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  دهيچك
هاي منازعه جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا در يشهدر اين مقاله سعي بر آن است تا ر

استدالل نوشتار حاضر اين است كه ريشه اصلي  اي مورد واكاوي و تحليل قرار گيرد.موضوع هسته
پيدايش و استمرار اين منازعه را بايد در نوع گفتمان و رويكرد حاكم بر بازيگران درگير جستجو 

محور الملل غربتحليل انقالب اسالمي در نظام بين ،ها در درازمدتكايينمود. رويكرد اصلي آمري
. در اندبودههاي قدرت جمهوري اسالمي دنبال فرسايش مؤلفههگام ببهبوده و در يك استراتژي گام

عنوان راهبرد كالن اياالت متحده آمريكا از طريق اي بهاي ايران، برچينش هستهرابطه با برنامه هسته
ديپلماسي اجبار، تحريم، بازدارندگي، سد نفوذ، تهديد به حمله  ارهاي اجرايي مختلفي چونزاب

جمهوري اسالمي ايران نيز برپايه  ،شود. در نقطه مقابلنظامي و عمليات خرابكارانه دنبال مي
هاي بزرگ در طلبي و نفي سلطه و انحصار قدرتيعني استقالل ،ساز فرهنگ اسالميهويت هايمؤلفه

از آميز اي و استفاده صلحدنبال بومي كردن صنعت هستههاي نوين، بهو دانش هاي مدرنفناوريعرصه 
استمرار اين منازعه و  بايد پيدايش وبينانه ميباشد. بنابراين در يك نگاه واقعاي ميانرژي هسته

اسالمي تحليل و  روندهاي موجود را در چارچوب رويارويي عميق و مبنايي غرب با اسالم و انقالب
هاي راهبردي مختلف ناشي از چالش ارزيابي نمود. در اين راستا منازعه ايران و آمريكا در حوزه
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وند رشد اي براي متوقف كردن راي بهانهعميق انقالب اسالمي با نظام سلطه بوده و موضوع هسته
  باشد.شتابان انقالب اسالمي مي

اي، برچينش هستهاسالمي ايران، اياالت متحده آمريكا، جمهوري  اي،هسته فناوري :واژگانكليد
  .استكبارستيزي

  مقدمه
بومي  فناوريدرخصوص سياست تغييرناپذير دولت جمهوري اسالمي در موضوع دستيابي به 

گران و المللي، تحليلهاي بينتمامي فشارها و تحريم با وجوداي و پافشاري بر اين موضوع هسته
الملل با استفاده از رويكردهاي مختلف ياست خارجي و روابط بينپردازان مختلف سنظريه

اند. در اين ميان، بسياري از تحليلگران با تأكيد بر حفظ امنيت فيزيكي درصدد تبيين برآمده
كنند و اي ايران اشاره ميهاي هستهدولت جمهوري اسالمي ايران، به نظامي بودن برنامه

هاي رقيب را دليل اصلي برابر قدرت ت و موازنه قدرت درهاي نظامي براي كسب امنيانگيزه
نظر اين دسته از ). بهKemp, 2003, p.48-58( كننداي اين كشور بيان ميناپذيري هستهسازش

براي حفظ امنيت سرزميني و  اي جمهوري اسالمي ايران صرفاًناپذيري هستهتحليلگران، سازش
 اي قرارشور در يك محيط پرآشوب و ناامن منطقهچراكه اين ك اي است؛بازدارندگي منطقه
اي چون اسرائيل، هند و هاي امنيتي گوناگوني ازجمله وجود همسايگان هستهگرفته و با چالش

الملل ازجمله آمريكا و كشورهاي نظام بين بيشترروست. براساس اين نظر، هپاكستان روب
هاي گسترده عليه تحريم و نيزقطعنامه كشورهاي اروپايي درصددند تا با اعمال فشار و صدور 

اي خود بازدارند و مانع رسيدن آن به هاي هستهجمهوري اسالمي ايران، اين كشور را از فعاليت
 شوند. ،تواند منجر به توليد سالح گرددهايي كه ميها و قابليتتوانمندي

ع گسترش هاي رفتاري ايران مبني بر پيوستن به كليه معاهدات مناما بررسي كنش
هاي جمله سالحها ازسالحاين رويه اين كشور در عدم استفاده از  نيزتسليحات كشتارجمعي و 

رتبه هاي گفتاري مقامات عاليشيميايي در جنگ عراق عليه ايران و همچنين بررسي كنش
هاي اي، حاكي از آن است كه سالحهاي هستهدرخصوص غيرشرعي بودن استفاده از سالح

شده برگرفته داليلامنيتي اين كشور نداشته است.  - چ جايگاهي در رهنامه دفاعيهي ايهسته
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اي و هسته فناوريآميز بودن چرخه دانش و از رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر صلح
 از نمايد.تبيين مي اين موضوع را كامالً ،ايهاي هستهحرمت شرعي ساخت و استفاده از سالح

ويژه خصمانه غرب به اضر مدعي است نقطه كانوني اتخاذ رويكرد تقابلي واين منظر، مقاله ح
اي جمهوري اسالمي ايران، نگراني از آميز هستهاياالت متحده آمريكا در مواجهه با موضوع صلح

دليل اصلي  ؛ بلكهفايده نيست - براساس منطق هزينه دستيابي كشورمان به سالح اتمي يا صرفاً
 تري جستجو نمود.ايست در امور بنياديباين منازعه را مي

ها بر اين اساس تالش خواهد شد تا در چارچوب نظري تحليل گفتمان و با نگاهي به نظريه
ال اصلي پاسخ داده شود كه ريشه بنيادين منازعه هاي مقام معظم رهبري به اين سؤو انديشه

اين فرضيه  ،ال فوقپاسخ به سؤ آن كدام است؟ در اي و استمرارموضوع هسته درآمريكا و ايران 
ويژه آمريكا در گيري و استمرار منازعه ميان ايران و غرب بهگردد كه دليل اصلي شكلمطرح مي

اي، ناشي از تضاد گفتماني و نظام معنايي است كه هويت آنها براساس آن شكل موضوع هسته
هنجاري  - ن ارزشيگرفته است. گفتمان حاكم بر نظام جمهوري اسالمي ايران يك گفتما

گرايي رو هويت خود را از همان ابتداي وقوع انقالب اسالمي در تضاد با گفتمان ماديازاين ؛است
نيز اين روند در مورد آمريكا نسبت به ايران  كهچنان رال دموكراسي غرب تعريف كرده است؛ليب

ني در روابط ايران و مصداق دارد. با اين توضيحات بايد گفت تا زماني كه اين منازعه گفتما
اي نيز استمرار خواهد يافت. اگرچه مناقشه هسته ،طوركلي مجموعه غرب فعال باشدآمريكا و به

راهبرد نرمش قهرمانانه از طرف ايران و پذيرش  مانندهاي موضعي و موقتي با اتخاذ تاكتيك
درازمدت، اين  اما در ،ها كاهش يابد، ممكن است سطح تنشسازي ايران از طرف غربحق غني

  .داشت ها همچنان استمرار خواهدتنازع و درگيري

  اي ايران. رويكرد اياالت متحده آمريكا در مواجهه با برنامه هستهيك
عنوان نقطه عطفي در نظام از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي و استقرار نظام جمهوري اسالمي به

گفتمان جديد، حكومت و دولت ايران را با  ها همواره در تقابل با اينالملل، آمريكاييبين
دهنده الملل، ناقض حقوق بشر، گسترشطلب و مخل نظم بينعناويني همچون دولت توسعه

تسليحات كشتارجمعي، حامي تروريسم، دولت ياغي و سركش و عضوي از محور شرارت 
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طور نبال كردند. بهتوصيف كرده و پروژه امنيتي كردن ايران و محيط ژئوپلتيكي پيرامون آن را د
 ز غلظت بيشتري برخوردار بوده است؛زني و تقابل ااي، اين اتهامحوزه مسئله هسته مشخص در

 اراده سياسي  حاكم بر كشور خود و ها ودر چارچوب انگيزه آمريكا نظر تاريخي، كه ازدرحالي
تشويق قرار  يت وايران را مورد حما ايهاي هستهدوره پهلوي، فعاليت نظام ارزشي حاكم در

 بنيادين گرديد. از سال خوش تغييردنبال پيروزي انقالب اسالمي، اين روند دستبهاما  داد؛مي
به مدت يك  - سازي را توليد نمايدكه ايران  موفق شد ماده اصلي غني -) نيز م2003( 1382

اعطاي اعتبارات  ها، جلوگيري ازيدود كردن دارايهاي اقتصادي، مسدهه اقداماتي نظير تحريم
كشور اي حذف فيزيكي نخبگان و دانشمندان هسته المللي، محدوديت صدور دانش فني ونبي

   گرفت. ها قراريدر دستور كار آمريكاي
 توجه به نگرش كالن امنيتي آمريكا به جمهوري اسالمي ايران و انقالب اسالمي و با

گردد كه سياست آمريكا در مورد ح مياين گزاره مطر ،پذيرفته در اين رابطهاقدامات صورت
اي بوده است. سياست برچينش اي ايران از دوران پس از انقالب، برچينش هستهبرنامه هسته

و در نهايت  طريق تشويق، تهديد، ارعاب، فشار اي يك كشور ازاي بر محو برنامه هستههسته
پس از  سال 36در طول  اقدام به تخريب فيزيكي از طريق تهديد قدرت نظامي مبتني است.

واشنگتن همواره با حمايت متحدين خود و با استفاده از ابزارهايي همچون  انقالب اسالمي،
ديپلماسي، تحريم، بازدارندگي، سد نفوذ، حمله و تهديد به حمله نظامي و ايجاد تخريب 

رآوردن اي، سعي در به اجرا دبا هدف به تأخير انداختن فرايند چرخه سوخت هسته 1فيزيكي
اي ايران داشته و دارد. بررسي روندها و فرايندهاي چند دهه اين سياست در مورد برنامه هسته

ها و سياست هاي فكر، انديشكدهدهد اين سياست همچنان در دستور كار اتاقاخير نشان مي
  باشد.خارجي اياالت متحده مي

ترين هدف و د است بنياديمقام معظم رهبري در همين رابطه با تحليل كالن موضوع معتق
  است:» اي ايرانكني صنعت هستهريشه«اي، مدت هستهخواست آمريكا در چالش طوالني

                                                               
هاي شناسايي اي، انجام عملياتبه تأسيسات هسته »استاكس نت«ايبري از طريق ويروس حمله س اقداماتي از قبيل .1

 اي.ترور دانشمندان هسته و از طريق پهبادهاي جاسوسي
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اي در كشور كن كردن و از بين بردن صنعت هستهها) ريشه(آمريكايي هدف اينها«
اي د؛ قصدشان اين است كه ماهيت هستهاست؛ هدف اين است، دنبال اين هستن

اي كشور، صنعت ... اينها قصد دارند نگذارند اين حركت هسته برندكشور را از بين ب
» تحقق پيدا كند ،ي اسالمي دارداي يك كشور با اهدافي كه نظام جمهورهسته

  .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30069، 1394اي، خامنه(

  يران. راهبردها و ابزارهاي اياالت متحده براي برچينش هسته اي ادو
طور اصولي براي شناخت سياست يك كشور در رابطه با نحوه برخورد با موضوع خاص، بايد هب

اين كار نيز جز از طريق ارزيابي  رفتارهاي آن كشور پيرامون آن موضوع را مورد بررسي قرار داد.
 باشد.پذير نميگرفته شده توسط آن كشور در مورد آن موضوع امكان كارها و ابزارهاي بهسياست

اي جمهوري اسالمي كه رهبر در اين راستا براي فهم بهتر سياست آمريكا در برابر برنامه هسته
اي جز بررسي اقدامات و رفتارهاي كنند، چارهياد مي »برچينش«عنوان معظم انقالب از آن به

همين جهت در راستاي به  وجود ندارد. مسئلهگذشته و حال اين كشور در برخورد با اين 
 يها و ابزارهاياي كوتاه به برخي گزينه، ضرورت دارد اشارهكالن اياالت متحده بررسي رويكرد

  صورت گيرد. ،كه تاكنون مورد استفاده قرار گرفته است

  ديپلماسي .1
ر اين باورند كه ادعاهاي مقامات كاخ سفيد مبني بر تالش براي حل مشكالتش با بسياري ب
جنبه تاكتيكي داشته و در  طور خاص، صرفاًاي اين كشور بهستهطور كلي و مناقشه هتهران به

. در ميان اين دسته، طيفي )Leverett & Ledeen, 2010, p.6-8( اصل شعاري بيش نبوده و نيست
هاي اين وجود دارند. ليبرال -ها ها تا رئاليستاز ليبرال - مباني فكري متنوعاز افراد مختلف با 

عنوان ابزاري با توان ستودني براي حل و كري خود، به ديپلماسي بهطيف با رجوع به منشأ ف
نگرند. آنها معتقدند احترام به استقالل طرف مقابل از الملل ميفصل مناقشات در نظام بين

ها اين شرط را در مورد ايران مريكاييكه آآميز است؛ درحاليشروط اصلي يك ديپلماسي موفقت
اي نظر من برنامه هستهبه گويد:مي فارين پالسيند سردبير نشريه كنند. جرمي هامورعايت نمي
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برانگيز تبديل شده و در روندي آميز است و دليل اينكه اين برنامه به موضوعي بحثايران صلح
خواهد از عنوان كشوري مستتقل نميفرسايشي به فرجام نرسيده اين است كه ايران به

نظران و تعداد زيادي از صاحب .)Hammond, 2011, p.1-2( دستورات واشنگتن پيروي نمايد
عنوان ابزاري در جهت حل به - انديشمندان تفكر رئاليستي نيز بنابر اهميتي كه براي ديپلماسي

كه آمريكا نبايد در  ندند، بر اين باوراقائل – قوا مناقشات و حفظ وضع موجود و همچنين توازن
بست قرار دادن اين كشور باعث چون تهديد و در بن ار بياورد؛اي به ايران فشرابطه با مسئله هسته

هاي نتيجه به سمت تسريع برنامه ها با تشديد معماي امنيت مواجه شوند و درشود ايرانيمي
اي براي تأمين امنيت و بقاي خود بروند. استفان والت در رد ادعاي درزنر كه نظامي و هسته

دستانه و ديگري اقدام پيش ن دو راه بيشتر باقي نمانده: يكيايرا زماني گفته بود در رابطه با
اي ايران براي برنامه هسته كه كند، استدالل مي)Drezner, 2009, p.4( ايپذيرش ايران هسته

اين برنامه محبوبيت داخلي دارد و تحت قوانين  و نيزهاي زيادي متحمل شده، خود هزينه
اي خود دست بردارد. وي معتقد ته باشيم از برنامه هستهپس نبايد انتظار داشاست؛  ان.پي.تي

اي، آمريكا بايد تهديدات هاي هستهاست براي منصرف كردن ايران از تعقيب برنامه سالح
اين كشور را تهديد نمايد. از  ماً، نه اينكه دائامنيتي محيط ژئوپليتيكي اين كشور را كاهش دهد

ان به بازدارندگي را ل ديپلماسي است، بايد در گام اول نياز ايردنبابه ديد والت، اگر آمريكا واقعاً
سياست هويج و چماق را كنار  خود با ايران را حل و فصل نمايد، مسائل امنيتي از بين ببرد،

اي بدون هزينه و ريسك هاي هستهبگذارد و ايران را متقاعد كند كه داشتن قابليت توليد سالح
اي هم دست پيدا يشمند رئاليست، حتي اگر ايران به سالح هستهنظر اين اندنخواهد بود. به

  .كند، آمريكا توانايي مهار آن را دارد
(http://walt.foreignpolicy.com/posts/2009/03/19/a_realistic_approach_to_irans_nuclear_program, 2009)  

بار براي هميشه به  دنبال راهي باشد تا يكعده ديگري نيز معتقدند آمريكا بايد به
اختالفاتش با تهران خاتمه دهد. مك فائول و دياموند در يك طرح پژوهشي، استراتژي توافق 

د. از نظر آنها تنها راهي كه در كنناي ايران مطرح ميرا در مورد مناقشه هسته 1گسترده
گيري دموكراسي در اين كشور كند، شكلاي ايران كمك ميبلندمدت به حل تهديد هسته

                                                               
1. Comprehensive Agreement. 
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 گرايانه خود در برابر ايرانهاي تقابلكنند به سياستاست. در اين راستا به واشنگتن توصيه مي
نظامي و تغيير رژيم را  هايگزينه پايان دهد، -كه پيشرفت محسوس و قابل توجهي نداشته  -

با تهران وارد مذاكره شود، از عضويت ايران در  ها پايان دهد، مستقيماًرها كند، به تحريم
شده هاي بلوكهگذاري در ايران را تشويق و داراييسازمان تجارت جهاني استقبال كند، سرمايه

با حضور تمام كشورهاي اين كشور در آمريكا را آزاد كند و كمك كند ترتيبات امنيتي منطقه 
اي خود را هاي هستهمنطقه شكل بگيرد. از سوي ديگر، ايران نيز بايد برنامه ساخت سالح

 هاي تروريستي را پايان دهد واي)، حمايت از گروهصورت داشتن چنين برنامه (در متوقف كند
ورت اجرا شدن نظر آنها در صهاي حقوق بشري را بپذيرد. بهاصول حقوق بشر و نظارت سازمان

آمريكاست. اگر  (توافق گسترده)، چه ايران آن را بپذيرد و چه نپذيرد برنده اصلي اين استراتژي
اي سوي دموكراسي پيش خواهد رفت و در آن صورت اگر حتي سالح هستهايران پذيرفت، به
ي مشروعيت داخلاما اگر نپذيرفت، هم  ، براي آمريكا خطري نخواهد داشت؛هم داشته باشد

تر آمريكا عليه ايران فراهم مشروعيت اقدامات سخت زمينه رود و همال ميرژيم ايران زير سؤ
  .)McFaul et al, 2006, p.2( شودمي

سرپرستي رابرت گيتس و زبيگنيو  به م2004شوراي روابط خارجي آمريكا در سال 
رساند. محققين اين پروژه اي را در رابطه با چگونگي برخورد با ايران به انجام برژينسكي پروژه

اند كه لحظه انتخاب رهيافت جديد نسبت به ايران فرارسيده است. مبناي اين نتيجه رسيده به
ها سمت تعامل با ايران حركت كند، تحريم اين اساس است كه آمريكا بايد به رهيافت جديد بر

با تهران انجام دهد و  1بزرگرا كنار بگذارد، از تهديد تهران به تغيير رژيم دست بردارد، معامله 
منطقه  2المللي گره بزند. از نظر آنها ايران در مركز قوس بحرانتالش كند ايران را به جامعه بين

سازي منطقه ايفا نمايد. همچنين اين تواند نقش مهمي در باثباتغرب آسيا قرار گرفته و مي
تواند در تأمين امنيت ته و مي(بيضي استراتژيك) قرار گرف كشور در قلب ذخاير انرژي جهان

پتانسيل  ،دليل داشتن سابقه دموكراسيايران به ،انرژي نقش ممتازي ايفا كند. عالوه بر اين
  تبديل شدن به الگو براي كشورهاي منطقه را دارد.

                                                               
1. Grand Bargain. 
2. Arc of Crisis. 
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اي ايران به هر حال در مورد اهميت و مزيت ديپلماسي در حل و فصل مناقشه هسته 
 ها از ديپلماسي چه مي خواهند؟ آيا هدف آنها صرفاًدر نهايت آمريكايي ترديدي وجود ندارد، اما

يا اينكه در پوشش اين سياست،  ،اي توسط ايران استهاي هستهجلوگيري از ساخت سالح
هاي مربوط به سازي، بازفرآوري و فعاليتاز نظر آنها غني نمايند؟راهبردهاي ديگري را دنبال مي

پذير هاي ساخت سالح را امكانتواند دسترسي ايران به قابليته ميمواردي است ك ،آب سنگين
هاي ديگري نيز دارند هاي مقامات آمريكايي نيستند. آنها خواستهها همه خواستهاما اين نمايد.

 هايي چون؛ خواستهكنندبا ايران بر آن پافشاري مي م2015تا  2014هاي كه در مذاكرات سال
هاي منظور بازرسيالمللي انرژي اتمي و پذيرش پروتكل الحاقي بهبينهمكاري كامل با سازمان 

دست آوردن هسرزده از هر نقطه و مكان مورد سوءظن، دسترسي درازمدت به زنجيره تأمين و ب
اي ايران و در اشراف اطالعاتي كامل براي ايجاد اختالل در روند توسعه صنعت بومي هسته

اي در يك روند فراپروتكلي با هدف برچينش هستههاي شديد نهايت تحميل محدوديت
ها در رابطه با ايران نوعي ديپلماسي اجبار توان گفت آمريكاييگام. بنابراين ميبهتدريجي و گام
 اين راستا مقاومت جمهوري اي است. دراند كه هدف نهايي آن برچينش هستهرا اختيار كرده

با استفاده از  ها از اجراي استراتژي برچينشيينتيجه ناتواني آمريكا اسالمي ايران و در
  اي ايران بوده است.ديپلماسي، تاكنون يكي از داليل استمرار مناقشه هسته

  بازدارندگي .2
 ،المللعنوان يك ابزار راهبردي در مديريت الگوهاي رفتاري كشورها در نظام بينبازدارندگي به

اي در منظور برچينش هستهبرخورد با ايران و به هايي است كه آمريكا دريكي ديگر از گزينه
 شوند:كار قرار داده است. هواداران سياست بازدارندگي در برابر ايران به دو طيف تقسيم مي دستور

عنوان يك انتخاب برخي انديشمندان تفكر رئاليستي هستند كه از اين گزينه به ،طيف اول
 ،اي نيست. براي مثالبرچينش هسته دگي، لزوماًكنند و هدفشان از بازدارنمستقل حمايت مي

برابر  به گزينه بازدارندگي در -داران نظريه رئاليسم تهاجمي عنوان يكي از طرفبه – فريد زكريا
كند. وي عقيده دارد بازدارندگي و سد نفوذ در برابر عنوان يك سياست مستقل نگاه ميايران به

چين كمونيست كارساز بوده  برابر كره شمالي، شوروي وگونه كه در ايران كارساز است، همان
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كنند گيري نميشود رهبران ايران برمبناي عقالنيت تصميماست. به عقيده زكريا اينكه گفته مي
 ،كارهاي محافظهچراكه در حكومت اي استفاده كنند، اشتباه است؛و ممكن است از سالح هسته

 كنندداري مييشند و به همين خاطر خويشتناندرهبران به حفظ حيات و قدرت خود مي
)Sagan, Waltz & Betts, 2007, p.16-17(.  

  - عنوان گزينه مكملشوند، به بازدارندگي بهتري ميدهكه شامل طيف گستر اما گروه دوم
محققان و مجريان سياست خارجي آمريكا،  بيشتربراي  كنند. در واقعنگاه مي - نه مستقل

ها مطرح است. عنوان ابزاري در كنار ساير انتخابعنوان گزينه مستقل، بلكه بههبازدارندگي نه ب
توجه به گسترش قدرت و نفوذ ايران در منطقه، فاقد اعتبار بودن  عنوان نمونه، زاكرمن بابه

 و نبود اجماع در -دليل مشكالت آمريكا در منطقه به – گزينه نظامي در رابطه با اين كشور
دهد آمريكا به متحدانش در همسايگي ايران در ا و نحوه اعمال آنها، پيشنهاد ميهمورد تحريم

هاي دفاع موشكي كمك كند، روكش امنيتي براي آنها ايجاد نمايد و به جهت تأسيس ايستگاه
بايد درصدد ايجاد اجماع جهاني براي تحميل  . همچنينآنها اطمينان دهد در امان هستند

 -) بر كوبا تحميل شد م1962( شديدتر از آنچه بعد از بحران موشكي - كنندههاي فلجتحريم
-http://www.usnews.com/opinion/mzuckerman/articles/2010/06/25/3( عليه اين كشور باشد

steps-to-stopiran-from-etting-a-nuclear-bomb, 2010(.  
رسد سياستمداران آمريكايي نظر ميمورد نسبت ميان سياست بازدارندگي و برچينش به در

 -اي شدن بازدارندگي بعد از هسته -  نظران تفكر رئاليسم اعتقاد دارندبرخالف آنچه صاحب
بست قرار دادن ربه بازدارندگي، از طريق در انزوا و بنتالش دارند با اجراي سفت و سخت ح
اي كه گونها براي اين كشور افزايش دهند، بهاي شدن رجمهوري اسالمي ايران، هزينه هسته

ر منطقه حكومت ايران احساس كند در حال از دست دادن قدرت بازدارندگي متعارف خود د
عنوان عاملي براي اي شدن را بهود تا ايران، هستهشخود باعث مي نوبهاست. از نظر آنها، اين به 

  نشيني كند.اي شدن عقباز فرايند هسته ان و امنيت خود ببيند و در نتيجهكاهش تو

  سد نفوذ .3
اي خود، برداشتن از برنامه هسته منظور فشار بر ايران براي دستهاي آمريكا بهز ديگر گزينها

منظور ها و بهبار در زمان جنگ سرد از طرف آمريكاييسد نفوذ است. سياست سد نفوذ اولين 
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اي مثل هاي منطقهجلوگيري از نفوذ كمونيسم به مناطق مختلف جهان مطرح شد. ايجاد پيمان
هاي به راه انداختن جنگ و ناتو، كمك اقتصادي به كشورهاي ضعيف براي مقابله با كمونيسم

ها ودند. بررسي مجموعه فعل و انفعاالت آمريكاييابزارهاي اجراي اين سياست ب ازجمله ،1نيابتي
 تالش براي دهندهدر محيط پيراموني ايران در منطقه آسياي غربي بعد از انقالب اسالمي، نشان

باشد. حمايت از صدام در جنگ تحميلي، ورود مستقيم به جنگ با مهار ايران با اين سياست مي
وزه خليج فارس به ايجاد اتحادهاي امنيتي و ايران در اواخر همين جنگ، تشويق كشورهاي ح

شوراي همكاري خليج فارس)، طرح و اجراي  مانند( برابر جمهوري اسالمي ايران نظامي در
جمهوري كلينتون، قرار دادن ايران در گروه به سياست مهار دوجانبه ايران و عراق در زمان رياست

 المللي، بهها و فشارهاي بينيش تحريماصطالح محور شرارت توسط بوش پسر و تالش براي افزا
هاي اي و تالش براي تصويب قطعنامهالمللي عليه ايران در بحث هستهراه انداختن جنجال بين

هاي سياست در شوراي امنيت سازمان ملل، همه از نشانه م2010تا  2006هاي ايراني از سال ضد
  روند.ار ميشمسد نفوذ آمريكا در برابر جمهوري اسالمي ايران به

ها با حضور مستقيم و گسترده نظامي در مناطق پيراموني ايران و ايجاد مريكايياز طرفي آ
هاي پيشرفته، سعي در امنيتي ساختن ائتالف در بين كشورهاي منطقه و تجهيز آنها به سالح

اي تههاي هسفضاي ژئوپلتيكي ايران دارند تا از اين طريق جمهوري اسالمي را از تعقيب سياست
 اي را افزايش دهند.هاي توسعه صنعت هستهبازدارند و هزينه

  هاتشديد تحريم .4
منظور تحميل فشارهاي مضاعف براي باال بردن كننده بههاي فلجافزايش و تشديد تحريم

هاي آمريكا جهت تسليم ايران به اي، از ديگر گزينههاي دستيابي به چرخه سوخت هستههزينه
ن، زهراني معتقد اي است. در مورد داليل اتخاذ سياست تحريم عليه ايراهستهگزينه برچينش 

تواند لقمه مناسبي است و نمي -لحاظ منابع قدرت به -جدهمين كشور دنيا است چون ايران ه
 (زهراني، ها، مهار اين كشور در شرايط فعلي استبراي حمله نظامي باشد، هدف از تشديد تحريم

                                                               
1. Proxy War. 
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هميشه  شود تاكنون گزينه تحريم در رابطه با جمهوري اسالمي ايرانته مي. گف)47-78، ص1389
 بيشتر. )10- 11، ص1387 ،همو( يكي تغيير رژيم و ديگري تغيير رفتار دو هدف متغير داشته است:

كنند و نگاه مي -  يعني تغيير رژيم - ها با هدف اولخواهان آمريكا به تحريمجمهوري
يعني تغيير رفتار جمهوري اسالمي در پيگيري  ؛ف دوم توجه دارندبه هد ها معموالًدموكرات

  ها.اي از طريق تشديد تحريمسياست هسته
هاي ديگر دارد. بسياري از مقامات نسبت به گزينه بيشتريسياست تحريم طرفداران بسيار 

اند. ستهاي ايران به اين گزينه اميد بكنوني كاخ سفيد و متحدانشان در رابطه با برچينش هسته
المللي چون از لحاظ داخلي و بين ؛تواند وارد جنگ ديگري شودنمي در حال حاضرآمريكا 

طور كامل گزينه نظامي را در دهند آمريكا بهپيشنهاد مي بسياريندارد. بنابراين  اوضاع مناسبي
توان  كمك متحدانش براي محدود كردن هبها برخورد با ايران كنار بگذارد و به تشديد تحريم

البته در . )Fuhrman & Sechser, 2011, Takeyh, 2011, p.16-21( اي اين كشور بسنده كندهسته
اي ها نه در عرصه نظري و نه در مقام عمل، اجماعي وجود ندارد. عدهمورد چگونگي اعمال تحريم

 منسجم،صورت كنند و معتقدند اجراي اين گزينه بهعنوان يك متغير مستقل نگاه ميبه آن به
نجامد. در مقابل، اي جمهوري اسالمي ايران بيتواند به برچينش هستهيكپارچه و هوشمند مي

عنوان انتخابي بسيار مناسب در به اين گزينه به - كه تعدادشان هم زياد است -اي ديگر عده
ه در مورد شيو كنند. همچنينها نگاه ميعنوان مكمل ديگر سياستها و بهكنار ساير گزينه

ها نيز توافق و اجماعي وجود ندارد. بسياري از محققان و سياستمداران آمريكايي اجراي تحريم
 پيش گرفتن استراتژي تحريم تدريجي هستند ايران با در 1پز كردنمعتقد به آب

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1151823,00.html,2006)( برخي هم تمايل .
قابل  هاي غيركننده، آني و زجرآور دارند. از نظر اينها، رفتار تهران را با تحريمهاي فلجبه تحريم

گونه كه ضربات آمريكا در همان تغيير داد؛توان بيني و اقدامات سريع، زودتر و بهتر ميپيش
 از طرف اين كشور شد 598بس و قطعنامه منجر به پذيرش آتش م1988سال 

(http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2010/02/28/incremental_sanctions_make_a_nuclear_i

                                                               
1. Forg Stretegy. 
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(ran_more_likely, 2010رسد با توجه به فراگير بودن و اجراي سختگيرانه نظر مي. بنابراين به
ها پذيري ساختارهاي اقتصادي ايران، آمريكاييهاي اخير و شكنندگي و آسيبها در سالتحريم

عنوان يك ابزار راهبردي جهت برچيدن صنعت شت همچنان از اين گزينه بهتمايل خواهند دا
  برداري نمايند.اي ايران بهرههسته

  تهديد به حمله نظامي  .5
منظور استراتژي ها بههاي مطرح آمريكاييامي به ايران، يكي ديگر از گزينهاحتمال حمله نظ
اي حتي حمله اند كه هيچ گزينهكردهاي است. مقامات آمريكايي بارها اعالم برچينش هسته

 انداي را در رابطه با جمهوري اسالمي از دستور كار خود خارج نكردههسته
)http://www.nytimes.com/2010/04/06/world/06arms.html,2010(. نظاميطرفداران حمله  بيشتر، 

ها در يي ساير گزينهيا به كارآ ،تندروهايي هستند كه يا اعتقادي به معجزه ديپلماسي ندارند
دو  . حاميان گزينه نظامي عمدتاً)Rubin, March 4, 2010, p.13( برخورد با تهران شك دارند

 يگركنند، و دسته دعيار عليه ايران حمايت مياند: گروه كوچكي از جنگ كالسيك تمامدسته
حياتي و هاي زيرساختصورت نياز،  اي و درهاي هستههوادار جنگ محدود عليه زيرساخت
شدت از حمله كاران بهحاميان اسرائيل و برخي نومحافظه حساس اين كشور هستند. طيفي از

خصوص به خيل عظيمي از تهديدات احتمالي كنند. آنها دراينگسترده به ايران استقبال مي
  كنند.منيت جهاني، موجوديت اسرائيل و اعتبار آمريكا اشاره ميتهران عليه ا

كند. از اي به هژموني نفتي تأكيد ميافرايم اينبار بر ترس ناشي از تبديل شدن ايران هسته
درصد  70اي كه بيش از منطقه - جهان قرار گرفته 1نظر وي، ايران در مركز بيضي استراتژيك

 درصد از ذخاير گاز جهاني را در خود جاي داده است 40بيش از  شده و نيزاز ذخاير نفتي اثبات
. ريچارد وايتمن مدير )Inbar, 2006, p.2( قابل سد شدن نيست ،اي شدنكه در صورت هسته -

بر بودن سياست بازدارندگي براي (پارلمان اسرائيل)، از هزينه توسعه استراتژيك مجمع كنست
هاي ظرفيت تحميل هزينهبيش از اين ي، اقتصاد اسرائيل گويد. از نظر واقتصاد اسرائيل مي

                                                               
1. Energy ellips. 
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بازدارندگي ندارد. وايتمن بر آن است كه در چنين شرايطي نبايد منتظر هلوكاست ديگر ماند و 
  بايد بدون محاسبه ميزان موفقيت اقدام كرد

)http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/10507, 2011(.  
اي بر ايده حمله محدود به تأسيسات عيار، عدهداران جنگ گسترده و تمامطرفدر برابر 

داليلي ازجمله وضعيت نابسامان آمريكا در عراق و  اي ايران تأكيد دارند. اينها بههسته
عيار هاي ملي ايرانيان و پيامدهايي كه جنگ تمامهاي ژئوپلتيكي و خصيصهافغانستان، ويژگي

 ،دانند. در اين رويكردبينانه نميدرپي خواهد داشت، حمله گسترده را واقعبراي منطقه و جهان 
عنوان هدف مطرح نيست، بلكه تغيير رفتار حكومت ايران و تضعيف تغيير بنيادي در ايران به

   منظور كشاندن آن پاي ميز مذاكره مدنظر است.اين كشور به

  عمليات تأخير .6
ت كه اتخاذكننده آن درصدد ايجاد تأخير در فرايند رشد طرف اس اياستراتژي ،به تأخير انداختن

 يي همچون ديپلماسي، تهديد، فشار يا در نهايتبا ابزارها مقابل در زمينه خاصي است، كه معموالً
داران اين اي ايران، طرفهسته موضوعآيد. در رابطه با به مرحله اجرا درمي 1عمليات تأخيري

تأخير  منظور بهشوند: گروهي معتقد به استفاده از ابزارهاي سخت بهگزينه به دو گروه تقسيم مي
هاي نيز بر استفاده از ابزارهاي نرم يا جنگ اي ايران هستند و دسته ديگرانداختن فرايند هسته

اي ايران، تهديد، تطميع يا اطالعاتي و سايبري در اين راستا تأكيد دارند. ترور دانشمندان هسته
اي به ، جلوگيري از ورود تكنولوژي هستهايتحريم آنها، ارسال ويروس به درون تأسيسات هسته

كاربرد دوگانه به اين كشور و در نهايت، طرح امكان بمباران مراكز  ايران، تحريم فروش ابزارهاي با
عنوان گزينه مستقل بهاي اين استراتژي تعدادي از ابزارهايي هستند كه تاكنون براي اجر ،ايهسته
  .)Fiore, 2011, p.11-18( اندظر آمريكا و متحدانش بودهن مورد

                                                               
 1. Covert operation. 
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  اي . رويكرد جمهوري اسالمي ايران در موضوع هسته سه
با مروري بر ادبيات و آثار منتشرشده درخصوص رويكرد جمهوري اسالمي ايران به موضوع 

فته توسط تحليلگران خارجي و ح داخل و چه آثار انتشارياچه آثار منتشرشده در سط -اي هسته
هاي اقتصادمحور گروه اول مربوط به تحليل توان آنها را در دو گروه جاي داد:مي عمدتاً -غربي 

گرايانه و محور ملهم از نظريات واقعهاي امنيتملهم از نظريات ليبراليستي و گروه دوم تحليل
شناختي و ها با توجه مباني هستيباشد. اين سنخ از تحليلملل ميالگرايانه روابط بيننوواقع
اي و با درنظر گرفتن جه به ساختارهاي معنايي و انگارهبدون تو شناختي خاص خود غالباًمعرفت

پيش  گر عقالني صرف، براي اين دولت منافع مادي ازعنوان كنشدولت جمهوري اسالمي ايران به
نمايند. اي كشور را نيز در همين راستا تبيين ميرده و سياست هستهاي را تعريف كشدهتعيين
حالي است كه با توجه به محيط ادراكي و تحوالت گفتماني بعد از انقالب اسالمي، در  اين در

اي بايد به رويكرد موضوع هسته ازجملهتبيين رويكردهاي جمهوري اسالمي به موضوعات مختلف 
ها در گذاريبخش به سياستتكويني و قوام ي نداشته و كامالًديگري توجه كرد كه جنبه علّ

ازعه در چارچوب هاي استمرار منباشد. بنابراين در اين قسمت، ريشههاي موضوعي خاص ميحوزه
  مورد توجه قرار خواهد گرفت. روش تحليل گفتمان

اي تهمعناي اعم و موضوع هس براي بررسي گفتمان انقالب اسالمي در سياست خارجي به
(دال مركزي)  معناي خاص، نيازمند تعريف روشني از هسته مركزي منظومه گفتماني انقالب به

خصوص هستيم. هسته اصلي يا دال مركزي در بعد نظري، مفهومي كلي است كه تمام يا دراين
ترين كه اگر كوچكاي گونه؛ بهاست يافته پايه آن ابتنابخشي از ساختمان يك گفتمان بر

يا نقض گردد، موجوديت يا هويت آن گفتمان به خطر خواهد افتاد.  به آن وارد شود ايخدشه
مبناي قانون اساسي و چارچوب سياسي فعلي، انگلستان توان تصور كرد كه برعنوان مثال نميبه

كمونيست شود يا ژاپن ضد سرمايه داري شود. در مورد جمهوري اسالمي ايران نيز در چارچوب 
اسالمي و قانون اساسي، دال مركزي يا هسته مركزي منظومه گفتماني آن، گفتمان انقالب 
 كه در فرهنگ اسالمي» پذيريگري و سلطهاستكبارستيزي و نفي سلطه«نام مفهومي است به

ستا يكي از محورهاي اساسي در شود. در همين رااز آن ياد مي »قاعده نفي سبيل«تحت عنوان 
طلبي، استكبارستيزي و مخالفت با هژموني نقالب، مفهوم استقاللهاي رهبر معظم او انديشه آرا
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باشد. بدون ترديد ويژه انقالب اسالمي ميبه ،گ و تمدن غرب بر جوامع اسالميو سلطه فرهن
لطه توسط ايران مفهوم استكبارستيزي و مخالفت با تقسيم جهان به دو قطب سلطه و تحت س

دنبال داشته و هالت بزرگي را در نظام آگاهي جهاني ب، در حال حاضر تحو1357بعد از انقالب 
. برخي سخنان در همين چارچوب ابتنا يافته است محور اصلي تنازع بين ايران و غرب نيز دقيقاً

  رهبر معظم انقالب ناظر به اين مطلب اين چنين است:
جور كه همان اي همهسته مسئلهام اين است كه اگر حتي در ... بنده عقيده«
، باز هم حركت برويم و قبول كنيم ديكته آنها راكنند ما پيش ها ديكته ميآن

هاي آنها برداشته نخواهد شد؛ انواع و اقسام مشكالت را باز مخرب آنها و تحريم
 »انداصل انقالب مخالفكنند؛ چون با هم درست مي

)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28974( .  
خاطر اين است كه نظام جمهوري اسالمي در مقابل ما بهدشمني دشمنان «

پذير ايستاده گر و سلطهنظام سلطه ايستاده است؛ در مقابل عادت بد سلطه
اي است؛ يك روز بهانه، است؛ بقيه چيزها بهانه است. امروز بهانه، مسئله هسته

خواهند نظام آنها مي حقوق بشر است؛ يك روز بهانه، يك چيز ديگر است.
بگيرها و ها و باجكلفتجمهوري اسالمي را از ايستادگي در مقابل قلدرها و گردن

 »زورگويان عالم منصرف كنند؛ البته اين اتفاق نخواهد افتاد
)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26468(.  
بلكه آنها با هويت مستقل  ،اي نيست... تحريم و فشار ناشي از موضوع هسته«

گيرد، و ايران و جمهوري اسالمي كه از ايمان و اعتقاد اسالمي سرمنشأ مي ملت
ر حرف زور نرفتن آنها هاي آينده اين ملت و نظام و زير باهمچنين با افق

  .)http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26109  ( »مخالفند...
ته از منطق انقالب اسالمي اي برگرفساله هستهدهدوازهاي رفتاري ايران در چالش اخصش
اي ايران داراي اصول ثابتي است كه در ادوار مختلف بر همين اساس استراتژي هستهاست.  بوده

هاي مختلف، اين اصول، الزامات خاص خود را بر ها در دولتتغيير رهيافت با وجودتداوم يافته و 
  د:فرمايمي كارگزاران تحميل نموده است. رهبر معظم انقالب در همين رابطه



  1394بهار و تابستان ، 1 شماره، ديشنامه واليتان تخصصي -دوفصلنامه علمي 

 

136  

نظم جديدي براي چالش اساسي انقالب عبارت است از اينكه انقالب يك «
توانست در تواند و نميپيام اين انقالب، پيامي بود كه نمي بشريت ارائه كرده؛

بماند. اين پيام، مقابله با نظام سلطه است؛  ]و محصور[ مرزهاي ايران منحصر
مظلوم است. منطق انقالب كه منطق  نظام سلطه، نظام تقسيم دنيا به ظالم و

است. چالش اصلي اينجاست،  )279(بقره،  "ال تظلمون و ال تظلمون" ،اسالم است
اي را در اين چارچوب بايد نگاه انرژي هسته مسئلهها بهانه است. بقيه حرف

  .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24033( »كرد

  ايسالمي در رابطه با انرژي هسته. مفروضات گفتمان انقالب ا1
سري مفروضات وجود دارد اي در چارچوب رويكرد گفتماني، يكدر تحليل كالن مناقشه هسته

دار هاي مناقشه دامنهبيشتر به ريشه ،دقت آنها را مورد بررسي و تحليل قرار دهيمكه اگر به
-و انديشه راضات بنيادين در آر ادامه اين مفروايران و غرب در اين موضوع پي خواهيم برد. د

  .مورد اشاره قرار خواهد گرفت معظم انقالب هاي رهبر
  توليد علم  .1- 1

 اياندازهتأثير بنيادين و حساس نظام توليد علم در پايداري و پويايي گفتمان انقالب اسالمي به 
است.  توان گفت همه چيز به آن بستگي دارد و در گرو كارآمدي و استحكام آناست كه مي

شناسي و ارزشي آن از ريشه و بنياد با سلطه شناسي، معرفتانقالب اسالمي كه مباني هستي
تواند نظام توليد علم و دانش خويش داري غرب در تضاد و چالش است، چگونه مينظام سرمايه

 تي، نظام اسالمي را استحكام بخشد؟را از آنها اقتباس كند و با نظام توليد علم سكوالريس
ابراين توليد دانش در كشور، نشانه توانمندي نظام درخصوص درنورديدن مرزهاي علمي نوين بن

آيد. حساب ميترين فرايندهاي مديريت دانش نيز بهبوده و بدون ترديد توليد دانش يكي از مهم
باشد. هاي پيشرفته و مدرن در عصر كنوني ميفناوري جزو ايدر اين ميان علوم و فنون هسته

زه تأثير اين علوم در گسترش دانش بشري، تسلط بر طبيعت، تأمين رفاه و پيشرفت زندگي امرو
توان آن را از عناصر و محورهاي اصلي توسعه پايدار و درستي ميترديد بوده و به قابل بشر غير
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نسبت  شمار آورد. مقام معظم رهبري نيز همواره در سخنان خوداز عوامل مهم اقتدار كشور به
  اند:هميت و ابعاد اساسي توليد دانش متذكر شدها به
  اي و مرجعيت علمي. دانش هسته1- 1- 1
بايد به آنجا برسد كه  ف بايد مرجعيت علمي در دنيا باشد؛كشور بايد به عزت علمي برسد. هد«

جوينده دانش، مجبور باشد بيايد سراغ شما، سراغ كتاب شما، مجبور باشد زبان شما را ياد 
-http://farsi.khamenei.ir/speech(» ... تواند از دانش شما استفاده كنندبگيرد تا ب

content?id=4992(.  
  اقتدار علمي و توليد بومي علم. 2- 1- 1
بخشد. اينكه مسئله توليد علم و شكستن مرزهاي علم مطرح زاست كه اقتدار ميعلم درون ...«

-http://farsi.khamenei.ir/speech( »... خاطر اين است و بايد اين را جدي بگيريدشد، به

content?id=3382-(.  
  جهاد علمي و تقويت علم در داخل كشور. 3- 1- 1
اي با قدرت و جديت ادامه يابد، طيف متنوعي از هسته فناورياگر حركت علمي در  ...«

مكان اي، ادر زمينه حركت علمي هسته بنابراين مطلقاً وجود خواهد آمد.هب ها، با شتابفناوري
  .)http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26109  ( ...» توقف يا كند شدن وجود ندارد

  اي، ابعاد اثباتي و ايجابيهسته فناوري. 2- 1
اي از مظاهر دفاع از اند كه قضيه هستهمقام معظم رهبري در سخنان خود بارها تأكيد نموده

ملت  )-http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11845( ايستادگي و نفسعزت، اعتمادبه
 شدن صنعت نفت بوده تر از مليايران است كه دستيابي به آن كاري بزرگ

)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3378- (منظور توسعه كشورو به 
)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1584 - (عنوان دستاوردي بومي، مايه افتخار و به

ايشان . )-http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3374( باشدملت ايران و دنياي اسالم مي
بلكه مسئله آينده و سرنوشت  ،فقط مسئله امروز كشور ما نيست ايمعتقدند موضوع هسته

معناي نشيني از آن بهو عقب) -http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3331( ماستكشور 
  .)-http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3329( استشكستن استقالل كشور 
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  اثبات اقتدار ايران. 1- 2- 1
براي  ايهسته اي است. مسئله انرژي... يكي از مظاهر دفاع از عزت، همين مسئله انرژي هسته«

ديگران خواستند ما نداشته  ،داشته باشيم فناوريخواستيم يك ما فقط اين نبود كه ما مي
هاي گوناگون، پررو، باشيم؛ اين فقط بخشي از قضيه است. بخش ديگر قضيه اين بود كه قدرت

ينه بر ن زمخواستند حرف خودشان را در ايمي ارزش آنهارو اقمار بيمتجاوز، زورگو و دنباله
  .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3661، 1387اي، خامنه( »ملت ايران تحميل كنند

  اثبات عزم و اراده ملي .2- 2- 1
نفس بدهد. اين يكي از ابعاد اهميت كار شماست. اي توانست به اين ملت عزت... مسئله هسته«

. ما خواهيم توانست از صنعت اي آيندهاي كاري است براي ملت، براي كشور، برانرژي هسته
اي براي مصارفي كه به سود ملي است، استفاده كنيم؛ مسئله اين است كه اين حركت به هسته
 بخشدهاي اين كشور، دانشمندان اين كشور، آحاد مردم اين كشور، عزم و تصميم راسخ ميجوان

 نگهداشتن ملت و پرانگيزه ايستاده دارد؛ اين مهم است. اينقدم ميآنها را در اين راه ثابت و
 »... تر استهايش از خود اين صنعت مهمنگهداشتن آحاد ملت، منافع و استفاده

)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124-(.  
  اثبات برنامه پيشرفت ايران .3- 2- 1
هاي ان جوانان، پيشرفت... با پيروزي انقالب اسالمي در ايران و بروز روحيه خودباوري در مي«

اي نمونه ،ايانرژي هسته فناوريدست آمده كه دستيابي به هب فناوريبسياري در عرصه علم و 
  .)-http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3350( »... هاستاز اين پيشرفت

  اثبات ايستادگي ملت ايران در برابر دشمنان .4- 2- 1
گير براي جلوگيري از دار دشمن بهانهبلكه تالش دنباله ،نيستاي ... مسئله انرژي هسته«

ساز تبديل اي سرنوشتهمين واقعيات، موضوع را به مسئلهپيشرفت و اقتدار و رونق است و 
 »... كند كه بايد با درك مصلحت عظيم كشور و آينده ايران بر سر آن ايستادمي

)http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1366-(.  
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  نفس ملياثبات اعتمادبه. 5- 2- 1
هاي كشفيات علمي نفس ملي، قدم گذاشتن ملت ايران در ميدانهاي اعتمادبه... يكي از نشانه«

، 1386اي، خامنه( »... اي استاش مسئله انرژي هستهيكي سطح باالست؛

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3415-(.  
اي كشور اين است كه دستيابي به اين صنعت بسيار ي صنعت هستهترين ويژگ... مهم«

بنابراين روند پيشرفت در صنعت  .مهم، نتيجه انفجار استعدادهاي ذاتي جوانان ايراني بوده است
  .) -http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29415( »... اي بايد ادامه يابدهسته
اي براي توليد انرژي و همچنين در صنعت، بهداشت، كشاورزي، ... اگرچه از دانش هسته«
اي در كشور ما تقويت ترين فايده دانش هستهاما مهم ،شودغذايي و تجارت استفاده مي امنيت

  .)-leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentshow&id=11656( »... نفس ملي بوداعتمادبه
  اثبات توان بومي ايران. 6- 2- 1
هم عرض  ت ايران عرض كرديم، بازبارها به مل - اي عرض كنم... من در مورد مسائل هسته«

اين دستاورد،  دست ملت ايران افتاد، به ايهسته فناورياين دستاوردي كه در قضيه  - كنيممي
 اين يك دانش بومي است هم نيست؛ كسو ملت ايران زير بار منت هيچ عظيم و تاريخي است،

«... )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3531-(.  
  اي و رفاه ملي  دانش هسته .7- 2- 1
تواند و بايد ترين دستاوردهاي بشري است كه مياي يكي از بزرگشناسي و علوم هسته... اتم«

كاربرد علوم  هاي جهان و رشد و توسعه همه جوامع انساني باشد. گسترهدر خدمت رفاه ملت
ك از دهد كه هريطيف وسيعي از نيازهاي پزشكي، انرژي و صنعتي را پوشش مي ،ايهسته

اي جايگاه هسته فناوريتوان گفت كه اي برخوردار است. به اين دليل مياهميت شايسته
اي را در حيات اقتصادي به خود اختصاص داده و با گذر زمان و افزايش نيازهاي برجسته

و به همين ميزان،  اي، اهميت آن بيشتر خواهد شد،طور فزايندهصنعتي، پزشكي و انرژي، به
 »يابد.گيري از آن نيز افزايش مياي و بهرهدستيابي به انرژي هستهتالش براي 

)http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=228-(.  
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  اي و قدرت اقتصادي انرژي هسته. 8- 2- 1
سال آينده، ملت ايران براي نياز صنعتي و كشاورزي و براي 20سال 15خواهند اينها مي«

اي اين خانه آنها؛ اهميت انرژي هسته محتاج آنها باشد؛ برود درِ جريان حيات در كشور خود،
  .)-http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3332( »... است

  اي و مديريت انرژي هسته فناوري .9- 2- 1
آوردن  هاي آينده و رويمقام معظم رهبري با اشاره به پايان تدريجي منابع فسيلي در سال

 د:فرماياي ميويژه انرژي هستههاي پاك بهآمريكا و اروپا به انرژي ازجملهجهان  كشورهاي مختلف
كند و ما نيز اي استفاده ميهسته فناوريهمه جهان براي پيشرفت و اطمينان به آينده، از «

م ملت ايران است و ملت اي، حق مسلّاي و چرخه سوخت هستههسته فناوري كنيمتأكيد مي
 »... مسئولي به هيچ قيمتي زير حرف زور آمريكا نخواهيم رفتما، بنده و هيچ 

)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3332-(  
كالن جمهوري اسالمي ايران، عالوه گذاري براساس اين بخش از بيانات رهبر انقالب، هدف

نفس ملي و عتمادبهباوري، ااي، تقويت روحيه خودآميز از صنعت راهبردي هستهبر استفاده صلح
هاي يك ملت بدون اتكا ثمر نشستن تالش اسالمي ملت ايران است؛ چراكه به -هويت ايراني 

هاي بومي، پشتوانه مستحكمي براي ها و توانمنديهاي خارجي و با ابتنا به ظرفيتبه كمك
اسالمي و ملت خواهد بود. بنابراين در چارچوب گفتمان انقالب  آننفس خودباوري و اعتمادبه

نفس ملي ، خودباوري علمي در اتصال تاريخي با اعتمادبهمعظم انقالب هاي رهبربراساس انديشه
هاي گذشته را فراهم آورد و اين موضوع ماندگيتواند زمينه پيشرفت و جبران تمام عقبمي

  باشد. الملل ميدر نقطه مقابل گفتمان سلطه رايج در نظام بين دقيقاً
  امنيتي جمهوري اسالمي ايران - اي و رهنامه دفاعي ستهه فناوري .3- 1

سازي اي مطرح بوده و بهانه امنيتييكي از موضوعاتي كه از ابتداي شروع مناقشه هسته
جمهوري اسالمي توسط غرب را فراهم آورده، موضوع مطالعات ادعايي درخصوص برنامه نظامي 

 ،انحرافي بوده است. در اين چارچوبسري اطالعات دروغين و اي ايران برمبناي يكهسته
 هاي استراتژيك و پافشاري غيرگيرياياالت متحده آمريكا بدون توجه به واقعيات در تصميم

اي فراهم نموده براي استمرار مناقشه هسته را ها و اطالعات غلط، زمينهمنطقي بر اين داده
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درخصوص  جمهوري اسالمي ايرانرتبه هاي گفتاري مقامات عالياست. با اين حال بررسي كنش
هاي دهنده اين موضوع است كه سالحاي، نشانهاي هستهغيرشرعي بودن استفاده از سالح

برگرفته از  داليلامنيتي اين كشور نداشته است.  - هيچ جايگاهي در رهنامه دفاعي  ايهسته
اي و حرمت هسته فناوريآميز بودن چرخه دانش و رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر صلح

  نمايد:تبيين مي اين موضوع را كامالً ،ايهاي هستهشرعي ساخت و استفاده از سالح
  ايهاي هستهنفي سالح. 1- 3- 1
وجود  خواهيم؛ اين در سلسله نيازها و نظام تسليحاتي ما اصالًاي را نمي... ما سالح هسته«

اي از نظر اسالم حرام و ممنوع است؛ و هاي هستهندارد. ما اعالم كرديم كه استفاده از سالح
-http://farsi.khamenei.ir/speech( »نگهداشتن آن ايجاد خطر بزرگ و يك دردسر بزرگ است...

content?id=7089-(.  

  ايهاي هستهاصل حرمت سالح. 2- 3- 1
ايم. ن كردهبيا دانيم؛ اين را صريحاًاي را با احكام اسالمي مخالف ميكارگيري سالح هسته... ما به«

اي و نگهداري آن را بر ملت خودمان يك تحميل بيجا و هاي ساخت سالح هستهما تحميل هزينه
هيچ وجه هاي زيادي دارد و ما بهدانيم. ساخت چنين سالحي و نگهداري آن، هزينهمورد ميبي

-http://farsi.khamenei.ir/speech( »دانيم كه اين هزينه بر مردم تحميل شود...جايز نمي

content?id=3341-(.  

  ايعدم نياز به سالح هسته. 3- 3- 1
اي به صرفه ما نيست؛ عالوه بر اينكه از لحاظ فكري، نظري و فقهي ما اين سالح هسته ... واقعاً«

دانيم، ما استفاده از اين تسليحات را دانيم و اين حركت را حركت خالفي ميكار را خالف مي
دانيم و هرگز دنبالش هداشتنش را يك كار بيهوده پرضرر پرخطر ميدانيم و نگگناه بزرگ مي

  .)-http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124( »رويم...هم نمي

  اي در گستره جهانيمخالفت با سالح هسته. 4- 3- 1
عقيده شود؛ خاطر اينكه آمريكا ناراحت مياي درست كنيم؛ نه بهخواهيم سالح هسته... ما نمي«

اي جنايت بر بشريت است و نبايد توليد شود؛ خود ما اين است. ما اعتقاد داريم كه سالح هسته
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، 1391اي، خامنه( »بين برود؛ اين عقيده ماست... آنچه هم كه در دنيا هست، بايد محو شود و از

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22042-(.  

   جويي آمريكابهانه .5- 3- 1
آميز ملت ايران از انرژي از طرفي مقام معظم رهبري، علت اصلي مخالفت آمريكا با استفاده صلح

هاي ايران در اي را بهانه براي ادامه جنگ رواني با نظام اسالمي و جلوگيري از پيشرفتهسته
ي و جهان امروز قدرت علمي مبنا و پايه قدرت اقتصاد«زيرا در دانند؛ مي فناوريعرصه علم و 

كنند روند تبديل ايران را به قدرتي ها با درك اين نكته تالش ميسياسي است و آمريكايي
    .)-http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1158&p=3( »علمي سد كنند

فاخر و بومي  فناوري... امروز توانايي ملت ايران و جوانان اين كشور در دستيابي به «
شدت سراسيمه كرده و اي، دستگاه سلطه و استكبار را بهستهاستفاده از دانش ه

گر سلطه هايزيرا قدرت ها نيز ناشي از اين سراسيمگي است؛هاي آنهياهو و جنجال
 »ها صاحب توانايي علمي مستقل شوندخواهند ملتنمي

)http://farsi.khamenei.ir/new-content?id=1357-(.  
  يكاطلبي آمرتقابل با سلطه. 6- 3- 1
 افسانه است و هيچ واقعيتي ندارد. دانند كه توليد بمب اتم در ايرانخوبي ميها به... آمريكايي«

هاي فناوريواقع از شكل گرفتن ايران قدرتمند مستقل اسالمي، پيشرفته و برخوردار از  آنها در
ر ند و اين كشوكنند با جار و جنجال راه پيشرفت ملت ايران را سد كند و سعي مينمدرن، نگران

اي را مدرن هسته فناورياما ملت ايران برخورداري از انرژي و  را هميشه نيازمند خود نگهدارند؛
  .)-http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3274( »گذرد...داند و از اين حق نميحق خود مي

  تماناي ايران؛ رويكرد معطوف به گف. الگوي مفهومي استراتژي هستهچهار
با استفاده از  نيز شده از متن سخنان مقام معظم رهبري وآوريهاي جمعبا استفاده از داده

گردد. اين الگوي مفهومي با ترسيم مي روش تحليل گفتمان، الگوي مفهومي و تحليلي زير
استراتژي معطوف به گفتمان جمهوري اسالمي براي دستيابي به صنعت بومي و راهبردي 

نمايد و در ن مييپنج نياز اصلي كشور را تضم ،بندي كليگرفته و در يك تقسيماي شكل هسته
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نهايت در چارچوب گفتمان انقالب اسالمي، هويت و اقتدار نظام در برابر هژموني و سلطه غرب 
  .گرددحفظ مي
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسائل سياسي 
 اجتماعي

پيشرفت و اقتدار
 علمي

پيشرفت و توسعه
پايدار

انرژي و سوخت

پزشكي و سالمت

دفاع از عزت و اقتدار ملي

نفس و خودباورياعتمادبه

شاخص پيشرفت در مقياس جهاني

خودكفايي و عدم وابستگي

 دستيابي به دانش و فناوري هاي نوين

نشانه اقتدار علمي

اثبات توانايي و پيشرفت

رفاه و پيشرفت اقتصادي

تضمين آينده كشور

جايگاه برجسته اقتصادي

هاي فسيليجايگاه انرژي

هاي اتميتأمين سوخت نيروگاه

توليد برق

هادرمان و تشخيص بيماي

زيستمحيط

انرژي پاك

فتواي مقام معظم
 رهبري

حرمت شرعي استفاده تسليحاتي
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  نتيجه 
ها و نگاهي به انديشه اي ايران ون رويكرد آمريكا در مواجهه با برنامه هستهمقاله حاضر با تبيي

راهبردهاي مقام معظم رهبري در رابطه با  اين موضوع، در پاسخ به اين پرسش مبنايي كه 
به طرح اين فرضيه  ،اي چيستمنازعه استراتژيك بين ايران و آمريكا در موضوع هسته هايريشه

منازعه ناشي از تضاد گفتماني و نظام معنايي و  ،ي منازعه بين دو طرفپرداخت كه ريشه اصل
مورد تحليل و  ،گيري چالشهويتي حاكم بر آنها بوده و در همين چارچوب نيز داليل اصلي شكل

گيري و استمرار ريشه اصلي شكل هاي پژوهشي مقاله حاضر،واكاوي قرار گرفت. برمبناي يافته
ويژه موضوع ههاي مختلف راهبردي بدر حوزه - ويژه آمريكابه - منازعه ميان ايران و غرب

ناشي از تضاد گفتماني و نظام معنايي است كه هويت آنها براساس آن شكل گرفته  اي،هسته
هنجاري بوده كه از  -است. گفتمان حاكم بر نظام جمهوري اسالمي ايران يك گفتمان ارزشي 

گرايي ليبرال ت خود را در تضاد با گفتمان ماديهمان ابتداي وقوع انقالب اسالمي هوي
ساز فرهنگ هاي هويتدموكراسي غرب بازتعريف نموده است. جمهوري اسالمي ايران برپايه مؤلفه

 مدرن هايفناوريهاي بزرگ در عرصه طلبي و نفي سلطه و انحصار قدرتيعني استقالل ،اسالمي
باشد. بر مي آنآميز از اي و استفاده صلحستهدنبال بومي كردن صنعت ههاي نوين، بهو دانش

اي را يك نياز حقيقي، حركتي علمي، اقدامي مقام معظم رهبري مسئله هسته ،همين مبنا
را ضرورتي عيني و نيازي  فناوريآميز از اين ساز تلقي نموده و استفاده صلحساز و تمدنتاريخ

نشيني در برابر تحميالت نظام سلطه را عقبناپذير براي آينده كشور دانسته و هرگونه اجتناب
نمايند؛ شكستي كه هزينه بسيار گزافي را به ملت معناي شكستن استقالل كشور تلقي ميبه

هاي ها در ساير حوزهنشينينشدني از فشارها و عقب اي تمامايران تحميل كرده و زنجيره
   راهبردي بين ايران و غرب را درپي خواهد داشت.

تحليل انقالب اسالمي در نظام  ،در درازمدت ديگر استراتژي اصلي واشنگتن نيز از سوي 
هاي قدرت فرسايش مؤلفه ،گام و تدريجيبهمحور بوده و در يك استراتژي گامالملل غرببين

رو بايد گفت تا زماني نمايد. ازاينهاي مختلف راهبردي را دنبال ميجمهوري اسالمي در حوزه
مناقشه  ،جموعه غرب فعال باشدطوركلي مهفتماني در روابط ايران و آمريكا و بكه اين منازعه گ

راهبرد  مانندهاي موضعي و موقتي اي نيز استمرار خواهد يافت. اگرچه با اتخاذ تاكتيكهسته



  اي با نگاهي به ديدگاه مقام معظم رهبريهاي منازعه استراتژيك ايران و آمريكا در موضوع هستهريشه
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سازي ايران از طرف غرب، ممكن نرمش قهرمانانه از طرف ايران و پذيرش برنامه محدود غني
اما در درازمدت اين تنازع و نبرد گفتماني در اين  ،حدودي كاهش يابدها تا است سطح تنش

هاي راهبردي استمرار خواهد داشت. در واقع منازعه بين ايران و غرب در موضوع و ساير حوزه
 هاي مختلف راهبردي از ابتداي انقالب اسالمي، ترجمه نبرد و تنازع گفتماني بين دوحوزه

بلكه با انتقال  ،تنها اين منازعات و اختالفات كاهش نيافتهخي، نهطرف بوده و در يك روند تاري
مگر اينكه يك طرف منازعه  ،اي به حوزه ديگر تعميق يافته و پاياني بر آن متصور نيستاز حوزه

  هاي خود كوتاه آمده يا دچار فرسايش و فروپاشي ساختاري گردد. از اهداف و آرمان
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