
  
  
  

  اي ايران  و بحران هستهآمريكا
  

  عبداله قنبرلو
  

  چكيده
، بـه   بـوش . دابليـو  طي دوره جـورج      ، در قبال ايران   آمريكامحور سياست خارجي    

هـاي   گيـري  بـه رغـم موضـع     . اي ايران بـود    هاي هسته   فعاليت ، در چهار سال دوم    ويژه
هـاي    فعاليـت  مـورد  در   آمريكـا دستگاه اجرايي و كنگـره      مختلفي كه از سوي مقامات      

هاي غيرنظامي    سياست عملي كاخ سفيد استفاده از مجازات       ،اي ايران به عمل آمد     هسته
 آمريكـا به منظور تغيير رفتار ايران مطابق با مالحظات امنيتـي           ) االمكان چندجانبه  حتي(

اي ايران   هاي هسته   و ايران نه محدود به فعاليت      آمريكاهاي موجود بين      تنش ،البته. بود
ريـشه  . باشـد  الملـل مـي    و نه محصول سياست امنيتي دولت بوش در عرصه بين         است  

در ايـن   . سـت آمريكاالمللـي مطلـوب       بازيگري ناهماهنگ ايران در سيستم بين      ،سائلم
سـازي فـشارهاي      چندجانبه ، تشديد و در عين حال     براياي   زمينهاي    هسته برنامهميان،  
  . رود يايران به شمار مجمهوري اسالمي  عليه آمريكا

الملـل، حملـه نظـامي،     اي ايران، سيستم بين  هاي هسته  ، دولت بوش، فعاليت   آمريكا :ها كليدواژه
  تحريم، شوراي امنيت

                                                                                                                                        
الملـل در پژوهـشكده      عات بين  گروه مطال  محققو  ي  الملل از دانشگاه تهران، عضو هيأت علم       دكتري روابط بين   

  .مطالعات راهبردي
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  مقدمه
 طي دوره دوم دولت جـورج       ،سياست امنيتي اياالت متحده در قبال جمهوري اسالمي ايران        

در دوره اول دولت    . وده است در جريان ب  » اي ايران  هاي هسته  فعاليت« حول محور    ،بوش. بليواد
هـاي    در برابر فعاليت   آمريكابوش كه با دوره دوم دولت خاتمي در ايران همراه بود، ديپلماسي             

دولت ايـران ضـمن امـضاي پروتكـل الحـاقي، وارد            . اي ايران با موانع كمتري مواجه بود       هسته
ترين نتايج اين    عمده. شد - انگلستان، فرانسه، و آلمان      – سه قدرت اروپايي     اب نهمذاكرات فعاال 

هـا در     اروپـايي  ، كـه طبـق آن     بروز يافـت  ) 2004نوامبر  (نامه مشهور پاريس     مذاكرات در توافق  
 متعهـد   ،سـازي و بـازفراوري     هاي مربوط به غنـي     عوض تعهد ايران به ادامه تعليق كليه فعاليت       

هـاي   و توسـعه فعاليـت    اي، مبـارزه بـا تروريـسم         آميز از انرژي هسته    گرديدند در استفاده صلح   
 از آغاز مذاكرات مربوط بـه پيوسـتن         ،تجاري با ايران همكاري داشته باشند و به طور مشخص         

 يعني  ،2005اين روند باعث شد در بهار       . نه حمايت كنند   فعاال ،ايران به سازمان تجارت جهاني    
 آغـاز فراينـد     بـار از مخالفـت بـا        براي اولين  آمريكاچندماه پس از آغاز دوره دوم دولت بوش،         

 بـه   ، اما چنـدي بعـد     ،پيوستن جمهوري اسالمي ايران به سازمان تجارت جهاني خودداري كند         
هـاي ايـران و اروپـا بـا مـشكل             همكاري ،نژاد به رياست جمهوري ايران     دنبال انتخاب احمدي  

جمهـوري خـاتمي، ايـران فعاليـت         اي كه پيش از پايان رسمي دوره رياست        مواجه شد، به گونه   
هـاي    رونـد نـويني از فعاليـت       ، را مجدداً از سـرگرفت و چنـدماه بعـد          ن اصفها UCFانه  كارخ
هـاي ايـران بـا       سـازي مـذاكرات و همكـاري        ضـمن مختـل    ،اين حـوادث  . سازي آغاز شد   غني

 عليـه ايـران     آمريكـا هاي تخاصـمي     گيري  موج جديدي از جبهه     باعث شد  ،هاي اروپايي  قدرت
شرايط مذكور باعث   .  شود ارجاعبه شوراي امنيت سازمان ملل      هاي ايران    آغاز و پرونده فعاليت   
اي  هاي هـسته    طي چهار سال دوم دولت بوش حول مسأله فعاليت         آمريكاشد سياست خارجي    

 تبـديل  آمريكـا  – به حادترين معضل در تعامالت ايران    ،تر ايران جريان يابد و به عبارت روشن      
ر موضـوع مـذكور را مـورد بررسـي قـرار             د آمريكـا مقاله حاضر روند سياست خـارجي       . شود
 فهم تئوريك مـسأله پـژوهش       به منظور   در آغاز الزم است چارچوب نظري مشخصي        . دهد مي

  .ترسيم نماييم
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  الملل سيستم و الزامات امنيتي آن در عرصه سياست بين
  آنهـا را اجزايـي از يـك        ،كنيم، در واقع   ها را با رويكرد سيستمي تحليل مي       زماني كه پديده  

شـان منـوط بـه تجـويز آن          گيريم كه دوام و زوال و كـنش و واكـنش           لي در نظر مي   كمجموعه  
 1 تا پيش از طـرح تئـوري انتخـاب طبيعـي           ،به عنوان مثال  . باشد مي – يعني سيستم    –مجموعه  
 در يك لحظه معين يعني زمان خلـق         ،تصور رايج اين بود كه موجودات متنوع طبيعت       داروين،  

اند و آنهـايي      اما طبق تئوري داروين، موجودات زنده دائماً تحول يافته         ،اند جهان به وجود آمده   
هـاي    به خاطر توانايي انطبـاق بـا محـدوديت   ،كنند كه اكنون به صورت موجود زنده زيست مي      

 اجزايي از سيستم طبيعتند كه بـه  ،موجودات زندهتر،  به عبارت روشن  ) 1.(اند طبيعت حفظ شده  
سيستم كليتـي اسـت كـه اصـل يـا           . اند با الزامات آن امكان بقا يافته     پذيرش و هماهنگي     خاطر

طرفداران تفكر سيـستمي برآننـد كـه        . حاكم است بر رفتارها و روابط اجزاء آن       اصول متمايزي   
در ايـن راسـتا،     . توان با رويكرد سيستمي مورد بررسي قـرار داد         هاي مختلف دانش را مي     حوزه

 در چـارچوب سيـستم   ، طبقه اجتماعي يا دولـت ،ود زندهواحدهاي تحت مطالعه از جمله موج     
پـذير   سيستم ممكن است بسته و متصلب يـا بـاز و انطبـاق            . گيرند تر مورد توجه قرار مي     وسيع

  )2.(ندبايباشد و ساختارهاي آن دائماً تحول 
بسيار اهميت دارد، فهم سطح ثبات در       در رويكرد سيستمي    يكي از مسايلي كه توجه به آن        

 بسيار قوي 2خوردن ثباتش نيازمند درونداد  سيستم باثبات براي برهم   . تحت مطالعه است  سيستم  
هر سيستمي در پي . پاشد ثبات پتانسيل تزلزل بااليي دارد و به آساني فرومي  اما سيستم بي،است

 مقـاوم   ، آن را حفظ كند و در برابر دروندادهاي اختالل         ،آن است كه به نوعي تعادل دست يابد       
 از تـوان جـذب و هـضم         ، در واقـع   ،چنانكه تعادل سيستم قوي و باثبات باشد      . گار باشد يا ساز 

  )3.(شود  منفي سازگار مي3باشد و به راحتي در برابر بازخوردهاي بااليي برخوردار مي

كننـده   گـران را بـه فهـم اصـول تبيـين            تحليل ،الملل، رويكرد سيستمي   در عرصه روابط بين   
اولـين فـرض   . دهـد  سـوق مـي  ) ها  ملت–دولت (ها  ابط دولتبندي خاص موجود در رو    شكل

دهنده به روابط كـشورها بـا همـديگر          ن تفكر سيستمي اين است كه عامل اصلي جهت        طرفدارا
                                                                                                                                        
1 . natural selection 
2 . input 
3 . feedbacks 
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هـا بـه      دولـت  ،الملل در اكثر متون مبتني بر رويكرد سيستمي روابط بين        . الملل است  سيستم بين 
پـرداز    در مقام نظريه   1مورگنتاهانس  . آيند  مي الملل به حساب   عنوان بازيگران عمده سياست بين    

ناپـذير   هـا را محـصول اجتنـاب     اصل بنيادين تعقيب قدرت از سـوي دولـت      ،برجسته رئاليست 
هـاي اساسـي     نـاامني يكـي از ويژگـي   چونطبق اين منطق، . داند الملل مي سيستم آنارشيك بين 
سـازي قـدرت     فاً در پي بيشينه   ها صر  كند دولت  الملل است، عقل حكم مي     سيستم آنارشيك بين  

توان آن را بـر      الملل است و نمي     محصول سيستم بين   ، در اصل  ،سازي قدرت  بيشينه. خود باشند 
 ،به نظـر مورگنتـا، در چنـين سيـستمي         . ها درك كرد   تك دولت  هاي تك  اساس مقاصد و انگيزه   

ار خودتنظيمي موازنه  سازوك،شود آشوب دائمي مياي كه مانع نزاع و  كننده يكي از عوامل تعيين  
بنـدد، امـا بـه حـداقل         المللي رخـت برنمـي      جنگ از سيستم بين    ،با موازنه قدرت  . قدرت است 

  )4.(گردد رسيده و ثبات حفظ مي
الملـل روي نقـش كليـدي        پردازان ديگري كه در تحليل سياسـت بـين         ترين نظريه  از مطرح 

 در  ،رداز كليدي رئاليسم سـاختاري    پ وي به عنوان نظريه   .  است 2سيستم تأكيد كرده، كنت والتس    
تركيبـي از   « ضمن تعريف سيستم به صورت       ،الملل تئوري سياست بين  كتاب مشهور خود يعني     

الملـل را در   هاي سابق مربوط به سيستم بين ، ضعف اساسي تئوري»ساختار و واحدهاي متعامل  
هـا و تعـامالت     هـا، رفتار    كه بايد متـشكل از مشخـصه       –عدم شناخت كافي از ساختار سيستم       

الملـل در نظـر      والتس سه مؤلفه كليدي را براي ساختار سيستم بين        ) 5.(داند  مي –واحدها باشد   
  :گيرد مي
  .نوعي نظم آنارشيك جريان دارد ،)ها دولت(المللي   بين–ميان واحدهاي سيستم سياسي  .1
صـل  پـذيرش ا  در خـصوص    هاي متفاوتي كه دارند،      ها و توانمندي   واحدها به رغم ويژگي    .٢

 .الملل مشابه هستند بقاي خوديارانه در عرصه بين

هـاي همـساني بـراي انجـام      به رغم تشابه كاركردي خوديارانه واحدها، آنهـا از توانمنـدي     .٣
ساختار سيـستم   . باشند كاركردهايشان برخوردار نيستند و برخي قدرتمندتر از ديگران مي        

 با تحول آن ثبات ساختار به       با شكل خاصي از توزيع قدرت ميان واحدها همراه است كه          
 )6.(خورد هم مي

                                                                                                                                        
1 . Hans J. Morgenthau 
2 . Kenneth N.Waltz 
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آيـد، امـا سـپس       به وجود مـي   ها   ساختار ابتدائاً از طريق تعامل متقابل دولت      به نظر والتس،    
تحول در ساختار نيز تابع تحول ترتيبات . گردد ها با قيدوبندهاي ساختار محدود مي رفتار دولت

 مفهـومي انتزاعـي اسـت و        ،سـاختار ). هـا  دولت(حاكم بر ساختار خواهد بود نه خود واحدها         
 بـا تأمـل در برخـي        ،بـه عبـارت ديگـر     . اي دارد  باشد، اما آثار قابـل مـشاهده       پذير نمي   مشاهده
چنانكه قبالً اشـاره شـد،      ) 7.(برد توان به تأثيرپذيري آنها از ساختار پي       هاي انضمامي مي   واقعيت

 ،ع توانمندي ميان آنهاست و با تغييـر در آن          عامل تمايز ميان واحدها توزي     ،الملل در سيستم بين  
اصـل آنارشـي و اصـل       . گيـرد  خورد و نظم ساختاري ديگري شكل مي       ثبات ساختار به هم مي    

 چه در دوره جنگ سرد و چه پس از آن وجود داشـته اسـت،     ،تشابه كاركرد خوديارانه واحدها   
مراتبـي   قطبي به سـمت سلـسله      از حالت دو   ،الملل اما توزيع توانمندي تغيير كرده و سيستم بين       

 از  ، در جهـان پـس از جنـگ سـرد          آمريكـا هاي تابعانه روسيه با      سويي هم. ميل پيدا كرده است   
  .باشد المللي پس از جنگ سرد مي ساختاري سيستم بينو شكل هاي تغيير در نظم  نشانه

 در قبــال آمريكــا در مقالــه حاضــر اهميــت دارد كــه سياســت رو آناز الــذكر  فــوقنكــات 
 در بستر سيستمي جريان دارد و شـناخت ايـن سيـستم بـراي درك                ،اي ايران  هاي هسته  فعاليت

هـا و    المللي امـروز بـا مشخـصه       سيستم بين .  و ايران ضروري است    آمريكاعميق تعامالت ميان    
 در امـور   آمريكـا كننده دخالـت فعاالنـه       ترتيبات خاصي از توزيع قدرت همراه است كه ايجاب        

دوره جنگ سرد، رژيم كنترل تسليحات و به ويژه پيمان منع گـسترش             در  . ستاي ايران ا   هسته
 از يـك سـو، اغلـب    ،در آن دوره. از اسـتحكام كمتـري برخـوردار بـود      ) .تي. پي. ان(اي   هسته

ين تسليحاتي را نداشتند و از سوي ديگر،        ناي تكنولوژي ساخت چ    كشورهاي فاقد سالح هسته   
هاي بـزرگ نـوعي      بين قدرت . متوجه تسليحات يكديگر بود   ها در اصل     نگراني عمده ابرقدرت  

وجـود داشـت و قـدرت واحـدي         )  كنتـرل گـسترش تـسليحات      بـه منظـور   (وليت  ئتقسيم مس 
 يا تحت چتر    ،تر هاي ضعيف  دولت. توانست به صورت فعال مايشاء در اين زمينه عمل كند          نمي

عـدم تعهـد،   جنـبش   هـايي چـون   هاي بزرگ قرار داشـتند يـا در قالـب تـشكل          حمايتي قدرت 
 در  ،تر شدن كشورهاي ضعيف   اي  براي هسته  ،در دوره جنگ سرد   . كردند گري را تقبيح مي    نظامي
اي مثل هند و اسرائيل با تهديداتي مواجه بودنـد كـه              عده . دو انگيزه اساسي مطرح بود     ،مجموع

 ، ديگر مثل عراق   اي ديدند و عده   هاي مافوق را كافي نمي     براي مقابله با آنها چتر حمايتي قدرت      
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اي  اي داشتند كه براي پيشبرد آنها محتاج تضمين امنيتـي سـالح هـسته              هاي توسعه طلبانه   داعيه
  )8.(بودند

يافتـه و ضـعيف بـه     كمترتوسـعه  دسترسـي كـشورهاي   امكـان پس از پايان جنگ سرد كـه       
ترشـدن  تر شده، مسئوليت رژيم كنترل تسليحاتي نيـز بـه تبـع متمركز             اي آسان  تكنولوژي هسته 

 در جهـان پـس از       آمريكا رو، از اين .  متمركزتر گرديده است   ،الملل توزيع قدرت در سيستم بين    
دانـد و در      مسئوليت اصلي مديريت رژيـم كنتـرل تـسليحات را متوجـه خـود مـي                ،جنگ سرد 

 امـروزه در    بـر ايـن اسـاس،     . شـود  تر و كارآمدتر براي آن فعـال مـي         راستاي اتخاذ تدابير دقيق   
آزمـايي    راسـتي  بـراي تـري    هـاي مـستحكم    ادهايي چون پروتكل الحاقي، مكـانيزم     چارچوب نه 

 دسـتيابي  بـراي ها  اي كه حتي با تالش دولت   به گونه  ،ها ترسيم شده   دولتاي   هاي هسته  فعاليت
هـايي   اهميت چنـين كنتـرل    . شود هاي با كاربرد دومنظوره نيز سرسختانه مقابله مي        به تكنولوژي 

 اغلـب كـشورهايي كـه بـه         ،ردد كه بدانيم در جهان پس از جنگ سـرد         گ تر مي  زماني محسوس 
 بـراي مثـال،   .يـستند المللي موجـود هماهنـگ ن    با سيستم بين   ،اند شدن پيش رفته   اي سمت هسته 

 به سمت خوديـاري  ، به خاطر از دست دادن چتر حمايتي شوروي     ،كشورهاي چون كره شمالي   
 اصوالً سيستم موجـود را مـانع        نيز) دوره صدام  (هايي مثل عراق    نمونه .انفرادي پيش رفته است   

 كنترل تسليحات بـه     فشارهاي رژيم  كاننوك پي . انستندد طلبانه خود مي   هاي توسعه  پيشبرد داعيه 
رژيـم كنتـرل تـسليحات در برخـورد بـا           . هـايي اسـت     نيز متوجه چنـين دولـت      آمريكارهبري  
اند، جديت الزم را نداشـته       جود هماهنگ المللي مو  هايي از قبيل پاكستان كه با سيستم بين        دولت
  )9.(است

در چنين شرايطي، جمهوري اسالمي ايران نيز در مقام دولت ناهماهنگ با سيستم موجود با              
اش داشـته، موجبـات      اي هـاي هـسته    آميزبودن فعاليـت   وجود ادعاهاي مكرري كه مبني بر صلح      

ا برانگيخته و باعث شده فشارهاي       ر آمريكاس آنها   أنگراني سران رژيم كنترل تسليحات و در ر       
گيري به  اي با قابليت جهت هاي هسته با هدف توقف فعاليت(اي از سوي آنها عليه ايران       فزاينده

الملـل    در مقام ابرقدرتي كه خود را پليس امنيت بين         آمريكا. اعمال گردد ) سمت ساخت سالح  
 كـه  -» شـرور «و » يـاغي «ن دولـت   ايران به عنوامعتقد است، اندد الملل مي  و حافظ سيستم بين   
 در ،اي آميز از انرژي هسته  به نام استفاده صلح–باشد   ن با سيستم موجود مي    آحاكي از مخالفت    
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 ،چنانكـه در برابـر آن اهمـال گـردد          ،رو اي است و از ايـن      افزارهاي هسته  پي دستيابي به جنگ   
 و آمريكـا عيت امنيتي جاري ميان در اينجا اگر وض. الملل به خطر خواهد افتاد امنيت سيستم بين  

رسيم كه امنيـت   بندي مي  به اين جمع،تحليل كنيم» معماي امنيت«ايران را طبق مفهوم رئاليستي    
 امـا بنـابر چـارچوب       ،شـود   مي آمريكا موجب ناامني ايران و امنيت ايران موجب ناامني          آمريكا

. ند شرايط امنيتي همسويي داشته باشند     توان  و ايران مي   آمريكا ،»المللي هاي بين  رژيم«ليبراليستي  
 و ايـران    آمريكـا شان هرگز به تعارض مطلـق ميـان امنيـت            هاي اعالني  ها در سياست   ييآمريكا

هـاي   توانـد بـا اصـالح سياسـت        آنها برآنند كه دولت جمهـوري اسـالمي مـي         . اند اذعان نكرده 
  ) 10.(كننداش از بروز تعارض ميان مالحظات امنيتي دو كشور جلوگيري  امنيتي

. سيـستمي كـالن قابـل تحليـل اسـت      در بـستر  آمريكـا  سياست مهار ايران توسط      ،بنابراين
 در منطقـه    آمريكـا .  نيـز جـداي از مالحظـات سيـستمي آن نيـست            آمريكااي   مالحظات منطقه 

شـدن   فارس داراي منافع استراتژيكي چون كنترل جريان انتقال نفـت، ممانعـت از تبـديل               خليج
اي غالب و به حداقل رساندن تهديدات تروريستي است و ايـران             قدرت منطقه دولت دشمن به    

 همين مناطق در عين حال، چون) 11.(داند اي با شرايط فعلي را چالشي عليه اين منافع مي هسته
گيـري    پس موضع  ،اند اي هستند كه ملزم به هماهنگي با الزامات سيستم جهاني          هاي تابعه  سيستم

المللـي   گيـري عليـه سيـستم بـين         موضع ، در واقع  ،ورد خواست سيستم نيز   اي م  عليه نظم منطقه  
اي  هـاي منطقـه    تواند در برابر سياست     نمي آمريكااز اين روست كه دولت      ) 12.(شود  مي لمدادق

هايي كه در پي تغيير ترتيبات امنيتي منطقـه در            در برابر سياست   ،تفاوت باشد و به ويژه     ايران بي 
  .كند الملل هستند، مجدانه مقاومت مي تم بينجهت مخالف موازين سيس

  
  هاي ايران  در برابر فعاليتآمريكاهاي  روند مخالفت

هاي كشتار جمعي به     ، تالش براي ساخت سالح    2001 سپتامبر   11تا پيش از وقوع حوادث      
 در كنار اتهامـات ديگـري چـون حمايـت از            – عليه ايران    آمريكاعنوان يكي از اتهامات دولت      

تا اين زمان، توجهـات     .  مطرح بود  –ممانعت از صلح خاورميانه و نقض حقوق بشر         ،  تروريسم
بـار    آنهـا چنـدين    ، عمدتاً متوجه پروژه نيروگاه اتمي بوشهر بود كه در ايـن راسـتا             آمريكاسران  

هـا   نارضايتي خود را از همكاري روسـيه در سـاخت پـروژه مـذكور اعـالم كردنـد و از روس                    
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 سپتامبر و در پـي      11پس از حوادث    .  را مورد نظر قرار دهند     آمريكاي  خواستند مالحظات امنيت  
اي  هـاي هـسته    هاي كاخ سفيد عليـه فعاليـت       گيري  موضع ،الملل شدن جو سيستم بين     امنيتي ،آن

 بوش با معرفي سه دولت ايـران، عـراق و كـره         ،2002اي در ژانويه      به گونه  ،تر شد  ايران سخت 
ساكت نخواهد نشست تـا خطـر       « صراحتاً اعالم كرد دولتش      ،»محور شرارت «شمالي به عنوان    
هاي جهان اجازه نخواهد     ترين رژيم   به خطرناك  آمريكااياالت متحده   . تر گردد  نزديك و نزديك  

  )13(».هاي جهان مورد تهديد قرار دهند ترين سالح داد تا ما را با مخرب
گوي گـروه موسـوم بـه        به دنبال اعـالم عليرضـا جعفـرزاده، سـخن          ،در اگوست همين سال   

سـازي   غنـي (اي در دست احـداث    مبني بر وجود دو سايت هسته،»شوراي ملي مقاومت ايران «
المللي انرژي اتمي بـراي بازرسـي از ايـن            آژانس بين  ،)اورانيوم در نطنز و آب سنگين در اراك       

 وجـود   بعـد ان، چنـدماه    مـ با تأكيد بر اصـول موافقتنامـه پاد       ايران  . تأسيسات اعالم آمادگي كرد   
رغـم اينكـه     بهو  . هاي آژانس آغاز شد     بازرسي ،2003تأسيسات مذكور را تأييد كرد و از فوريه         

اي  هـاي هـسته   اي در فعاليت  هيچ انحرافي به سمت سالح هسته   مشخص شد ها   پس از بازرسي  
دولت بوش مؤكداً اعالم داشت ايران در تالش براي برخـورداري از             ،ايران مشاهده نشده است   

 1968پيمان  برابر  در  كشور  اي است كه اين به معني نقض تعهدات اين           بليت تسليحات هسته  قا
بوده و ادعاي اين كشور مبني بر هدف توليد الكتريـسته از            ) .تي .پي .ان(اي   منع گسترش هسته  

دهـد ايـران     دولت بوش اعالم كرد اين شـواهد نـشان مـي          . برد ها را زير سؤال مي     طريق سايت 
  )14.(اي دست يابد  پيش از پايان دهه جاري به سالح هستهتواند تا مي

رژيـم صـدام    .  در منطقه خليج فـارس اوج گرفـت        آمريكا سياست جنگي    ،2003در مارس   
 تحت اشغال نيروهاي ،حدود سه هفته تحمل حمالت نظامي سقوط كرد و عراق     حسين پس از    

 ، و در عـين حـال      آمريكارهاي  دولت ايران به منظور تعديل فشا     .  و متحدين قرار گرفت    آمريكا
از . هاي اروپايي رفت    به سمت مذاكره با قدرت     ،اي خود  هاي هسته  آميز سياست  پيشبرد موفقيت 
اي، سـه    آميز از انرژي هسته     ايران ضمن تأكيد بر تعهد به موازين استفاده صلح         ،اين زمان به بعد   

 حـل و  براي ديپلماتيك خود قدرت اروپايي انگلستان، فرانسه و آلمان را طرف اصلي مذاكرات       
 منـشأ اصـلي تهديـد عليـه ايـران           در عين حال، چون   . اي جاري قرار داد    فصل معضالت هسته  

توانست نتـايج مفيـدتري در پـي داشـته           مذاكرات مستقيم بين دو طرف مي      ،طبعبه   بود،   آمريكا
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وان بـازيگران   هـا بـه عنـ       اما با توجه به فقدان روابط ديپلماتيك بين دو كـشور، اروپـايي             ،باشد
 از يك سو در پي جلب همكاري بيشتر ايـران بـا             ،اروپاييهاي   طرف. ميانجي وارد عمل شدند   

. كردند  عليه ايران عمل مي    آمريكاكننده فشارهاي     در نقش تعديل   ،آژانس بودند و از سوي ديگر     
 ، اساس آن   شد كه بر   2003اين فرايند منجر به توافقي ميان ايران و سه قدرت اروپايي در اكتبر              

 پروتكـل الحـاقي را بـه صـورت اقـدام      ،ايران موافقت كرد در چارچوب همكـاري بـا آژانـس         
سـازي   هاي مربـوط بـه غنـي       داوطلبانه و اعتمادساز امضا كرده و به مورد اجرا گذارد و فعاليت           

اورانيوم و بازفرآوري پلوتونيوم را تا رسيدن به توافق مشخص پس از مذاكرات آتي به حالـت                 
  .ق درآوردتعلي

 به  ،ها ها بر اساس جلب همكاري ايران از طريق اعطاي مشوق          در حالي كه سياست اروپايي    
آميز  كرد نشان دهد ايران نيت صلح   تالش مي  آمريكاهاي اقتصادي مبتني بود، دولت       ويژه مشوق 

شارهاي  فـ ، بايد با انتقال پرونده ايران از آژانس بـه شـوراي امنيـت           ،رو نداشته و ندارد و از اين     
يي نيز آمريكا برخي محققان ،البته. نشيني شود  تري عليه آن اعمال شود تا مجبور به عقب         سنگين

 مـدير   ،1 ديويـد آلبـرت    ،به عنوان مثـال   . در تحريك مواضع حاد دولتشان عليه ايران مؤثر بودند        
 5 تـا  4تـوان   هزار كيلوگرم كيك زرد مي  با چهلچون«الملل گفته بود    مؤسسه علم و امنيت بين    

اي را تـأمين      كالهك هـسته   300تواند مواد خام     اي ساخت، تنها معدن ساغند مي      كالهك هسته 
اي مـشكوك بـه نظـر         كنترل فرايند چرخه سوخت هـسته      براي تالش ايران    ،بر اين اساس  . كند
  )15(».آيد مي

 و   در تهران و اعالم همكاري ايران در چارچوب پروتكل الحاقي          2003به رغم توافق اكتبر     
هـاي آتـي خـود از بقـاي برخـي ابهامـات در               ي گـزارش  طـ  آژانس   ،.تي .پي .پادماني ان توافق  
 14ها منجر به توافـق ديگـري در          ايران با اروپايي  مذاكرات  . اي ايران خبر داد    هاي هسته  فعاليت
تعهد شـد تـا رسـيدن مـذاكرات بـه           مطبق توافق پاريس نيز ايران      .  در پاريس شد   2004نوامبر  
هـاي مـرتبط بـا        كليـه فعاليـت    ، بـه صـورت داوطلبانـه      ،هاي آتـي    طي ماه  ،ي مشخص بند جمع
هرگونـه   توليـد و واردات سـانتريفيوژهاي گـازي،        ،سازي و بازفرآوري و به طور مشخص       غني

 جداسازي پلوتونيوم و يا ساخت يا تهيـه تأسيـسات جداسـازي پلوتونيـوم و كليـه                  براياقدام  

                                                                                                                                        
1 . David Albert 
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 تأسيسات تبديل اورانيوم را به حالت تعليق درآورد و پروتكل           ها يا توليد در هر يك از       آزمايش
اروپا بسته پيشنهادي ديگـري بـه       ها ادامه داشت تا اينكه       اين همكاري . الحاقي را به اجرا گذارد    

اين بسته از سوي ايران غيرمتناسب با تعهدات و توهين به ملت ايران تلقي شـد و از                  . ايران داد 
از  مـوج جديـدي   ، اصـفهان  UCF با دستور فك پلمب تأسيسات        مقامات ايران  ،2005آگوست  
ها  بدون هماهنگي با اروپايياي  المللي انرژي هسته  با نظارات آژانس بين   اي را    هاي هسته   فعاليت

  .آغاز كردند
اي كـه    بـه گونـه  ، بيـشتري يافـت  شـدت  در قبال ايـران  آمريكا موضع  ،از اين مقطع به بعد    

در .  را در انتقال پرونده ايران بـه شـوراي امنيـت همراهـي كردنـد               آمريكاها به سرعت     اروپايي
هاي سـنگين عليـه ايـران دفـاع كـرده و سـاير                همواره از اعمال مجازات    آمريكاشوراي امنيت،   

 كـه شـوراي حكـام       2006از فوريـه    .  را به همكاري طلبيده است     5+1اعضاي گروه موسوم به     
 پـنج  شوراي امنيـت     ،راي امنيت گرفت تا به حال     تصميم به گزارش پرونده ايران به شو      آژانس  

 جنبـه   1696قطعنامـه   . قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منـشور بـه تـصويب رسـانيده اسـت              
هـاي    مجـازات ،  1835و   1803 ،1747،  1737 قطعنامه بعـدي     چهاراخطاري دارد، اما در قالب      

يـد و فـروش كاالهـاي بـا         هاي موشكي و خر    هاي تأمين مالي، برنامه    زمينهمختلفي از جمله در     
 ايـران همـواره از انجـام    ،طي اين مـدت  . قابليت استفاده دوگانه عليه ايران اعمال گرديده است       

هـا بـا توجـه اينكـه ايـران را در              و اروپـايي   آمريكا اما   ،شرط استقبال كرده   مذاكرات بدون پيش  
هاي مربـوط بـه      ليتبينند و حتي شاهد توسعه فعا      ميل مي  بازگشت به تعهدات توافق پاريس بي     

هـا بـه    اي توسط ايران هستند، در پـي آننـد تـا از طريـق حربـه مجـازات             چرخه سوخت هسته  
  .خواستشان جامه عمل بپوشانند

 تهديد  مثابههاي ايران را به      اند مقاومت   تالش كرده  ،هاي خود  گيري در موضع   ،آمريكاسران  
در آوريـل  . واكـنش جـدي وادارنـد   جدي عليه امنيت جهان نشان داده و جامعه جهـاني را بـه            

 كاندوليزا رايس اظهار داشت كه شوراي امنيت بايد به منظـور          ،آمريكا، وزير امور خارجه     2006
گوسـت همـين سـال،    آدر پايـان  ) 16.(هاي محكمي بـردارد    اي تهران گام   توقف پيشروي هسته  

اكنون جهـان   «: وي گفت . جورج بوش تأكيد كرد كه ايران بايد متحمل عواقب تمرد خود باشد           
ما از عمـق مـصيبتي      «: بوش افزود » .با تهديدي جدي از سوي رژيم راديكال ايران مواجه است         
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توانيم تصور كنـيم كـه آن چـه قـدر           ها به بار آورده آگاهيم و مي       كه حمايت ايران از تروريست    
نبايد اجـازه   « ،رو از اين » .اي مجاز شود   هاي هسته   دستيابي به سالح   برايشود اگر ايران     تر مي دب

اين اظهارات در حـالي بيـان شـد كـه     ) 17(».اي اقدام كند  دهيم ايران به توسعه تسليحات هسته     
طبـق فـصل    را  امنيت اولين قطعنامه خود      شوراي   ،2006 ژوئيه   31 يعني   ،تر حدود يك ماه پيش   

هفتم منشور عليه ايـران تـصويب كـرده بـود و طـي آن هـشدار داده بـود كـه اگـر ايـران بـه                            
ها عليـه ايـن كـشور را          اعمال مجازات  ، منشور 41توجهي كند، طبق ماده      هاي شورا بي   ستهخوا

  .آغاز خواهد كرد
هاي متعارض كه در مورد نحوه برخورد بـا ايـران             تالش كرده از ميان نگرش     آمريكادولت  
ن بـا ايـرا   است   برآنند كه الزم     آمريكابرخي از نخبگان سياسي     . بندي برسد   به جمع  ،وجود دارد 

 سـفير   ،توان به جان بولتـون     ترين آنها مي   از سرشناس . به صورت قهرآميز و سريع برخورد شود      
 در ، در سازمان ملل اشاره كرد كه با وجود خروج از پست سفارت در سازمان ملل          آمريكا اسبق

 طـي   ،2007وي در مي    . نزديك خود با دولت بوش را حفظ كرد        همچنان پيوند    ،2006دسامبر  
خورده  اي ايران را شكست    ها در قبال برنامه هسته      ديپلماسي اروپايي  ،تلگراف با ديلي اي   مصاحبه

بولتـون  . دهـد و زمـان محـدود اسـت         خواند و تصريح كرد كه ايران به پيشروي خود ادامه مي          
 ،بنـابراين . اش دسـت نخواهـد كـشيد    اي به طور قطع ثابت شده كه ايران از برنامه هسته     «: گفت

اگـر مـا    « ، به نظر بولتـون    ».نها از اين عمل بايد به شدت فشار را افزايش دهيم          براي بازداشتن آ  
نتوانيم براي انجام اين كار به حد كافي كشورهاي ديگر را با خود همراه سازيم، آنگـاه بايـد از                    

اگـر انتخـاب بـين      ... هاي اپوزيسيون و نظاير آن به سمت تغيير رژيم برويم          طريق تقويت گروه  
كنم ما نياز داريم توسل به زور را مـورد نظـر              و توسل به زور است، من فكر مي        اي ايران هسته 
 ضـمن اشـاره مجـدد بـه         ،گيـري مـشابهي     در موضـع   ، چندماه بعد  ،جان بولتون ) 8(».قرار دهيم 

كنم اسـتفاده از نيـروي نظـامي گزينـه           من فكر نمي  «: ها اظهار داشت   شكست مذاكرات اروپايي  
از آنجا كه زندگي حول     ... دانم چه آلترناتيومي وجود دارد     گويم نمي  اما به شما مي   ،  جالبي باشد 

كنم ما ناگزيريم استفاده از نيروي نظامي را مـورد توجـه قـرار     ها جريان دارد، من فكر مي   گزينه
اي  سيـسات هـسته   أكند كه گزينه نظامي بايد به صورت ضربه محدود به ت           وي اضافه مي  » .دهيم

  )19.( تغيير رژيم صورت گيرد،نايران باشد و همراه با آ
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يي خواهان رفتـار ماليـم و       آمريكااي از سياستمداران و كارشناسان       در مقابل، طيف گسترده   
هـا بيـشتر      دمـوكرات  ،در شـرايط فعلـي    . باشند آميز كاخ سفيد با جمهوري اسالمي مي       مسالمت

اگواري كـه از تحـوالت   هاي ن  به ويژه با توجه به تجربه،آنها. متمايل به چنين رويكردي هستند 
. اند، از احتمال وقوع سناريوي مشابهي در مورد ايران نگرانند          رو داشته  عراق پس از صدام پيش    

خواهان نيز رويكـرد مـشابهي       در ميان جمهوري  . ها نيست  البته اين نگراني محدود به دموكرات     
:  اظهار داشـته آمريكاره خواه كنگ ، از نمايندگان جمهوري   1 ران پاول  ،به عنوان نمونه  . وجود دارد 

انگيـزي يـادآور اتهامـات غلطـي         اي ايران به طور خوف     نشده عليه مقاصد هسته    اتهامات اثبات «
وي كه راجع به تقاضاي رايس بـراي بودجـه سـاالنه وزارت             » .است كه عليه عراق ساخته شد     

عراق به نظر اين مشابه «:  استدالل كرد  ،گفت سخن مي ) 2007براي سال   (امور خارجه از كنگره     
 اما مدارك هرگز ،رسد؛ جايي كه ابتدا اتهامات طرح شدند و قرار بود مدارك بعداً پيدا شوند        مي

  )20(».ندپيدا نشدند، چرا كه اتهامات غلط از آب درآمد
 گزينـه نظـامي اولويـت       ،بـراي دولـت بـوش     . ابين دارد نسياست كاخ سفيد تقريباً حالت بي     

 وجود  ، رايس در پاسخ به ابراز نگراني كساني چون ران پاول          در جلسه كنگره نيز   . نداشته است 
 بارهـا تـصريح     آمريكـا  مقامات   ،با اين حال  ) 21.(به ايران را رد كرد    طرح يا قصد حمله نظامي      

ها مورد توجه قـرار خواهنـد گرفـت،      همه گزينه  ،اند كه در صورت استمرار مقاومت ايران       كرده
 رايس پس از مالقات بـا       ،2007در فوريه   . امي نيست  حمله نظ  آمريكاهرچند كه سياست فعلي     

 ابـراز   ،وزراي خارجه روسـيه و آلمـان و مـسئول سياسـت خـارجي اتحاديـه اروپـا در بـرلين                    
ها به ايرانيان نشان دهند انزواي آنها طي زمان رو به افـزايش اسـت و از    اميدواري كرد مجازات  

 بـوش طـي     ،در اكتبـر همـين سـال      ) 22.( وقت آن است كه موضع متفاوتي اتخاذ كننـد         ،رو اين
  : در قبال ايران را اين طور بيان كردآمريكا سياست ،گفتگوي مطبوعاتي

استراتژي كلي ما اين است كه در يـك مرحلـه مـسئووالن ايـران از انـزوا                  «
به نظر مـن اعمـال فـشار بـه ايـن            . خسته شوند و بگويند كه ارزشش را ندارد       

مـا از   . شي از آنها نـداريم    رنجيد بدانند كه ما     مردم ايران با  ... دولت ارزش دارد  
تورم بسيار  . ايم و آنها هم بايد ناراحت باشند       اقدامات دولت ايران ناراحت شده    

                                                                                                                                        
1 . Ron Paul 
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اين كشوري است كه آينده خيلي      . انزوا به اقتصاد صدمه زده است     . شديد است 
ه توانند اميد بهتـري در مقايـسه بـا آنچـ           تواند داشته باشد و مردم مي      بهتري مي 

  )23(». داشته باشند،دولت فعلي برايشان فراهم كرده
 در پاسخ سؤالي مبني بر اينكه آيا ايران قصد سـاخت بمـب اتمـي     ،بوش در همين مصاحبه   

سـازي را تعليـق    ام و تا زماني كه آنها غني  هاست به اين نتيجه رسيده     من مدت «: دارد، پاسخ داد  
 وي با تأكيد بر اينكه بـا        ».ام  بله بر اين عقيده    ،واقعي نيست نكنند يا مشخص نكنند اظهاراتشان      

من به همـه    «:  تصريح كرد  ، صلح جهان به خطر خواهد افتاد      ،اي تجهيز ايران به تسليحات هسته    
آنها دانـش  كه   به نظر من بايد از اين      ،خواهيد از جنگ جهاني سوم جلوگيري كنيد       ام اگر مي   گفته

  )24(». جلوگيري كنيد،اي را به دست بياورند ساخت تسليحات هسته
 طـي  آمريكـا وقـت  جمهـور   معـاون رئـيس   ، 1چند روز پس از مصاحبه بوش، ديك چيني

 پـس از تأكيـد      ،2007 اكتبر   21 در   2سخنراني در مؤسسه واشنگتن براي مطالعات خاور نزديك       
عواقـب  « در مـورد     ،اي دست يابد   بر اينكه واشنگتن اجازه نخواهد داد ايران به تسليحات هسته         

يـك  وي كـه بـه عنـوان    . سـازي اورانيـوم هـشدار داد    خودداري ايـران از توقـف غنـي       » جدي
ــارجي     ــت خ ــه سياس ــدرو در عرص ــتمدار تن ــاسياس ــشهوآمريك ــدبار در  ر م ــت و چن  اس

الزم است  «:  قرار داده، تصريح كرد    اشارههايش گزينه حمله نظامي به ايران را مورد          گيري موضع
 آماده تحميـل  يالملل  اجتماع بين،اش ادامه دهد به روال فعليبه رژيم ايران فهمانده شود كه اگر    

توانند در شـرايطي كـه يـك دولـت        نمي يالملل  بين جامعهكشور ما و كل     ... عواقب جدي است  
  )25(».كند، ساكت بنشينند هاي خود را ارضا مي طلبي ترين جاه حامي ترور تجاوزگرانه

 ايـن   ،در قبال ايـران   كشور  يز رفتار عملي آن      و ن  آمريكابا تأمل در كليت مواضع دولتمردان       
 به دنبال حمله نظامي عليه ايران  ،ها تحت شرايط جاري    ييآمريكاآيد كه    بندي به دست مي    جمع
اي را   ها ممكن است در نهايت توسل به چنـين گزينـه           به گسترش مجازات    اما روند رو   ،نيستند
 امـا ريـسك     ،قابل پذيرش و تحمل نيست    ا  براي دولت آمريك  اي   ايران هسته . ناپذير كند  اجتناب

مادي و غيرمـادي بـسيار سـنگيني بـه          هاي   حمله نظامي نيز بسيار باالست و ممكن است هزينه        
ها را آغاز كرده اسـت تـا بـدون توسـل بـه               فرايند پلكاني مجازات  رو،   از اين . دنبال داشته باشد  

                                                                                                                                        
1 . Dick Cheney 
2 . Washington Institute for Near East Studies 
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تـر و   اي بـه صـرفه   هاي هـسته  ليتبندي برساند كه توقف فعا      ايران را به اين جمع     ،حمله نظامي 
از سوي ديگر، واشنگتن تمام سعي خود را به كار گرفته تـا             . هاست تر از تحمل مجازات    معقول

هاي بزرگ را در پيشبرد اين پروژه با خود همراه سازد، هـر چنـد                ها به ويژه قدرت    ساير دولت 
 برخـي   در عين حال،  . ودش اعمال مي جانبه   هاي آن عليه ايران به صورت يك       بخشي از مجازات  

و از  ايران دارنـد     درگذاري فراواني    هاي تجاري و سرمايه     همكاري ،هاي بزرگ مثل چين    قدرت
 مـشكلي  ؛هايي است  جلب همكاري مؤثر چنين قدرت،آمريكايكي از مشكالت بنيادين   رو،   اين

تي چـون   ، اگر معـضال   بنابراين. ها سرعت كندي داشته باشد     كه باعث شده روند تشديد تحريم     
ها با ايـران يـا بحـران جهـاني بهـاي انـرژي مـانع            پيوندهاي اقتصادي قابل توجه برخي قدرت     

  .رفتند  قطعنامه اخير فراتر ميچهارهاي شوراي امنيت از  شك گستره تحريم شدند، بي نمي
  

  آمريكامالحظات سيستمي 
هـاي    سياسـت ايـاالت متحـده در قبـال فعاليـت           ،چنانكه طي مطالب پيشين اشـاره گرديـد       

الملل و به تبـع      اي ايران در چارچوب سياست كلي آن در باب ترتيبات امنيتي سيستم بين             هسته
تهديدكننده امنيـت   عوامل   يكي از مهمترين     ،امروزه. اي جريان دارد   هاي تابعه منطقه    سيستم ،آن

بر اين اسـاس، يكـي از لـوازم اساسـي           . تهاي انهدام جمعي اس     اشاعه سالح  ،الملل سيستم بين 
تـسليحات انهـدام     باالخص   ، كاربرد مؤثر برنامه كنترل تسليحات     ،الملل حفظ امنيت سيستم بين   

 سازوكارهاي نهادي مختلفي    ،هاي بزرگ   و ساير قدرت   آمريكا ،هاي اخير  طي دهه . جمعي است 
بـا ايـن حـال،    . باشـد  هاي بارز آن مي  از نمونه  .تي .پي .اند كه پيمان ان    در اين راستا ايجاد كرده    

. انـد  كارآمد نبوده  در جلوگيري از گسترش تسليحات غيرمتعارف        ، چنانكه بايد  ،چنين نهادهايي 
ناكارآمـدي  اي از شـواهد ايـن    به سالح هـسته و هند  پاكستان  ،هايي چون اسرائيل   دولتتجهيز  
 اين بوده كه آنهـا      ،كشورهاييشدن چنين    اي  با هسته  آمريكايكي از داليل عمده مماشات      . است

اند، هرچند ناظران متعددي برآنند كه چنين        كرده الملل تلقي نمي   را تهديد جدي عليه امنيت بين     
 ،تصوراتي به خصوص در مورد كشورهايي از قبيل پاكستان كه سيستم سياسي باثبـاتي ندارنـد               

  .ه كندبا معضالت بزرگي مواجدر آينده  را آمريكا و ممكن است استاشتباه 
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توانـد نـه     در امر كنترل تسليحات مي     نشان داد اهمال     ،آمريكا در   2001 سپتامبر   11حوادث  
. بـاري مواجـه كنـد      الملل را با خطرات مصيبت      بلكه امنيت كليت سيستم بين     آمريكا امنيت   فقط

گرايي دولت بوش در برنامه كنترل تسليحات         سپتامبر كاتاليزوري بود كه به يكجانبه      11حوادث  
گران حامي سياست دولت بوش در       تحليلاز  بينيم بسياري    روست كه مي   از اين ) 26.(كمك كرد 

 در  آمريكـا دهـي بـه مواضـع مقامـات           بـه منظـور مـشروعيت      ،اي ايـران   هاي هسته  قبال فعاليت 
 سـپتامبر اشـاره و   11 بـه حـوادث   ،اي سازي ايران به تالش براي ساخت تسليحات هـسته   متهم

  .كنند  توسل به حمله نظامي حمايت ميحتي بعضاً از گزينه
جداي از سياست كلي واشنگتن در مقابله جدي با اشاعه تسليحات انهـدام جمعـي، مـورد                 

ايـن  . كنـد  هاي ديگري نيز برخوردار است كه انگيزه فشار بر آن را تـشديد مـي               ايران از ويژگي  
ه عنوان نمونه، بوش در     ب.  به انحاء مختلف مطرح شده است      آمريكامسأله در مواضع دولتمردان     

اظهار داشت كه خشونت )  لبنان و اسرائيلاهللا وسه روزه حزب در پي جنگ سي  (2006آگوست  
سـازي   وي عـالوه بـر مـتهم     . سـازد    نيات تهران در عرصه جهاني را آشكار مي        ،موجود در لبنان  

ثبـاتي ايـن     بـي اهللا، اعالم كرد ايران با حمايت از شورشيان عـراق بـه              ايران به حمايت از حزب    
وي ادامـه   . كنـد   مردم خويش را نقض مي     زها نفر ا   كشور كمك و حقوق انساني بنيادين ميليون      

تـوانيم   ها بـه بـار آورده، آگـاهيم و مـي           ما از عمق مصيبتي كه حمايت ايران از تروريست        «: داد
بـدتر  اي را داشـته باشـد، چـه قـدر            هـاي هـسته    تصور كنيم اگر ايران اجازه دستيابي به سـالح        

  )27(».شود مي
 اعمـال فـشار عليـه    بـراي  ، بـه ويـژه دوره دوم آن  ،مسأله جديد ديگري كه در دولت بوش      

 بـه  آمريكـا مقامـات  . مزمن عراق بوده استامنيتي شده است، بحران  جمهوري اسالمي استفاده  
. باشـد  هاي عـراق مـي    به ناآرامينزد انحاء مختلف ايران را متهم كردند كه در پي ايجاد يا دامن       

و  در عراق امري ضروري اسـت        آمريكابوش چند بار ادعا كرد كه حضور قدرتمندانه نيروهاي          
در آن   و متحدين    آمريكا امنيت عراق، بلكه امنيت منطقه مستلزم حضور جدي نيروهاي           فقطنه  

 از آنجـا خـارج      آمريكاوي تصريح كرد اگر پيش از توانايي عراق به دفاع از خود،             . عراق است 
يعنـي   آمريكـا » بدترين دشمنان «عراق به دست    . شود گري حاصل مي    عواقب مطلقاً ويران   شود،

  )28.(افتد هاي القاعده مي هاي مرتبط با ايران و تروريست هواداران رژيم صدام، گروه
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 تبديل كرده   آمريكااي براي نزاع با      ها چنين ادعا كردند كه ايران، عراق را به جبهه          ييآمريكا
قـرار   و متحدين در عراق را مـورد حملـه           آمريكا نيروهاي   ،خي عوامل تروريست  و از طريق بر   

» كـوهي از مـدرك     «اعـالم كـرد    آمريكـا  سخنگوي وزارت خارجه     1شان مك كورمك  . دهد مي
 از  آمريكـا بندي دولت    جمع) 29.(هايي توسط ايران است    وجود دارد كه حاكي از چنين دخالت      

خـود را بـه   عراق اين است كه ضـمن تـضعيف عـراق،    هاي ايران در امور      هدف نهايي دخالت  
 در منطقه تعارض    آمريكاعنوان نيروي هژمونيك در خاورميانه جا بياندازد؛ امري كه با خواست            

 ادعا كرد ايران در پي ،نظامي اياالت متحده در عراق سابق  ، فرمانده   2ژنرال ديويد پترائوس  . دارد
به .  عراق است تا به صورت نايب ايران عمل كند         اهللا در جنوب   ايجاد ساختارهايي مشابه حزب   

 براي ايجاد ثبـات     آمريكا به تالش    ،هاي ايران از ميليشياي شيعه در عراق        حمايت ،نظر پترائوس 
  )30.(زند در عراق آسيب مي

اي ايران صـرفاً معلـول       هاي هسته  رسد مواضع واشنگتن در برابر فعاليت      بنابراين، به نظر مي   
 متأثر از نقش خاصي است كه ايران در         ،ل تسليحات نيست، بلكه فراتر از آن      الزامات رژيم كنتر  
بينند كه   را دولتي مي  جمهوري اسالمي ايران     آمريكاسران  . كند الملل بازي مي   عرصه سيستم بين  

 را به چالش كشيده و     آمريكااي مطلوب و مطابق با هژموني         نظم منطقه  ،با سازوكارهاي مختلف  
سياست امنيتي ايران در عراق، سوريه، لبنان، فلسطين و    . تهديد قرار داده است   منافع آن را مورد     

بـه موقعيـت     رسـيدن    بـراي  همگي مجموعاً گوياي تالش ايـران        ،حتي در جنوب خليج فارس    
اي   و مالحظات كاخ سفيد در منطقه و هژموني منطقه  اي است كه آشكارا با منافع      هژموني منطقه 

غيرقابـل تحمـل    بـراي آمريكـا،     شدن ايـران     اي  هسته ،ينين شرايط در چ .  تعارض دارد  اسرائيل،
كند اين پيام را به دوستان و متحدان خود در منطقه بقبوالند كـه               اياالت متحده تالش مي   . است

رود كه حاضر به برقـراري تعامـل         اي پيش مي   ايران در حالي به سمت ساخت تسليحات هسته       
شدن به قدرت    آميز در پي تبديل    هاي خشونت  بلكه به شيوه  آميز و دوستانه با آنها نيست،        احترام
  .باشد اي برتر مي منطقه

هاي ايران نيـز غيرقابـل        حتي همكاري  شده باعث   ،چنين نگاهي به موقعيت و مقاصد ايران      
هـاي   بـه گـزارش سـازمان      واكنش دولت بـوش      ،در اين زمينه  .  شوند لمداداطمينان و شكننده ق   

                                                                                                                                        
1 . Sean McCormack 
2 . David Petraeus 
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 اعـالم   ، با اطمينـان بـاال     ،در گزارش مذكور  . جالب توجه است  ) 2007نوامبر   (آمريكااطالعاتي  
كرد، امـا از آن   گيري مي اي را پي  برنامه ساخت تسليحات هسته2003 كه ايران تا پاييز    بودشده  

 چندسالي ادامه داشته و بنا به ارزيابي بـا اطمينـان            ،اين توقف .  متوقف كرده است   ،مقطع به بعد  
اي را از سـر    هنوز برنامـه سـاخت تـسليحات هـسته    ،2007هاي   نيمهمتوسط گزارش، ايران در 

كنـد تهـران حـداقل راه        با اين حال، گزارش با اطمينان متوسط به باال تصريح مي          . نگرفته است 
 احتماالً برخي مواد الزم بـراي ايـن   ،ساخت چنين تسليحاتي را بازنگه داشته و با اطمينان پايين    

كند چنين مـوادي     ميرچند گزارش با اطمينان متوسط به باال اذعان          ه ؛برنامه را وارد كرده است    
كنـد    همچنين با اطمينان بـاال اعـالم مـي         ،گزارش. باشند اي كافي نمي   براي ساخت سالح هسته   

 در ،2003سازي اورانيوم و امضاي پروتكل الحـاقي در پـاييز    تصميم تهران به تعليق برنامه غني     
  )31.(المللي انجام گرديد ده بينپاسخ به دقت نظر و فشار فزاين

 گـزارش   ،در حالي كه برخي دولتمردان ايران از جمله وزير امور خارجـه، منـوچهر متكـي               
 گـواهي بـر   ،)هاي مندرج در آن با وجود عدم تأييد كليه گزاره  ( را   آمريكااطالعاتي  هاي   سازمان

 و دانـستند اش  اي ههـاي هـست   آميز بودن برنامه صحت ادعاهاي جمهوري اسالمي در مورد صلح      
 نيز برخي منتقدان سياست خارجي دولت بـوش گـزارش را بـه عنـوان نـشانه                  آمريكاحتي در   

در . كاركرد دولت اعالم كردند، مقامات كاخ سفيد همچنان از مواضـع خـود دفـاع كردنـد                 سوء
ايـران  «: كـرد و گفـت    گيـري    ، بوش با همان لحن پيشين در برابـر ايـران موضـع            2007دسامبر  
اك بوده، ايران خطرناك است و ايران خطرنـاك خواهـد بـود اگـر آنهـا دانـش سـاخت                     خطرن

هـاي   وي در پاسخ به خبرنگـاران در مـورد گـزارش سـازمان            » .اي داشته باشند   تسليحات هسته 
نگرم به اين معني كه      من به اين گزارش به مثابه سيگنال هشداردهنده مي        «:  اعالم كرد  ،اطالعاتي

 ايـن   ، سيگنال هشداردهنده اسـت    ،دليل اينكه آن  ... و برنامه را متوقف كردند    آنها برنامه داشتند    
 مجدداً بر ضرورت    ،بوش در ادامه  » .توانست برنامه را از سر بگيرد       مي ]يعني ايران [ است كه آن  

 اسـتمرار عمليـات نظـامي در عـراق و           بـراي همكاري كنگره براي تخصيص بودجه قابل قبول        
  )32.(افغانستان تأكيد كرد
. هاي مشابهي شده است    گيري المللي انرژي اتمي نيز موضع     هاي آژانس بين   در قبال گزارش  

 مبني بـر لـزوم      ، رايس در واكنش به اظهارات مدير كل آژانس، محمد البرادعي          ،2007در ژوئن   
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هاي بيشتر عليه ايران به منظور جلـب همكـاري بيـشتر             كاهش تأكيد شوراي امنيت بر مجازات     
هران، تصريح كرد آژانس متـولي ديپلماسـي نيـست و نقـش آن بايـد بـه انجـام                    بين آژانس و ت   

در موارد ديگر   ) 33.(هاي ايران محدود باشد    ها و تهيه و اعالم گزارش شفاف از فعاليت         بازرسي
اعتنـايي   هاي ايران بـي    بينانه آژانس در مورد همكاري     هاي بعضاً خوش   نيز كاخ سفيد به گزارش    
سـازي   كامـل غنـي   هاي شوراي امنيـت از جملـه تعليـق            كامل خواسته  كرده و خواستار اجراي   

  .اورانيوم توسط ايران شده است
ايران اي   هاي هسته   صرفاً معلول فعاليت   ، سياست فشار و به انزوا كشانيدن ايران       ،در مجموع 

تراشي ايـران در     نيست، بلكه ريشه در عوامل مختلفي دارد كه برآيند كلي آن در ضديت و مانع              
ايـن   ،ايـران اي   هـاي هـسته    فعاليـت . الملل قابل درك اسـت      در عرصه بين   آمريكاابر هژموني   بر

 سياسـت فـشار و   ،يالملل فرصت را به دولت اياالت متحده داده تا با بسيج گسترده و سريع بين       
 مهـم اسـت ضـرورت       آمريكـا  آنچه بـراي     ،بر اين اساس  . انزوا را با سرعت بيشتري پيش ببرد      

ست؛ امري كـه از نظـر       آمريكاالملل تحت هژموني     با نظم هژمونيك سيستم بين    هماهنگي ايران   
  .اي مواجه شود شدن ايران ممكن است با مانع بزرگ و پيچيده اي مقامات واشنگتن با هسته

  
  تأثير رويكردهاي حزبي

 برداشت رايجي وجود دارد مبني بـر اينكـه        ،در بين مقامات سياسي جمهوري اسالمي ايران      
 سياسـت خـارجي     ، در مقايسه با حزب دموكرات     آمريكاخواه   حزب جمهوري به اينكه   با توجه   

بـار    از ،يـك دولـت دمـوكرات      با پايان دوره بوش و به قدرت رسـيدن           ،تري دارد  جنگ طلبانه 
 بر اين نظرنـد كـه در آن         ،تر بينانه حتي برخي با نگاهي خوش    . شود فشارها عليه ايران كاسته مي    

 پـيش   آمريكـا زدايي با     به سمت تنش   ،اي هاي هسته   با وجود ادامه برنامه    تواند  ايران مي  ،صورت
 اين است كه سناريوي برخـورد       ، حداقل اميدي كه در اين راستا وجود دارد        ،به طور كلي  . برود

هاي ايران در ديپلماسـي      رو، يكي از برنامه    از اين .  كاهش يابد  – مشابه سناريوي عراق     –نظامي  
تـر،   اي به مراحـل جـا افتـاده    هاي هسته وده است تا ضمن پيشبرد فعاليت اي، خريد زمان ب    هسته

در اينجـا  . ها صـورت گيـرد      به نفع دموكرات   آمريكااجرايي   -تحولي در سطح نخبگان سياسي      
  . به چند نكته اشاره نماييم،الزم است در نقد برداشت مذكور
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تـر   جويانـه   منازعه ،ونسياست خارجي دولت بوش در مقايسه با سلف آن يعني دولت كلينت           
 انهـدام مـورد چـالش تـسليحات      در،به ويژه. گرايي داشته است بوده و ميل بيشتري به يكجانبه 

 مـوج عظيمـي از فـشارهاي    ، شاهديم كه دولت بوش با طـرح مفهـوم محـور شـرارت             ،جمعي
د و  مـو  جمعي آغـاز ن    انهدامچندجانبه و يكجانبه را عليه چند دولت متهم به ساخت تسليحات            

حتـي در   . ختسـا  ي كرده و دولت صدام را سرنگون        شدستانه به عراق لشكرك    به نام دفاع پيش   
شـد و برخـي سـران دولـت از           هايي مبني بر ضرورت اقدام نظامي مطرح         مورد ايران نيز بحث   

ايـران، تمـام    نكـردن   همكـاري   نـد در صـورت      ردك  تهديـد مـي    ،جمله بوش و معاونش چينـي     
  .خواهند بودهاي الزم مورد توجه  گزينه

سال مقاومت ايران و بـه       با اين وجود، آنچه در عمل اتفاق افتاده اين است كه به رغم چند             
  دست به اقدام نظامي نـزد      آمريكا دولت   ،هاي شوراي امنيت   توجهي آن به قطعنامه    خصوص بي 

اشــاره شــد كــه در ميــان خــود قــبالً . داشــتطــرح مشخــصي در ايــن جهــت نظــاهر بــه  و
هـاي   از جمله به صحبت   . نيز بسيارند كساني كه مخالف چنين اقدامي هستند       خواهان   جمهوري

ايـن  . ايران مخالفت كرد  ساختن   متهمخواه كنگره اشاره گرديد كه با        ران پاول، نماينده جمهوري   
پس از تصويب اولين قطعنامه شوراي امنيـت         (2007هاي آغازين سال     گيري كه در هفته    موضع

ما طرح يا   «كه   با اين واكنش رايس مواجه گرديد        ،اتخاذ گرديد ) ايران منشور عليه    41طبق ماده   
دولت بوش در حالي از گزينه حملـه نظـامي عليـه ايـران              ) 34(».قصد حمله به ايران را نداريم     

و روسـيه در برابـر      هـاي چـين       نيز دولت  5 + 1هاي مختلف گروه     فاصله گرفته كه در نشست    
هـاي شـوراي     فرايند مجازات اند و عمالً     تراشي كرده   مانع آمريكاهاي مورد نظر     تشديد مجازات 

  . مطابقت كامل نداردآمريكاهاي  امنيت نيز با خواسته
. الملـل ندارنـد    اي در عرصه بـين     جويانه ها نيز لزوماً رويكرد صلح     از سوي ديگر، دموكرات   

هـاي   وكرات دمـ  ،اگرچه حمله به عراق در اصل به نام دولت بوش تمام شده، اما پيش از حمله               
 در  3و سناتور جـان ادواردز     2كلينتون. ري آر ال سناتور هي  ،1كري. شاخص چون سناتور جان اف    

در مقـام  جـان كـري    .  برنامه حمله نظامي به عراق را تجويز كردند        ،)2002اكتبر   (آمريكاكنگره  

                                                                                                                                        
1 . John F.Kerry 
2 . Hillary R. Clinton 
3 . John Edwards 
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  بر اين نظر بود كه جنـگ عـراق  2004ها در جريان انتخابات رياست جمهوري       نامزد دموكرات 
 در پاسـخ بـه ايـن        ،مناظره با بوش  در  وي  .  بود »در زمان اشتباه  و  جنگ اشتباه در مكان اشتباه      «
چرا در كنگره رأي به تجويز توسل به زور عليه عراق داده بود، چنين پاسـخ داد كـه                   كه  ال  ئوس

يش ثابت قدم است، اما در مورد نحوه مديريت امور مربوط به جنگ و تحـوالت                أهمچنان بر ر  
كري بر آن بود كه بوش در حالي به عراق حملـه كـرد         .  جنگ به دولت بوش انتقاد دارد      پس از 

هاي بزرگي پس از جنگ      رو، چالش  از اين . كه طرحي براي دوره پيروزي پس از جنگ نداشت        
 از برآينـدهاي عمـده آن       ،ييآمريكـا شـدن روزافـزون سـربازان         شد كه كشته   آمريكاگير   گريبان

  )35.(ستا
اي بر ضرورت حذف صدام حسين از صحنه سياسـي           تأكيد ويژه  ، رأي خود  كري در توجيه  

بوش در توجيه لشكركشي بـه عـراق روي         . عراق داشت، اما وي از داليل بوش كامالً آگاه بود         
 حمايـت از   ،هاي مربـوط بـه تـسليحات انهـدام جمعـي           برنامه«: سه علت اساسي تمركز داشت    

هـاي   گيـري  كري اگرچه در موضـع    . » حقوق بشر   و نقض فاحش   ،ها از جمله القاعده    تروريست
» رئاليست«گذاشت، اما بارها خود را به عنوان         اعالني روي مالحظات حقوق بشري انگشت مي      

كـري  . كرد گرفتن از رئاليسم متهم مي      بوش را به فاصله    ،معرفي كرده بود و حتي در قضيه عراق       
بايد به منظور حفاظت از منافع حيـاتي         عموماً   آمريكا اين باور بوده است كه نيروهاي مسلح         رب

  )36.( مورد استفاده قرار گيرندآمريكا
 2008 حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهـوري         هاينامزداز  هيالري كلينتون نيز كه     

ال ئووي كه بارها بابت اين اقدام مـورد سـ         .  در قضيه عراق موضع نسبتاً مشابهي اتخاذ كرد        ،بود
 اما بر آن اسـت      ،يت رأي به نفع حمله دولت بوش به عراق را پذيرفته          ولئمسواقع شده، معموالً    

 كلينتـون مـشكل     .گرفـت  كرد، هرگز چنين موضعي نمـي      بيني مي  كه اگر روند تحوالت را پيش     
بـه  هـاي مربـوط      كيـف برنامـه   و  اصلي را در فقدان اطالعات كافي در مورد مسايلي چـون كـم            

هـاي دولـت بـوش در     پـذيري طـرح   هاي آسيب يلهاي انهدام جمعي رژيم صدام و پتانس   سالح
 بـه   ، در واقـع   ، كلينتـون گفتـه اسـت رأي وي        ،نكته جالب ديگر اينكه   ) 37.(عراق دانسته است  

هاي شوراي امنيت سازمان ملل است كه توسط عراق نقض گرديده            سازي قطعنامه  منظور عملي 
د بـه   نيك از اعضا حق ندار      هيچ ،داند كه طبق منشور ملل متحد      با اين حال، خود وي مي     . است
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بـه اقـدام نظـامي توسـل         ،به صورت يكجانبـه    ،هاي شوراي امنيت   كردن قطعنامه  منظور اجرايي 
 كلينتون تأييد كـرده     ،بر اين اساس  .  شوراي امنيت صالحيت چنين اقدامي را دارد       فقطيد و   وج

 اقـدام نظـامي    دسـت بـه  ،هاي شوراي امنيت  اجراي قطعنامه  براي ،تواند است اياالت متحده مي   
  )38.(يكجانبه بزند

اي رأي داد     به قطعنامه  آمريكا نيز كلينتون در اقدامي تقريباً مشابه در سناي          2007در سپتامبر   
ايـن  . شـود   سپاه پاسداران انقالب اسالمي به عنوان سازمان تروريست شناخته مـي           ،كه طبق آن  

از جمله رقيب هم . جه وي شود باعث شد سير جديدي از انتقادات و اتهامات متو        ،گيري موضع
بـا   ا،، باراك اوبامـ   2008جمهوري حزب دمكرات در انتخابات       حزب وي براي نامزدي رياست    

به » چك سفيدي «،هاي تروريستي در ليست سازماناين استدالل كه گنجاندن نام سپاه پاسداران     
 متهم كرد كه به نظر       اقدام نظامي عليه ايران است، كنگره را به تكرار اشتباهي          برايدولت بوش   
 در مـورد رأي مثبـت هـيالري         ، در مورد عراق مرتكب شده بود و به ويـژه          2002وي در سال    

 درك و قضاوت صحيحي     ،كلينتون اظهار داشت كه وي نشان داد در جريان تجويز جنگ عراق           
نيـز  آور  كلينتون اين بود كه رأي مثبت به ايـن قطعنامـه كـه الـزام          پاسخ  . از مسايل نداشته است   

  )39.(ها بوده است تر براي تحميل مجازات  مناسب باشد، به منظور ايجاد زمينه نمي
 ، در قبـال جمهـوري اسـالمي ايـران         آمريكـا آميـز     سياست منازعـه   دهد نشان مي نكات  اين  

هـاي   هـاي حزبـي دولـت    نكه معلول سياسـت  آ بيش از    ،بوش. دابليوباالخص طي دوره جورج     
تمايـل بـه تثبيـت نظـم        . سـت آمريكا مالحظات سيـستمي دولـت        باشد، نتيجه  آمريكاحاكم بر   

در مقام ابرقـدرت     (آمريكاالملل تحت رهبري اياالت متحده در دولت         هژمونيك در عرصه بين   
. خواه باشـند يـا دمـوكرات       وجود دارد، اعم از اينكه گردانندگان آن از حزب جمهوري         ) جهاني

اقدامات عملي هر دو دولت بيـل كلينتـون و          هاي اعالني و چه در        چه در سياست   ،اين واقعيت 
  .وجود داردميان آنها باشد، هرچند طبيعتاً برخي اختالفات تاكتيكي  جورج بوش محسوس مي

 ،هـاي اخيـر آورده شـد       هاي برخي نخبگان دو حزب در سـال        گيري موضعاز  هايي كه    مثال
ود در برابـر ايـران   خواه بوش جنگ را گزينـه گريزناپـذير خـ    دهند نه دولت جمهوري    نشان مي 

هاي دولت در عراق     كه خارج از دستگاه اجرايي كشور ناكامي       -داند و نه منتقدان دموكرات       مي
 ضـرورتاً موضـع صـلح       –بيننـد    را زمينه مناسبي براي جلب حمايت افكار عمومي از خود مـي           
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قـدام   ممكـن اسـت ا     ، در شـرايط خاصـي     ،اند نخبگان هر دو حزب نشان داده     . اي دارند  جويانه 
 حـال تهديدكننـده منـافع       داننـد؛ ضـروري ب  را   آمريكانظامي براي حفاظت از منافع استراتژيك       

در دوره كلينتون نيز كه كـشورهاي مختلفـي از جملـه            .  ممكن است عراق باشد يا ايران      آمريكا
 قـرار گرفتنـد،     آمريكـا سومالي، عراق، سودان، افغانستان و يوگسالوي آماج مداخالت نظـامي           

 از  ،هـايي   تحت فشارهاي اين كشور قرار داشـت و حتـي در موقعيـت             ،به انحاء مختلف   ،ايران
  . تهديد به حمله نظامي شد،جمله پس از انفجار پايگاه الخبر عربستان

هاي گذشـته نيـز مـوارد     طي دهه. شود  صرفاً به يكي دو دهه اخير محدود نمي        ،اين واقعيت 
بـا وجـود اينكـه در سـطح افكـار           . افتاده اسـت   اتفاق   آمريكامتعددي از اقدامات جنگي دولت      

شود كه در مقايسه با حـزب         به عنوان حزبي شناخته مي     آمريكا حزب دموكرات    ،عمومي جهان 
 ،تـري دارد، در تـاريخ سـده اخيـر          آميز و حقوق بـشري قـوي       هاي صلح  خواه گرايش  جمهوري

 و  1 ويلـسون  هـاي دمـوكرات وودرو      دولـت  ،شاهديم كه طي هر دو جنـگ جهـاني اول و دوم           
 وارد جنگ بـه نفـع متفقـين         ،آمريكانظور حفاظت از منافع استراتژيك      مبه  ،  2فرانكلين روزولت 

 امـا تمـام     ،انترناسيوناليستي ويلسون قابـل انكـار نيـست        هاي ليبرال  اگرچه وجود گرايش  . شدند
 ،بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي توسط دولـت دمـوكرات هـاري تـرومن      . باشد واقعيت نمي 

در . و منـافع اسـتراتژيك بـر مالحظـات بـشردوستانه اسـت          نشانه روشني از غلبـه مالحظـات        
دولـت  . هاي دموكرات هـستيم    هاي دوره جنگ سرد نيز شاهد اين واقعيت در مورد دولت           سال

با نيروهاي كره شـمالي و       به كره لشكركشي كرد و وارد جنگي پرهزينه          ،1950 در سال    ،ترومن
پـس از مداخلـه در كوبـا و بـه            ،3كندي. ، دولت جان اف   1960در دهه   . شد حاميان چيني آنها    

گرانـه در     موج جديـدي از تحركـات مداخلـه        ،دنبال آن پشت سر گذاشتن بحران موشكي كوبا       
 منجـر   4جانسون. ادامه اين تحركات توسط خلف وي يعني ليندون بي        . امور ويتنام را آغاز كرد    

هـايي از    اينهـا نمونـه   . مـين شـد    ينيروهـاي حـامي هوشـ     جنگي طوالني و پرهزينه بـا       به آغاز   
هاي بين جنگ جهاني دوم و فروپاشي اتحاد         هاي دموكرات طي سال    هاي جنگي دولت   سياست

  )40.(باشند شوروي مي
                                                                                                                                        
1 . Woodrow Wilson 
2. Franklin D. Roosevelt 
3 . John F. Kennedy 
4 . Lyndon B. Johnson 
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 ، در اصـل   ،بوش. دابليو در دوره جورج     آمريكا بين ايران و     روياروييبر اين اساس، تشديد     
فراتر از مالحظات حزبي نخبگان سياسـي حـاكم         و   آمريكامحصول مالحظات سيستمي دولت     

دمـوكرات، سياسـت كلـي ايـاالت متحـده در قبـال              روي كار آمدن دولـت    باشد و با     بر آن مي  
 دچـار تحـول اساسـي    ،اي ايـران   هاي هسته   به ويژه در موضوع فعاليت     ،جمهوري اسالمي ايران  

يدوبندهاي ساختاري سيستم   ق ،تر در تعبير تئوريك، اين سيستم و به طور مشخص        . نخواهد شد 
ممكـن اسـت    دهـد، هرچنـد      ها شكل مي   گيري كالن سياست خارجي دولت     است كه به جهت   

   . وجود داشته باشد، دولتهرگيران  و تصميمگذاران  هاي سياست در تاكتيكهايي  تفاوت
  
  گيري نتيجه

اي  اي هـسته  ه  به بررسي و تحليل سياست خارجي اياالت متحده در قبال فعاليت           ،اين مقاله 
علنـي  آميز دولت بوش در پي       هاي منازعه  گيري اشاره شد كه تشديد موضع    . ايران پرداخته است  

 در اگوسـت    ،سازي اورانيـوم در نطنـز و آب سـنگين در اراك            هاي مربوط به غني     فعاليت شدن
هـاي ايـران را نظـامي جلـوه داده و در             تالش واشنگتن بر اين بوده كه فعاليت      .  آغاز شد  2002

. كنـد اي   هاي هـسته    ايران را وادار به توقف فعاليت      ،المللي كنترل تسليحات   چارچوب رژيم بين  
 به عنوان ميانجي وارد عمـل       ،گانه اروپا يعني انگلستان، فرانسه و آلمان       هاي سه   قدرت ،در آغاز 

. هنـد سوق د ها    ايران را به پذيرش تعليق فعاليت      ،شدند تا با استفاده از سازوكارهاي ديپلماتيك      
 وارد مـذاكره بـا      ،المللـي انـرژي اتمـي      جمهوري اسالمي ضمن اعالم همكاري با آژانـس بـين         

اي كـه در امـر       هاي اوليـه   رغم همكاري   بهجمهوري اسالمي ايران،     ،با اين حال  . ها شد  اروپايي
اي را از    هاي چرخه سوخت هسته     فعاليت سايت  ،ها داشت، در نهايت    تعليق با آژانس و اروپايي    

اي  هاي هسته   پرونده فعاليت  ،ها اي كه با اختالل در روند مذاكرات با اروپايي         رفت، به گونه  سرگ
  .ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش شد

هـاي    به اين معني بود كه فعاليـت       ،ران در شوراي امنيت   يدر دستور كار قرارگرفتن پرونده ا     
هـاي بـزرگ و در رأس آنهـا          قـدرت .  اسـت  الملل مرتبط شده   ايران با مسأله صلح و امنيت بين      

هـايي را عليـه     مجـازات ، منشور ملـل متحـد  41 با تصويب چند قطعنامه بر اساس ماده        ،آمريكا
بـا ايـن حـال،      . ها را براي ايران عقالني جلوه دهنـد        اند تا گزينه تعليق فعاليت     ايران اعمال كرده  
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 در مقام آمريكا. ها اعتنايي ندارد نامهايران همچنان سياست مقاومت در پيش گرفته و به اين قطع   
 تالش داشته است با تقويت اين تصور كـه ايـران بـا توسـعه            ،ها محرك اصلي تصويب قطعنامه   

هـاي بـزرگ را      كند، قدرت  الملل را تهديد مي    گرا صلح و امنيت بين     اي نظامي  هاي هسته  فعاليت
 آمريكامقامات  . اي سياسي بكشاند  اعمال فشارها سوق دهد و ايران را به انزو        براي  به همكاري   

 كليـه   ،هـا  اعتنـايي ايـران بـه قطعنامـه         چندبار تهديد كردند در صورت ادامه بـي        ،)دولت بوش (
با اين وجود، به همان سياست      . هاي الزم از جمله اقدام نظامي را مورد توجه خواهند داد           گزينه

  .ندردتشديد فشارهاي غيرنظامي بسنده ك
 بايد تعامالت ايـران و      ،اي ايران   هسته سأله كه براي درك جامع م     ستابندي مقاله اين     جمع
دولـت  . هـاي موجـود آن مـورد نظـر قـرار داد          المللي با مشخصه    را در قالب سيستم بين     آمريكا

در ايـن راسـتا، هـر       .  در پي تثبيت سيستم فعلـي بـه صـورت هژمونيـك اسـت              ،اياالت متحده 
  را بـه چـالش بكـشد، بـا         متحـده وني ايـاالت    بازيگري كه به نحوي نظم هژمونيك تحت هژمـ        

 بازيگري است كه    نيز به هر حال   جمهوري اسالمي   . شود فشارهاي ساختاري سيستم مواجه مي    
هاي   در تقابل با سياست،اي  در زيرسيستم منطقه،هاي آن با نظم موجود مخالف است و سياست     

 آمريكاوي بر موقعيت ايران در برابر       هر فعاليتي كه به نح    ،  طبعبه  رو،   از اين . واشنگتن قرار دارد  
هـاي    در حـوزه فعاليـت  ،از سـوي ديگـر    . شـود   مواجـه مـي    تهديد آمريكا ثير مثبت گذارد، با     أت

المللي كنترل تسليحات     در قالب رژيم بين    –هاي بزرگ    اي بين قدرت   هاي ويژه   توافق ،اي هسته
ال بـرده   ها بـا   افقت ساير قدرت   جلب مو  براي را   آمريكاقابليت  كه  اي   صورت گرفته، به گونه    -

 سائلمـ از  بـه يكـي   ،اي جمهـوري اسـالمي   هاي هسته به اين ترتيب، شاهديم كه فعاليت     . است
  . تبديل شده استالملل نظام بيننظير  كم
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