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سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده لیل جایگاه بازدارندگی دفاعی در تح
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 چکیده
های تهدیدآمیز از راه تهدید کردن و بازدارندگی ازجمله مفاهیم راهبردی است که به معنی جلوگیری از بروز اقدام

استراتژى و دیپلماسى کاربرد دارد. در این پژوهش بازدارندگی دفاعی در  باشد و در هر دو حوزهیش قدرت مینما

ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این خصوص جایگاه رونده هستهسیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پ

ای ههست گیری پروندهای ایران از زمان شکلبازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته

ارزیابی قرار  هشتم تا یازدهم به صورت کمی و کیفی مورددولت های تا برنامه جامع اقدام مشترک)برجام(، در 

شناسی توصیفی قلمداد می شود و محققین سعی دارند با تحلیل توصیفی  پژوهش حاضر از نظر روشگرفته است. 

ای ایران نقش و جایگاه آن را در بازدارندگی دفاعی کشور مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین هدف اصلی پرونده هسته

باشد. می کشور ملّی ای بر امنیّتی اسالمی ایران در پرونده هستههای جمهوراین پژوهش  تبیین تأثیر پیشرفت

فناوری  ای ج.ا.ایران تا رسیدن بهنتایج ارزیابی پیمایشی در خصوص اینکه عامل اصلی شروع و پیگیری برنامه هسته

امنیت  -1ای در همه سطوح، از سوی نظام ج.ا.ایران کدامیک از موارد: و تکمیل تکنولوژی چرخه سوخت هسته

کسب »دهد که امنیت اقتصادی بوده است؟ نشان می -3امنیت نظامی)کسب بازدارندگی دفاعی( و-2هویتی، 

ای های، نسبت به مقولههای مختلف ج.ا.ایران در پرونده هستهدر سیاست امنیت ملی دولت« بازدارندگی دفاعی

ی کمتری داشته است. بنابراین، از منظر هویت خواهی)امنیت هویتی( و ثروت خواهی)امنیت اقتصادی(، اثرگذار

این پژوهش، هر چند امنیت نظامی و کسب بازدارندگی دفاعی جایگاهی محوری در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران 

 جایگاه امنیت -ای جایی در بازدارندگی دفاعی ج.ا.ایران نداردبا توجه به اینکه ساخت تسلیحات هسته-دارد اما 

ای، به مراتب کمتر از سایر مقوله های فاعی در سیاست امنیت ملی در برنامه و پرونده هستهنظامی و بازدارندگی د

 امنیت و به خصوص امنیت هویتی بوده است. 

  .ایبازدارندگی دفاعی، سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران، پرونده هسته :دیواژگان کلی
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 مقدمه

ای، از مهمترین مسائل نوان پرونده هستهالمللی شدن آن تحت عای ج.ا.ایران و بینبرنامه هسته

المللی است که در دو دهه اول های ج.ا.ایران در عرصه بینترین چالشو در عین حال طوالنی

های داخلی و خارجی کشور را به خود معطوف داشته عظیمی از سیاست قرن بیست و یکم بخش

های کشور مانند فناوری، یر بخشاست. اهمیت این برنامه تا جای است که عالوه بر سیاست، سا

ترین تحوالت اقتصاد، انرژی و... را به خود مشغول داشته است و این موضوع به عرصه پیچیده

های های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فنی و امنیتی بین ایران قدرتدیپلماتیک در حوزه

ی ایران مللی شدن برنامه هسته االملل تبدیل شده است. یکی از دالیل اصلی بین المؤثر نظام بین

ای، ترس کشورهای غربی از ابعاد و چشم انداز نظامی این پرونده بوده تحت عنوان پرونده هسته

است. قبل از انقالب اسالمی، آمریکا و کشورهای غربی به دلیل نوع نگاه و برداشتی که نسبت به 

نمودند. از این رو، برنامه لمداد میق« خودی»ایران و نظام سیاسی آن داشتند، ایران را کشوری 

ای ایران مورد حمایت ایاالت متحده و کشورهای غربی متحدش قرار داشت و نه تنها از هسته

ی را های فنای ایران استقبال نمودند و حتی ترغیب کننده آن نیز بودند و همکاریبرنامه هسته

با وجود اینکه جمهوری اسالمی ایران  با ایران شروع کردند. اما پس از پیروزی انقالب اسالمی،

نامۀ پادمان و اساسنامۀ آژانس را ادامه پایبند بود و موافقت 1NPTهمچنان به عضویت خود در 

 «برداشتشان»و « نگاه»در  تضادهای هویتی با انقالب اسالمی، کشورهای غربی به دلیلداد، 

ها نامهسوب نمودند، و اجرای موافقتمح« خود» و ایدئولوژیک هویتی« دگر و دشمن»ج.ا.ایران را 

 و قراردادهای خود با ایران )از جمله ساخت نیروگاه بوشهر( را به حالت تعلیق درآوردند.

هایی که این ه بوشهر و محدودیتگاوتکمیل نیرای برهای غربی گیری و عدم تمایل کشورکناره

گیری باعث شکل مطرح می کردند،کشورها برای جلوگیری از انتقال این فناوری به کشور ایران 

 یرانا غربی کشورهای خصوصبه  ای وکشورهای صاحب فناوری هستهاین نگاه در ایرانیان گردید 

وخت المللی سهمین امر امکان دسترسی ایران به بازارهای بین و  دانسته خود منافع با تقابل در را

کشورهای غربی که جمهوری اسالمی نمود. ضمن اینکه وابستگی به ای با مشکل مواجه میهسته

نمود. از دار میکرد، استقالل کشور و نظام انقالبی را خدشهخود محسوب می« دگر»نیز آنها را 

                                                           
1- Nuclear Non-Proliferation Treaty 

 عدم معاهده یا ایهسته اشاعه معد پیمان یا ایهسته هایسالح اشاعه عدم پیمان یا ایهسته هایسالح گسترش منع پیمان

 این. شد منعقد جهان کشور چند بین محدود صورت به 1307 با برابر 15۹7 ژانویه در سرد، جنگ دوران در ای،هسته اشاعه

)مرکز .کندمی ای تقسیمهسته غیربرخوردار از سالح و ایهسته از سالح برخوردار طبقه دو به را جهان کشورهای پیمان

 (1309 لس،پژوهشهای مج
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، به صورت جدی در دستور کار «ایسازی فناوری پیشرفته هستهبومی»این رو، حرکت به سمت 

 ای ایران، موفقیت دانشمندان هستهمقامات و مسئوالن ج.ا.ایران قرار گرفت. در ادامه این رویکرد

ای بر نگرانی کشورهای غربی افزود و با ایجاد هیاهو در یابی به چرخه سوخت هستهدر دست

ل المللی انرژی اتمی و شکای ایران به آژانس بینزمینه برنامه هسته ای زمینه بردن موضوع هسته

دن پرونده هسته ای به شورای امنیت و ای را فراهم آوردند و در نهایت با برگیری پرونده هسته

ای ایران دارای اهداف نظامی است، آن را به عنوان برساخته کردن این ذهنیت که برنامه هسته

تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی معرفی نمودند و در ذیل فصل هفتم منشور شورای امنیت 

، قطعنامه های متعددی  2019سال  ای درقرار دادند و در سایه آن تا زمان رسیدن به توافق هسته

ای آن صادر نمودند. در مقابل مسئوالن حاکمیتی و دولتی ج.ا.ایران را بر علیه ایران و برنامه هسته

ای ایران در راستای تهاند که برنامه هس( بارها اعالم نموده9+1ای با )قبل و بعد از توافق هسته

گاهی در استراتژی بازدارندگی نظامی جمهوری ای جایآمیز بوده و تسلحات هستهاهداف صلح

مقام معظم رهبری )مد ظله( بارها بر حرام بودن تولید و استفاده در این زمینه  اسالمی ایران ندارد.

 جمهوری»فرمایند: اند. ایشان در این خصوص میای تأکید نمودهاز تسلیحات نامتعارف هسته

 عارش ما. می داند نابخشودنی و بزرگ گناهی را آن نظائر و شیمیائی و ایهسته سالح از استفاده ایران اسالمی

 حق از پوشیچشم معنی به این. پایبندیم آن به و ایمکرده مطرح را «ایهسته سالح از عاری یخاورمیانه»

 اساس بر انرژی، این از آمیزصلح یاستفاده .نیست ایهسته سوخت تولید و ایهسته انرژی از آمیزصلح برداریبهره

بیانات در شانزدهمین اجالس سران جنبش عدم تعهد ...« ) است کشورها یهمه حق المللی،بین قوانین

 که مهملی یافتاده دهن از تکراریِ حرف این» فرمایند:(. همچنین در فرازی دیگر می۹/5/1351

 ناتوانی نهایت یدهندهنشان میدهند، نسبت اسالمی جمهوری به اتمی سالح ساخت به راجع

 خودش دفاع در که ندارد هم اصراری هیچ اسالمی جمهوری. است تبلیغات یزمینه در حّتی اینها

 اتمی سالح به نداریم، اتم بمب به اعتقاد ما نه، بدهد؛ خرج به احساسات خیلی قضیه این در

 ینگونها ردنب کار به ما، دینی مبانی ما، اعتقادی مبانی برطبق. رفت نخواهیم هم دنبالش نداریم؛

 نقرآ که است نسل و حرث کردن ضایع این، است؛ حرام است، ممنوع اصالا  جمعی کشتار وسائل

اندرکاران ساخت ناوشکن بیانات در دیدار دست« )نمیرویم این دنبال ما کرده؛ ممنوع را آن

 (.30/11/1399جماران 

هر -یر، دو دیدگاه و نگرش سال اخ 10ای ایران در بنابراین، در دو سوی تحوالت پرونده هسته

ت. ای ایران وجود داشته اسنسبت به برنامه هسته -چند با شدت و ضعف اما نسبتاا پایدار و مشهود

آمیز دانسته و بر اساس هنجارهای کنونی ای خود را مسالمتنخست؛ ج.ا.ایران برنامه هسته

اند. در مقابل این دیدگاه د، حق طبیعی خود می«ان پی تی»معاهده  0المللی ازجمله بند بین



 1001، بهار 95سال هجدهم، شماره  نظامی، فنون و علوم فصلنامه                                                                   170

 

متحده آمریکا قرار دارد که برنامه خصوص ایاالتایران، نگرش و دیدگاه کشورهای غربی و به

ای ایران را تالش در راستای دستیابی به سالح اتمی دانسته و به همین دلیل رویکرد فشار هسته

 اند.و تهدید را در برابر آن در پیش گرفته

گذشته، از سوی  دو دهههای یادشده در طول با فراز و نشیب ایرانای ج.ا.پرونده هسته

های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و عوامل مهم تأثیرگذار نظران متعدد از منظرگاهصاحب

عوامل  یکی از با توجه اینکهاما بر رویکرد و نگرش طرفین )پرونده( بررسی و تحلیل شده است. 

ای از سوی کشورهای غربی و به ای ادعای اهداف نظامی برنامه هستهتأثیرگذار بر پرونده هسته

ت ای در سیاست امنی، تحلیل علمی جایگاه بازدارندگی هستهخصوص ایاالت متحده آمریکا است

ای هگسترده دستگاه ملی ج.ا.ایران از اهمیت باالیی برخوردار است و از سوی دیگر به دلیل هجمه

ازی سای ایران، اجرای این پژوهش در راستای شفافبر ضد برنامه هستهای و نوشتاری غرب رسانه

ی اصلی پژوهش صورت گرفته آن است که . از این رو، مسئلهرسدموضوع ضروری به نظر می

امنیت نظامی در مقایسه با دیگر ابعاد)امنیت هویتی و امنیت اقتصادی( چه جایگاهی را در 

 ؟ داردای کشور ونده هستهسیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پر

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 پیشینه پژوهش

 های پژوهش( پیشینه1جدول )

عنوان  ردیف

 کتاب/ مقاله

 نتایج نویسنده

آثار       1

سیاسی 

فناوری 

ای بر هسته

قدرت ملی 

جمهوری 

اسالمی 

 - ایران

1355                                                                                                             

کریمی 

فرد،حسی

ن،بینش 

 فر، علیرضا

ای های قدرت از جمله فناوری هستهرویکرد هوشمندانه به سرچشمه

به تولید قدرت ملی، وزن ژئوپلیتیکی، گسترش حوزۀ نفوذ و ارتقای 

این رهیافت  این پژوهش مویدنتایج  انجامد.میجایگاه جهانی ایران 

های مختلف یک بندی قدرت ملی دولتردهچرا که  .مدبرانه است

سازد و تر میکشور، شناخت آنها را تسهیل و تعامالت ملی را شفاف

تحقق اهداف ملی و صیانت از منافع ملی یاری خواهد  مردم را در راه

 رساند. 

 

نقش  2

سیاست بر 

تقویت 

انسجام و 

ابینائیان،اب

 -ذر

1355 

ت رسد بر هویهایی که در دهۀ اخیر به نظر مییکی از مهمترین سیاست

ن ای هاای است. یافتهسیاست هسته و انسجام مردم دارای تأثیر بوده،

ای بر انسجام و هویت بیانگر آن است که سیاست انرژی هسته پژوهش

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1673858/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1673858/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1673858/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1673858/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1673858/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1673858/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1673858/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1673858/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1673858/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86


 179                            حسین مهدیان و همکاران .../ یمل تیامن استیدر س یدفاع یبازدارندگ گاهیجا لیتحل

عنوان  ردیف

 کتاب/ مقاله

 نتایج نویسنده

هویت ملی 

مطالعه 

موردی: 

سیاست 

انرژی 

ای هسته

 ج.ا.ایران

در سه قالب  «ساز و کارهای اقناع مردم»ملی تأثیر معناداری به واسطۀ 

 داشته است.« ابزارها»و « تاکتیکها»، «هاگفتمان»

مقایسه  3

سیاست 

خارجی 

بوش و 

اوباما در 

قبال پرونده 

هسته ای 

 ایران

،طباطبایی

سیدمحمد

، 

منتظری، 

حمیدرض

 1357 -ا

رویکرد بوش و اوباما نسبت به پرونده  هدف این مقاله این است که

م رهیافت هسته ای ایران چه تفاوت هایی با هم داشت و برمبنای کدا

های روابط بین الملل قابل توصیف و تحلیل است؟ جرج بوش و کابینه 

او با تاکید بر استثناگرایی آمریکا، تهدید مداوم مبنی بر حمله به 

تاسیسات هسته ای ایران و همکاری نکردن با دیگر کنشگران درگیر 

ه تدر این ماجرا، عملکردی عمدتا یکجانبه گرایانه را در قبال پرونده هس

اوباما توانست با اتخاذ سیاست اما ای ایران در پیش گرفته بودند. 

چندجانبه گرایی آمریکا محور، اجماع قدرت های بزرگ و نهادهای 

 تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی را در مقابله با ایران کسب کرده و گروه

 .و ایران بعد از مذاکراتی طوالنی به توافق رسیدند 1+9

توافق  0

هسته ای 

ایران 

 چیست؟

کالی 

رابینسون 

-2021                                    

ایران  ایهسته توافق نویسنده این پژوهش بر این موضع تاکید دارد که

ای به جلوگیری از احیای برنامه تسلیحات هسته های جهانیو قدرت

ایران کمک می کند و در نتیجه چشم انداز درگیری بین ایران و رقبای 

 .ای آن از جمله اسرائیل و عربستان سعودی را کاهش می دهدطقهمن

تصمیم  9

گیری 

هسته ای 

 "در ایران:

پیامدهای 

آن برای 

اقدامات 

منع 

گسترش 

سالح های 

هسته ای 

آرین 

طباطبایی 

- 2020                     

 ای ههست گیری تصمیم نحوه دنبال به طباطبایی آریان مقاله، این در

 و ودش داده توضیح تصمیمات به دستیابی چگونگی هم است تا ایران

 به فشار حداکثری پاسخ در شود. ایران مشخص تصمیمات آن اثرات هم

 نآ به متحده ایاالت هدایت تحت المللی بین تحریم های توسط که

شده است تالش نمود تعهدات هسته ای را به صورت مرحله  تحمیل

 ای کاهش دهد. 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1474164/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1474164/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1474164/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1474164/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1474164/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1474164/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1474164/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1474164/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/758048/%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/758048/%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/202730/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/202730/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/202730/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1%db%8c
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عنوان  ردیف

 کتاب/ مقاله

 نتایج نویسنده

ایاالت 

 متحده

 فقتوا ۹

 ای هسته

  ایران

 کوین

-المارک 

2021                         

بایدن و همر اهی  جو هدف این مقاله این است که نشان دهد انتخاب

تواند هسته ای می توافق به متحده ایاالت بازگشت در اتحادیه اروپا با او

برانگیزد و ایران را از کاهش  را جدید دیپلماسی از انتظارات برخی

 وادار به مذاکره نماید.   اات خود بازداشته و مجددتعهدا

 قتواف بنیان 7

 ای هسته

 برای ایران

 و صلح

 امنیت

  المللی بین 

حسین 

موسویان                                

2019 

 بیدستیا به را جهانی قدرتهای و ایران که را عواملی مهمترین مقاله این

 ره تمایل شامل عوامل این. ندک می بررسی است داده سوق توافق به

 ره رهبری در تغییر مین منافع،اصلی برای تأ هایزنیچانه به دو طرف

 متحده ایاالت تمایل مهمترین. بود ژئوپلیتیک زمینه تغییر و دو کشور

ای  هسته سازی غنی عدم ایران از خود های خواسته تغییر برای

 اهداف و. بود ای ستهه وجلوگیری از تالش ایران برای دستیابی به بمب

 ، گاز و نفت تجارت سازی عادی ، اقتصاد بهبود ایران از توافق برجام 

 جهان سراسر در خود سیاسی روابط سازی عادی و ها زیرساخت توسعه

 .بود

 نظری مبانی

 امنیت ملی 

منّیت ا اند. برخی از نویسندگانمحقّقان مختلف برای امنیّت مّلی تعاریف گوناگونی را ارائه نموده

اند. برخی بر محافظت از کشور در برابر حمله نظامی یا ملّی را به معنی نبود تهدید نظامی گرفته

برای این مفهوم، تعریف های موجود کنند. یکی از تعریفاقدامات واژگون سازی از خارج تأکید می

ی دفع تهدیدها کالسیک از آن است. بنا به این تعریف امنیّت عبارت است از توانایی کشور در

نّیت ام»خارجی علیه حیات سیاسی یا منافع ملّی خود. در فرهنگ علوم سیاسی چنین آمده است: 

های اساسی و فقدان ترس و خطر جّدی ملّی عبارت است از احساس آزادی کشور در تعقیب هدف

ابط ودر فرهنگ اصطالحات ر«. باشداز خارج نسبت به منافع سیاسی، اساسی و حیاتی کشور می

حالتی که ملّت فارغ از تهدید از دست دادن »الملل این مفهوم بدین صورت تعریف شده است: بین

(. والتر 1۹9-1۹5: 1390)بصیری، « بردتمام یا بخشی از جمعیّت، دارایی یا خاک خود به سر می

امنّیت  ییک کشور وقتی دارا»گوید: ، نویسنده و محقّق آمریکایی در زمینه امنیت ملی می1لیپمن

                                                           
1- Walter Lippman  
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های اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش

 (.20: 1352)مهدیان، « به جنگ بتواند آن را پیش ببرد

ی و شوند؛ زیرا عمدتاا بر بُعد نظامتعاریف باال بیشتر در نگاه کالسیک از امنیّت مّلی گنجانده می

تر شدن دامنه اهداف و منافع مّلی، بر د. در حال حاضر با توجّه به وسیعتهدید نظامی تأکید دارن

دامنه تهدیدهای و به تبع آن اهداف امنیّت مّلی افزوده شده است، الزم است به دنبال تعریف 

ری به تتری از امنیّت ملّی باشیم. روشندل با در نظر گرفتن شرایط مذکور و با دید وسیعجامع

امنیّت ملّی یعنی دستیابی به شرایطی که به »نماید: ی، آن را این گونه تعریف میابعاد امنیّت ملّ

دهد، از تهدیدهای بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان یک کشور امکان می

باشد و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تأمین وحدت و موجودیّت کشور 

(. در این تعریف نیز هر چند 13: 1390مه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد )روشندل، و رفاه عا

تری از امنیّت مّلی و تهدیدهای آن اشاره شده است، امّا بیشتر به تهدیدهای خارجی بر ابعاد وسیع

تر به تهدیدهای داخلی توجّه شده است. در تعریف دیگری از امنیّت مّلی اشاره شده است و کم

 ریزان امنیّت مّلی سعی در دستیابییعنی اهدافی که برنامه« امنیّت ملّی»چنین بیان شده است: 

ا ب های ملّی در امان و مصون باشد و این ارزشها را دارند، تا دنیایی بسازند که در آن ارزشبه آن

ظ ایجاد محیط داخلی و خارجی مناسب حفظ شوند. هدف اصلی سیاست امنیّت مّلی نیز حف

 (. 139: 139۹باشد )ربیعی، امنیّت کشور می

به  و« های مکتسبهفقدان تهدید نسبت به ارزش»امنیّت ملّی را به طور عینی به معنای  1ولفرز

با  3و سبینیوس 2داند. پیترسونمی« هافقدان ترس از حمله به این ارزش»طور ذهنی به مفهوم 

حفاظت جامعه از لطمه »آمریکا، امنیّت ملّی را  استفاده از تعریف کاربردی شورای امنیّت مّلی

 (.20: 1352کنند)مهدیان، تلقّی می« های بنیادی آنخوردن به نهادها و ارزش

امنیّت مّلی شامل تعقیب »کند: نیز تعریف زیر را برای امنیّت مّلی پیشنهاد می 0رابرت ماندل

های ملّی است تا از تهدید مستقیم متهای حکوروانی و مادّی ایمنی است و اصوالا جزء مسئولیّت

ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود جلوگیری ناشی از خارج نسبت به بقای رژیم

دین ایمنی است تا کسب آن؛ این ب« تعقیب»به عمل آورند. نکته محوری این تعریف، بیشتر کلمه 

، ولی ممکن است همه آن را ها در تعقیب امنیّت هستندمعنی است که هر چند بیشتر دولت

                                                           
1- Volferze 
2- Peterson 
3- Sebenius 
4- Robert Mandel  
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: 1397باشد )ماندل، کسب ننمایند. هم چنین تعریف فوق شامل ایمنی مادّی و روانی با هم می

01-02 .) 

توان گفت: امنیّت مّلی عبارت از توانایی ملی در جهت تأمین و با توجّه به تعاریف متنوّع فوق می

سازی مردم و سرزمین و ارتقاء و بهینه صیانت از موجودیّت فیزیکی، زیستی، معیشتی و هویتی

آن و تعقیب و تخصیص منافع ملّی در دوران جنگ و صلح در قبال تهدیدهای داخلی و خارجی 

آید که امنیّت مّلی واجد ابعاد دوگانه سلبی و ایجابی است. در بُعد سلبی است. از این تعریف بر می

وامع سازی وضعیّت فضای زیستی جارتقاء و بهینهبه نفی، رفع و تقلیل تهدید و در بُعد ایجابی به 

افزاری تهدیدها از نظر اقتصادی، فرهنگی، نظامی و سیاسی اشاره دارد. به عالوه از رویکرد نرم

تلف های مخصرفاا واجد ماهیّت نظامی و منبعث از محیط خارجی متأثر نیست، بلکه تهدیدها شکل

گیرد و در محیط داخلی نیز ریشه دارد)مهدیان، می سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به خود

1352 :21.) 

  )مدظله(مقام معظم رهبری یران از دیدگاهسیاست امنیت ملی ج.ا.ا

رهبری، امنیت ملی همان فرایند گسترده حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی  مقام معظمنگاه از 

د و تعالی مرهون توسعه اقتدار های متعالی و هموار ساختن مسیر رشاست و دستیابی به آرمان

روز افزون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی؛ تا بتواند با بهره گیری از تمام ظرفیت 

ها، امکانات و استعدادهای درونی بحران های ناخواسته داخلی و تهدیدهای دشمنان خارجی را 

ی رسد. بنابراین به صراحت میکی پس از دیگری خنثی نماید و به سالمت به سر منزل مقصود ب

توان گفت که پرداختن همه جانبه به مقوله ابعاد مؤلفه های امنیت ملی و دوری از چالش ها و 

دفع تهدیدها در شرایط فعلی و حساس نظام مهم ترین موضوعی است که شایسته است در دستور 

ول امنیت ملی را از زاویه ، اهداف و اصمقام معظم رهبریکار کارگزاران نظام اسالمی قرار گیرد. 

نگاه و اصول اعتقادی خود که همانا اسالم راستین است استخراج نموده و هدف اصلی از اصول و 

اهداف امنیت ملی حال حاضر جمهوری اسالمی، در حقیقت یک ابزار در خدمت اندیشه و گفتمان 

ارزش ها و اعتقادات اسالم است که در اندیشه حفظ جان و مال و ناموس مسلمین در کنار حفظ 

آنها در برابر سلطه کافران و معاندین و نیز ارتقا و اعتالی فکری فرهنگی مسلمانان در سراسر 

مقام معظم رهبری مسیر صعود به قله افتخارات کشور را عبور از پل های امنیت ملی . جهان است

بدون امنیت، یک کشور امنیت، مقوله بسیار مهمی است و  »فرمایند: . در این خصوص میمی داند

در همه عرصه ها و صحنه های فعالیت و تالش دچار مشکل است، در مقوله علم، در مقوله 

پیشرفت های اقتصادی، در مقوله مسائل معیشتی و شهروندی، در مقوله سازندگی کشور، در همه 
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صلی و نیاز ا مقوالتی که می تواند افتخارات بزرگ ملی را برای یک کشور به ارمغان بیاورد، پیش

 (.90/  2/  19صبحگاه مشترک نیروهای مسلح کرمان، )بیانات در «اساسی عبارت است از امنیت.

از دیدگاه ایشان، امنیت از اساسی ترین نیازهای مردم و جزو حقوق مسلم آنان است که کامال 

برای عینی، ملموس و واقعی است و اگر وجود نداشته باشد ، هیچ کاری حتی عبادت خداوند 

 هایتداوم حیات جامعه و انجام فعالیتمردم امکانپذیر نیست؛ بنابراین، ضرورت وجود امنیت برای 

اجتماعی و کشور له است و در کل ایشان حرکت اقتصادی، علمی و اجتماعی مورد تأکید معظم

 های یک مملکت از همنیت هیچ اقدامی ممکن نیست و رشتهدانند. بدون امرا وجود امنیت می

جانبه از دیدگاه ایشان امنیت باید همه (.93: 1359)منتظران و همکاران، گسسته خواهد شد

گذاری،نظامی و انتظامی، فرهنگی، فکری و عاد امنیت ملی، اقتصادی و سرمایهباشدو تمام اب

عقیدتی، امنیت مدنی و شهروندی،قضایی، اخالقی، حیثیتی و آبرویی را شامل شودو هیچ کدام 

 های زندگی بشر نباید دچار ناامنی باشد. از حیطه 

 امنیت نظامی

معموالا بیانگر توانایی یک کشور در دفاع یا « امنیت نظامی»در مطالعات مختلف، اصطالح 

به توانایی دولت در اجرای « امنیت نظامی»جلوگیری از تجاوز نظامی است. از طرف دیگر ، 

ندین از چ« امنیت نظامی»اشاره دارد. اصطالح  تصمیمات سیاسی خود با استفاده از نیروی نظامی

را « امنیت»(. فرهنگ لغت نظامی، Szpyra, 2014: 64تلقی می شود)« امنیت»طریق مترادف با

اقدامات محافظتی ایجاد و نگهداری می شود و در نتیجه   به عنوان شرایطی تعریف می کند که

(. DodMAT, 2012: 279ین می شود)آن شرایط مصونیت از اعمال خصمانه یا تأثیرات آن تأم

البته امروز، دامنه امنیت نظامی از اشکال متعارف درگیری بین کشورها به سایر سطوح از جمله 

(. هر Prabhakaran, 2008: 571مبارزه بین دولتها و بازیگران غیر دولتی گسترش یافته است)

در   تأمین امنیت ملی  چند پایان جنگ سرد داللت بخش کاهش جایگاه اهمیت امنیت نظامی

کشورها بود اما رویدادها و تحوالت پس از آن نشان دادند که ممکن در مقاطعی اولویت امنیت 

آن  توانند جاینظامی در بین سایر ابعاد امنیت ملی جابجا گردد اما هیچ از ابعاد امنیت ملی نمی

د بخش آزادی و مردم ساالری را بگیرند. اساساا انحالل پیمان ورشو و فروپاشی شوروی سابق نوی

باخت. حتّی های بزرگ متعارف رنگ میای و حّتی جنگبود و در نتیجه آن، احتمال جنگ هسته

گفتند دیگر مباحث دانستند که مینظران، این تحّوالت را چنان نوید بخش میبرخی از صاحب

برهای که خبرهای بد با خ مربوط به نیروی نظامی یا امنّیت نظامی نیازی نیست؛ اّما طولی نکشید

(. به 213: 139۹خوب در آمیخت و بار دیگر نیروی نظامی اهمیّت یافت )اچ. کستر و دیگران، 

اعتقاد بسیاری، هر چند تغییراتی در نقش و وظایف نیروهای نظامی به وجود آمده است، اّما 
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هدید نظامی همه شود؛ زیرا تترین تهدید برای یک دولت محسوب میتهدید نظامی هنوز اصلی

اجزای دولت اعم از حاکمیّت، سرزمین و نهاد حکومت و از سویی دستاوردهای صنعتی، اقتصادی 

(. به همین دلیل است که امنّیت 100: 1397دهد )ربیعی، و تمدّنی جامعه را مورد هدف قرار می

(. 09 :1351شود)مهدیان، نظامی همچنان یکی از ابعاد مطرح در امنیّت ملّی محسوب می

گرایان( هستند. ها )واقعالملل، رئالیستترین طرفداران امنیّت نظامی در نظام بینعمده

 نمایند و بقا نیز به معنای امکانگرایان با طرح مفهوم بقا، امنیّت را مترادف با بقا تلقّی میواقع

امنیّت را در یک الملل است. آنان با انتخاب گزینه بقا، ادامه حیات دولت )کشور( در نظام بین

ای که با این رویکرد بسیاری از دهند؛ به گونهچارچوب کامالا مشخّص و البتّه محدود قرار می

های کامالا مشابه با آن شوند و صرفاا جنگ و پدیدهتهدیدها از دایره تهدیدهای امنیّتی خارج می

گرایان، (. از نظر واقع99: 139۹خانی، )عبداهلل گیرددر چارچوب تهدیدهای امنّیتی قرار می

باشند. امنیّت نظامی عنصر اساسی امنیّت است و نظم گری و اقتصاد پایه عنصر امنیّت مینظامی

های اصلی حکومت و امنیّت متّکی به نیروی نظامی است. در نتیجه عنصر نظامی از الزمه

وع امنیّت است موض -ولی نه تنها-در بخش امنیّت نظامی دولت هنوز(. Oyama, 2000: 3)است

بازیگران امنیتی کننده مسائل هستند. از جمله  -ولی نه تنها-ترینها مهمو نخبگان حاکم دولت

های اصلی حکومت در داخل، حفظ نظم و آرامش داخلی و نیز اداره امور و حاکمّیت کار ویژه

گردانی قانون است. هم چنین دولت نوین بر اساس اندیشه حاکمیّت، دعوی حقّ انحصاری خود

شود و از آن جا که زور شیوه بسیار مؤثری برای به قلمرویی مشخّص و مردمان آن تعریف می

شود، اساساا سرشت سرزمینی دولت مبین اولویّت دست آوردن سرزمین و کنترل آن محسوب می

 (. 9۹: 139۹باشد )بوزان و دیگران، سنّتی توجّه آن به کاربرد زور می

ورد امنیّت نظامی و آینده آن، فارغ از این که چه نوع نظمی بر آینده های مختلفی در مفرضیه

امنیّت جهانی و تهدیدهای متداول حاکم خواهد شد، ارائه شده است. پیرامون رابطه بین امنّیت 

 کند:شش فرضیه را مطرح می 1و عنصر نظامی، ماندل

المللی نیز رها و نظام بینتر شود، امنّیت کشوهر چه قدرت نظامی، غیر متمرکز و پراکنده-1

 یابد؛بیشتر کاهش می

گیری دفاعی در داخل و بین دولت غیرمتمرکز شود، اجرای ترتیبات امنّیت هر چه تصمیم-2

 شود؛تر میجمعی نیز مشکل

ی و نیز پذیرهر چه وابستگی دفاعی یک کشور به خارج بیشتر شود، تصّورات مربوط به آسیب-3

 شود؛بیشتر میاز دست دادن کنترل نیز 

                                                           
1- Mandel  
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دهند، اختالف در هر چه کشورها منابع خود را از دفاع نظامی به مصارف دیگر اختصاص می-0

 یابد؛باره مشارکت در تحمّل فشارها نیز گسترش می

تر گردد، آمادگی نظامی نیز کاهش یافته و نارضایتی هر چه هویّت تهدیدها و دشمنان مبهم-9

 شود؛ر میهای نظامی بیشتعمومی از هزینه

تر شود، میزان موفّقّیت در تعیین نتیجه، پیشگیری و هر چه جنگ غیر متعارف و چند وجهی -۹

(. بنابراین، در خصوص آینده امنیّت نظامی چنین 0۹: 1351یابد)مهدیان، مدیریّت آن کاهش می

ی در یاترسد که، هنوز عنصر نظامی تا چشم انداز قابل تصوّری به عنوان یک عنصر حبه نظر می

  (. 103: 139۹)ربیعی،  کندقدرت مّلی کشورها نقش آفرینی می

 1بازدارندگی

اى از اقدامات که برای پیشی جستن از اقدامات بازدارندگى عبارت است از اقدام یا مجموعه

بازدارندگی یک ایده نسبتاا  (.۹9: 1359گیرد )نعمتی و مهدیان، ی دشمن صورت مىخصمانه

کند که یک تجاوز به یک هزینه منجر می زیگر، یک بازیگر دیگر را متقاعد میساده است: یک با

شود، احتماالا به صورت خسارت غیرقابل قبول که به مراتب باالتر از هر سود بالقوه مادی یا معنوی 

کند. خواهد بود. درگیری حداقل دو بازیگر بازدارندگی را به یک تعامل پیچیده اجتماعی تبدیل می

مانند ماهیت انسانی، روانشناسی و احساسات اساسی انسان مانند ترس، شجاعت، اعتماد،  مواردی

فزایند. اگر همه اینها به سطح بازیگران اشهوت به قدرت و انتقام بر پیچیدگی این موضوع می

دولتی برسد و سهم بقای ملی و سالح های راهبردی مانند تسلیحات هسته ای به پیچیدگی های 

بازدارندگی به یک مفهوم بسیار پیچیده، فرار، نامحسوس اما قابل احتراق   ها اضافه شود،ذاتی دولت

(. بازدارندگی عملی است که موجب کاهش انگیزه یا ممانعت Kestutis, 2016تبدیل می شود )

ملت در در سیاست -از اقدام ناخواسته )اقداماتی مانند حمله مسلحانه( کسی )معموالا یک کشور

سه شرط 0 و ارتباطات3 ، توانمندی نظامی2( همبستگیMichael, 2018: 2شود )یجهانی( م

 اساسی بازدارندگی هستند. موفقیت یا شکست استراتژی بازدارندگی به سه عامل بستگی دارد:

 سطح انگیزه مهاجم -1

 شفافیت در مورد هدف از بازدارندگی و اقدامات مدافع -2

 (.Michael, 2018: 2راده مدافع برای انجام تهدیدات بازدارنده )اطمینان متجاوز از توانایی و ا -3

                                                           
1-Deterrence 

2-Cohesion 

3- Military capability 

4- Communication 
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م قرن کم در طول نیاز منظر آکادمیک، بازدارندگی یکی از شعبات مکتب رئالیسم است که دست 

 های غیرمتعارف، توانسته است تبیینکنندهی عرصهیگذشته با تعریف جدید خود و تکیه بر سالح

(. نظریه بازدارندگی احتماالا پرنفوذترین مکتب 03: 1350و مهدیان، الملل باشد )نعمتی روابط بین

الملل در آمریکا است و دلیل این امر شاید آن باشد که اکثر محققان فکری در مطالعات روابط بین

ای را برگزیدند که با آن سازگاری داشته باشد )ام گرایی را پذیرفته، آنگاه نظریهآمریکایی واقع

نظران، کاربست این راهبرد منجر به برقراری (. به عقیده بسیاری از صاحب370: 1379الیوت، 

سپتامبر(، شده بود، بنابراین شاید بتوان ادعا نمود که  11ثبات نسبی )تا پیش از حوادث 

بازدارندگی، یک راهبرد برای حفظ وضع موجود است. ویژگی اصلی بازدارندگی آن است که ایجاد 

ر کمتر از دفاع در بر دارد. همچنین بازدارندگی یک راهبرد پیشگیرانه تلقی هایی بسیاآن، هزینه

: 1359باشد )عسگری و مهدیان، ها میهای اصلی بیشتر دولتشود که تحقق آن یکی از دغدغهمی

30.) 

 مفهوم و تعریف بازدارندگی

ی منع کردن و رود و به معنبه کار می Deterrence واژۀ بازدارندگی در برابر واژۀ انگلیسی

 Deterrercو آن نیز از لغــت التین  Deterتوقیف کردن و جلوگیری کردن است که از فعل 

( گرفته شده است، away from+terrotیعنی از ترکیب ) De+Terrereآید که از تـرکیب می

: 1377عسگرخانی، «)یعنی پیشگیری )کسی( از انجام عملی به سبب ترس، وحشت، تهدید و ترور

20). 

نظران مربوطه ارائه شده ها و تعاریف مختلفی از سوی صاحبدر خصوص بازدارندگی دیدگاه

 ها پرداخته شده است.است که در ادامه به تعدادی از آن

هدید واسطۀ تبازدارندگی، تحت تأثیر قرار دادن رفتار انسانی به»معتقد است  1پاتریک مورگان

ستفاده از زور برای جلوگیری از استفاده از نیروی قهریه، وی است. بازدارندگی مستلزم تهدید به ا

بازدارندگی نوعی »(. به نظر کالین گری Morgan, 1983: 9«. )توسط شخص یا طرف دیگر است

دیپلماسی بوده و نباید آن را فقط یک راهبرد برای جنگیدن دانست؛ چراکه درواقع بازدارندگی 

ظور منایت، دستیابی به صلح و استقرار آن است و بهنوعی راهبرد برای حفظ وضع موجود و درنه

های ممکن، تجاوز شود تا به او ثابت شود که در میان راهمتقاعد کردن طرف مقابل طرح می

    .(Gray, 1990: 5-8« )کمترین اثر را دارد

                                                           
1- Patrick Morgan 
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کنند که عنوان سیاستی معرفی می، بازدارندگی را به2و ریچارد اسموک 1الکساندر جورج

ها نسبت به منافع مجاب کردن حریف نسبت به برتری خود و افزایش چشمگیر هزینههدفش 

لت گیرندگان یک مبازدارندگی، از قصد و کوشش تصمیم»حاصله از تهاجم است. به نظر اسموک، 

 «ها حکایت داردیا گروهی از ملتهای حیاتی ملتی دیگر ها برای تهدید ارزشیا گروهی از ملت

(George and Smoke, 1974: 11). 

هرچند بازدارندگی سیاست مسلط نظامی »گوید: هنری کیسینجر نیز دربارۀ بازدارندگی می

ود تا شباشد. در این سیاست، تالش میهای روانی میاست، اما بیشتر از هر چیز وابسته به مالک

ین سیاست ناپذیر، طرف مخالف را از ارتکاب به عمل باز دارد. پیروزی اهای تحملتصور خطر

ای که جدی گرفته شود، بستگی به آگاهی کامل از محاسبات طرف مخالف نسبت به حیله

ترین شکل آن بازدارندگی در کلی»(. از نظر فریدمن 91 - 79: 1390مشیرزاده، تابستان «)دارد

مشی احتمالی او ها و یا خطرات خطعبارت است: از متقاعد ساختن حریف نسبت به اینکه هزینه

 Freedman, 2004: 6).)منافع آن بیشتر است از 

 تواند بازدارندگی را تقویتکه ترس از اقدامی غیرعقالنی می درحالی»به نظر والتر میلیس، 

ای منجر شود و آن هنگامی است که کند، عقالنیت بیش از حد ممکن است به جنگ ناخواسته

روع نشینی، بحرانی را شابل به عقبیکی از طرفین عاقل با اعتقاد راسخ به مجبور بودن طرف مق

تواند کرده یا تصمیم بگیرد قاطعانه ایستادگی کند، حال آنکه محاسبۀ طرف مقابل این است که می

 نشینی به اندازۀ کافیخطر دیگر دست بزند؛ چرا که طرف اول را برای عقب به آخرین حرکت بی

 (52: 1392پندارد )مشیرزاده، عاقل می

عنوان الملل، به بازدارندگی یا بهتوان گفت که در سیاست بینن گردید میبراساس آنچه بیا

راهبرد  عنوانراهبرد نگریسته شده و یا به مثابه یک وضعیت، مورد نظر بوده است. بازدارندگی به

به خودداری از « ب»برای تشویق کشور « الف»تواند کوششی حساب شده از طرف کشور می

ی تعریف شود، اما بازدارندگی به منزلۀ یک وضعیت عبارت است از محدود انجام اقدام یا اقدامات

شود )عسگری و ساختن اختالف یا اختالفات در چارچوبی از تهدیدهایی که هرگز عملی نمی

 (.01: 1359مهدیان، 

افزاری معنایابی توجه به این نکته الزم است که بازدارندگی تنها در چارچوب قدرت سخت

های روانی بازدارندگی نیز بسیار حائز تر در کنار ابعاد فیزیکی، جنبهیان روشنشود. به بنمی

 ای که برخوردی رخ ندهد.گونهاهمیت هستند. بازدارندگی مبتنی بر تبادل نظر صریح است؛ به

                                                           
1- Alexander George 
2- Richard Smoke 
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در این رابطه آندره بوفر معتقد است: بازدارندگی، فرایندی روانی است که در آن، زور جای مهمی 

( درواقع بازدارندگی، دشمن را از نظر ۹5: 1350اهمیتی انحصاری ندارد. )ازغندی، دارد ولی 

اعتقاد  کند. کیسینجر نیز بر اینکند، بلکه به لحاظ روانی از تجاوز او ممانعت میفیزیکی دفع نمی

 باشد. در این سیاست تالشهای روانی وابسته میاست که بازدارندگی بیش از هر چیزی به مالک

ود تا با تجلی خطرات غیرقابل تحمل، طرف مخالف از ارتکاب به عمل بازداشته شود. موفقیت شمی

های طرف مخالف بستگی دارد. بلوفی که جدی گرفته بازدارندگی به آگاهی کامل از محاسبه

: 1359شود. )عسگری و مهدیان، مراتب مؤثرتر از تهدیدی است که یک بلوف تلقی میشود، بهمی

نظران مانند ریمون آرون، بازدارندگی بستگی به کشور بازدارنده و قیدۀ برخی صاحب(. به ع32

حریف، مورد، شرایط و وسایل بازدارندگی دارد. به نظر او بازدارندگی را باید با توجه به شرایط 

دارد، ممکن است نتواند دولت خاص و عینی آن تجزیه و تحلیل کرد. تهدیدی که دولتی را باز می

ست انجامد، ممکن افرهنگی به موفقیت می -را باز دارد. تهدیدی که در بافتی جغرافیایی دیگری

(. مطالعات مربوط به حوزۀ 32: 1359در بافت دیگری به شکست بینجامد )عسگری و مهدیان، 

 بازدارندگی تاکنون دارای چهار موج بوده است:

به ارائه پاسخی به مشکل  موج نخست، پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد که در آن نیاز

های بازدارنده واقعی جهان )بمب اتمی( مطرح شد و اندیشمندان در این دوره تالش کردند نظریه

(. موج دوم در دهۀ 07: 1350را برای مرتفع کردن این مشکل ارائه نمایند )نعمتی و مهدیان، 

، ابزارهای کاربردی های بازدارندگیمطرح شد. در این موج، در طراحی نظریه 1590و  15۹0

، موج 1570ویژه در دهۀ و به 15۹0کار گرفته شد. با آغاز دهۀ ها مطرح و بهمانند نظریۀ بازی

های تجربی های مطالعۀ موردی و آماری برای آزمایشسوم آغاز گردید که در این دوره، از روش

دارندگی همگون، مطرح ها در چارچوب بازاستفاده شد. نکتۀ مشترک آن است که اغلب این نظریه

 (.00: 1359شده بود )مهدیان و دیگران، 

سپتامبر و پیدایش بازیگران جدید مانند القاعده که  11با پایان یافتن جنگ سرد و وقوع حادثۀ  

 های مطرحگیری تهدیدهای جدید )تهدیدهای ناهمگون( بود، اندیشمندان، نظریهبیانگر شکل

های فراوان سپتامبر تالش 11های انستند. درواقع با حملهشده در سه موج گذشته را کافی ند

های جدید، اغلب بین دو (. چراکه منازعهKnopf, 2010: 2برای بازتعریف بازدارندگی ایجاد شد )

طرف یا دو بازیگری است که به لحاظ توانمندی در شرایط یکسانی قرار ندارند. برای مثال ممکن 

کشور ضعیف و قوی یا بین یک دولت و یک بازیگر غیردولتی  است بازدارندگی، موضوعی بین دو

 (.Malka, 2008: 1) باشد
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 روش شناسی پژوهش

ها، غیر آماری بوده و به با توجه به اینکه رویکرد کالن این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

ه های امنیت ملی است، لذا استفاده از دیدگاصورت توصیف و استدالل در چارچوب شاخصه

های پژوهش صورت گرفته است. از این رو، برای تر و مستدل نموده یافتهصاحبنظران برای قوی

تعیین جامعه آماری و حجم نمونه، سعی شده تا جامعه آماری از بین صاحبنظران آشنا با موضوع 

این پژوهش انتخاب شود. در این راستا، پس از بررسی سوابق علمی، پژوهشی و کاریِ متخصصین 

نفر که در زمینه این پژوهش دارای شناخت  59تمام شمار، تعداد گیری ن حوزه با روش نمونهای

 مورد شناسایی قرار گرفت. -به عنوان جامعۀ آماری  -و تخصص بودند،

با توجه به محدود بودن افراد جامعه متخصص در ارتباط با موضوع پژوهش، جامعه آماری با 

نفر از  59ذا در طی روند اجرای این پژوهش، تعداد محدودیت خاصی روبرو بوده است. ل

نفر به شرح زیر به عنوان  51صاحبنظران مورد شناسایی قرار گرفتند و از این نفرات نیز، تعداد 

نفر  100حجم نمونه حاضر به همکاری شدند. با توجه به اینکه حجم مورد مطالعه کمتر از 

گیری تمام شمار بوده و محققین در فرآیند مطالعه میدانی از کلیه افراد باشد، روش نمونهمی

 اند.جامعه استفاده کرده

 های نمونة آماریویژگی (2)جدول 

 رشتۀ تحصیلی سطح تحصیالت

 دکتری
دانشجوی 

 دکتری
 مجموع

روابط 

 المللبین

علوم 

 سیاسی

جغرافیای 

 سیاسی

مطالعات 

 ایمنطقه

جامعه 

شناسی 

 سیاسی

 مدیریت

 راهبردی
 مجموع

95 35 59 30 29 29 7 3 9 59 

 

ای(، استفاده از مراجع و منابع برداری)کتابخانههای پژوهش حاضر، شامل فیشاوری دادهابزار گرد

های رسمی و معتبر برای تبیین روند تحوالت گاهعلمی و همچنین دیدگاه مسئوالن مربوطه از وب

پیمایشی)برای  -میدانیروش ای، و همچنین ه هستهسیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پروند

های بخش کیفی(، بوده است. در بخش تحلیل آماری اطالعات از  پرسشنامه مستدل نمودن یافته

 محقق ساخته در فرآیند پژوهش استفاده شده است.

نفر از  25در بحث روایی، با توجه به محقق ساخته بودن پرسشنامه، این پرسشنامه به تعداد 

های اصالحی آنها اعمال گردیده است. های مرتبط ارائه گردیده و دیدگاهاحبنظران در حوزهص

ریب آلفای دهندۀ ضپایایی )اعتبار( پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج نشان
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 هدهندۀ انسجام و ثبات درونی قابل قبول پرسشنامدرصد است که نشان 93/0کرونباخ )میانگین( 

 باشد.می

های پژوهش با نظر متخصصین این حوزه، در چارچوب تئوریک یاد برای ارزیابی مستدل فرضیه

های شده، از پرسشنامه استفاده شده است. در همین راستا، برای تجزیه و تحلیل داده

ین استفاده گردیده که در آن از آزمون فریدمن برای تعی  SPSS افزار ، از  نرم)پرسشنامه(میدانی

 های بهره به عمل آمده است.میزان اثرگذاری هر یک از گویه
 

 هاداده تجزیه و تحلیل

 ایامنیت نظامی و بازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته  

برای تعیین جایگاه امنیت نظامی و بازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده 

ای شروع و پیگیری برنامه هستهگیرد که عامل اصلی ، در ابتدا، این پرسش شکل میایهسته

ای در همه سطوح، از ج.ا.ایران تا رسیدن به فناوری و تکمیل تکنولوژی چرخه سوخت هسته

امنیت نظامی و بازدارندگی دفاعی  -2امنیت هویتی،  -1سوی نظام ج.ا.ایران کدامیک از موارد: 

 ای ج.ا.ایرانبوده است؟ در همین راستا، عوامل شروع و پیگیری برنامه هسته امنیت اقتصادی -

به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید عامل اصلی شروع و پیگیری برنامه 

ای در همه ای ج.ا.ایران تا رسیدن به فناوری و تکمیل تکنولوژی چرخه سوخت هستههسته

ای یابی کشور به دانش و فناوری پیشرفته هستهن در راستای دستسطوح، از سوی نظام ج.ا.ایرا

به عنوان نمادی از توانایی و استقالل نظام ج.ا.ایران در کسب علوم و تکنولوژی برتر جهت افزایش 

الملل بوده است و امنیت پرستیژ و ارتقاء جایگاه هویتی ج.ا.ایران در جهان اسالم و نظام بین

 (.3اند)جدول های بعدی قرار داشتهجایگاهاقتصادی و نظامی در 
ای بر اساس میزان ( سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در شروع و پیگیری برنامه هسته3جدول )

 های امنیت نظامی و بازدارندگی دفاعی، امنیت اقتصادی و امنیت هویتیاثرگذاری مؤلفه

 آزمون فریدمن

)درصد میانگین 

 اثرگذاری(

امنیتی در شروع و -های هویتی، اقتصادی و نظامیهمیزان اثرگذاری مؤلف

 ای ج.ا.ایرانپیگیری برنامه هسته

 

 ردیف 

09/32 

 درصد

ای و توسعه صنعتی و کسب یابی ایران به برق هستهامنیت اقتصادی)دست

 منافع اقتصادی (

1 

99/29 

 درصد

 2 امنیت نظامی)کسب بازدارندگی دفاعی( 

37/02 

 درصد

نوان ای به عیابی ایران به دانش و فناوری پیشرفته هستهستامنیت هویتی)د

نمادی از توانایی و استقالل نظام ج.ا.ایران در کسب علوم و تکنولوژی برتر جهت 

 (المللافزایش عزت و ارتقاء جایگاه هویتی ج.ا.ایران در جهان اسالم و نظام بین

3 
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و بروندادهای هویتی آن بر سیاست امنیت در خصوص تأثیرگذاری ماهیتِ هویتی نظام ج.ا.ایران 

که هویت کنونی ایرانی از ساختمانی اختالطی ای، باید عنوان داشت ملی کشور در پرونده هسته

هویتی ایرانیان از جمله جغرافیا)سرزمین، نژاد، زبان، -های فرهنگیبرخودار بوده و محصول بنیان

نین اصول و اعتقادات دینی و مذهبی است که موقعیت و...(، اساطیر و رویدادهای تاریخی و همچ

و  «مدرنیته»، «شیعی-اسالمی»، «ایران باستان»هویتی -های فرهنگیدر گذر زمان در طول الیه

 تولید، بازتولید و بر ساخته شده است.« انقالب اسالمی»

، نیایراهویتی ی الیهها، یالکتیکی دان نیز برساختهیراسالمی ری اجی جمهورسیاست خا 

ی هارین بستر هویتی تحت تأثیر ساختااست. اسالمی ب انقالن اعناصر گفتمارن و مد، میسالا

، سالمیب انقالار اگذل حاو در یک ژیدئولو، اگیرافریت هو، لمللابینم نظای هارهنجادی و ما

س، سااین ابر آورد. میپدید آن را عمالی و اعالمی اجی رسیاست خاان و یراملی افرو منافع ملی 

ست امعنایی دی و مای هارساختای تعامل پویال محصوان یراسالمی ری اجمهو جیرسیاست خا

گرفته است که نمود و سالمی شکل ب انقالن اگفتمام هویتی به نان برگفتماابستر یک در که 

-باشد. تأثیرگذاری عوامل فرهنگیاسالمی  می -هویتی ایرانی -های فرهنگیای از بروندادبرساخته

 ای ویابی به دانش و فناوری هستهای در راستای دستر برنامه هستههویتی ایرانی اسالمی د

ای در همه سطوح، به عنوان نمادی از توانایی و استقالل نظام ج.ا.ایران هسته تکمیل چرخه سوخت

در کسب علوم و تکنولوژی برتر جهت افزایش پرستیژ و همچنین ارتقاء جایگاه هویتی ج.ا.ا در 

ایرانیان، کسب ترقی و پیشرفت عزتمندانه در سایۀ الملل بوده است. هدف نجهان اسالم و نظام بی

دینداری و حفظ هویت خود است و تالش برای رسیدن به باالترین مدارج تمدن و تجدید مجد 

 باشد.های گذشته وجهۀ همت ایرانیان میو عظمت پر افتخار تمدن

وندادهای هویتی ایران مداری ای در داخل ایران متأثر از برطرفداران برنامه هسته

طلبی ایرانی، بر این امر تأکید دارند که داشتن یک برنامه گرایانه و اعتماد به نفس و برتریآرمان

المللی ای پیشرفته غرور بر انگیز بوده و باعث ایجاد پرستیژ برای ایرانیان شده و در نظام بینهسته

های هویتی ایرانیِ استقالل خواهی و سلطه ندادبخشد. بروموضع و جایگاه ایران را ارتقاء می

اند. از این منظر، ای برخوردار بودهای برای پیگیری برنامه هستهناپذیری نیز از جایگاه ویژه

به عنوان یک اصل ثابت از « نفی سبیل»ای بر مبنای اصل خودکفایی در تولید سوخت هسته

دولت مختلف قرار گرفته است)رستمی و غالمی،  سوی نظام ج.ا.ایران در دستور کار قوه مجریه در

1350 :1۹3.) 

ای را در به دالیل زیر حرکت در راستای دانش هسته توان گفت ج.ا.ایرانجموع میدر م

 پیش گرفت:
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ای را در ایران شروع کرد و حتی پیشرفت در بعد داخلی، هر چند رژیم گذشته برنامه هسته  -1

دهه از عمر ج.ا.ایران  0سال، بسیار بیشتر از  10کمتر از  برنامه آنها در صورت بقای رژیم در

های مرتبط با آن، در دوره پهلوی ای و تکنولوژیبود، اما از نگاه مسئوالن ج.ا.ایران برنامه هسته

 کامال

ست توانوارداتی بود و ایرانیان سهمی در این فناوری نداشتند. بنابراین تنها چیزی که می  -2

تگی وابس»های وارد بر آن را که همواره یکی از نقد -ن نسبت به رژیم قبلیتمایز نظام ج.ا.ایرا

های مختلف از در حوزه« عدم وابستگی»و « استقالل»را نشان دهد،  -دانندمی« به بیرون

ای و دسترسی سازی دانش هستهای بود. از این رو، بومیآوری هستهجمله دانش و فن

تکنولوژی برای ج.ا.ایران اهمیتی بسیار بیشتر از یک پیشرفت دانشمندان ایرانی به این دانش و 

 صنعتی معمولی داشت.

های خارجی و های ماهوی با قدرتدر بعد خارجی نیز، ج.ا.ایران از منظر هویتی دارای تضاد  -3

 فناوری و وابستگی تکنولوژیک به-باشد و عقب ماندگی علمیبه خصوص کشورهای غربی می

 داند، به نوعین از منظر ارزشی و هویتی خود را برتر و باالتر از آنها میکشورهایی که ج.ا.ایرا

 به« عدم وابستگی»و « استقالل طلبی»، «گرایانهگراییِ آرمانایران»در تضاد با هویت 

 های خارجی است.قدرت

 ایامنیت نظامی وبازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی دولت هشتم در پرونده هسته

المللی پیدا کرد و ای ایران در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی جنبه بینتهبرنامه هس

های مهم است که ای از این دوره شروع شد. این دوره یکی از برهههای پرونده هستهفراز و نشیب

المللی ای بینهای قابل توجهی رسید، جنبهای ایران به پیشرفتدر آن، ضمن اینکه برنامه هسته

المللی انرژی اتمی مطرح و به ابزاری ای در آژانس بینپیدا کرد و تحت عنوان پرونده هستهنیز 

: 1359)جعفری و جانباز، های غربی تبدیل شدبرای اعمال فشار بر ایران از سوی آمریکا و کشور

107.)  

م حجبعد از اطالع یافتن  از  1392ر اروپایی)ترویکای اروپایی( در سال سه کشوو مریکا آ

خود یعنی ایران، « دگر هویتی»ای هستهی گشتناپذیر« فعالیتهازبه نقطه »باده و رسیدن گستر

آن توقف کامل ر ستااخوای ایران، هستهالیلی جهت مخالفت با برنامۀ دساختن ح ضمن مطر

، موج تبلیغاتی تمیژی انرالمللی انس بینآژابا ری همکاان برای یر، و ضمن درخواست از اشدند

 (.19۹: 135۹ای ایران به راه انداختند)مهدیان، ضد برنامه هسته شدیدی بر

ای آن منفی آمریکا و اروپا به ایران و برنامه هسته« نگاه»در آن مقطع از زمان به دو دلیل 

دیدند، و به تبع خود می« دگر هویتی»بود. اول اینکه کشورهای غربی)آمریکا و اروپا( ایران را 
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ای نبودند. از سوی دیگر برخی زمینه دانش و فناوری راهبردی هسته موافق پیشرفت ایران در

به  آنها نسبت« بدبینی»ای ایران نیز به موارد) مانند عدم اطالع به موقع آژانس( در برنامه هسته

المللی بر ضد ایران به راه این برنامه افزوده بود و به همین دلیل جو سنگینی در عرصه بین

ای، و نیاز بود دولت وقت، ضمن توجه به حفظ و پیشرفت برنامه نوپای هستهانداختند. از این ر

المللی شکل گرفته بر ضد ایران سیاست مناسبی را اتخاذ های بینها و فشاردر مقابل بدبینی

 نماید. 

دهد، از دیدگاه صاحبنظران در دوره ریاست جمهوری های و ارزیابی میدانی نشان میبررسی

یابی ایران به سالح اتمی و کسب بازدارندگی ای)دستیت نظامی برنامه هستهخاتمی جنبه امن

دفاعی( اولویت نداشته است. در این دوره هر چند عوامل اقتصادی)توسعه اقتصادی و دست یابی 

ای به برق صنعتی( و مالحظات دفاعی و امنیتی بر سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته

در دوره  ایست، اما عامل اصلی تأثیرگذار بر سیاست امنیت ملی در پرونده هستهتأثیرگذار بوده ا

ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، عوامل هویتی بوده و متأثر از رویکرد کالن نظام ج.ا.ایران 

یابی ایران به دانش و ای ج.ا.ایران در آن دوره در راستای دستشروع و پیگیری برنامه هسته

ای به عنوان نمادی از توانایی و استقالل ایرانیان جهت افزایش پرستیژ و ه هستهفناوری پیشرفت

 (.0الملل بوده است. جدول)جایگاه هویتی ج.ا.ا در جهان اسالم و نظام بین

 ای( جایگاه امنیت نظامی در سیاست امنیت ملی دولت هشتم در پرونده هسته4جدول )

آزمون 

 فریدمن

)درصدمیانگین 

 اثرگذاری(

ویکرد امنیت ملی ج.ا.ایران در دوره سید محمد خاتمی در خصوص  برنامه ر

 ای هسته

 ردیف

09/37 

 درصد

 ای و توسعه صنعتی و کسب منافعیابی ایران به برق هستهامنیت اقتصادی)دست

 اقتصادی(

1 

25/22 

 درصد

 2 امنیت نظامی)کسب بازدارندگی دفاعی(

۹2/00 

 درصد

وان ای به عنیران به دانش و فناوری پیشرفته هستهیابی اامنیت هویتی)دست

نمادی از توانایی و استقالل ایرانیان جهت افزایش پرستیژ و جایگاه هویتی ج.ا.ا 

 الملل(در جهان اسالم و نظام بین

3 

 
مفاهمۀ و گفتگو ل صوی ابر مبناان یراسالمی ری اجمهوای هستهدر آن دوره، سیاست 

مورد توجه قرار گرفت. لتها د دوعتمااجلب و بدبینیها و شتها داربء سوبرای رفع هانی ذالابین

لمللی انس بینآژالمللی خصوصاا ابینی هانمازساو ها دبا نهاری همکاو تعامل و گفتگو از این رو، 

ستیابی کشور برای دصلی ، راه اشفافیتزی و سادعتمااتا با گردید سعی دنبال گردید و تمی ژی انرا
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شود)طباطبایی و توپچی، طی ن جهای هاریگر کشودتنش با ون بدای هستهمیز آصلحوری به فنا

ه کرامذدر راستای اعتماد سازی به صورت همزمان خاتمی زمینه، دولت ین (.  در ا120: 1350

 Soltaniرا در دستور کار قرار داد)تمی ژی انرالمللی انس بینآژابا ری همکاکشورهای اروپایی و با 

& Ekhtiari Amiri, 2010: 204ای و بیان مکرر های هسته( و در ادامه مذاکرات با تعلیق فعالیت

ای، در مسیر اعتماد سازی های هستهآمیز بودن فعالیتهای بلند پایه ایرانی مبنی بر صلحمقام

 (. 10: 1351سازی گام برداشت)محمدی، شفاف

ی نیهاانگرو  تبهاماافع رهمچنین د و حسن نیت خون دادن نشاای بران همچنین، یرا

ای هستهی سایتهااز ید زدبازه جاوب امتنار به طوزی سادعتمااسیاست ی ستاو در راغربی ف طر

(. 12۹-127: 1350داد)طباطبایی و توپچی، تمی میژی انرالمللی انس بینن آژاسازربه باایران را 

مقابل ف طرر د دعتماد ایجاو اتفاهمها ءفع سوف ربا هدت ایران که تعامالو ها ریین همکااما ا

نیز عمل د و در کرن ماور زمرل مشموآن را فقط د و نکرع کمکی به حل موضوصورت پذیرفت، 

منتهی نشد)جعفری و پایی به نتیجه مناسبی ی اروهاربرخی کشوو مریکا آهی اخودهیازلیل دبه 

حاضر به ها و آمریکا ( به طوری که در مقابل اعتماد و تعامل ایران، اروپایی105: 1359جانباز، 

سازی محدود)حتی در مقیاس آزمایشگاهی( برای ایران نشدند و درخواست شناسایی حق غنی

ای ایران را نمودند. خواست کشورهای اروپایی این بود که های هستهکنار گذاشتن تمامی فعالیت

 های اقتصادیسازی، برای همیشه این برنامه را در ازای برخی مشوقایران به جای تعلیق غنی

ر و ج.ا.ایران داشت، حاض« خود« »کیستیِ »کنار بگذارد. ایاالت متحده آمریکا نیز با نگاهی که به 

خواستند تحت هیچ شرایطی با ها نمیبه هیچ نوع تعاملی با ایران نبود. در آن مقطع، آمریکایی

من ن دگر و دشای بود برای انداختای تنها بهانهی هستهایران به توافق برسند. برای آنها پرونده

در همان مسیری که عراق افتاده بود. در این خصوص، محمد البرادعی مدیر  -یعنی ایران-خود 

، در خصوص 1359المللی انرژی اتمی در اولین سالگرد برجام در دی ماه کل پیشین سازمان بین

ت غرب اگر حماق»ای در دوره خاتمی تأکید کرد: یابی ایران و غرب به توافق هستهعدم دست

ای، روایت البرادعی از مذاکرات هسته«)سال قبل امکانپذیر بود 10نبود دستیابی به توافقی بهتر، از 

27/10/1359 .) 

 ایهای نهم و دهم در پرونده هستهبازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی دولت 

 یاست جمهوریای در دروه ردر راستای تبیین سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته

ای ج.ا.ایران در دوره ریاست نژاد، عوامل اصلی شروع و پیگیری برنامه هستهمحمود احمدی

نژاد به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید؛ پیگیری و جمهوری احمدی

نژاد در ها، در دوره ریاست جمهوری احمدیای ج.ا.ایران در همه حوزهگسترش برنامه هسته
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الل ای به عنوان نمادی از توانایی و استقیابی ایران به دانش و فناوری پیشرفته هستهتای دستراس

ه الملل بودایرانیان جهت افزایش پرستیژ و جایگاه هویتی ج.ا.ایران در جهان اسالم و نظام بین

 (.9است)جدول

ها گسترش همه حوزهای ج.ا.ایران در نژاد، برنامه هستهدر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی

های فنی ایران، آمریکا و کشورهای غربی ضمن ارجاع پیدا نمود و در مقابل، همزمان با پیشرفت

ترین های متعدد، شدیدای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامهپرونده هسته

 (.159: 135۹ها را بر ضد ایران اعمال نمودند)مهدیان، تحریم

 اییگاه امنیت نظامی در سیاست امنیت ملی دولتهای نهم و دهم در پرونده هسته( جا5جدول )
آزمون فریدمن )میانگین 

 اثرگذاری(

ای ج.ا.ایران در همه علت پیگیری و گسترش برنامه هسته

 ها، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژادحوزه

 ردیف

ه ای و توسعهستهیابی ایران به برق امنیت اقتصادی)دست درصد 99/33

 صنعتی و کسب منافع اقتصادی(

1 

 2 امنیت نظامی)کسب بازدارندگی دفاعی ( درصد 03/20

یابی ایران به دانش و فناوری پیشرفته امنیت هویتی)دست درصد 02/01

ای به عنوان نمادی از توانایی و استقالل ایرانیان جهت هسته

ان اسالم و نظام افزایش پرستیژ و جایگاه هویتی ج.ا.ا در جه

 الملل(بین

3 

 

لت دوخویش میکوشید مانند یک اری مامددوران زطی اره همونژاد ای احمدیگرلصوالت دو

ور صدد جووبا ای نیز، هستهژی نرامینۀ در زکند. ر فتارلملل ابط بینرواعرصه در نقالبی ا

د در موضع خوز ه اهیچگا، نه تنها حتی تهدید به جنگو تحریمها ، مللن مازسای قطعنامهها

های مذکور و پیامدهای آنها، برنامه بلکه با ندیده گرفتن قطعنامهنیامد ه کوتاای برنامه هستهل قبا

ها با سرعت باالیی توسعه داد)دهقانی فیروزآبادی و عطایی، ای کشور را در همه زمینههسته

دو بعد داخلی و  ای در( و احمدی نژاد در مبحث برساختن نگاه به برنامه هسته103: 1353

خارجی نقشی محوری ایفا نمود. در بعد داخلی با کشاندن بحث به همه سطوح جامعه و تأکید بر 

ای کشور را به عنوان نمادی های هسته، توانست پیشرفت«ای حق مسلم ماستانرژی هسته»شعار

را از  اینامه هستهافتخار آفرین و غرور آمیز برای ایرانیان معرفی نماید که عموم جامعه داشتن بر

برجسته با ن هم طیف او، یااگرلصونژاد و ادانستند. در بعد خارجی نیز احمدیحقوق حقه خود می

شدند که ن آن هااخوان، یرای ابطه با برنامۀ هستهدر راغربی ی هافطری شکنیهارکاکردن 
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ای میز هستهآصلحوری ستیابی به فنادحق ، غربییهارکشور فشاون بدو نند هر چه سریعتر ابتو

 (.120: 1350)طباطبایی و توپچی،  آورندست دبه را 

د، خوات تعهدو فقنامهها اتوم نجادر اغربی ی هافشکنی طررکااد از نژیحمدد الت محمودو

زی، مرتبط با غنیسای طلبانه تمامی فعالیتهاداوتعلیق ل ساای و دو هستهق حقوق حقام اعد

«[ کیستی»ای ]در خصوص هیژوساختن هویت ها به آننتایج مهم شناختی گرفت که همگی 

، غربییهارکشواز رفتار ین هویت برخاسته گردید.امنجر ه یالت متحدبه ویژه اغربی ی هارکشو

مسئله ن در یااصولگرالت دوتی ی آهارفتاری از ربسیاای عیت بخش برویژگی مشروبه یک 

غربی ی هارکه کشورسید ی جمعبنداحمدی نژاد به این لت از این رو، دوگشت. ل مبدای هسته

نوع نگاه ین اند. اانیراتمکین و تسلیم د صد، دریستی باشندزهمو یی زداپیتنشدر نکه از آبیش 

ب بر غرابررا در سیاستتقابلی ن در دوره احمدی نژاد یااگرلصواید تا دباعث گری نتیجهگیرو 

 (. 921: 1351دهقانی فیروزآبادی، نمایند)ذ تخاا

ای نمود پیدا نژاد به صورت برجستهری و مقاومت که در دولت احمدیبرونداد هویتی پایدا

تعلیق برای  200۹کرده بود، باعث گردید این دولت، با وجود جدی بودن تهدیدات امریکا در سال 

ای را متوقف م عیار، نه تنها برنامه هستهحتی به قیمت جنگ تماان یرای اهستههای فعالیتکلیه 

های کمی و کیفی توسعه دهد. رویکرد اتخاذی دولت ایران در در تمام زمینهنکند، بلکه آن را 

داد و همسویی اروپا و آمریکا در در تغییر را پا نژاد، فضای حاکم بر تعامل ایران و اروزمان احمدی

 (. 159: 135۹داشت)مهدیان،  پی

 ایر پرونده هستهیازدهم د بازدارندگی دفاعی و امنیت نظامی در سیاست امنیت ملی دولت

ای تغییر ای به نحو قابل مالحظهدر شروع دوره ریاست جمهوری روحانی شرایط پرونده هسته

دا ای خود دست پیای در برنامه هستههای قابل مالحظهنموده بود. در بعد فنی، ایران به پیشرفت

برداری ه بهرههای چشمگیر هنوز به مرحلرغم پیشرفتکه علی-کرده بود و بجز رآکتور اراک

ی خود را در ابعاد کمی و کیفای ها در سطح باالیی برنامه هستهتقریباا در بقیه حوزه -نرسیده بود

های فنی ایران، فضای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در توسعه داده بود. البته همزمان با پیشرفت

ه توان گفت؛ تمام حاالتی کیتا جایی که متر شدن بود. المللی برای ایران در حال تنگعرصه بین

ای خود اقدام کرده، با پاسخ متقابلی از جانب کشورهای در آن ایران به گسترش برنامه هسته

غربی در لوای شورای امنیت یا ایاالت متحده به صورت مستقل مواجه شده بود)نوربخش ودیگران، 

ج.ا.ایران و « کیستی»دولت روحانی به « برداشت»و « نگاه»از این رو، نوع (. 112: 1350

اهمیت باالیی دارد. در همین « المللیشرایط محیط بین»اش و همچنین برنامه اتمی« چیستی»

ای در دروه ریاست جمهوری راستا، برای تبیین سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته
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یری و ت که پیگحسن روحانی نیز، ابتدا این پرسش بدین صورت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرف

ای ج.ا.ایران در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، متأثر از کدامیک از موارد: تداوم برنامه هسته

اقتصادی بوده است؟ در این راستا، عامل اصلی پیگیری برنامه -3دفاعی و -نظامی-2هویتی،  -1

ی مورد بررسی قرار ای ج.ا.ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نیز به صورت میدانهسته

دهد، از دیدگاه صاحبنظران در های و ارزیابی میدانی نشان میبررسیگرفت و مشخص گردید. 

یابی ایران به ای)دستدوره ریاست جمهوری حسن روحانی رویکرد امنیت نظامی برنامه هسته

ل قب هایسالح اتمی و کسب بازدارندگی دفاعی( اولویت نداشته است و حتی نسبت به دوره

کاهش داشته است. در این دوره نیز هر چند عوامل اقتصادی)توسعه اقتصادی و دست یابی به 

ای برق صنعتی( و مالحظات دفاعی و امنیتی بر سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته

 ، عواملایتأثیرگذار بوده است، اما عامل اصلی تأثیرگذار بر سیاست امنیت ملی در پرونده هسته

هویتی بوده و حتی نسبت به دوره های قبل افزایش داشته است و متأثر از رویکرد کالن نظام 

ای به عنوان نمادی از توانایی و استقالل ایرانیان جهت ج.ا.ایران عالوه بر اینکه به برنامه هسته

ای جنبه الملل بوده، تداوم آنافزایش پرستیژ و جایگاه هویتی ج.ا.ا در جهان اسالم و نظام بین

 (.۹)جدول حیثیتی پیدا نموده است
 ایجایگاه امنیت نظامی در سیاست امنیت ملی دولت یازدهم در پرونده هسته (6)جدول            

 آزمون فریدمن

)درصد میانگین 

 اثرگذاری(

ای ج.ا.ایران در دوره ریاست جمهوری حسن علت پیگیری برنامه هسته

 روحانی

 

 ردیف 

ای و توسعه یابی ایران به برق هستهنیت اقتصادی)دستام درصد 91/35

 صنعتی و کسب منافع اقتصادی(

1 

 2 امنیت نظامی)کسب بازدارندگی دفاعی( درصد 32/15

های ایران در دانش و فناوری امنیت هویتی)حفظ توانمندی درصد 17/01

 ای به عنوان نمادی از توانایی و استقالل ایرانیان جهتپیشرفته هسته

حفظ پرستیژ و جایگاه هویتی ج.ا.ایران در جهان اسالم و نظام 

 الملل(بین

3 

 

ای نژاد و روحانی بر حفظ برنامه هستههای ایران در دوره خاتمی، احمدیدلیل اینکه همه دولت

خود « کیستی»انیان با نگاهی که به یرکشور تحت هر شرایطی اصرار داشته و دارند این است که ا

شناختی، اند و از منظر امنیت هستیدهگشت معرفی کرزباون بدراه یک ان عنواه را به رین دارند ا

ای را مایه افتخار و آبرو ایرانیان متأثر از نگاه هویتی خود، داشتن و حفظ چرخه سوخت هسته

خود دانسته و در مقابل کوتاه آمدن و کنار گذاشتن آن را مایه ذلت و خواری و سرافکندگی خود 
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ان و رهبریشان یرهای ادولتین موضع ی در اتغییرد، متعدی هاتحریمد جووبا ند. از این رو دانمی

اره از هموان یری ج.ا.اهبرد، رباآهایی نظیر سعدفقنامهاتودر حتی صورت نگرفته است. کر ذ

ای را نشینیچنین عقباینکه نه و ست ده اکرد تجربه یاان گرفته بهعنورت صوی هاعقبنشینی

 .(110: 1350)نوربخش و دیگران،  کر کندان ذیرائم ادسیاست 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

این پژوهش در راستای تحلیل جایگاه امنیت نظامی)بازداندگی دفاعی( در سیاست امنیت ملی 

ای صورت پذیرفته است. در این خصوص سیاست امنیت ملی جمهوری ج.ا.ایران در پرونده هسته

از این رو، این پرسش که امنیت  ای مورد ارزیابی قرار گرفته است.هسته اسالمی ایران در پرونده

رنامه شروع و پیگیری بنظامی نسبت به سایر ابعاد هویتی و اقتصادی امنیت چه جایگاهی را برای 

ای در همه ای ج.ا.ایران تا رسیدن به فناوری و تکمیل تکنولوژی چرخه سوخت هستههسته

یران داشته است؟ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید سوی نظام ج.ا.اسطوح، از 

یابی ایران به سالح اتمی و کسب بازدارندگی دفاعی( در برنامه رویکرد امنیت نظامی)دست

ای ج.ا.ایران اولویت نداشته است و هر چند عوامل اقتصادی)توسعه اقتصادی و دست یابی هسته

ای بر سیاست امنیت ملی هسته امنیتی در روند پروندهبه برق صنعتی( و مالحظات دفاعی و 

ای تأثیرگذار بوده است، اما عامل اصلی تأثیرگذار بر سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته

ای، امنیت هویتی بوده و و متأثر از رویکرد کالن نظام ج.ا.ایران، شروع و پیگیری در پرونده هسته

ای در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، از شروع برنامه هسته-ای ج.ا.ایرانبرنامه هسته

های برجامی بر آن در دوره نژاد و پذیرش محدودیتبسط و گسترش آن در دوره محمود احمدی

 ای و حفظ آن بهیابی ایران به دانش و فناوری پیشرفته هستهدر راستای دست -حسن روحانی

ل ایرانیان جهت افزایش پرستیژ و جایگاه هویتی ج.ا.ایران در عنوان نمادی از توانایی و استقال

 الملل بوده است.جهان اسالم و نظام بین

نکته قابل توجه آن است که بر اساس نتایج به دست آمده جایگاه امنیت نظامی در سیاست امنیت 

ه ظامی بر علیای همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و تهدیدات نملی ج.ا.ایران در برنامه هسته

درصد در   25/22ای آن در دوره احمدی نژاد اندکی افزایش داشته و از ج.ا.ایران و برنامه هسته

درصد در دوره احمدی نژاد افزایش پیدا نموده است. اما در دوره اول  03/20دوره خاتمی به 

اهش لملل و کاگیری رویکرد تعاملی بین ایران و نظام بینریاست جمهوری حسن روحانی با شکل

 32/15درصد در دوره احمدی نژاد به  03/20تهدیدات و فشارها، روند کاهشی پیدا نموده و از 

 اعیدفدرصد در دوره اول روحانی کاهش یافته است. از این رو، علی رغم اینکه رویکرد بازدارندگی 
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ای به جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر تسلیحات متعارف نظامی بوده و ساخت سالح هسته

رسد، خروج ایاالت صورت اعالمی و اعمالی مد نظر مسئوالن ج.ا.ایران قرار ندارد، اما به نظر می

و تالش دولت این کشور برای « دونالد ترامپ»متحده آمریکا از برجام در دوره ریاست جمهوری 

هرم فشار برای استفاده از ا« جو بایدن»رویکرد دولت ای و ایجاد مشکل در اجرای توافق هسته

سمت دادن مجدد پرونده ای ایران و یا المللی برای تغییر روند و متوقف کردن برنامه هستهبین

ه جایگاتغییرات معناداری در ، منجر به و تهدید امنیت کشور ای به سمت شورای امنیتهسته

 ای گردد.امنیت نظامی در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در برنامه هسته

  

 قدردانی

خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این از 

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 

 بسیار سپاسگزاریم.
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