهما دگران مناظر برخی تح یو ،با اندکی اختالف

ساعید    ،بندیدمند  بر مبنای این تقئی قرار میمورد توجه سیاسی و ع می و لتی افکار عمومی 

و  “طرفادار ”گیران سیاسی، اندیشمندان و سیاستمداران ایرانی را در دو گرو  متمایز لطفیان تصمی 

 ،(  بار مبناای مماین روش   Lotfian, 2008: 160-65د )کنبندی میای تقئی برنامه مئته “مخالف”

ماای  ای و پیمان خ ع سالح را در قالاب دیادگا   لیدرع ی ب وجی رویکردما در قباو برنامه مئته

ایان نحاو     ( Balouji, 2005: 75دماد ) نهادی مورد توجاه قارار مای   گرایانه و ایدئولوژیک، واقع

ه رسااند  کاه در ایاران اجماا  نظار در ماورد برناماه        بندی برخی اندیشمندان را به این نتیجطبقه

گیاری در  ای وجود ندارد، اما اصوو مشخصی وجود دارد که بر مبناای آنهاا فرایناد تصامی     مئته

 ( Ehteshami and Zweiri, 2007: 125-28شود )ای ایران انجام میمورد برنامه مئته

دمناد  باه   مای اساسی شکوگفتمان بندی متفاوت، لمیرا مشیرداد  به بررسیبر مبنای طبقه

الت و مقاومات باه   پردادد و بدین ترتیب اد سه گفتمان استقالو، عاد ای ایران میسیاست مئته

آورد کاه مار کادام    خن به میان میدمند  به مویت جمهوری اسالمی ایران سعنوان مبانی شکو

ای ایران نه تنها امه مئتهگیری در مورد برنمبنای تصمی  لیات جمهوری اسالمیای اد در دور 

 ( Moshirzadeh, 2007اند )بین نخبگان، ب که در کو جامعه بود 

لااکی اد   گران مئائو ایراننظرات و دیدگا  کارشناسان و تح یواین گرو  اد مرور اجمالی 

ای آن است که تغییر در عرصه سیاست داخ ی ایران خوا  ناخوا  باع  تغییر در سیاست مئاته 

توان گفت روی کار آمادن دولات یااددم     شود و به ممین دلیو میاسالمی ایران میجمهوری 
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الم  ی تغییر داد  و امکان لو و فصو ای و بینفضای گفتمانی را به نفع ایران در سطوح منطقه

تاوان اساتدنو   ما میبا اتکا بر این دیدگا   دمدمیای ایران را افزایش آمیز مئه ه مئتهمئالمت

گرایاان باه   که منجر به واگاذاری قادرت اد اصاوو    4931تخابات ریاست جمهوری ساو کرد ان

ای ایاران و باه تباع آن    ط بان شد، باع  تغییر در سیاست مئاته اصالح -گرایانائتالفی اد عمو

قبو اد آنکه به صورت عم یااتی   ،الم  ی خوامد شد  البتهای و بیننحو  برخورد بادیگران منطقه

اکنون برای آنکه بدانی  آیاا   ،  به عبارت دیگراین فقط فرضیه است ،و  بپردادی به بررسی موض

در نتیجاه  بایئتی تأثیر تغییار در عرصاه سیاسات داخ ای ایاران       ،این فرض صحیح است یا نه

   بررسی و تح یو کنی  موجود را در تغییر فضای گفتمانی  4931انتخابات ریاست جمهوری 
  

 بل از انتخابات ریاست جمهوریها قمواضع و دیدگاه. ب
انتخاباات  برگزاری ای ایران قبو اد با برنامه مئته مرتبطمروری بر مواضع و دیدگا  کشورمای 

فشاار و   تهدیاد و دماد طارفین غربای در عاین افازایش      به خوبی نشان می ریاست جمهوری،

اعمااو فشاار و    مرچناد سیاسات   ،داشاتند  در واقاع  و نتیجه آن به انتخابات  ینگام ین ،تحری 

ن اد مذاکر  با ایران بار سار   گرفتتهدید مموار  بخشی قابو توجه اد استراتهی غرب برای نتیجه

کاه  قزاقئتان آلماتی در  2+4ایران و ای آن بود  است، اما قبو اد دور اوو مذاکرات مئته برنامه

و تهدیادات تاا   این فشاارما   ،برگزار شد( 1049فوریه  18و  11) 4934 اسفند 8و  1رودمای 

 امو میان ایران و غرب فرام  شود لدی فروکش کرد تا شاید بدین ترتیب امکان افزایش تع

آرایای کاندیاداما در انتخاباات ریاسات     این مذاکرات در شرایطی برگزار شاد کاه مناود صاف    

ان ر  باا ایار  طرفین غربی با بی  و امید وارد مذاک ،جمهوری آیند  مشخص نشد  بود و به ممین دلیو

ریازی بارای   را نیاز باه دلیاو عادم برناماه      ی بود که لتی مئهولین روسیهشدند  این تردیدما به لد

 به ما آلماتی در فضاایی  دور اوو مذاکرات  ،در چنین شرایطی مذاکرات به اعتراض و انتقاد واداشت 

سوی مقاماات  تی اد نظرمای مثب ا اظهاربگرچه و  و به امید برگزاری دومین دور مذاکرات پایان یافت

حادیه اروپا باه عناوان   هوو سیاست خارجی اتو لتی مئ (4934؛ صالحی، 4934)ر ک: ج ی ی  ایرانی

تحات تاأثیر فشاار    مای طارفین  بینی، اما خوش(Ashton, 2013)ر ک:  ممرا  بود 2+4گرو   نمایند 

ای و رساانه  فضاای منفای  رو به تغییار نهااد و باار دیگار     به سرعت ستیز محافو صهیونیئتی و ایران

 گرفت  ع یه جمهوری اسالمی ایران شکوالم  ی ای و بینمنطقهدر سطوح سیاسی 



  36بهار  36فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 161

گیری منفی یوکیو آمانو، مادیرکو آژانا    توان در موضعمای این تغییر را مینشانهنخئتین 

الم  ی انرژی اتمی مشامد  کرد که در نقطاه مقاباو مواضاع یاک مفتاه پایش خاود کاه اد         بین

مای بزرگ سخن گفته بود، تهران را ای ایران و قدرتیشرفت در مذاکرات مئتهبینی به پخوش

مای به تأخیر انداختن برای ارائه مجود دسترسای بادرساان باه ساایت     اد تاکتیک»مته  کرد که 

 ( 4934، )آمانو «کندنظامی پارچین استفاد  می

در فضای مابه  پا    بوعش و نهاد متاین موضع آمانو به ویه  با توجه به جایگا  لقوقی وی 

ای قرار گرفت  موضاع  سی و رسانهاد دور اوو مذاکرات آلماتی به سرعت مورد توجه محافو سیا

بایش و پایش اد مماه در     ،ای برای فشار بیشاتر بار جمهاوری اساالمی ایاران شاد      که بهانه آمانو

اس یافات   انعکا  ،مذاکرات جان کری و سعود الفیصو، ودرای خارجه آمریکا و عربئتان سعودی

خواندن برناماه   «تهدیدآمیز»در چارچوب یافته و ما قبو تغییر موضع عربئتان سعودی که اد مدت

شاد  وی کاه    آشاکار سعود الفیصو سخنان خصمانه در  ،بودشد   آشکارای ایران آمیز مئتهص ح

ای در صاورت  پیش اد آن به صرالت اد لرکت عربئتان به سمت ساخت یا خرید سالح مئاته 

یابی ایران به آن سخن گفته بود، در مالقات با ممتای آمریکاایی خاود در خصاو  مامیات     دست

ای بارای  ایاران اد گفتگوماای مئاته   »ای ایران ابراد تردید کرد و مدعی شد آمیز برنامه مئتهص ح

 ( 4934، فیصو)« کنداش استفاد  میایخرید دمان به منظور پیشبرد امداف مئته

ر لحن جان کری که با شرو  به کار در ودارت خارجه آمریکا به دنبااو  این تغییر را لتی د

اد دیپ ماسای   اغ بخوامان ما و جمهوریتعامو بیشتر با ایران بود و با وجود فشار صهیونیئت

  وی در دیدار باا ممتاای   توان دیدگفت نیز میای ایران سخن میلو مئه ه مئته به عنوان را 

تهدیاد ع یاه صا ح و امنیات     »ای ایران به عنوان دکردن برنامه مئتهق مداضمن عربئتانی خود 

ای ایران محدود اسات  دمان برای لو دیپ ماتیک مئه ه مئته» :به صرالت تأکید کرد ،«جهانی

 ( 4934)کری، « تواند برای ممیشه باد بماندو پنجر  برای دیپ ماسی نمی

ن فشاارما و تهدیادمایی کاه اد جاناب     فاص ه دور اوو تا دوم مذاکرات آلماتی اد نظر میزا

ای نموناه  ،کاار قارار گرفات    ان در دستوراش ع یه ایرالم  یای و بینپیمانان منطقهآمریکا و م 

سیاست اعماو فشار و تهدید در عین ابراد تمایو برای ماذاکر  اسات  در   تشدید اد قابو توجه 

نطقاه، طرفاداران پیشاین ماذاکر  و     ایرانی در م عالو  بر محافو صهیونیئتی و ضد ،این دوران
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رودافازون اباایی نداشاتند  ایان     نظامی دیپ ماسی م  اد توسو به تحری  و فشار و لتی تهدید 

توان شاامد  یو به خوبی میتغییر را لتی در لحن رئی  جمهور آمریکا در جریان سفر به اسرائ

ای تهدیادی  ه سالح مئتهایران مئ ح ب»راک اوباما در جریان این سفر به صرالت گفت بود  با

لو دیپ ماتیک بار دیگار بار    خواندن را وی ضمن مرجح«  برای اسرائیو، منطقه و جهان است

خاود را نیاز    ما تأکید کرد و لتی لق اسرائیو برای دفا  مشارو  اد روی میز بودن تمام گزینه

بارای  » :گفات وی ممچنین در کنفران  خبری مشترک خاود باا نتانیاامو    مورد تأکید قرار داد  

« باه عماو خواماد آورد    باشاد ندم  ی را کهج وگیری اد دستیابی ایران به سالح اتمی مر اقدام

ای را باعا   دستیابی ایران باه ساالح مئاته    ،و در دیدار با دانشجویان اسرائی ی (4931، اوباما)

  (الف4931ای، بخشیدن به دولت ایران دانئت )ایران مئتهجئارت

ایان گوناه   اد مئاهولین جمهاوری اساالمی    وجود اینکاه  ع متناقض و با با وجود این مواض

، ایخامناه « )ای نیئتآمریکا خوامان به نتیجه رسیدن مذاکرات مئته»که نتیجه گرفتند  رفتارما

در لالی که جمهوری اسالمی ایران خود را برای دور دوم مذاکرات در آلمااتی آمااد     ،(4931

 ع یهطرفداران آنها در آمریکا و منطقه  ،سوی دیگر ما و ادئتسو فشار صهیونی کرد، اد یکمی

  بوددر لاو گئترش ایران 

کاه لتای معاامالت    توساط دو ساناتور آمریکاایی    گیرانه مایی سختپیشنهاد اعماو تحری 

و ممچناین  ( 4931)صادای آمریکاا،   داد جمهوری اسالمی ایران با یورو را نیز مدف قرار مای 

ات آمریکایی در لمایت اد اپودیئیون ایران و پیشنهاد به دولت ایانت گیری برخی مقامموضع

متحد  برای تقویت و تشویق آنها برای یکپارچگی در مقابو دولت جمهاوری اساالمی کاه در    

 ،(ب4931ای، شدن تهدیدمای آمریکا ع یه ایران داشت )ایاران مئاته  واقع لکایت اد عم یاتی

 مرل ه بعدی این سیاست بود 

واضع به قدری فضا را برای مذاکر  و دیپ ماسی تنگ کرد که لتی دور دوم مذاکرات این م

کنناد   آلماتی را نیز تحت تأثیر قرار داد  با وجود اینکه در مذاکرات مذکور آقای ج ی ی، مذاکر 

ک ید لو مذاکرات رو به ج و یک ک ماه اسات و آن   »اعالم کرد  ،ارشد جمهوری اسالمی ایران

(، اماا طارف   4931ج ی ای،  « )سادی ایران را قباوو دارد صریحاً بگوید لق غنی 2+4م  اینکه 

 اد پذیرش چنین لقی نیز طفر  رفت مقابو لتی 
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در پایاان   2+4نتیجه این سیاست اعمااو فشاار و تهدیاد آن باود کاه نماینادگان ایاران و        

عیاین دماان و   لتی بادون ت مای دو طرف و ضمن تأیید فاص ه میان دیدگا  ،1مذاکرات آلماتی 

کااترین اشاتون باا ودرای خارجاه      مذاکرات پ  اد مشورتفقط اعالم کردند که  ،مکان بعدی

 ،در واقاع  ( 4931؛ دنیای اقتصااد،  د4931؛ ج4931ای، غربی ادامه پیدا خوامد کرد )ایران مئته

ای و که منود م  امید به لو و فصو موضو  مئته 4خالف فضای پ  اد مذاکرات آلماتی  بر

لتی تر شد؛ انداد مبه چش  ،به نتیجه رسیدن مذاکرات وجود داشت، پ  اد دور دوم مذاکرات

بئت یاا وقفاه در ماذاکرات ساخن باه میاان آوردناد )ایاران         منابع خبری اد تعابیری چون بن

ساابقه ع یاه ایاران    ماای بای  سنای آمریکا برای وضع تحری  ،( و بار دیگرالف4931دیپ ماسی، 

  دست به کار شد

ای ایران سخن باه  لتی اد الگوی کر  شمالی به عنوان آیند  برنامه مئته ،در چنین شرایطی

گران غربی با ایان ادعاا کاه ایاران اد نحاو  واکانش جامعاه        میان آمد و سیاستمداران و تح یو

خواستار شدت عمو بیشتر م  در مقابو کر  شامالی و   ،گیردالم  ی به کر  شمالی درس میبین

 ( 4931قابو ایران شدند )عابدینی و روشندو، م م  در

ماا و  مای سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری، لادس با آشکارشدن لضور برخی چهر 

ای آشکارتر شد و به ویه  دمانی کاه دو چهار    ما در مورد تأثیر انتخابات بر برنامه مئتهتح یو

ه پا به میدان رقابات انتخاباات   ای ایران با غرب طی دمه گذشتاص ی درگیر در مذاکرات مئته

این دیدگا  تقویت شد کاه انتخاباات آیناد  بایش اد آنکاه عرصاه       ، ریاست جمهوری گذاشتند

ط ب باشد، عرصه دورآدمایی دو رویکرد متفاوت در لو و گرا و اصالحرقابت دو جناح اصوو

 ای است ئتهفصو موضو  م

ست جمهوری نیز برخی مراکز فکاری و  با وجود اینکه قبو اد ورود به عرصه انتخابات ریا

لو را در بادکردن رامی باه ساوی تعاماو باا ایاران       گران ایرانی و غربی را پهومشی یا تح یو

آوردند دیدند و اد مذاکر  ایران و آمریکا به عنوان بهترین روش لو مئه ه سخن به میان میمی

(، اماا تأکیاد بار ماذاکر  و     Nasr, 2013; Takeyh, 2013؛ 4931؛ والات،  4931راکار،  ر ک: ک)

دماانی ماورد توجاه جادی و      ،ترین وضاعیت بینانهدر خوش ،دیپ ماسی به عنوان بهترین گزینه

 ای دیگر رق  بخورد فراگیر قرار گرفت که مشخص شد ممکن است نتیجه انتخابات به گونه
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پیشاین  رولاانی مئاهوو    آقاای مای این تغییر رویه اد دمانی آشاکار شاد کاه    نخئتین نشانه

لضور خود را در انتخاباات رساماً اعاالم     ،ما ای ایران با غرب در اواخر فروردینمذاکرات مئته

گران مئائو ایران به این لضور اد ممان ابتدا مثبت بود و لتای در  ما و تح یوکرد  واکنش رسانه

عناوان  ای باه  موضو  مئاته  ،شد با لضور رولانی در عرصه انتخاباتبدترین وضعیت گفته می

(  ب4931، دیپ ماسای ایرانای  ؛ 4931ر ک: آفتااب نیاود،   گیارد ) مبنای رقابت مورد توجه قرار می

ج ی ای باه عناوان مئاهوو      آقایشدن لضور قطعی ت قی ،کردآنچه این نو  نگرش را تقویت می

 به عنوان یکی دیگر اد کاندیدامای مطرح در انتخابات بود  2+4ای ایران با وقت مذاکرات مئته

این تغییار نگارش    ،ماشمی رفئنجانی در انتخابات ریاست جمهوریآقای با اعالم کاندیداتوری 

بیش اد پیش تقویت شد، اما پ  اد آنکه صاللیت وی برای لضاور در انتخاباات توساط شاورای     

گاران غربای   ماشمی رفئنجانی تح یاو آقای ما تغییر کرد  با لضور نگهبان تأیید نشد، بار دیگر نگا 

ین تأثیر لضور وی بر مذاکرات ایران و آمریکا سعی کردند بر این بااور پافشااری کنناد کاه باا      در ع

شاامد   ماشامی ای ایاران، در صاورت پیارودی    کنند  رمباری در سیاسات مئاته   وجود نقش تعیین

 ( د4931آمریکا خوامی  بود )دیپ ماسی ایرانی،  تغییراتی قابو توجه در روابط ایران و

گران و لتی سیاساتمداران غربای   اد سوی تح یودر شرایطی ای بینانهخوشمای چنین تح یو

ای سو طرفداران مقاومات بار سار سیاسات مئاته      اد یک ،در لاو افزایش بود که در نقطه مقابو

نیز به فعالیت خاود  در خارج جاری در داخو و طرفداران مقاب ه سرسختانه و لتی نظامی با ایران 

ای ج ی ی به عنوان کاندیدای شاخص طرفدار تداوم سیاست مئاته  آقای ،  در داخونددادادامه می

کار خود در صورت پیارودی در   به عنوان دستور« مقاومت در مقابو غرب»موجود به صرالت اد 

گاران غربای نیاز اد    ما و تح یورسانه ،( و در مقابو4931آورد )ج ی ی، میبه میان انتخابات سخن 

چاالش ایاران پا  اد     ،(4931، ای )راسی در لو موضاو  مئاته  تذکر تبعات شکئت دیپ ماس

آویو و ریااض در قبااو   (، موضع مشترک توEldar, 2013نهاد برای ص ح و امنیت جهان )المدی

طارح  ( و لتای  Goldberg, 2013آویو در مقابو ایران )، مجهزکردن توب(4931، تهران )افتخاری

 گفتند ( سخن میRozen, 2013; Haaretz, 2013ر ک: سناریومای لم ه نظامی به ایران )

گاران  با وجود اینکه مواضع کشورما و ممچنین دیادگا  کارشناساان و تح یاو    ،در مجمو 

ای جمهوری اسالمی ایران قبو اد انتخابات ریاسات جمهاوری یااددم     مرتبط با موضو  مئته

یکا، اروپاا و اسارائیو اد   سو و آمر و باید بین مواضع روسیه و چین اد یک متنو  و متفاوت بود
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اغ ب مبتنای بار توساو باه     طیف دوم ، اما خط فکری برجئته در سوی دیگر تفاوت قایو شد

توسو به اقدام نظامی یا تهدید به  ،بود  البتهو تشدید فشار و تحری   ، تهدید نظامیاقدام نظامی

، یکی به منظور توقف شداد جانب این افراد و کشورما به دو منظور متفاوت به کار برد  می آن

و دیگری برای وادارکردن جمهوری اسالمی برای امتیاددادن در ماذاکرات   ایران ای برنامه مئته

ما و مواضع بر این باور بودند که چون جمهاوری اساالمی در   طیفی اد دیدگا  ،به عبارت دیگر

دام نظاامی ماانع اد   نشینی نیئت، بنابراین باید با توسو به اقا مذاکرات لاضر به می  نو  عقب

تهدیاد نظاامی بایئاتی    تشدید ای آن شد و طیف دیگر معتقد بودند با پیشرفت در برنامه مئته

 کرد  2+4نشینی اد مواضع خود در مذاکرات با ایران را لاضر به عقب

ما بیشتر اد جانب جنااح سیاسای تنادرو در اسارائیو و     طیف رادیکاو این مواضع و دیدگا 

ای آنهاا اد جم اه در   پیمانان منطقهشد که در میان برخی م مریکا مطرح میخوامان آجمهوری

عربئتان سعودی و لتی برخی سران کشورمای لود  خ یج فارس نیز قابو رؤیت بود و طیف 

مای میانه در این کشورما و ممچناین در باین اغ اب کارشناساان     توان در میان جناحدوم را می

لاو باید دید انتخابات ریاست جمهاوری یااددم     ن مشامد  کرد ای ایرامرتبط با مئه ه مئته

 چه تأثیری در این مواضع ایجاد کرد 

 

 ها پس از انتخابات ریاست جمهوریمواضع و دیدگاه ج.
با وجود اینکه کشورمای غربی و به ویه  آمریکا پ  اد مذاکرات آلماتی بر شدت عماو خاود   

آن ای برناماه مئاته  بدین ترتیاب ماانع اد پیشارفت در    ع یه جمهوری اسالمی ایران افزودند تا 

مارور   ،ریاست جمهوری در ایران داشتند  البتاه  یرو شیپنگامی م  به انتخابات شوند، اما نی 

دمد انتظاار  گران غربی به خوبی نشان میکارشناسان و تح یودیدگا  مواضع رسمی و ممچنین 

شادن  برای تغییر دموکراتیک باشد، برای گشود آنها اد انتخابات ریاست جمهوری بیش اد آنکه 

یات و ماردم بارای    مای شکاف در جامعه ایاران و ممچناین تعمیاق شاکاف باین لاکم     رودنه

 در راستای امداف خود بود  برداریبهر 

وارد عرصااه انتخابااات ریاساات  4931مااا  لااالی در خردادجمهااوری اسااالمی ایااران در 

را فراماوش نکارد     4988ناگوار پا  اد انتخاباات   ع وقایمنود سو  شد که اد یکجمهوری می
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   بوددیدمای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به وضوح بار آن را در عرصهبود و آثار دیان

باه   ،ماای موجاود  شامد تغییراتی اساسی در لکومتخود در محیط پیرامونی  ،و اد سوی دیگر

در ممین شرایط جمهوری اسالمی ایران به  ،ندلیو ایئتادن در مقابو خواست مردم بود  ممچنی

ماای اجتمااعی و   ماایی در عرصاه  الم  ی دچار نابئامانیمای بیندلیو تشدید فشارما و تحری 

اقتصادی شد  بود که اد دید کارشناساان غربای و لتای برخای کارشناساان و فعاانن سیاسای        

ب کاه شادیدتر و    و 4988 دمینه را برای تکارار لاوادپ پا  اد انتخاباات    توانئت میداخ ی 

گران ما بئیاری اد سیاستمداران و تح یودمینهشرایط و این  ،در واقعد  نفرام  ک فراگیرتر اد آن

نتیجه رساند  بود کاه انتخاباات ریاسات جمهاوری یااددم  در ایاران تاأثیری        این غربی را به 

 ای جمهوری اسالمی خوامد داشت کنند  بر برنامه مئتهتعیین

گارفتن امکاان پیارودی کاندیادامای متمایاو باه       مای انتخابااتی و قاوت  ترشدن رقابتبا جدی

کارد   ما نیز جدیت و صرالت بیشتری پیدا مای ما و تح یو، لحن گزارشگرایانو عمو ط باناصالح

)دیپ ماسای ایرانای،   « تکرار را  کندی در برخورد با شوروی در روابط ایران و آمریکاا »گفتن اد سخن

( یاا توصایه باه    Purzychi, 2013« )لزوم برقراری روابط دیپ ماتیک کامو میان دو کشور»و ج( 4931

مای آشکاری اد این تغییر لحن بود کاه  نشانه ،(4931)افتخاری، « تنظی  مجدد روابط ایران و آمریکا»

شدن نتیجه انتخابات به شدت رو به فزونی نهاد و لتی باعا  چارخش آشاکار در    پ  اد مشخص

 طرفدارن استفاد  اد گزینه نظامی نیز شد  مواضع

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

ماای تبریاک اد   رولانی به عنوان مفتمین رئی  جمهور ایران معرفی شد، در عین لاو که پیام

ما لکایات  ین واکنششد، اولالم  ی روانه ایران میمای بینطرف مقامات کشورما و شخصیت

گاران و سیاساتمداران غربای داشات  برخای محافاو خباری و        اد سردرگمی بئیاری اد تح یو

یااد کردناد )ر ک:    «ای غیرمنتظار  نتیجاه »سیاسی لتی اد پیارودی آقاای رولاانی باه عناوان      

( و به تادریج ساعی کردناد اخباار     Maloney, 2013; Asteraky, 2013؛ 4931خبرگزاری مهر، 

نخئتین موضوعی که گر تأیید مواضع پیشین آنها باشد  ای جهت دمند که نشانبه گونهخود را 

ما بر پیرودی آقای رولاانی  کردن تأثیر تحری دستاویز چنین تغییری باشد، برجئتهتوانئت می

آنها در اقدام واکنشی سعی کردند چنین وانمود کنند که رأی به رولانی پاساخی   ،بود  در واقع
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اما لتی به این لد م  بئند  نکردند و به ویه  جناح تندرو و  ،(Ross, 2013ما بود )به تحری 

به تادریج تاالش خاود را بارای      ،بدبین در آمریکا، اسرائیو و ممچنین برخی کشورمای منطقه

 لفظ فضای موجود ع یه ایران آغاد کردند 

ما و محافو صهیونیئتی نهودیر اسرائیو و رساگام این مخالفت بنیامین نتانیامو، نخئتپیش

کردن خش  خود اد نتیجه انتخاباات تاالش   در عین ناتوانی اد پنهاندر آمریکا و اروپا بودند که 

فکارانش  شدن ایران و آمریکا آغاد کردند  نتانیامو و م ای را برای ج وگیری اد نزدیکگئترد 

ای جمهوری بر سیاست مئته کوشیدند چنین وانمود کنند که تغییر دولت در ایران می  تأثیری

(  4931نتانیاامو،  اسالمی نخوامد داشت و سخنان رولانی فقط ژستی برای خرید دمان است )

ما را آغاد کردند تاا  تالش برای تشدید تحری نیز برخی نمایندگان کنگر  آمریکا  ،ممگام با وی

د با ایران کناار بیایاد   آمریکا بایمبادا چنین ت قی شود که فضای تهدید و تحری  شکئته شد  و 

برخای محافاو سیاسای و خباری در      ( ماا 4931؛ دیپ ماسی ایرانای،  4931ر ک: آخرین نیود، )

مواضع مقاماات کشاورمای خاود را     ،ماکشورمای عرب منطقه نیز در عین انعکاس این دیدگا 

 ( 4931، النهار؛ 4931، کردند )ر ک: الحیاتبیان میدر ممین راستا نیز به صورت ت ویحی 

یاست جمهوری به کمتار اد جناگ و   در نقطه مقابو این طیف افراطی که قبو اد انتخابات ر

شدند و طبعااً پا  اد انتخاباات نیاز بایئاتی باه       و به اقدام نظامی برع یه ایران راضی نمیتوس

دادند، طیف گئترد  و رودافزونای  تالش خود برای ممانعت اد تغییر فضا به نفع ایران ادامه می

نئبت گران سیاسی و استراتهیک غربی قرار گرفتند که تغییر در مواضع آنها قامات و تح یواد م

 توان شامد بود را به خوبی میبه قبو اد انتخابات 

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

ما تحری تشدید ین انتخاب را نتیجه کوشید التی در رودمای پ  اد انتخاب آقای رولانی می

، چنان تغییر موضع داد که مقاومت کنگر  در مقابو اوباما بارای تعاماو باا    ج و  دمدایران  ع یه

کنند  شکئت دیپ ماسی ت قی کرد و اد آنها خواست اد سیاست اوباماا در قبااو   ایران را تضمین

وضاع باه تادریج چناان در میاان        این نو  تغییار م (4931دولت رولانی لمایت کنند )راس، 

گران قوت گرفت که بیشتر آنها اد ضرورت اتخاذ رویکارد  سیاستمداران و کارشناسان و تح یو

جدید و مبتنی بر تعامو دولت آمریکا و اتحادیه اروپا با دولت رولانی سخن به میاان آوردناد   

 ( Walt, 2013؛ 4931؛ لوئرد و دیگران، 4931سامور، ؛ 4931)ر ک: موسویان، 
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بینی چنان به سرعت گئترش یافت که اد فرانئوا نیکولو، سفیر سابق فرانئاه در  این موج خوش

مئهوو سیاست خارجی اتحادیه اروپاا و لتای مشااوران امنیات م ای ساابق       ایران تا کاترین اشتون، 

را نیاز باه صاف طرفاداران لاو و فصاو دیپ ماتیاک        و بئیاری دیگر اد سیاستمداران غربی آمریکا 

آمیاز  ما به رولانی بر لاو و فصاو مئاالمت   ضو  سوق داد  فرانئوا نیکولو بر امیدواری اروپاییمو

دولات  برای مذاکر  با  2+4، اشتون اد اعالم آمادگی کامو و انتظار (4931موضو  تأکید کرد )نیکولو، 

سابق  (، برنت اسکوکرافت و دبیگنیو برژینئکی، مشااوران ا Ashton, 2013ایران سخن گفت )جدید 

لتای پیشانهاد مالقاات     ،ضمن دعوت نمایندگان کنگر  به لمایات اد دیپ ماسای  امنیت م ی آمریکا 

 ( Scowcroft and Brezinski, 2013مئتقی  بین اوباما و رولانی را مطرح کردند )

ای ایاران در لااو افازایش    در چنین فضایی که امید برای لو و فصو دیپ ماتیک مئه ه مئته

(، خااویر  Fischer, 2013مای برجئته غربای چاون یوشاکا فیشار )    ن و دیپ ماتبود، سیاستمدارا

اد بیناناه،  باا تأکیاد بار نگاا  خاوش     ( نیاز  Straw, 2013جک اساتراو )  ( وSolana, 2013) سوننا

لضور رولانی ساخن باه میاان آوردناد و      برای استفاد  اد فرصت غربیضرورت توجه مقامات 

روی کاار آمادن   »اعاالم کارد   ضمن تأکید بار ماذاکر    نیز  لتی سخنگوی ودارت خارجه آمریکا

ای ماا درباار  برناماه مئاته    لئن رولانی فرصتی است تا ایران به سرعت در جهت رفع نگرانی

یااددممین دور   ماوجی کاه توساط ماردم ایاران در       ،در واقع ( Psaki, 2013« )لرکت کندخود 

الم  ی را تحت تأثیر قرار داد که ناه  ی بینچنان افکار عموم ،یجاد شداانتخابات ریاست جمهوری 

گران مئائو ایاران، ب کاه لتای مراکاز فکاری و      مای سیاسی و دیپ ماتیک و تح یوتنها شخصیت

گفتن اد اممیت و ضرورت تغییر مئایر در مقاباو   به سخننیز ای غربی را ع می و ممچنین رسانه

   ( Guardian, 2013; Foreign Policy, 2013; Financial Times, 2013ایران تشویق کرد )ر ک: 

این تغییر را لتی در لحن اظهارات نمایندگان کشورمای غربی در ج ئاه اساتما  گازارش    

نمایناد    ،تاوان دیاد  در ایان ج ئاه    نیاز مای  سادمان م و کمیته تحری  ایران در شورای امنیت 

ل ای جاامع و فراگیار     را  ما معتقدی  دیپ ماسی بهترین را  برای رسیدن باه »آمریکا اعالم کرد 

ای کاه  ماای ساادند   بایئاتی اد نشاانه   الم  ی است  ماا مای جدی جامعه بینبرای رفع نگرانی

الم  ی کند استقباو کنی   اگار ایاران   تواند ایران را وارد تعام ی لقیقی و جدی با جامعه بینمی

نیاز   و نمایند  بریتانیا «افتخوامد ی مندعالقهشریک آمریکا را آنگا   ،این روش را انتخاب کند
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د را  ماذاکر  بارای موضاو     آمیاز و ا ص ح لونگ ی  ممچنان متعهد به یافتن را  ا» :اعالم کرد

اش موضاو  اتمای    است  اگر ایران آماد  است به طور جادی در ماذاکرات درباار    اتمی ایران

  (Security Council, 2013) «ای  که به آن با لئن نیت پاسخ دمی شرکت کند، ما آماد 

لتی برخی اقدامات عم ی مانند لغاو تحاری  مفات     ،الم  یدمان با این تغییر فضای بینم 

شرکت و بانک ایرانی در دادگا  عمومی اروپا و اجاد  آمریکا به د  کشور اروپایی برای واردات 

باین  ر دما   الم  ای انارژی اتمای    کو آژانا  باین   گزارش مدیرانجام شد و نیز نفت اد ایران 

  (4931پور، ؛ بهشتی 4931ای، )ایران مئتهمثبت اردیابی گردید  ی دارای لحنایرانگران تح یو

در داخو کشاور  تحرکات  ،گران ایرانی اد این تحونت و ممچنینبرداشت کارشناسان و تح یو

ی، ای باه پایاان رساید  )امیاد    توسط تی  جدید دولت این بود که نگا  امنیتی به مذاکرات مئته

این گونه  ( 4931قابو لو است )مجد و معصومی، در فرصتی کوتا  ای ( و پروند  مئته4931

دنی فراتر رفت و به صورت رودافزون بر امید به لاو دیپ ماتیاک   ما به تدریج اد گمانهاردیابی

 ای که در نهایت پ  اد چند دور مذاکر  در ژنو منتهای ای ایران افزود؛ ممان نتیجهمئه ه مئته

اناداد جدیادی   ایان تغییارات چشا    با لو دیپ ماتیک موضو  شد  برای  2+4به توافق ایران و 

باا مقایئاه آن باا وضاعیت قباو اد      در اداماه  الم  ی ایجاد شد که روی ایران و جامعه بینپیش 

  رودانتخابات باید ببینی  مئیر لرکت در آیند  به کدام سمت پیش می

  

 ا قبل و پس از انتخابات ریاست جمهوریهمقایسه مواضع و دیدگاه. د
یاددممین دور  انتخابات ریاست جمهوری در ایران که باع  تغییر در فضای سیاسی شد و باا  

ط باان را  را بارای   گرایان و اصاالح گرایان به ائتالفی اد عموانتقاو دموکراتیک قدرت اد اصوو

 گیاری در شاکو شاگرفی  نقاش  د، ای جمهوری اسالمی ایران آمااد  کار  تغییر در سیاست مئته

ماای بدبیناناه و   الم  ی به نفع ایران داشت  مرچند بعد اد انتخاباات نیاز نگاا    فضای مثبت بین

 تقریباً آشکار شاد  ،شرو  به کار دولت تدبیر و امید بانار گذاشته نشدند، اما محتاطانه به ک ی ک

آمیز موضو  دارد و اد ساوی  ای جدی برای لو و فصو مئالمتسو این دولت اراد  که اد یک

دادن به این مئه ه دارناد  در  طرفین غربی نیز به دنیو مخت ف تمایو بیشتری برای پایان ،دیگر

لو دیپ ماتیک موضاو   تعامو و تا لدی مشخص شد که مئیر لرکت طرفین به سمت  ،واقع
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باودن    بادیهی ما  ،است، اما تح یو این تغییر اد خالو مقایئه وضعیت پیش و پ  اد انتخابات

ه کناد  بارای دساتیابی با    ریزد و م  مئیر آیند  را تا لد دیادی ترسی  مای میاین مئه ه را فرو

 کشاورمای مواضع و تح یاو شاکاف باین    ی کمتح یو  چنین تح ی ی در ادامه اد دو چارچوب

 شود ای ایران استفاد  میمرتبط با برنامه مئته

 

 مواضع رسمیو تحلیل کمّی مقایسه . 1
ای ایاران  تهبخش دوم به صورت ک ی به بررسی مواضع کشاورمای مارتبط باا برناماه مئا      در

توان مفروض ت قای  لتی به صورت ک ی نیز تغییر مواضع را می پرداخته شد و مشخص گردید

کرد، اما برای آنکه این ادعا پشتوانه ع می و منطقی داشته باشد که بتوان بر مبنای آن باه تبیاین   

ای ایاران را  ط با برنامه مئتهمواضع کشورمای مرتبابتدا در این بخش  ،داختوضعیت آیند  پر

گرفته ی مر یک به بررسی تغییرات صورتو با تعیین نمر  برا کنی بندی میرتبهدر مفت مقوله 

و اسارائیو باه عناوان طارفین مقاباو       2+4مریک اد اعضای  ،در واقع پردادی  در این دمینه می

اناد کاه   داشتهای ایران در مقابو سیاست مئتهمواضعی  ،و و پ  اد انتخاباتایران در دوران قب

 بندی است در مفت سطح قابو رتبه این مواضع

تارین  ساخت  دمدنشان میای ایران مرور ک ی مواضع کشورمای مخت ف در قباو برنامه مئته

باود  اسات کاه     «توسو به اقادام نظاامی  »ترین موضع در قباو ایران خصمانه ،تریا به عبارت دقیق

و لتای برخای   گا  اتفاق نیفتاد ، اما مموار  طرفدارانی به ویه  در اسارائیو و آمریکاا   مرچند می 

اساتفاد  اد امارم   »و  «تهدید به اقدام نظاامی »مای گزینه داشته است سران کشورمای عرب منطقه 

پیشارفت  وار  اد جانب کئانی که مخالف مم ،به عنوان دو رویکرد کمتر خصمانه «فشار و تحری 

توان آنهاا را در  کار قرار داشته که می در دستور ،اندای جمهوری اسالمی ایران بود برنامه مئتهدر 

بار   ای ایاران مئاته برخی کشاورمای مارتبط باا برناماه      ،در موضعی میانه  قرار دادمای بعد رتبه

اناد  به صورت ک ی تأکید داشتهای آمیز مئته حی صبرای برخورداری اد انرژ «پذیرش لق ایران»

ساادی تاا   غنی»و ممچنین با تفکیک رویکرد کشورمایی که  دمی چهارم قرار می رتبهکه آن را در 

را نیاز قاباو قباوو     «درصد 2بیش اد سادی غنی»پذیرند و آنهایی که را میتوسط ایران  «درصد 2

دمای  و رتباه آخار ما  کاه در      پنج  و شش  قرار مای  مایاین دو موضع را نیز در رتبه ،دانندمی
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این رویکردما را به ترتیب اد  است  «تعامو سادند »رویکرد  ،گیردالیه طیف موافقان قرار میمنتهی

 بندی کنی  توانی  رتبهمیدیر در جدوو  ،آمیزترینترین تا مئالمتخصمانه

در  ،ای ایاران بط باا برناماه مئاته   مر یک اد این مواضع یا رویکردما در بین کشورمای مرت

 تکامو، موافقا  در مفت گزینه موافقتنیز آنها را اند که ت ف مورد توجه قرار گرفتهسطوح مخ

بنادی  رتبه ،مشروط و مخالفت کاموطرف، مخالفت پنهان، مخالفت مشروط، موافقت پنهان، بی

بنادی و  ناای ایان رتباه   بار مب  ،کنای   بادین ترتیاب   گاذاری مای  نمار   -9+ تا 9و به ترتیب اد 

تاوانی   مای  ،اناد دیر آماد  سمت چپ که بر مبنای ترتیب اممیت و ودن در جدوو گذاری نمر 

 مواضع مر یک اد کشورمای مذکور را در دوران قبو و پ  اد انتخابات مشخص کنی  

 

 

 

 

 

 

تحد  نت ماکه در بخش قبو م  با استناد به مواضع رسمی نشان داد  شد، دولت ایممچنان

آمریکا قبو اد انتخابات ریاست جمهوری به صورت مشروط موافق کاربرد نیروی نظاامی باود،   

کرد، با سیاست فشار و تحری  موافقت کامو داشت، باه مای    مموار  تهدید به اقدام نظامی می

ای نباود، مخاالف   آمیاز مئاته  وجه لاضر به پذیرش لق ایران در برخورداری اد انرژی صا ح 

قاعادتاً   ،درصد بود و با ایان مواضاع   10درصد و چه  2ادی در ایران چه در سطح سکامو غنی

 جایی برای تعامو سادند  با ایران م  وجود نداشت 

موضع اتحادیه اروپا قبو اد انتخابات ریاست جمهوری بئیار نزدیک به موضع آمریکا باود   

ای باا ایاران   در مذاکرات مئته به عنوان سه کشور اروپایی که مموار  ،انگ ی ، فرانئه و آلمان

شود، اند و موضع آنها اد طریق مئهوو سیاست خارجی اتحادیه اروپا ممامنگ میشرکت داشته

باه صاورت   موافق توسو به اقدام نظامی بودند، اد تهدید به اقادام نظاامی    ،به صورت مشروط

، اد پاذیرش لاق   ایران بودند هیع کردند، بخشی اد سیاست فشار و تحری  لمایت می مشروط

رویکرد

توسل به اقدام نظامی

تهدید به اقدام نظامی

اعمال فشار و تحریم

پذیرش حق ایران

غنی سازی تا 5 درصد

غنی سازی بیش از 5 درصد

تعامل سازنده

نمرهموضع

3موافقت کامل

2موافقت مشروط

1موافقت پنهان

0بیطرف

1-مخالفت پنهان

2-مخالفت مشروط

3-مخالفت کامل
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ای امتناا   مای مئتهای جمهوری اسالمی ایران لتی بر اساس معامد  منع گئترش سالحمئته

سادی در مر سطح آن در ایران مخالفات کاماو داشاتند، اماا گاامی اد تعاماو       با غنیکردند، می

 کردند اش نیز لمایت میایمای مئتهسادند  با ایران در صورت تع یق کامو فعالیت

ضع روسیه و چین قبو اد انتخابات ریاست جمهوری با مواضع آمریکاا و اروپاا تفااوت    مو

گا  موافق توسو باه اقادام نظاامی    می  ،تأکید بر تعامو با ایراناندکی تفاوت با داشت و آنها با 

ترشادن مئاه ه و عاماو ناکاامی در     نبودند و لتی تهدید به اقدام نظامی را نیاز باعا  پیچیاد    

در عاین مقاومات در مقاباو سیاسات اعمااو فشاار و       کردند  این دو کشاور  ی میمذاکرات ت ق

در برخای ماوارد اد لاق ایاران بارای       به دلیو در معارض خطار افتاادن مناافع خاود،      ،تحری 

درصاد نیاز باه صاورت      2سادی تا سطح ای و لتی غنیآمیز مئتهبرخورداری اد انرژی ص ح

 درصد توسط ایران بودند  2سادی بیش اد الف غنیکردند، اما آنها نیز مخمشروط لمایت می

ای ایران قبو اد انتخابات ریاست جمهوری توساط  ترین مواضع در قباو برنامه مئتهافراطی

 ،تحریک توسو به اقادام نظاامی  سیاستمداران اسرائی ی اتخاذ شد  بود  آنها با جانبداری و لتی 

تهدید به اقادام نظاامی بادون عماو باه آن اد      کوبیدند و لتی می مموار  بر طبو جنگ با ایران

دانئتند  سیاستمداران اسارائی ی  ای ایران میجانب آمریکا و اروپا را عامو پیشرفت برنامه مئته

در عین نارضایتی اد فشار و تحری  به این دلیو که دمان بیشتری در اختیار ایران بارای تکمیاو   

نها موافقت کامو داشتند و طبعاً لق ایران بارای  دمد، با تشدید آاش قرار میایتأسیئات مئته

باه رسامیت   نیاز  ای را آمیاز مئاته  سادی در مر سطحی و لتای اساتفاد  اد انارژی صا ح    غنی

کردناد  مواضاع ایان    شناختند و تعامو با جمهوری اسالمی را تهدیدی برای خود ت قی مینمی

 گذاری کرد:نین نمر توان چمیوو فوق ابر مبنای جدکشورما قبو اد انتخابات را 

   

 

 

 

 

تعامل سازندهغنی سازی تا 20%غنی سازی تا 5%پذیرش حق ایرانفشار و تحریمتهدید نظامیاقدام نظامیکشورها   مواضع

3-3-3-3-223آمریکا

3-3-3-3-333اسرائیل

32-3-2-223اتحادیه اروپا

33-2-212-3-چین

33-2-212-3-روسیه



  36بهار  36فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111

توان درک کرد، موضاع آمریکاا، اسارائیو و    که با نگامی اجمالی به جدوو فوق میممچنان

آمیاز و  مئاالمت ماای  راناه مثبات و باه گزیناه    گیاتحادیه اروپا به سه گزینه خصمانه و ساخت 

ود و ساعی  تار با  جویانه منفی بود، در لالی که موضع چاین و روسایه نئابتاً متعاادو    ممکاری

کردند اد مر دو طیف این مواضع در لد میانه برای پیشبرد امداف خود اساتفاد  کنناد، اماا    می

تغییری اساسی در ایان مواضاع ایجااد کارد  بار       ،4931خرداد  11انتخابات ریاست جمهوری 

ای دستخوش تغییر شد  باشاند  چنانچه این مواضع پ  اد انتخابات به گونه ،مبنای فرضیه مقاله

باشد، روی شد  گیرانه مای سختجویانه بیش اد گزینهمای ممکاریالتماو توسو به گزینهه ک

مای تعاماو و افازایش التمااو لاو و فصاو      اع  تقویت دمینهکار آمدن دولت تدبیر و امید ب

این کشاورما دیاد    با بررسی مواضعای ایران شد  است  لاو بایئتی آمیز مئه ه مئتهمئالمت

 در این دمینه رخ داد  است چه تغییراتی 

ریاست جمهاوری در ایاران ناه    پ  اد انتخابات که در بخش سوم نشان داد  شد، ممچنان

خن باه میاان نیاوردناد،    ای ایران سبرنامه مئته هیع دولتمردان آمریکا دیگر اد اقدام نظامی تنها 

ن در داخو آمریکا را ط باو پنهان سعی کردند سیاستمداران اسرائی ی و برخی جنگ ب که آشکار

 ،ای ایران نیئت  البتاه مجاب کنند که توسو به اقدام نظامی را  مناسبی برای لو موضو  مئته

اعالم کردناد  به صرالت ما برای آنها باقی ماند و تهدید نظامی ممچنان به عنوان یکی اد گزینه

ع خود چنان تغییر ما در مواضآن استفاد  خوامد شد  آمریکایی در صورت شکئت مذاکرات اد

ماای  ما را نیز مشروط به پذیرش خواستهایجاد کردند که لتی التماو کامش فشارما و تحری 

آنها اد تعامو ساادند  باا ایاران در صاورت      ،آنها اد جانب ایران منتفی ندانئتند  در نقطه مقابو

ی و غیررسامی  الم  ی سخن گفتند و در خالو مذاکرات یا در مواضع رسممای بینرفع نگرانی

ای سخن به میاان آوردناد   آمیز مئتهلتی اد پذیرش لق ایران برای برخورداری اد انرژی ص ح

ماای  ت ویحااً و مشاروط باه افازایش نظاارت      ،درصادی  10ساادی  و در عین مخالفت با غنای 

  در ایران مخالفتی ندارنددرصدی  2سادی با ادامه غنینشان دادند که الم  ی بین

ضع در بین کشورمای اروپایی آشکارتر بود  استقباو مئهوو کمیئیون سیاست این تغییر مو

دانئتن کامش فشارما و خارجی اتحادیه اروپا اد تداوم مذاکرات با دولت جدید ایران و محتمو

اد بین بارد، ب کاه   تا لد دیادی نه تنها فضای توسو به اقدام نظامی در مقابو ایران را  ،ماتحری 
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ضاعیف کارد  تأکیاد مئاهولین پیشاین و کناونی       ید به جنگ را نیز به شادت  ماو تهدلتی الت

کشورمای اروپایی بر ضرورت تعامو سادند  با ایران چنان فضای لاک  بر ماذاکرات ایاران باا    

گفاتن اد برخاورداری ایاران اد انارژی     لتای ساخن  در لااو لاضار   را دگرگون کرد که  4+2

د و لتای برخای محافاو ع مای،     وشا حئاوب نمای  مو خط قرمز ای دیگر تابو آمیز مئتهص ح

سادی ایران اد غنی درصد در قباو انصراف 2تا سادی پذیرش غنی ،ای در اروپاسیاسی و رسانه

انتخاباات ریاسات    ،ناد  در واقاع  نکمای درصدی را نیز پیشنهادی معقاوو و منطقای ت قای     10

هدیاد و تحاری  و فشاار اد تعاماو     ما داد تا به جای تجمهوری در ایران این بهانه را به اروپایی

  مایی عم ی م  در این مئیر بردارندو گام سادند  با ایران سخن به میان آورند

موضع چین و روسیه در این میان بئیار قابو تأمو است  با وجود اینکه چارخش آشاکاری   

اد شاد و  در مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا در قباو ایران پ  اد انتخابات ریاست جمهوری ایج

ند، اما این دو کشور بئایار  نکایران اصرار  بر تعامو بابایئتی چین و روسیه بیش اد آنها  قاعدتاً

ند و در عین تأکید بر مخالفت کامو با اقدام و تهدید نظاامی  ا محتاطانه با موضو  برخورد کرد

تعهادات   و ضرورت تعامو با ایاران، بار لفاظ فشاار و تحاری  تاا اثباات پایبنادی ایاران باه          

مواضع روسیه و چاین ما  در مجماو  نشاانگر      ،ند  با وجود اینا اش نیز تأکید کردالم  یبین

  بود  استدیپ ماسی به جای تهدید  تأکید بیشتر بر ضرورت توسو به

در این میان جالب توجه است  در عین لاو که لتای در  نیز موضع سیاستمداران اسرائی ی 

و موضاع   رویکردمای مخت ف در برخاورد باا ایاران بارود یافات     ت پ  اد انتخابااسرائیو نیز 

اماا  ، خصمانه دولتمردان با آشکارشدن مواضع برخی مراکز فکری و ع می به چالش ط بید  شد

موضع رسمی این کشور تغییر چندانی نئبت به قباو اد انتخاباات نداشات و لتای در برخای      

ضاع  ساعی شاد اد تغییار موا    ، ای ایاران  داخ گرفته در فضاای موارد با تخطهه تغییرات صورت

تالشی که البته چنادان باه نتیجاه نرساید و      ،نیز ج وگیری شود دولتمردان آمریکایی و اروپایی

 ر قباو جمهوری اسالمی ایران شود نتوانئت مانع اد تغییر مواضع د

تهدیاد  جانباداری اد  اقادام نظاامی و   توسو باه  سیاستمداران اسرائی ی با تأکید بر ضرورت 

نه تنهاا خاود را منازوی کردناد، ب کاه       ،نظامی و با تالش برای لفظ فشار و تحری  ع یه ایران

ای تغییر مواضع کشورمای مرتبط با برنامه مئاته  طرفداران تعامو با ایران را نیز تقویت نمودند 
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در قالاب مفات رویکارد     -9+ تاا  9ایران پ  اد انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس نمر  

 کرد:  بندیرتبهچنین توان میرا مذکور 

 

 

 

 

 
 

دمد انتخابات ریاسات  لتی مرور اجمالی بر این تغییر مواضع م  به خوبی نشان میگرچه 

الم  ی به نفع ایران و به ضرر اسرائیو و طیف جمهوری در ایران تا چه لد در تغییر فضای بین

با تح یاو شاکاف    ، در ادامهدرک شود ط بان مؤثر بود  است، اما برای آنکه این تغییر بهترجنگ

نشاان  قبو و پ  اد انتخابات ریاسات جمهاوری   ای ایران میان کشورمای مرتبط با برنامه مئته

مای بزرگ در برخورد باا مئاه ه   تغییر موضع قدرتخوامی  داد این انتخابات تا چه لد باع  

   شد  است ای ایران مئته

 

 ای ایرانبرنامه هسته کشورهای مرتبط با. تحلیل شکاف بین 1
ای قابو توجه است که باا  ای ایران نکتهتغییر موضع مر یک اد کشورمای مرتبط با برنامه مئته

بندی این تغییر در قئمت قبو مشخص شد، اما تأثیر این تغییار بار آرایاش مجموعاه ایان      رتبه

توجه قرار بگیرد  در  کشورما در مقابو ایران نیز بئیار مه  است که بایئتی با دقت بیشتر مورد

م  با تمرکز بار   ،ای ایرانتأثیر انتخابات بر نحو  برخورد کشورمای مرتبط با برنامه مئته ،واقع

گرایی میان مجماو  ایان کشاورما    رویکرد مر کشور و م  با نگا  به تغییر میزان واگرایی و م 

 د ه شوارائابعاد موضو  شناخت بهتری اد بایئتی مورد توجه قرار گیرد تا 

مواضع آمریکاا، اتحادیاه اروپاا و اسارائیو باا       ،قبو اد انتخابات ریاست جمهوری در ایران

اندکی تفاوت تقریباً یکئان بود و این کشورما ضمن تأکید آشکار بار اقادام و تهدیاد نظاامی،     

باه کاار   کردن فشار و تحری  ع یه ایاران نیاز   آشکارا و پنهانی تمام تالش خود را برای عم یاتی

تعامل سازندهغنی سازی تا 20%غنی سازی تا 5%پذیرش حق ایرانفشار و تحریمتهدید نظامیاقدام نظامیکشورها   مواضع

32-222-2-3-آمریکا

3-3-3-3-333اسرائیل

33-222-2-3-اتحادیه اروپا

33-3132-3-چین

33-3132-3-روسیه
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روسیه و چین در عین ممرامی با کشورمای مذکور در اعماو فشار و تحاری ،   ،بئتند  در مقابو

شکاف قابو توجه در باین ایان    ،کردند  در لقیقتاد اقدام و لتی تهدید نظامی طرفداری نمی

مجموعه فقط بر سر اقدام و تهدید نظامی بود و در عمو، با کمی شدت و ضعف، ممه بر فشار 

گرایی و واگرایی بین این مواضع را باه صاورت   شکو نموداری م  فاق نظر داشتند و تحری  ات

 توان نشان داد:دیر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردند آمریکا و اروپا کامالً در مئیر مورد نظر اسرائیو لرکت می ،در واقع در این وضعیت

یاسات جمهاوری   این وضاعیت پا  اد انتخاباات ر   و در مقابو روسیه و چین قرار داشتند، اما 

ساو مواضاع ایان     اد یاک  ،دگرگون شد و با تغییر موضع آمریکا و اتحادیه اروپا در قباو ایاران 

مواضاع روسایه و    باه  تا لدی ،کشورما با اسرائیو تفاوتی قابو توجه پیدا کرد و اد سوی دیگر

انتخابات ریاست جمهاوری و باه قادرت رسایدن رئای  جمهاور        ،چین نزدیک شد  در واقع

ای ایاران را  در عمو موادنه استراتهیک میان کشورمای مرتبط با برنامه مئاته  ،ا در ایرانگرعمو

بینی  دولتماردان اسارائی ی مرچاه    نیز دگرگون کرد  به واسطه این دگرگونی است که امرود می

ایران کاه   ،شوند و در مقابوالم  ی منزوی میکوبند، بیشتر در جامعه بینبیشتر بر طبو جنگ می
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ماای تعاماو باا    واسطه تغییر در فضای داخ ای در نتیجاه انتخاباات موفاق باه ایجااد دمیناه       به 

ای و به صورت رودافازون در لااو الیاای قادرت و عظمات منطقاه       ،مای بزرگ شد قدرت

ای ایران پا  اد انتخاباات را   کشورمای مرتبط با برنامه مئتهالم  ی خود است  شکاف بین بین

 :نشان دادتوان میدر نمودار دیر به خوبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ای به در مورد موضو  مئته 2+4مرچند در دمان نگارش این مقاله منود مذاکرات ایران و 

ماای نخئات پا  اد    نتیجه قطعی نرسید  و مذاکرات بین طرفین ادامه دارد، اما لتی اگار ماا   

اد مقایئاه ایان دو   کاه  ممچناان روی کار آمدن دولت جدید را نیز مالک اردیابی قارار دمای ،   

تاوان درک کارد، انتخاباات ریاسات جمهاوری در ایاران و سیاسات        نمودار م  به روشنی می

سو تعامو سادند  جایگزین تهدیاد و تحاری  و    ای دولت تدبیر و امید باع  شد  اد یکمئته

  در لاو گردداسرائیو به عنوان مخالف این تغییر به شدت منزوی  ،فشار شود و اد سوی دیگر

ک به مواضع روسایه و چاین اسات و گرچاه مناود در      موضع اتحادیه اروپا بئیار نزدی ،لاضر

کنند، اماا در  نوایی میآمریکا بئیاری اد سیاستمداران مئتند که با دولتمردان تندرو اسرائی ی م 

عمو دولت ایانت متحد  نیز چرخش قابو توجهی به سوی تعاماو باا ایاران نشاان داد  و باه      

 ما فاص ه گرفته است مای افراطی صهیونیئتن اد سیاستممان میزا
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 گیرینتیجه
یاددممین دور  انتخابات ریاست جمهوری در ایران تغییر قابو توجهی در ترکیب دولت ایجااد کارد   

گرایان، دمینه را بارای تغییار   ط بان در مقابو اصوواصالح -گرایانبخشیدن به ائتالف عموو با برتری

سیاسات  »کاه طرفاداران ایاد     ممچناان  ،در واقعالم  ی فرام  کرد  ای و بینمنطقه در فضای داخ ی،

گرایی میان تغییار در ترکیاب دولات و    پذیرش م نیز معتقدند، « خارجی ادامه سیاست داخ ی است

امری بدیهی و بی چون و چراست، اما مدف این مقاله آن بود کاه جهات    م  الم  یی بینتغییر فضا

بود که با ایان   فرض نویئند  آن ،ی مقاله اشار  شدکه در ابتدامشخص کند  ممچنان نیز این تغییر را

امکاان لاو و   الم  ای و  مای تعامو با محیط باین دمینه ،انتخابات و به واسطه تغییر در ترکیب دولت

کاه  ممچناان  ،نئبت به گذشته افزایش یافتاه اسات  البتاه   نیز ای ایران آمیز برنامه مئتهفصو مئالمت

ای دولت تادبیر و امیاد   پیش اد این نیز گفته شد، برای قضاوت دقیق و جامع در مورد سیاست مئته

توان دریافت کاه دمیناه   لداقو باید چهار ساو صبر کرد، اما بر اساس قراین و شوامد موجود م  می

  تر شد  استگیری فرام ای ایران به صورت چش برای افزایش تعامو بر سر برنامه مئته

ای ایران قبو و پ  اد انتخاباات  ای مواضع کشورمای مرتبط با برنامه مئتهبر اساس بررسی مقایئه

سو و با تح یو تغییر شکاف میان این کشورما که بر مبنای یاک مادو کم ای و     ریاست جمهوری اد یک

ر فضای قابو سنجش انجام شد، این نکته به خوبی روشن شد که انتخابات ریاست جمهوری باع  تغیی

الم  ی به نفع ایران شد  و در عین به انزوا کشاندن طرفداران سیاست تهدید، تحری  و فشاار، باعا    بین

بادیهی اسات در ابتادای ایان را       ،مای تعامو با جمهوری اسالمی ایران شد  اسات  البتاه  تقویت دمینه

گفت در صورت تداوم مواضع و  توانبودن این تغییر داد، اما لداقو میتوان لک  به قطعی و یقینینمی

مای بزرگ با ایاران بایش اد   ای ایران مثبت و امکان تعامو قدرتانداد برنامه مئتهشرایط موجود، چش 

ای امید به لو دیپ ماتیاک مئاه ه مئاته   ، باع  افزایش امید به پیشرفت مذاکراتگذشته است  تقویت 

شوند تبدیو می طرفانهبیضع دوستانه یا لداقو به صورت رودافزون به موا ضع خصمانهاموشد  و  ایران

توان گفت بعد اد انتخابات ریاست جمهوری و به ویه  پ  اد روی کار آمادن دولات   می ،و در مجمو 

الم  ی است  مرچناد  به نفع جمهوری اسالمی ایران و در مئیر تقویت تعامو سادند  بین شرایطجدید، 

توجیهی بارای   توان گفتمید، اما در صورت تداوم روند موجود بینی آیند  چندان آسان نباشپیششاید 

راند و به طرفداران ط بان را به لاشیه میتهدید و تحری  و فشار باقی نخوامد ماند و چنین تغییری جنگ

 بخشد مذاکر  و دیپ ماسی تقدم می
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