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چکیده
باگذشت بیش از یک دهه از مناقشهی هسته ای ایران ،نهایتاً عاقبت این پروندهه بدا افا دس هسدتهای ایدران بدا اعیدای  5+1بده
سرانجام رسیه .روسیه ،چین و آمریکا از بازیگران مهم در مفضفع پرونههی هستهای بهشمار میرونه که نقش آنهدا در قبدال ایدن
پرونهه غیرقابل انکار است .آمریکا با اعمال شارها ،اههیهها و احریم هدا سد ی داشدت کده از دسدتیابی ایدران بده اندر ی هسدتهای
ممان ت به عمل آورد .م ر ی این پرونهه بهعنفان خطری برای صلح و امنیت جهانی از سیاستهای واشنگتن برای مشدروع جلدفه
دادن اقهامااش علیه ایران است؛ اما رویکرد روسیه و چین دارای ماهیت متفداوای اسدت .دو کشدفر از یدکسدف در همداهنگی بدا
نگرانیهای غرب از قدهرت هسدتهای ایدران و از سدفی دیگدر بدا م ر دی خدفد بدهعندفان ادامی ایدران بده ااادام مفاضد ی مدبهم
دستزدهانه .یا تهها نشان میدهه که مهمارین عنصر اأثیرگذار در سیاستهای مسکف و پکن در برخفرد بدا ایدن بحدران ،روابد
استرااژیک روسیه و چین با ایاالت متحهه است .لذا سؤال مقاله این است که راهبرد سیاست خارجی این سه کشفر در برخفرد با
پرونههی هستهای احتاأثیر چه عفاملی بفده است؟ رضیه مقاله این است که روسیه و چین در ماالفت خدفد بده مبدانی اقدفقی
اکیه دارنه و در ا امالت خفد با ایران راهبردی مصلحتانهیشانه و ااکتیکی در جهت اأمین منا ع خفیش بدهکدار گر تدهانده؛ امدا
آمریکا عالوه بر ساتگیریهای اقدفقی -سیاسدی بده ادنشهدای ایدهوفلف یک بدا ایدران مدیپدردازد ،ولدی هرسده بداهم رابطدهی
استرااژیک دارنه؛ اما با ایران رابطهی ااکتیکی دارنه و ماالف قهرامنهشهن یک ایران هسدتهای هسدتنه .در ایدن مقالده بدا رو
پژوهش مقایسهای کیفی به احلیل دادههای پژوهش پرداخته میشفد.
واژگان کلیدی :برنامهی هستهای جمهفری اسالمی ایران ،برجام ،روسیه ،چین ،آمریکا.
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Abstract
After more than a decade of the dispute over Iranian nuclear program, finally this
delicate issue came to an end through the signing of a nuclear deal between Iran and the
5+1 members. Russia, China and the United States are the main actors in Iranian nuclear
case; whose role in relation to this case is undeniable. The United States with its pressure,
threats and sanctions was trying to prevent Iran from obtaining the nuclear power.
Introducing this program as a threat for international peace and security is the Washington
policy to legitimize its actions against Iran, but Russia and China's approaches are different
in nature. These two countries on one hand, in coordination with the West fears of Iran's
nuclear power and on the other hand by defining themselves as pro-Iran, have taken
ambiguous stances. The findings of this study show that the most important element
affecting the politics of Moscow and Beijing in dealing with this crisis is Russia's and
China's strategic relations with the United States. The main question of this paper is what
factors influenced the foreign policy of the three countries in dealing with the nuclear
issue? The main hypothesis of this study is that Russia and China rely on legal grounds in
their opposition and have pragmatic strategic and tactical interactions with Iran in order to
ensure their interests but the United States, in addition to legal-political restrictions imposed
on Iran deals with ideological tensions against Iran. However all three countries have
strategic relationship with each other, they have tactical relationship with Iran and they are
against Iran becoming a nuclear power. This paper analyzes the research data by a
comparative qualitative method.
Key words: Islamic Republic of Iran's nuclear program, Joint Comprehensive Plan of
Action, Russia, China, U.S.A.
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ایران س ی در جهانیکردن این مفضفع و پیفنهدادن برنامهی هستهای ایران به اقهامات اههیهی علیه صدلح
بین المللی داشته است .آمریکا به پیگیری اقهامات انشآمیز اصرار ورزیهه و برای الو صدل ایدن پروندهه
طیفی از پیشنهادهای دیپلماایک اا نظامی را همفاره بیان کرده است .چین و روسیه نیز بدهعندفان دو بدازیگر
مهم دیگر در پرونههی هستهای به اااام مفاضع مالیماری نسبت به ایران پرداختهانه .دیهگاههای دو کشفر
در ماالفت با برنامهی هسدتهای جمهدفری اسدالمی بیشدتر بدر جنبدههدای اقدفقی و بدر پایدهی ادلو صدل
مسالمتآمیز از طریس آ انس بینالمللی انر ی اامی و نظام مندع گسدتر

سدال هدای هسدتهای مفسدفم بده

ان.پی.ای استفار بفده است؛ اما آنها نیز ماالف دستیابی ایران به سال اامی هستنه و همچنین با این مسدئله
که ایران بتفانه به چرخهی کامل افلیه سفخت و غنیسازی اورانیفم دست یابه و وارد باشدگاه کشدفرهای
هسته ای شفد و این انحصار را به خطر بینهازد نیز ماالفانه؛ در این راستا اقدهامات مشدترکی را بدا ایداالت
متحهه در ماالفت با ایران اعمال کردنه .با امام این افاسیر سرانجام این پرونهه دستیابی بده افا دس بدفد .در
 14وویه23( 2015ایرماه ،)1394میان ایران و نمایندهگان اعیدای  5+1افا دسنامدهی جدامع اقدهام مشدتر
(برجام) ااصل شه .با قراوت برجام از طرف محمهجفاد ظریف وزیر امفر خارجدهی جمهدفری اسدالمی و
هریکا مفگرینی رویس سیاست خارجی ااحادیهی اروپدا در ویدن گدام بلندهی در ادلو صدل ایدن بحدران
برداشته شه .با ان قاد برجام ،دوازده سال سردرگمی پرونههی هستهای ایدران بده پایدان رسدیه و بدا اصدفی
قط نامهی  2231در  20وویه29( 2015ایر ،)1394برجام کامالً اقفقی و رسمی شه و احریمهدای هسدتهای
علیه ایران ملغی گردیه .در همین راستا و در میان اعیای  ،5+1انتظار نمیرود که ر تارهای روسیه ،چین و
آمریکا در یک طیف همسف قرار گیرد .لذا نفیسنهگان در این مقاله سد ی دارنده کده بده نقداو همسدفیی و
اختالف مفاضع این سه کشفر در پرونههی هستهای ایران بپردازنه اا شناختی مناس

از ر تار ایدن کشدفرها

در این مسئله به دست آیه؛ بنابراین مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که نگر

سه کشفر روسیه ،چدین

و آمریکا در مفرد برنامهی هستهای ایران احتاأثیر چه عفاملی بفده و این عفامل چه اأثیری بدر پروندههی
هستهای ایران داشته است؟ رضیهای شکل می گیرد که روسیه و چین عالوه بر ماالفت ضدمنی و اکیده بدر
راهال های اقفقی ماننه نظام عهم گستر
دادهانه که مفج

سال های هستهای ،رابطهای اسدترااژیک را بدا آمریکدا شدکل

شهه اا به ایدران نگداهی مصدلحتانهیشدانه داشدته باشدنه ،امدا ایداالت متحدهه عدالوهبدر

ساتگیریهای اقفقی -سیاسی به انشهای ایهوفلف یکی با ایران در باب مسدئلهی هسدتهای مدیپدردازد؛
ولی هرسه کشفر دارای یک رابطه استرااژیکی هستنه و ماالف شکسدتهشدهن انحصدار هسدتهای از طدرف
ایران هستنه.
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 -1روش پژوهش

بهکارگیری رو

پژوهش مقایسهای در مطال هی جفامدع ،نظدامهدا ،پهیدهههدا و سیاسدتگدذاریهدا از

اهمیت ویژهای برخفردار است .این رو

میافانه آگاهی محقس را دربارهی پهیههی مفردمطال ه ا دزایش

دهه ،او را از ا میمات بیجا بازدارد و باعث الگفبرداری از اجارب مف س دیگر جفامع در راستای وضدع و
اجرای سیاست ها گردد .رو

پژوهش مقایسهای از دیرباز از مهمارین رویکردها در مطال ات سیاسی بفده

است که السفه و دانشمنهان علم سیاست از زوایای ماتلف به آن پرداختهانه .بایه افجه داشت که اهمیت
رویکرد مقایسهای در مطال ات سیاسی اا اهی است که آن را بهعنفان ابزار ضروری برای پژوهش سیاسی
دانسته و شکف ایی علم سیاست را درگروِ بهرهمنهی از این رو
سادهی این رویکرد به این م نا است که رو

میداننده ( .)Khalili, 2008, p.6ا ریدف

مقایسهای «راهی برای استنباو علمدی (افصدیفی یدا علدی) از

طریس مقایسهی نظاممنه شباهتها و افاوتهای پهیهههای اجتماعی با یکهیگر اسدت» ،بندابراین بنیدان ایدن
رویکرد در شناخت پهیهههای عالم واقع از راه کشف نقاو اشترا

و افاوتهای آنهدا بدا یکدهیگر اسدت

( .)Manouchehri, 2014, p.255در این رو ِ پژوهش ما با دو گفنهی کمّی و کیفی سدروکار داریدم کده
در دهههای اخیر برای احلیل پهیههها مفرداستفاده قرارگر ته انه .هر دو رو

مزایایی دارنه و بهطفر یقدین

ض فهایی هم دارنه؛ اما صحبت اینجا است که در مفرد ب یی مفضدفعهدا یکدی از دو رو
میدهه .امرکز نگارنهه در مقاله بر رو

پژوهش مقایسهای کیفی است .رو

پژوهش مقایسدهای کیفدی،

روشی است که بر دیهگاه افهمی یا افسیرگرایانه مبتنی است و به چگفنگی افسدیر ،در
دارد .این رو

بهتدر پاسدخ

بر آنگفنه از رو های احلیلی اسدتفار اسدت کده در آنهدا بده در

و اجربده افجده

عمیدس پیچیدهگیهدا،

جزویدات و با دت پهیدهههدای مفردمطال ده اأکیده مدیشدفد ( .)Monadi, 2006, p.82در پدژوهش کیفدی،
پژوهشگر قصه شناخت اقیقتی را دارد اا به افضیح ،افصیف و افسیر آن بپردازد؛ درنتیجده پژوهشدگر در
استفاده از این رو

اجرای نظریه را در مهن نمیپرورانده ( .)Monadi, 2010, p.118رو هدای پدژوهش

مقایسهای کیفی این امکان را بهوجفد میآورنه اا قراودت هدای ماتلفدی از یدک واق یدت بده ظهدفر برسده،
ازاینرو الزم است در امفر مهم و انسانی از شیفههای پژوهش کیفی که مفیهارین راه برای افصیف و هم
اجربیات انسانی را راهم میکننه ،استفاده شفد ( .)Saei, 2007, p.42بهطفر خالصه میافان گفت که این
رو

مکملی است برای رو

پدژوهش مقایسدهای کمّدی کده مدیافانده کمکدی بده شناسدایی دقیدس علدل

بهوجفدآمهن پهیهه ها یدا ر تارهدای خداا باشده؛ بندابراین باافجده بده نقداو قدفت ایدن رو
محهودیتهای رو های سنتی ،میافان از رو

و همچندین

پژوهش مقایسهای کیفی برای مقایسه نظامها ،سیاستهدا
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و پهیهه های سیاسی بهرهمنه شه؛ لذا در پژوهش ااضر نیز برای افصیف و احلیل و ابیین دادهها از همدین
استفاده می شفد اا بتفان بر اساس آن به احلیلی مبانی متغیرهای مفردمطال ه پرداخت.

رو

 -2روابط هستهای ایران و شروع بحران

شروع همکاریهای هستهای ایران به قبل از انقالب اسالمی بازمیگردد ،بهدنبدال قط نامدهی اادم بدرای
صلح که از سفی آیزنهاور مطر شه .ایاالت متحهه در مسیر گستر

استفاده از انر ی هستهای به متحهین

خفد به عقه قراردادهای ماتلف روی آورد .ایران و آمریکا در سدال  1957افا دسنامده همکداری هسدتهای
غیرنظامی را امیا کردنه ) .(Sahimi, 2013, pp. 60-62در ادامهی این همکاریها قراردادهای دیگدری بدا
کشفرهای اروپایی ازجمله رانسه ،آلمدان و انگلدیس در زمیندههدای نصد

و راهاندهازی نیروگداه و خریده

اورانیفم من قه شه .با وقفع انقالب اسالمی در سال  ،1979امامی این الیتها بده االدت ا لیدس درآمده و
متفقف شه .ایران برای پیشبرد الیتهای هستهای خفد به چین و ااحاد جماهیر شفروی متمایدل شده .در
انفیهی  ،1995ایران و روسیه برای اکمیل ساختوساز نیروگاه هستهای آب سبک بفشهر افا سنامدهای را
امیا کردنه ،این قرارداد سرآغاز ا امالت هسدتهای دو کشدفر شده ( .)Wehling, 1999, p. 137ایدران در
مسیر هستهایشهن خفد بهسفی جل

رضایت چین نیز ر ت؛ اما انتشار اخبار و اطالعات دربارهی برخی از

اأسیسات هستهای ایران در نیمههای سال  2002افس شفرای مقاومت ملی (گروهک منا قین) بده بحراندی
شهن این مسئله انجامیده .ایدن گدروه اطالعدات جنجدالآمیدزی را در مدفرد اأسیسدات هسدتهای در نطندز و
آبسنگین ارا

اراوه کدرد ) )Vaez & Sadjadpour, 2013, p.10کده دولدتهدای غربدی و بدهخصدفا

آمریکا از این رصت برای نشاندادن اههیدهآمیزبفدن ایدران اسدتفاده کردنده و مسدئلهی هسدتهای بده یدک
«بحران جهانی» ابهیل شه؛ بنابراین مفضفع هسته ای ایران یکی از مفضفعات مهم و استرااژیک بینالمللدی
است که دارای پیامههای بسیار مهم نه انها برای مردم ایران ،بلکه برای کشفرهای منطقه و جهان نیز هست؛
لذا پیبردن به مفاضع سه قهرت روسیه ،چین و آمریکا میافانه شناخت مناس اری را در این افزه راهم
آورد.
 -3مبانی رفتار سیاست خارجی روسیه و چین در پروندهی هستهای ایران

هراسیفن روسیه بهعنفان میراثدار شفروی همچنان از ظر یتهای باالی نظامی و منابع عظیم و نفت و
گاز برخفردار است و کشفری اأثیرگذار در منطقه و جهان محسفب میگردد .این کشفر برخالف دورهی
جنگ سرد دیگر به دنبال انش صرف و منازعه با آمریکا نیست ،همراهدی و همگدامی مسدکف بدا غدرب در
برخی عرصهها جزو اولفیتهای سیاست خارجی روسیه شدهه اسدت .چدین نیدز بدهعندفان قدهرت نفظهدفر
منطقهای با ظر یتهای باالی اقتصادی در اال ابهیلشهن به قدهرت جهدانی اسدت .دو کشدفر محدهودهی

30

پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل ،سال  ،5شماره  ،1پاییز و زمستان 1395

رواب خفیش با ایران را کامالً مشاص نمفدهانه ،بهطفریکه این رواب اا جدایی مدیافانده ادهاوم داشدته
باشه که لطمهی جهی به رواب با غرب وارد نسازد؛ لذا شناخت رویکردهدای ر تداری اداکم بدر سیاسدت
خارجی روسیه و چین میافانه احلیل واقعبینانهاری را در اراباو با پرونههی هستهای ایران ااصل نمایه.
 -1-3رویکرد رفتاری روسیه

ر تار سیاست خارجی روسیه در قبال پرونههی هستهای ایران را نمیافان در یک طیدف مسدتقیم نشدان
داد .روسیه از طر دی خدفد را همکدار هسدتهای ایدران م ر دی مدیکنده و از طدرف دیگدر خدفد را شدریک
نگرانیهای غرب میدانه و در همکاریهای خدفد بدا جمهدفری اسدالمی ایدران ااتیداو کامدل را رعایدت
میکنه .مسکف در محا ل بینالمللی با استناد به ا ههات و مسئفلیتهای بینالمللی پای قط نامههای صدادره
علیه ایران را امیا مینمایه و دلیل آن را جلفگیری از وخیمار شهن اوضاع و امله نظامی غدرب بده ایدران
اعالم میدارد .اینگفنه مفضعگیریهای ضه و نقیض در امدامی مراادل پروندههی هسدتهای ادهاوم داشدته
است ( .)Mojtahedzadeh & Rashidinejad, 2011, p.4نگاهی به سیاستهدای کلدی مسدکف بیدانگر ایدن
مفضفع است که روسیه اال

دارد اا جایگاه خفد را در نظام بینالملل اراقا باشه؛ بهطفریکه چنهجانبده

گرایی را در مقابدل یدکجانبدهگرایدی آمریکدا در صدهر ر تدار راهبدردی خدفد قدرار داده و بدا رویکدردی
عملگرایانه و با ههف افس هی اقتصادی ،عهم اقابل با دیگران و همکاری نزدیکار با آمریکا و متحهانش
سیاست خارجی خفد را بهپیش میبدرد ( .)Koolaee & Noori, 2007, pp.36-45نقدشآ ریندی در مسداول
مهم بینالمللی ازجمله ارایبدات امنیتدی منطقدهای و جهدانی بدهخصدفا مسدئلهی کنتدرل اسدلیحات ،عدهم
گستر

سال های هستهای ،پرونههی هستهای جمهفری اسالمی ایدران همگدی بدرای م ر دیکدردن خدفد

بهعنفان وزنهی ا ادلی در برابر آمریکا است .این پرواضح است که سیاستهای روسیه چه درگذشته و چه
اال ،احتاأثیر رواب مسکف با غرب شکل گر ته است ،بهگفنه ای کده اگدر ایدران را یدک ضدلع م لدث و
روسیه و آمریکا را نیز دو ضلع دیگر م لث در نظر بگیریم ،این م لث بر اساس منا ع ملی برای روسها م ندا
پیها میکنه و مفاهیمی چفن دوست و دشمن بیم نا میشفنه .طبدس ایدن سیاسدت زمدانی کده بدهاصدطال ،
هفیجهای غرب بسیار چشمگیرار از منا ع ااصله از ا امل با ایران باشه ،ضلع م لث بدهسدمت همکداری بدا
آمریکا سنگینار مدیشدفد .ایدفر منف النده روسدیه در مدذاکرات  5 +1بدا ایدران بدهخصدفا در دورهی
مهودیف را می افان از مبانی ر تاری همین م لث در همکاری با غرب علیه اهران دانسدت (

Noori, 2011,

 .)p.180مبانی ر تار سیاست خارجی روسیه در چارچفب افظ ثبات استرااژیک با غدرب بدهویدژه آمریکدا
پیفنه خفرده است و نمیافانه به طفر کامل در چارچفب یک مشارکت استرااژیک با ایدران عمدل نمایده،
بلکه در قال

همکاری ااتیاوآمیز در افزههایی که منا ع روسیه را در بردارد اقهام میکنه.
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 -1-1-3نگرش روسیه به پروندهی هستهای ایران

سیاست رسمی روسها به پرونههی هستهای ایران در راستای اأکیه بر اس ااکمیت دولت ایران ،پدای
بنهی ایران به » «NPTو منشفر ملل متحه و الو صل دیپلماایک این مفضفع است .راهال مسالمتآمیدز
میافانه به این دلیل باشه که این مفضع باعث افظ رواب مطلفب و همچنین دستیابی به بازار ایران بدرای
روسیه میشفد .مسکف ضمن اینکه بهعنفان یکی از عفامل عهم پیشدر ت پروندهه در مسدیر دلادفاه ایداالت
متحهه عمل نمفده از طر ی دیگر نیز بهآرامی به انتقال پرونهه به شفرای امنیت و اصفی

قط نامدههدا علیده

ایران رأی داده است ( .)Studies of the Caspian Sea, 2008, p.30اعتقاد برخی از احلیدلگدران بدر ایدن
است که سیاست روسیه در قبال پرونههی هستهای ایران متأثر از پنج عامل زیر است:
اول ،ابهام و تردید نسببت ببه اهبدا هسبتهای ایبران ،دولدت روسدیه در بیدان مفاضدع خدفد همدفاره
مت ههبفدن ایران به مقررات سدازمان بدینالمللدی اندر ی اامدی و ان.پی.ادی را مفرداأکیده قدرار داده اسدت
) .)Karami, 2010, p.123ولی بهرغم اأکیه چنهبارهی مقامدات ایدران بدر اسدتفادهی صدلحآمیدز از اندر ی
هستهای ،روسیه نسبت به ههف نهایی برنامهی هستهای ایران دچار اردیهی جهی است .اینکه کشدفری در
مرزهای جنفبی روسیه به افان هستهای دست یابه برایش یدک خطدر القدی مدیگدردد .درواقدع هدر احلیدل
منطقی بر این اصل اأکیه دارد که منا ع روسیه در صفرای بهتدر ااصدل مدیشدفد کده کشدفرهای همسدایه
جنفبی آن اسلیحات هستهای نهاشته باشنه (.)Jafari & Zolfaghari, 2013, p.36

دوم ،تالش برای تأمین منافع اقتصادی ،یکی از سفدآورارین سرمایهگذاریها مشارکت در پرو ههدای
هسته ای است .اعیای کلفپ هستهای خفد را در یک رقابت انگاانگ برای دستیابی به بازارهای هسدتهای
جهان قراردادنه ( .)Omidi, 2011, p.60از این منظر روسیه مایل نافاهه بفد که چنین درآمه پرسدفدی را
از دست بههه و صحنهی بازار را بهنفع رقبای آمریکایی و اروپایی خالی بگذارد .درواقع باوجفد رقابت بین
ایران و روسیه بهعنفان افلیهکننهگان عمههی نفت و بهخصفا گاز ،همکاری نزدیدک بدین دو ابرقدهرت
انر ی میافانه در ا هادی از صنایع پهیهار شفد .صادرات اسلحه و ساخت نیروگاههای هسدتهای در کندار
اهمیت صنایع نظامی در دستفر کار مقامات روسی است.
سوم ،استفاده از کارت ایران در مقابل غرب ،راهبرد مسکف در پرونههی هستهای جمهدفری اسدالمی بدر
اهاک ر بهرهمنهی و استفاده از این بحران اهوین شهه است اا بتفانه بهعنفان یک اهرم هم در مقابل غدرب
به خصفا آمریکا و هم در برابر ایدران از آن بهدره ببدرد و بسدته بده اینکده شدرای و مندا ع کدهام ضدلع را
سنگینار نمایه ،با این ابدزار بده بدازیگری بپدردازد ( .)Fatih, 2015, p. 126درگیربدفدن روسدیه در بحدران
اوکراین با غرب و همچنین احریمهای ااحادیهی اروپا و آمریکدا علیده مسدکف ایدن انگیدزه را بدیشازپدیش
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اقفیت میکنه که از رصت مناقشهی هستهای ایران در راستای امتیازگیری از غرب نهایت استفاده را ببدرد
و اتی بتفانه شایستگی خفد را بهعنفان یک وزنه و عنصر اأثیرگذار در الو صل این بحدران بده جهانیدان
ثابت کنه .در طفل دورههای ماتلف ،نگاه روسیه به ایران بهعنفان یک کارت بازی بفده اسدت کده بدا آن
می افانست وض یت متفازنی در مقابل رقی های منطقهای و را منطقهای ایجاد کنه .بسیاری این ندفع نگداه
را ناشی از سیاست عملگرایی و منف تطلبی روسها میداننه که درصفرت ضرورت میافانه آن را کنار
بگذارد.
چهارم ،خطوط قرمز روسیه؛ پس از مطر شهن بحران هستهای ایران ،روسها اعالم داشدتنه کده نگدران
گستر

سال های هستهای در کنار مرزهای خفد هستنه .لذا روسیه بر رعایت پیمان منع اشاعه سال هدای

هسته ای همفاره اأکیه کرده است و اتی منا ع خفد را در ممان ت از گستر

بیشتر سال ها و قابلیتهدای

هسته ای اعالم نمفده است .پفاین پیفسته اعالم کرده اسدت کده هرگفنده گسدتر

در باشدگاه دولدتهدای

هستهای را نمیپذیریم ( .)Haghshenas A, 2011, p.125مسکف وجفد یک دولت هستهای قهرامنده را در
کنار مرزهای جنفبی خفد نمیپذیرد .اینکه بهدنبال ایران هستهای ،دومیندفی هسدتهای در خاورمیانده شدکل
بگیرد و انحصار اامی نیز در باشگاه هستهای شکسته شفد میافانه یک چالش اساسی برای روسیه محسفب
گردد .درواقع ا زایش نففم منطقهای ایران زیر سایهی سال اامی از نگرانیهای عمههی این کشفر است و
مفج

برهمخفردن مفازنهی هستهای در مرزهای جنفبی روسیه میشفد.

پنجم ،رعایت کامل قوانین و مقررات ان.پی.تی؛ استرااژی هستهای روسیه در قبدال جمهدفری اسدالمی
ایران ،پیرامفن اهمیت اصفل منع گستر

سال های هستهای و ا هه ایران بده آن اصدفل اسدت و اتدی در

میان منا ع اقتصادی و ا ههات وفپلیتیک میان دو کشفر آنچه بدرای مسدکف اولفیدت دارد ا هده ایدران بده
اصفل ان.پی.ای است ( .)Haghshenas A, 2011, p.120البته در کنار اصرار زیاد بر انجام ا هدهات کامدل
ایران در راستای اصفل ان.پی.ای و آ انس اامی ،به این نکته هم اهمیت میدهه که در پیگیری این سیاست
محتاطانه عمل نمایه اا مبادا شارهای زیاد علیه ایران مفج

بیرونآمهن جمهفری اسالمی از ایدن م اهدهه

شفد ) .(Parker, 2012, p.1این افجه و اأکیه روسیه بر رعایت و ارکت در چارچفب اصفل پیمان عدهم
اشاعهی سال های هستهای نشانگر این واق یت است که اگر آ انس بینالمللی انر ی اامی بتفانه ثابت کنه
که ایران بهسفی انحراف گام برداشته است ،این کشفر نیز در مسیر همسفیی با غرب به اقهامات انشآمیدز
با ایران روی میآورد.

33

مقایسه رویکرد روسیه ،چین و آمریکا در قبال پرونده هستهای ایران

در بیان این نکته که در نگر

کلی ااکم بر سیاست خارجی روسیه چده الگدفیی اداکم اسدت؟ بایده

عنفان کرد که این کشفر در چارچفب ثبات استرااژیک که مبتنی بر عهم درگیری با غدرب بدر سدر ایدران
است ،ارکت میکنه و این کفه بر رقابت استرااژیک سنگینی میکنه.
رواب دو کشفر در زمینههای ماتلف از پایهی چنهان مستحکمی برخفردار نیست .شفری در مقالدهی
خفد اظهار میکنه که رواب دو کشفر ازلحاظ اقتصادی بهگفندهای نیسدت کده ا هدهآور باشده ،از لحداظ
رهنگی و سیاسی نیز دارای سنایت و پیفنه چنهانی نیست که باعث همگرایی دو کشفر شفد .در عرصهی
نظامی و هستهای که مهمارین همکاریهای دو کشفر است ،این ا امالت با ااتیاو زیاد و جلد

رضدایت

آمریکا و اروپا دنبال میشفد؛ بنابراین برای افصیف رواب روسیه و ایران نمیادفان از صدفت اسدترااژیک
استفاده کرد ( .)Shouri, 2009, p.240این کمظر یتی در عرصههای اقتصادی بیشدتر نمایدان اسدت .آمارهدا
گفیای این واق یتانه که دو کشفر از زمان شروع بحدران هسدتهای ادا زمدان افا دس ( ،)2001-2015دارای
سطح بسیار ناچیزی از مبادالت اقتصادی بفدهانه .همکاریهای اقتصادی دو کشفر قابل قیداس بدا ا دامالت
اقتصادی روسیه -آمریکا نیست .سدطح مبدادالت 2میلیدارد دالری اقتصدادی اهدران -مسدکف در مقایسده بدا
ا امالت 40میلیارد دالری واشنگتن -مسکف ،سنهی بر این ادعا است که ایران بده دالیدل ماتلدف ازجملده
اقتصادی هم در سیاست خارجی روسیه دارای جایگاه واالیی نبفده اسدت .لدذا ا دزایش اصدله از اهدران و
نزدیکی بیشتر به غرب ،منا ع بیشتری را نصی

روسیه خفاهه کرد؛ بنابراین پرواضح است که رویکرد ایدن

کشفر نسبت به پرونههی هستهای ایران در ااب ی از رواب با غرب شکلگر ته است .با افجه به این مسداول
بایه گفت که دو کشفر از اهمیت یکسانی در دستگاه سیاست خدارجی یکدهیگر برخدفردار نیسدتنه .بدهین
م نی که هرچنه روسیه همیشه کشفری مهم و اأثیرگذار در دیپلماسی ایدران بدفده و اولفیدت بداالیی را در
سیاست خارجی ایران داشته است؛ اما ایران در اولفیتهای ناست سیاستگذاریهای روسها قرار نهارد.
به بیانی دیگر جایگاه ایران در سیاست خارجی روسیه عمهااً بر اساس رواب روسیه با قهرتهای بدزر

و

ازجمله غرب و آمریکا ا ریف شهه است.
 -2-3رویکرد رفتاری چین

رسیهن به یک الگفی وااه در زمینهی ر تار سیاست خارجی چین در عرصهی بینالمللی کار مشدکلی
است؛ اما خ مشی کلی ااکم بر این دولت را میافان در زمینهی سیاست خارجی ،در جهدتگیدری عدهم
وابستگی و استقالل عنفان کرد که ههف اصلی آن اراست از استقالل ،اس ااکمیت و ایجاد یک محدی
مطلفب بینالمللی برای پیشبرد سیاستهای افس ه اقتصادیا

است .ر تار چین در قبال پرونههی هسدتهای

ایران بهعنفان یکی از مفضفعات چالشانگیز برای این کشفر محسفب میشفد .برای بررسی این ر تدار بده
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نظر میرسه که بایه سیاست خارجی چین در این پرونهه را متأثر از دو عامل ا امالت میان پکن و واشنگتن
و رواب چین با ایران در مسیر اأمین انر ی ابیین کرد.

60
40
روسیه و

20

آمریکا

0
2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
نمودار ( :)1مقایسهی روابط تجاری روسیه با آمریکا و ایران از (2001-2015میلیارد دالر)

Source: Chamber of commerce, industries, mines and agriculture Tehran (Iran adopted
customs), and U.S Census bureau, foreign trade division, data dissemination 2016.
 -1-2-3چین و آمریکا؛ منافع دوجانبه

سرگذشت رواب چین و آمریکا بدا دراز و رودهدای بسدیار همدراه بدفده اسدت .دو کشدفر در ادهوین
استرااژی های خفد به اهمیت یکهیگر برای همکاری و مهیریت مفضدفعات بدینالمللدی جایگداه بداالیی را
اختصاا دادهانه .در استرااژی کالن ،چدین از یدکسدف برخیدز

اقتصدادی و نفدفم در بازارهدای بدزر

ازجمله آمریکا و اروپا برای ابرقهرت شهن اأکیه دارد که مفج

به چالش کشیهه شهن هژمدفنی ایداالت

متحهه می گردد و از سفی دیگر ،آمریکا نیز استرااژی خفد را در چگفنگی مفاجهه با جهان بهون شفروی
یا «استرااژی بدزر

پسدامهار» بدر اسداس ممان دت از اسدل قدهرتهدای دیگدر در منداطس اسداس جهدان

بهخصفا مناطس ارزشمنه ازنظر مخایر انر ی ارسیم کرده است ()Zare, 2010, p.7؛ اما آنچده در روابد
دو کشفر اهمیت دارد این نکته است که چین با اغییر در الگفی رواب خفد با آمریکا از دشمنی به رقابدت
و از رقابت به همکاری ،مفجبات نزدیکی و ا امل بیشتر را بدا ایداالت متحدهه دراهم کدرده اسدت .ایداالت
متحهه نیز همکاری با چین را در جهت اأمین مندا ع اقتصدادی و امنیتدی ضدروری مدیدانده و همکداری در
عرصههای بینالمللی با چین را بهعنفان یک کشفر هسته ای و عیف داوم شفرای امنیدت مدفرد اأکیده قدرار
داده است .مسئله مهمار ،رشه سریع اقتصادی چین است .این مسئله از یکطدرف چدین را بده بدازاری مهدم
برای واشنگتن ابهیل کرده و از طرف دیگر بازار آمریکا ،بهترین رصت را برای پیشبرد اهدهاف اقتصدادی
چین مهیا کرده است ،عنفان دادن چین به «بازار بزر

در اال ظهفر» از سفی دولتمدردان آمریکدا بیدانگر
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همین اهمیت است ( .)Ebrahimi & Rezaei, 2012, p.178این وابستگی در اقتصاد به وابسدتگی در دیگدر
عرصهها نیز گستر

پیها کرده است .درواقع پس از اادثه  11سپتامبر ،در قال

الگفی «همکاری و رقابت

استرااژیک» دو کشفر افانستنه در مساول ماتلف دوجانبه و بینالمللی بدهخصدفا مبدارزه بدا اروریسدم و
گستر

سال های کشتارجم ی بده اشدترا

واشنگتن -پکن در قال

نظدر برسدنه ( .)Amiri Zar, 2011, p.191در احلیدل روابد

رقابت و همکاری در مساول ماتلف بینالمللدی آنچده از ر تارهدای دو کشدفر بده

چشم میخفرد ،همسفیی در جهت مهیریت و ا زایش ا امالت است .نه پکن و نده واشدنگتن روابد میدان
خفد را نهانها اههیهی علیه یکهیگر به شمار نمیآورنه بلکه استرااژیک میداننه.
دو کشفر در مناقشههای بدینالمللدی بده همکداری بدا یکدهیگر مدیپردازنده .نمفندهی ایدن همداهنگی و
همکاری در اعمال شار بر جمهفری اسالمی بر سر پرونههی هسدتهای نمایدان اسدت .بدا ارجداع پروندهه بده
شفرای امنیت برخی بر این باور بفدنه که ر تار چین در امایت کامل از ایران خفاهه بدفد؛ امدا رونده ایدن
پرونهه در شفرای امنیت ،پکن را در انتااب بین ایران و آمریکا مجبفر به گدر تن یدک اصدمیم کدرد و بدا
دادن رأی م بت خفد به قط نامههای احریمی ،مهر پایانی را بر بحثهای مربفو به اوتالف ایران -چین زد و
نشان داد که گزینهی ایفای نقش «سهامهار مسدئفل» در نظدام آمریکداییمحدفر بدر سدایر گزیندههدا ازجملده
امایت کامل از ایران اولفیت دارد ( .)Asgarian, 2011, p.116این درسدت اسدت کده پکدن و اهدران در
برخی زمانها علیه هژمفنی آمریکا اقریباً نگاه مشتر

دارنه؛ اما چدین در رشده اقتصدادی خدفد متکدی بده

واشنگتن است .لذا در یک رهیا ت کالن رواب میان چین و ایاالت متحهه بهگفندهای اسدت کده چیندیهدا
برای جلفبردن رشه اقتصادی خفد به بازارهای مهم جهانی در سایهی یک وض یت ثبات و بدهدور از ادنش
با آمریکا نیازمنهنه و در این مسیر به همکاری با واشنگتن در عرصدههدای مهدم ازجملده اروریسدم جهدانی،
امنیت انر ی ،سال های کشتارجم ی و ...می پردازنه که رواب دو کشفر را ابهیل بده روابد اسدترااژیک
کرده است .چین در مفرد مناقشه هستهای ایران ،اولفیت را به همکاری با آمریکا داده است.
 -2-2-3چین و ایران؛ تأمین انرژی

در سال های اخیر چین بهطفر زاینههای به منابع انر ی خلیج ارس وابسدته شدهه اسدت .ایدن دولدت در
کفااهمهت نمی افانه هیچ جایگزینی برای انر ی خلیج ارس داشته باشه .چدین افجده بده امنیدت اندر ی را
باافجه به بهرهبرداریِ اقریباً کامل از میهانهای نفتی خفد در اولفیت قدرار داده اسدت .انتظدار مدیرود کده
واردات نفت چین از منطقهی خلیج ارس اا سدال 2030بدا رشدهی 4برابدری روبدهرو شدفد

)Yetiv & Lu,

 .(2007, p. 199لذا اأمین و امنیت انر ی برای این کشفر از مهمارین مساول آادی در رابطده بدا کشدفرهای
دارنههی مخایر انر ی است .در میان کشفرهای خلیج دارس ،ایدران دارای مخدایر عظیمدی از نفدت و گداز

36

پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل ،سال  ،5شماره  ،1پاییز و زمستان 1395

است و افانسته است جایگاه مناسبی را در منطقده خاورمیانده بدرای خدفد

دراهم نمایده ( Haghshenas, B,

 .)2011, P. 60سهم ایران از مخایر اثباتشههی نفت و گاز در جهان بهارای

 9/1و 15/9درصه است کده

بیانگر اهمیت جایگاه ایران از منظر منابع اأمینکننههی انر ی است ( .)Xuanli Liao, 2013, p. 211باافجه
به اینکه پکن نیز یکی از بزر ادرین مصدرفکنندهگان اندر ی در جهدان اسدت ،بندابراین ایدران مدیافانده
گزینهای مطلفب برای اأمین انر ی آن قرار گیرد .اال این سؤال مطر میشفد که آیا چین باافجه به نیداز
مبرم به انر ی و از سفی دیگر اهمیت ایران در ادأمین مندابع اندر ی ،بده امایدت کامدل از ایدران در مدفرد
پرونههی هستهای پرداخته است؟ در پاسخ بایه گفت که چفن ایران سفمین اأمینکننههی انر ی چین است
و از سفیی آمریکا بزر ارین شریک اجاریا

است مجبفر خفاهه بفد کده یدک ادفازن را در میدان دو

جبهه به وجفد آورد ( .)Soltani Nazhad, Zahrani & Shapouri, 2012, p.161پس ناگزیر بفده و هست
که یکسری مالاظات را در اراباو با ایران بهخصفا در مسئلهی هستهای رعایت کنه .رواب گسترده با
آمریکا د ر جهت نیل به اههاف راهبردی و همچنین نگاه به ایران بهدلیل منب ی ارزشمنه برای اأمین انر ی،
باعث شهه که شناخت رویکرد ر تاری این کشفر در پرونههی هستهای بهآسانی محقس نشفد؛ اما پرواضدح
است که چین س ی کرده اا با هر کشفری که می افانه به هر صفرای منا ع اقتصادی آن را ادأمین کنده ،بده
همکاری بپردازد .ولی آنچه مهم است ،اهمیت آمریکا برای چدین باافجده بده مناسدبات گسدترده مدابین دو
کشفر است.
 -3-2-3رویکرد پکن به پروندهی هستهای ایران

رویکرد چین به برنامهی هستهای ایران ابزارانگارانه است .بهینم نا که از این مناقشه بهعنفان یک اهرم
در سیاست خارجی خفد بهخصفا در رواب با غرب و آمریکا اسدتفاده مدیکنده .اسدترااژی اصدلی پکدن
ایجاد مفازنه میان اهران و واشنگتن است .چین از همان ابتها س ی کرده یک رویکرد میانه را اااام کنه که
بهنظر میرسه این راهبرد را با ههف افظ رواب مطلفب با آمریکا و راضینگهداشتن ایران دنبال مدیکنده
اا بتفانه به اصلیارین ههف خفد ی نی رشه و افس هی اقتصادی دسدت یابده .برخدی از احلیلگدران چیندی
م تقهنه که نگر

پکن به پرونههی هستهای ایران بر مالاظاای ماننه اأکیده بدر راه ادلهدای دیپلماایدک

برای پرونههی هستهای استفار است؛ اما این بهینم نا نیست که این سیاست را همیشه در پیش بگیرد .مفرد
دیگر آنکه پکن س ی دارد خفد را در قبال ر یمها و قفاعه بینالمللی ماننه اصدفل ان.پی.ادی مت هده نشدان
دهه؛ بنابراین سیاست آن در راستای ااویه و اراقای منع گستر

هستهای اسدت ( Soltani Nazhad et al.,

 .)2012, p.146شین م تقه است که پرونههی هستهای ایران برای چین بهم ابه رصتی بدفده اسدت ادا نشدان
دهه که میافانه میان منا ع داخلی و مسئفلیتهدای بدینالمللدی ا

دادل ایجداد کنده ).(Shen, 2006, p. 56
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دراقیقت ،پکن با پیگیری همزمان منا ع ملی و ا هه به مسئفلیتهای بینالمللی ،متیمن راینهی مت ارض
با قهرتهای برار بهویژه آمریکا شهه است؛ بهین م نا که این کشفر بهعنفان یکی از اعیای داودم شدفرای
امنیت ،برای ایفای نقش ،بهعنفان یک ابرقهرت نسبت به مسداول مدراب بدا امنیدت جهدانی خدفد را مت هده
میدانه و از این نظر ناگزیر به برخی همکاریها بدا دیگدر قدهرتهدای بدزر

اسدت ( Keshmiri, 2014,

 .)p.100این در االی است که برای پیشبرد منا ع ملی خفد (بهویژه اأمین انر ی) به همکاری با کشدفرهای
دارنههی این مخایر ازجمله ایران نیازمنه است؛ ایرانی که رابطهای خصمانه با ایاالت متحهه دارد.
این مفضفع باعث شهه که سیاست خارجی چین در قبال پرونههی هستهای ایران از یدک مدهل خداا
که جان گارور آن را «بازی دوگانه» مینامه ،پیروی کنه .از یک طرف پکن اال
واشنگتن ،اهران را به قفاعه بینالمللی ازجمله م اهههی منع گستر

کرده اا در همراهی بدا

سال هدای هسدتهای مت هده سداخته و

الیتهای هستهای آن را در مسیری پذیر ته شهه با هنجارهای مفرد قبفل بینالمللی قرار دهه .عق نشینی
پکن از همکاری هستهای با ایران در سال  1997احت شار ایاالت متحهه ،رأی این کشدفر بده اههیدهبفدن
برنامهی هستهای ایران در آ انس بینالمللی انر ی اامی در سدال  2006و رأی م بدت آن بده مجمفعدهای از
قط نامههای شفرای امنیت علیه ایران که احریمهای شهیهی را به ایران احمیل کرد ،ازجمله اال های این
کشفر در همراهی با غرب و رویکرد دوگانه در پرونههی هستهای ایران بفده است .از طر ی دیگر ،ایفر
ال در پرو ههای عظیم انر ی ایران بهخصفا پس از خفدداری اپن و غرب از سرمایهگدذاری در ایدن
افزهها ،س ی در ا ریف پرونههی هستهای ایران بهعنفان چالش آمریکا با ایران و نه جام هی بینالمللی بدا
ایددران و مشددارکت االنددهی ایددن کشددفر در ددرو

انددفاع اسددلیحات و ابددهیلشددهنش بددهعنددفان دومددین

عرضهکننههی سال به ایران در اصلهی زمانی  ،2002-2009شفاههی از رویکرد عمدلگرایاندهی چدین و
امایت آن از ایران در برخی زمانها است ( .)Sazmand, 2011, pp.266-267ایدن ر تدار خداا چدین در
مفاجهه با پرونههی هستهای ،ااکی از سیاست عملگرایانهی این کشفر است .بده ایدن صدفرت کده ضدمن
خفدداری از مهاخلهی ال و جهی در این مفضفع بحثانگیز ،اال
منا ع اقتصادیا

در ایران و جهان بهویژه در رابطه با آمریکا دچار آسی

مدیکنده مفاضد ی ااادام کنده کده
نشفد.

نگاهی بر اجم مبادالت میان سه ضلع ایران آمریکا و چین گفیای اهمیت رواب چین با آمریکا است.
آمارها از نرخ باالی اجم اجاری میان پکن -واشنگتن اکایت دارد .طبس آمارهای رسمی آمریکا ،اجدم
مبادالت اقتصادی پکن -واشنگتن از 122میلیارد دالر از سال 2001به اهود 600میلیارد دالر در سال2015
ا زایش داشته است ( (U.S Census Bureau, 2016و این در االی است که طبس آمار گمدر

جمهدفری
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اسالمی اجم مبادالت ایران با چین از 1میلیارد دالر از  2001به 17میلیارد دالر در سال 2015رسدیهه اسدت
و بیشترین اجم ا امالت در اهود 22میلیارد دالر در سال 2014بفده است (البته مقهاری از اجم ابادالت
اقتصادی دو کشفر بهدلیل رویههای مربفو به احریم ایران بهویژه در افزهی خریه نفت بدهطدفر مشداص
وجفد نهارد که نزدیک به 30میلیارد دالر برآورد میشفد که اهران بدهدلیدل احدریمهدا بدرای دسترسدی بده
نقهینگی ناشی از آن با مشکالت بسیاری روبهرو بفده؛ اما اتی با ااتساب آن ،بدازهم نمدیافانده از اجدم
چشمگیری برخفردار شفد) .این اجم بهخفبی اهمیت رواب پکن -واشنگتن را در مقایسه با رواب اهران-
پکن بیان میکنه.
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Source: Chamber of commerce, industries, mines and agriculture Tehran (Iran adopted
customs), and U.S Census bureau, foreign trade division, data dissemination 2016.

درمجمفع چنین بهنظدر مدیرسده کده در سیاسدت چدین در قبدال پروندههی هسدتهای ایدران یدکسدری
مالاظات بسیار مهم وجفد دارد که سیاستمهاران چینی بر اساس ایدن مالاظدات بده سیاسدتگدذاری در
بحران هستهای پرداختهانه؛ ازجملهی این مالاظات این است که چین در رواب بسیار گستردهی اقتصدادی
با آمریکا است که این رابطهی مستحکم اقتصادی به دیگر عرصه ها نیز سرایت پیهاکرده که باعث همراهی
با غرب در بسیاری از مقاطع علیه ایران شهه است .چین به ایران بدهعندفان یدک منبدع غندی از اندر ی بدرای
ادامهی چرخ افلیه صن ت خفد نگاه میکننه و برای آن استرااژی بلنهمهای اااام نمفدهانه ،لذا س ی دارنه
که رضایت ایران را همفاره به سفد خفد جل
اشاعهی اسلیحات هستهای سب

کننه .اأکیده ایدن کشدفر در امایدت از اصدفل پیمدان مندع

اااام سیاستهای محتاطانه در پشتیبانی از ایران در مناقشهی هستهای شهه

اا وجههی آن بهعنفان یک کشفر مسئفل خهشهدار نشفد.
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 -4سیاست ایاالت متحدهی آمریکا در مورد فعالیتهای هستهای ایران

ایران و آمریکا چه پیش از انقالب اسالمی و چه ب ه از آن بدا چدالشهدای ماتلفدی روبدهرو بدفدهانده.
جنددگ محددهود در خددالل جنددگ احمیلددی ،قددراردادن ایددران در هرسددت کشددفرهای اددامی اروریسددم،
نقضکننههی اقفق بشر و اعمال احریمهای ماتلف نشاندهنههی رواب خصدمانه میدان دو کشدفر اسدت
()Katzman, Kerr, & Nikitin, 2014, pp.15-16؛ اما در سالهدای اخیدر مهدمادرین چالشدی کده میدان دو
کشفر وجفد داشته ،بحران هستهای است که رویارویی دو دولت را شهیه کرده است.
بهطفرکلی آمریکا ب ه از اادثهی  11سپتامبر دکترین جهیهی را مطر کرد که مهمارین آمفزهی آن
این بفد که کشفرها یا با ما هستنه یا علیه ما .در این سیاست جهیه سال هستهای بهخفدیخفد خفب یا به
نیست ،بلکه اینکه در اختیار چه کشفرهایی باشه اههیه یدا عدهم اههیده محسدفب مدیگدردد ( & Shafiei

 .)Karimi, 2013, p.113ایران برای آمریکا جزو آندسته از کشفرهایی اسدت کده داشدتن هرندفع الیدت
هستهای بهعنفان اههیهی علیه منا ع ملی ایاالت متحدهه بدهشدمار مدیرود .آمریکدا بدا قدراردادن جمهدفری
اسالمی در محفر شرارت به اجماعسازی علیه ایران روی آورد و امام اال

خفد را از اههیهات نظامی ادا

اعمال احریمهای ماتلف در اجرای این سیاست بهکار گر ته اسدت .ایدن گفتدهی اوبامدا درمدفرد برنامدهی
هستهای ایران که« :ههف دیپلماسی ما بایه این باشه که با وضع احدریمهدای سداتادر و ا دزایش شدار از
شرکای عمههی اجاری ایران ،هزینههای ادامهی برنامهی هستهای را برای آنها باال ببدریم» ( Aghaei

جان

 )& Barati, 2010, p.34سنهی بر رویکرد خصمانهی آمریکا علیه ایران بهویژه در زمینه هستهای است .در
میان پژوهشگران آمریکایی دو احلیل درمفرد برنامهی هستهای ایران دیهه میشدفد؛ گروهدی م تقهنده کده
ایران صر اً بهدنبدال اسدتفادهی صدلحآمیدز از اندر ی هسدتهای اسدت و گروهدی دیگدر درض گدروه اول را
سادهانگارانه میداننه و م تقهنه که ایران کشفری ایهوفلف یک است که در جهت اأمین امنیت ملی خفد از
سال هستهای بهترین استفاده را میافانده ببدرد ( .)Hosseini Asfydvajany, 2005, p.50نگداه اداکم بدر
دستگاه سیاست خارجی این کشفر دیهگاه دوم اسدت کده م تقده اسدت یدک ایدران هسدتهای باعدث بدروز
احفالت شفم ماننه اک یر سال هدای کشدتارجم ی و بدههدمخدفردن ادفازن امنیتدی در منطقده خفاهده شده
) .(BenMeir, 2009, p. 88بنابراین آنها نافاهنه گذاشت که اهران بهآسدانی مسدیر هسدتهایشدهن را طدی
کنه.
 -1-4دیپلماسی هستهای آمریکا در پروندهی هستهای ایران

درمفرد دیپلماسی هستهایِ ایاالت متحهه در پرونههی هستهای ایران بایه خاطرنشان کرد یک ارکدت
سیاسی وجفد دارد که از سفی واشنگتن پیگیری میشفد که بر محفرهدای زیدر اسدتفار اسدت :ابلیغدات در
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جهت بزر نمایی الیتهای هستهای ایران با القین انحراف بدهسدفی افلیده بمد
مکانیسمهای احریمی شفرای امنیت و اال
اال

هسدتهای؛ دالکدردن

برای کمرنگکردن نقش آ انس بدینالمللدی اندر ی اامدی و

برای م ر یکردن الیتهای صدلحآمیدز هسدتهای ایدران بده اههیدهی علیده صدلح و امنیدت جهدانی

( .)Karimi Kasheh, 2013, p.94آمریکا با استناد به اساسنامهی آ انس بینالمللدی اندر ی اامدی کده اگدر
مفضفعی به صلح و امنیت جهانی مربفو شفد بایه به شفرای امنیت واگذار شفد ،مهعی است که ایران بده
دلیل انجام الیتهای هستهایِ مافیانه از  19۸0اا  2003و عهم گزار

آن به آ انس مفرداعتماد نیست و

ا ههات خفد را در مفرد ان.پی.ای زیدر پدا گذاشدته اسدت ()Ghahremanpour, 2008, p. 80؛ و بدهدنبدال
اکمیل ظر یت هستهای است اا بتفانه اههاف نظامی خفد را در منطقه دنبال کنه .عالوه بر این ،غرب بر این
باور است که ایران به گروههایی نظیر اماس و ازباهلل در جهت عهم مف قیدت سیاسدتهدای آمریکدا در
امام منطقه از لبنان اا ا غانستان امایتهای مالی ،سیاسی و اسلیحاای میکنه (،)Eskandari, 2010, p.270

لذا یک اههیه نظامی علیه صلح و امنیت بینالملل محسفب میشفد.
ایران برخفرداری از انر ی هستهای را اس مسلم خفد میدانه و ادعای آمریکا که ایران بهدنبال سدال
هسته ای است را رد میکنه .رهبر ایران بهعنفان باالارین مقام رسدمی در جمهدفری اسدالمی ،در پیدامی در
اجالس بینالمللی خلعسال و عهم اشاعهی سال هدای هسدتهای هرگفنده اسدتفاده از بمد

هسدتهای را در

تفایی ارام دانسدتنه و اسدتفاده از هرگفنده سدال کشدتارجم ی اعدم از سدال هدای هسدتهای ،شدیمیایی و
میکروبی را «نقض جهی مسلمارین قفاعه بشردوستانه و مصهاق بارز جنایت جنگی» خفانهه و بارها اعدالم
داشتنه که «ما (ایران) دنبال سال هستهای نیستیم .ما استفاده از این اسدلیحات را گنداه بدزر

مدیداندیم و

نگددهداشددتن آن را یددک کددار بیهددفدهی پرضددرر و پرخطددر مددیدانددیم و هرگددز دنبددالش هددم نمددیرویددم»
( .) http://www.irinn.irاتی در گزارشی از یلیس بنیس به این مطل

که ایران به دنبدال سدال هسدتهای

نیست اأکیه شهه است ،وی با صدراات مدینفیسده «ایدران سدال هسدتهای ندهارد و هرگدز هدم نهاشدته و
هیچکس نمیافانه چنین ادعایی بر ضه ایران مطر کنه ».وی م تقه است که ایران بهعنفان یکی از اولدین
امیاکننهگان م اهههی منع گستر

سال های هستهای «اس قانفنی افلیه و استفاده از نیروی هستهای برای

اههاف صلحآمیز را دارد» بنابراین درخفاست افقیف غنیسازی بر اساس ان.پی.ای غیرقانفنی است (Izadi,

 .)2012, p46درمجمفع اعتقاد برخی از احلیلگران بر این است که سیاسدت واشدنگتن در قبدال پروندههی
هستهای ایران متأثر از عفامل زیر است:
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اول ،محدودسازی ایران از طریق همسایگان :اال

آمریکا این است که با اههیده جلدفهدادن برنامدهی

هستهای ،ایران را وارد درگیری سدرد و پرهزینده بدا همسدایگان خدفد کنده .واشدنگتن بدرای محدهودکردن
الیتهای هستهای جمهفری اسالمی به امایتهای منطقهای نیاز دارد ،لذا بایه شرای منطقهای را طفری
رقم بزنه که برای اهران مطلفب نباشه .امایتهای گسترده از دولدتهدای ااشدیهی خلدیج دارس ،ایجداد
اختالل در رواب آمربایجان و ایران و امایت وسیع از عربسدتان سد فدی نمفندهای از ایدن اقدهامات اسدت
( .)Abdulmutallab & Ismaili, 2013, p.113کاخ سفیه با همراهکردن همسایگان ایران با خفد س ی دارد
اا سیاستهای احریمی و منزویکردن اهران را بهپیش ببرد؛ چراکه م تقه است هستهایشدهن ایدران سدب
دومینفی اامی در منطقه میشفد که این امر باعث گسدتر

برنامدهی هسدتهای در دیگدر کشدفرها ازجملده

ارکیه یا اعیای  Gccبهخصفا عربستان س فدی میشفد و درنهایت مفج
در میان متحهان منطقهایا
گستر

کداهش مشدروعیت آمریکدا

خفاهه شه.

اروریسم در منطقه و ایفر گروه های اروریستی ماننه داعش در کشفرهای عدراق و سدفریه

ازجملهی این سیاست است .آمریکا س ی داشت اا با درگیرکردن اهران در احفالت این دو کشدفر کده از
متحهان منطقهای ایران بهشمار میرونه ،بتفانه نقطهی امرکز مقامات ایدران را از الیدتهدای هسدتهای بده
خطرات گروه های اروریستی در مرزهایش منحرف کنه اا قدادر باشده بدا مشدغفلکدردن ایدران در ایدن دو
عرصه ،امتیاز بیشتری را در مذاکرات مربفو به هسدتهای بگیدرد .زیدرا م تقهنده ،نزدیدکشدهن گدروههدای
اروریستی به مرزهای ایران میافانه در مفاضع مذاکرهکنندهگان ایراندی در پروندههی هسدتهای مدؤثر واقدع
گردد .مذاکرات بیسابقه و شردهی ایران با آمریکدا در مسدیر دسدتیابی بده برجدام در دولدت روادانی کده
همزمان با ایفر داعش در عراق و سفریه بفد ،گفاهی بر همین ادعا است کده خطدر گسدتر

داعدش بده

اولفیت اول امنیت ملی ایران بهجای پیشبرد الیتهای هستهای ابهیل شهه است.
دوم ،منافع مشترک با اسرائیل :دو کشفر آمریکا و اسراویل در مناسبات منطقهای و جهدانی دارای مندا ع
مشتر

بسیاریانه و همین سب

شهه است که دو کشدفر در بسدیاری از مسداول بدینالمللدی جهدتگیدری

یکسانی را اااام نماینه .آمریکاییان مهعیانه که ایران با ههف کس

هژمفنی منطقه درصدهد دسدتیابی بده

سال هستهای است اا مفازنهی هستهای را به ضرر ر یم صهیفنیستی اغییر دهه .همچنین ادعا میکننده کده
رابطهی نزدیک جمهفری اسالمی با گروههای ادزباهلل و امداس ،ااتمدال انتقدال اسدلیحات هسدتهای را
اشهیه میکنه و سب

هستهایشهن دیگر کشفرها در منطقه خفاهه شه کده ایدن بدرای اسدراویل خفشداینه

نیست ( .)Jafari & Dadpanah, 2012, p.105درواقع یک ایران اامی ،افازن قدفا را بده ضدرر واشدنگتن و
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متحهان آن برهم خفاهه زد .نففم و قهرت البی صهیفنیستی ایدن القدین را در سیاسدتمهاران آمریکدایی بده
وجفد آورده که پیشر تهای ایران در عرصهی هستهای برای افلیه سال و بهخطرانهاختن مفجفدیت این
کشفر است ،از سفی دیگر واشنگتن نیز همفاره امنیت اسراویل را خ قرمز خفد در این زمینه اعالم کدرده
است .آمریکا درصهد اأمین امنیت برای متحهانش در خاورمیانه و خلیج ارس بهویژه امنیت اسراویل اسدت؛
به همین دلیل با امنیتیکردن مفضفع هستهای ایران س ی دارد اا از ورود کشفر دیگدری بدهجدز اسدراویل از
خاورمیانه به باشگاه هستهای جهان ممان ت به عمل آورد؛ زیرا امنیت اسراویل در اولفیت قرار دارد و ااضر
به پذیر

اغییر مفازنهی اامی به ضرر ال آویف نیست .اتی امروز که افا س هستهای در ادال اجدرا اسدت،

مقامات اسراویلی در محا ل ماتلف ماالفت خفد را از این افا س و بهویژه از آمریکا اعالم کدردهانده .آنهدا
پس از آگاهی در مفرد اماسهای محرمانهی اهران -واشنگتن در مفرد افا س هستهای طی دو سال گذشته
بهشهت ااساس میکردنه که مفرد خیانت قرارگر تهانه .باایناال امنیت اسراویل در درجهی اول اولفیت
آمریکا قرار دارد.
سوم ،نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران :مشکل آمریکا با نظام سیاسی جمهفری اسالمی ایران است،
بهخصفا پس از جنگ سرد ،امایل نهارد یک قهرت منطقهای یا جهانی دیگر بدر پایدهی ایدهوفلف ی در
سیاست جهانی مؤثر واقع شفد .عهم احت شار قراردادن برنامههای هستهایِ کشفرهایی م ل اپن ،اسدراویل
و هنه ااکی از آن است که مفضفع هستهای صر اً یک بهانه است برای مقابله با نظامی که سازگار با منا ع
غرب نیست ) .(Athari & Mashhadyan, 2012, P.31با وقفع انقالب اسالمی ،ایدران از دایدرهی متحدهان
مهم منطقه ای آمریکا خارج شه و استقالل ،ظلمستیزی و امایت از مظلفمان را از آرمانهدای خدفد عندفان
کرد که غرب بهویژه ایاالت متحهه از ابتهای انقالب اسالمی به ماالفت با این آرمانها پرداختده اسدت .بده
همین دلیل دستیابی به سال اامی یا الیتهای اامی بهخفدیخفد خفب یا به نیسدت ،بلکده آیدا متحدهان
آمریکا آن را دارا باشنه یا کشفرهای بیرون از القهی متحهین ،اههیه یا عهم اههیه علیده صدلح و امنیدت
جهانی بهاساب میآیه .به بیانی دیگر بایه گفت که مفضفع هستهای بحث اصلی اختالف آمریکا با ایدران
نیست ،بلکه مفضفع اصلی بین دو کشفر اصمیم و اال

آمریکا برای اجرای نقشههایی ماننه خاورمیاندهی

جهیه با رمانبرداری ایران است که می خفاهه با آن به نظم دلافاه خفد در جهان برسه .آنها م تقهنه کده
ایران بایه در این نظم در کنار ایاالت متحهه باشه و بهنحفی نقش سرباز را بازی کنده؛ امدا اهدران از زمدان
انقالب اا امروز در مسیر استقالل و خارج از ایطهی کنترل و اقتهار آمریکا گام برداشته اسدت و بده همدین
خاطر با اال

آمریکا برای ادذف و اید یف خدفد روبدهرو شدهه اسدت .سیاسدت آمریکدا بدهطدفر بسدیار
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منسجمی برنامهریزی شهه اا مانع از قهرتگیری ایران در عرصههدای ماتلدف شدفد .ایدن راهبدرد در عمدر
اهود 40سالهی انقالب اسالمی در الفاظ و اعمال و اشکال گفناگفنی دیهه شهه که در سالهدای اخیدر در
پرونههی هستهای متجلی شهه است.
استهالل غرب در طفل مذاکرات بر این بفده که ایران از مسیر مافی س ی در افلیه سال اامی دارد و
بهطفر م ال اأسیسات ردو اساساً بدرای کاربردهدای نظدامی طراادی شدهه اسدت .بده همدین دلیدل در رونده
مذاکرات دو شیفهی شارآوردن و منزویکردن ایران را دنبال کرد و با بهانه قراردادن نقدض اقدفق بشدر،
امایت از گروههای اروریستی به اشهیه احریمها پرداخت و برای پیشدبرد ایدن اهدهاف راههدای ماتلدف
ازجمله اقهامات خرابکارانه م ل؛ ویروسهای خرابگر کامپیفاری ،ارور دانشدمنهان ،ادا اههیده بده املدهی
نظامی را بهکار برد ) .(Katzman, 2015, pp. 53-59در االی این سیاست بدزر نمدایی در هسدتهایشدهن
ایران از طرف آمریکا در پیشگر ته شه که دولت ایران بارها بده صدلحآمیزبدفدن الیدتهدای هسدتهای و
نظددارت آ انددس بددر مؤسسددات هسددتهای اأکیدده مددینمددفد .اتددی منددابع اطالعداای و جاسفسددی آمریکددا بددر
صلحآمیزبفدن الیتهای هستهای ایران اأکیه میکردنه .در سال 2007اهود 16سازمان اطالعاای آمریکا
طی گزارشی دربارهی برنامهی اامی ایران اعالم کردنه ،اصلهی ایران اا ساخت بم

اامی راوان اسدت و

هیچ نشانهای ااکنفن مبنی بر وجفد یک برنامهی نظامی هستهای در الیتهای ایران مشداههه نشدهه اسدت.
این گزار ها نیز نتفانست بر عملکرد خصمانهی این کشفر علیده ایدران ادأثیر بگدذارد و دلیلدی بدر وجدفد
اختال ات ریشهای میان دو کشفر است ( .)Abolhasan Shirazi & Zarei, 2010, p.115نتیجه اینکه القی
جهان از خطرنا بفدن الیتهای هستهای ایران که در اثر ابلیغدات گسدتردهی ایداالت متحدهه بدهمنظدفر
بزر نمایی این مسئله صفرت گر ته بهدور از واق یت است .پرونههی هستهای ایران آنقدهر کده غربدیهدا
ادعا میکننه چنهان ااد و بحرانی نبفده؛ اما طرز القین و بزر

نمایی آنان سب

شهه است که این پرونهه

امنیتی شفد ،هرچنه که با ااصلشهن برجام ،این هدهف آمریکدایی هدا بده شکسدت انجامیده و دنیدا ،ایدران
هستهای صلحآمیز را پذیر ت .بنابراین هسدتهایشدهن ایدران انهدا بهاندهای بدرای ممان دت از قهرامنهشدهن
جمهفری اسالمی در عرصه های ماتلف علمی ،سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در منطقه است که آمریکاییهدا
را ناراات کرده است.
 -5برجام :توافق قدرتها

با رویکارآمهن اسن رواانی در دولت ایران و همراه با درپدیشگدر تن سیاسدت ا داملی در سیاسدت
خارجی ،پرونههی هستهای ایران وارد مراله اازهای شه .در مقابل نیز عهم وجفد بر
دولت دمفکرات بارا

اوباما در سیاست خارجی سب

برنههی پررنگ در

شه که ارادههدا بدرای یدک افا دس هسدتهای قدفت
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بگیرد و زمینهها برای رسیهن به یک افا س راهم شفد .سرانجام پس از بیستوسه ماه مذاکره میان ایدران و
اعیای  ،5+1در ااریخ 23ایرماه 1394افا سنامهی جامع هستهای (برنامهی جامع اقهام مشتر ) میان طر ین
امیدا شدده ( .)Daryaei, 2013, pp.107-108بدا اصددفی

قط نامددهی 2231در  20وویدده (29ایددر )1394در

شفرای امنیت سازمان ملل ،رسماً برنامهی جامع اقهام مشتر

(برجام) مفرد اأییه قرار گر ت و مُهری شده

بر پایان مناقشهی اساس 12سالهی هستهای ایران که از سال 2003اداکنفن همدفاره مفردافجده رسدانههدا و
سیاستمهاران جهان بفده است ( .)Abolhassan shirazi, 2015, p.1برخی م تقهنه که برجام افا قی خفب
و برخی نیز م تقهنه که افا قی به ،هم برای ایران و هم برای غرب بهویژه آمریکا است .اینکه محتفای این
افا سنامه به سفد و زیان کهام است ،مفضفع این مقاله نیست و آنچده مدفرد اأکیده نفیسدنهگان قدرار دارد
بررسی رویکرد سه قهرت آمریکا ،روسیه و چین در به سرانجام رسیهن این مسئله در برجام است.
 -1-5رویکرد مصلحتاندیشانهی روسیه

رویکرد مسکف به مذاکرات هستهای منجر به برجام نیز بهماننه قبل از افا س ،ارکیبدی از شدک و اردیده
بفده است .از یکطرف مقامات ایرانی اشارهکردهانه که کدرملین بدهعندفان نزدیدکادرین متحده ایدران در
مذاکرات باقی مانهه است ،از طر ی دیگر سیاستهای اأخیری روسدیه در رونده مدذاکرات ،غیبدت در میدز
مذاکره ،اأخیر در ارسال سامانهی اس 300و ایجاد رابطه با رقیبان مهم ایران در منطقه ،علدل بدهوجفدآمدهن
این اس شکآمیزانه شهه اسدت ( .)Borshchevskaya, 2015کداهش نقدش ایدن کشدفر در آخدرین دور
مذاکرات هستهای کامالً مشهفد بدفد .مسدکف همدفاره در ادال

بدرای ااادام مفاضدع متفسد و بدازیگری

بهعنفان یک میانجی را بهمنظفر افاظت از منا ع خفد بهطفر همزمان هم با ایران و هم با غرب داشته است
که البته هنگامی که مفانع مذاکرات مستقیم بین اهران -واشنگتن برداشته شه ،نقش این میانجی هم کدمادر
شه .قهان یک استرااژی ثابت و پیفنه زدن سیاستهای بینالمللی بهعنفان ااب ی از رواب خفد بدا غدرب،
سب

شه که روسیه ابتکار عمل در آخرین دور مذاکرات هستهای را از دست بههه.
روسیه نگرانی خفد از بهبفد نسبی رواب اهران با غرب را پنهان نکدرده اسدت؛ بدهعندفان م دال کداهش

جهانی قیمت نفت (در اثر ا زایش افلیه ایران) ،ایفر ایران در بازار انر ی اروپا ،کداهش اهمیدت کدارت
ایران در چانهزنی روسیه با غرب ،کاهش وابستگی ایران به بازار مسکف ،ایفر رقبدای قهرامنده غربدی در
ایران جملگی بیانگر این واق

یت است که افا س هستهای چنهان خفشاینه روسها نافاهه بفد ( Noori B,

 .)2015قبل از رویکارآمهن رواانی در ایران ،مسکف از کارت ایران برای اأمین امنیت و اخذ امتیازات از
دولتهای غربی استفاده میکرد؛ اما بدا سیاسدت آشدتیجفیانده در اهدران بدا غدرب ،ندفعی اغییدر م ادلدهی
استرااژیکی در ر تار روسیه نسبت به اهران بهوجفد آمهه است .بهگفنهایکه برقراری دیپلماسی بیسابقه در
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سطح باال با مقامات ایران در دستفر کار دستگاه سیاست خدارجی روسدیه قدرار گر تده ادا از ابتدهای افا دس
برجام بتفانه سهم خفد در ایران را بهدست آورد ( .)Khajehpour, 2015دیدهارهای بدیسدابقهی پدفاین بدا
رهبری و رویسجمهفری ایران در پسابرجام ااکی از پیشبرد همین سیاست گرم با ایران است .این عجله در
اقفیت رواب با ایران در ایاد با سیاستهای اأخیری و لفظی این کشفر در امایت از ایران در زمانهدای
ماتلف بهخصفا در شفرای امنیت است.
بیاردیه افا س هستهای ایران با  5+1مفردعالقهی کامل روسیه نیست؛ بهویژه در شرایطی که غدرب در
اال

برای منزویکردن روسیه است .باایناال کاهش نقش روسیه در مدذاکرات بده ایدن م ندا نیسدت کده

مسکف قهرت خفد برای نففم در آینههی ایران را از دست میدهده .اجرایدیشدهن افا دس هسدتهای روندهی
اهوداً 20ساله دارد که میافانه اتی مشکل باشه و آینهه را متفاوت ازآنچه امروز بده نظدر مدیرسده رقدم
بزنه .به همین دلیل روسیه بهدنبال قفیکردن جای پدای خدفد در بادشهدای ماتلدف نظدامی ،اقتصدادی و
هستهای در ایران است ) .(Noori A, 2015روفس مطال

باال نشان میدهه کده رویکدرد مسدکف را بایده در

یدک اجزیدهواحلیددل چنهب دهی ،ازجملده انددر ی ،اقتصدادی ،سیاسدی و پارامترهددای امنیتدی مشداههه کددرد.
شفروشفق کم این کشفر در مذاکرات و ابراز انها پشتیبانی از راهال سیاسی در ادبیات سیاسی دراالیکه
ایاالت متحهه و دیگر قهرتهای اروپایی باش سنگین واصلی دیپلماایکی مذاکرات را بدر عهدهه داشدتنه
نشان میدهه که ااحاد روسیه با ایران شبیه به یک ازدواج مصلحتی (بهجای یک همکداری واق دی) اسدت.
نگاهی به همکاری اقتصادی این کشفر با رقبای ایران اأییهی بر این ادعا است .صادرات روسیه به امارات و
عراق بزر ار از اجم صادرات به ایران است .صادرات روسیه به اسراویل دوبرابر ایران ،به مصر سهبرابر و
به ارکیه ششبرابر ایران است ،اتی واردات روسیه از ایران انها یکدرصه از کل صدادرات ایدران را رقدم
مدیزنده ( . )Sasnal & Secrieru, 2015, pp. 1-3بندابراین سیاسدت روسدیه در قبدال ایدران ،یدک رویکدرد
مصلحتگرایانه است .آنها از افس هی روابد ایدران و آمریکدا نگدران هسدتنه و مهدمادر آنکده در ا قید
برنامههای خفد برای انحصار بازار انر ی اروپا ،بهویژه در خصفا صادرات گاز ،ایدران امدروز را یکدی از
رقبای خفد بهشمار میآورنه که با نزدیکی به اروپا مدیافانده از ادفان و امکاندات الزم و قابدلمالاظده در
عرصهی بازارهای اروپایی برخفردار شفد .درواقع روسها بر اسداس سیاسدتهدای عمدلگرایانده در جهدان
ر تار میکننه .بهینم نا که ماننه زمان ااحاد شفروی بهون درنظرگر تن ایهه ،انها هزینه نمیکننه؛ بلکه بر
اساس منطس و عقالنیت راهبردی ارکت می کننه و طبی ی است که رابطه بدا ایدران نسدبی و مقط دی باشده
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( .)Jafari & Zolfaghari, 2013, p. 28این سیاست در سراسر پرونههی هستهای از ابتها اا انتها قابلمشاههه
است.
 -2-5چندجانبهگرایی با ویژگیهای چینی

مفضع چین در بهثمررسیهن افا س هستهای ،اقفیتکننههی این امر اسدت کده مفضدفع هسدتهای ایدران
یک مسئله در چارچفب امنیت بینالمللی است .آنهدا نقدش خن دیکنندههای را در ادلو صدل ایدن پروندهه
داشتهانه .رویکرد پکن را نمیافان جها از رابطه و رقابت این کشفر با آمریکا در نظر گر ت؛ بهگفنهای که
اقهامات ایاالت متحهه در منطقهی آسیا و اقیانفس آرام و خلیج ارس بهعنفان اقهاماای احریکآمیز سدب
نگرانیهای امنیتی چین شهه بهطفریکه همکاری در سایتهای هستهای ایران را به سیاستهای آمریکا در
رو

سال به اایفان مراب میداننه ()Scott, 2015؛ اما چین نیز در پدی کسد

مندا ع ملدی خدفد اسدت،

بهخصفا اینکه ایران یکی از بزر ارین اأمینکننهگان نفت بدرای ایدن غدفل صدن تی بدهشدمار مدیرود؛
بنابراین از کاهش انش میان ایران و غرب استقبال میکنده .چدین بدا مفا قدت و شدرکت در بدهثمررسدانهن
برجام و قط نامه  2231یک سابقه خفب در اال هدای دیپلماایدک بدرای مبدارزه بدا گسدتر

سدال هدای

هستهای و دیگر مساول امنیتی بینالمللی برای خفد به جای گذاشت .درواقع پکن بدا افا دس هسدتهای ایدران
درسی بهنام «چنهجانبهگرایی با ویژگیهای چینی» را بدهوجدفد آورد ( .)Almond, 2016بده ایدن م ندا کده
ضمن افظ امنیت و رواب همکاریجفیانه با سایر قهرتهدای بدزر

بده افسد هی روابد صدلحآمیدز بدا

همسایگان و دولتهای نزدیک ماننه ایران بهمنظفر دستیابی به منابع مفرد اطمینان برای اقتصداد خدفد روی
آورده است .پکن بهدنبال اجارت آزاد در مسیر افس هی صلحآمیز خفد اسدت و بده همدین خداطر مادالف
احریم و کاهش رواب اجاری با ایران است .البته آنها نشان دادهانه که کامالً منف تمحفر بفدهانه و هرگاه
هفیجهای غرب بیشتر باشه به آن سمت خفاهنه ر ت .در امیای قط نامهها علیه ایران نیز از همین سیاست
پیروی کردنه.
چینیها به بحران هستهای ایران بهعنفان یک مسئلهی سیاسی و امنیتی نگاه کردنه و س ی کردنده بدا بده
وجفدآوردن یک اعتماد استرااژیک بهجای شفا یت صرف میان ایران و غدرب بده رونده ادلو صدل ایدن
مناقشه کمک کننه .آنها در طفل مذاکرات مکرراً اعالم داشتنه که افقف دیپلماسی ،انها ما را بدا شکسدت
روبهرو میسازد .آنها رویکرد گامبهگام و ارکت متقابل را برای الو صل این پرونهه مهّنظر داشتنه .شی
جین پینگ م تقه به مذاکرهی مستقیم واشنگتن با ایران در چارچفب پیمان منع گستر
بفد ( .)Scott, 2015همین سیاست مفج

کس

سدال هدای اامدی

رضایت نسبی ایران شه ،بدهگفندهای کده پدس از اصدفل

افا س نیز ،هم ایران و هم چین امایل خفد را به همکاریهای ماتلف در زمینههای گفناگفن اعالم کردنه.
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نمفنهی آن در نشست محمهجفاد ظریف وزیر امفر خارجه ایران با واندگ یدی همتدای خدفد در مرالدهی
پسابرجام است .ظریف اأکیه داشت که با برداشتهشهن احریمها ،شرکتهای چینی شدانس بیشدتری بدرای
همکاری با ایران خفاهنه داشت ( .)Tiezzi, 2015درمجمفع چینیها از افا س هستهایِ ااصلشهه اسدتقبال
کرده و آن را عامل صلح و ثبات و اقفیت سیستم منع گستر

سال های اامی میداننه .البته نبایده از ایدن

نکته غا ل مانه که چین اهاوم ایات و رشه اقتصادی خفد را در ثبات امنیت بینالمللدی و افدظ مناسدبات
وسیع اقتصادی با آمریکا می بینده .بازارهدای اجداری و مدالی آمریکدا بادش جهانشدهنی از پیکدرهی رشده
اقتصادی چین بهشمار میرونه ( .)Keshmiri, 2014, p.107این همکاری همانطدفر کده در بادش ا امدل
اقتصادی چین و آمریکا گفته شه بسیار گسترده است که افانسته به دیگر عرصدههدا ازجملده ادأمین امنیدت
بین المللی ،اقفیت م اههات بینالمللی به ویژه م اههات مربفو به خلدع سدال و عدهم اشداعهی هسدتهای و
مبارزه با اروریسم افس ه پیها کنه؛ بنابراین درست است که چیندیهدا خفاسدتار لغدف احدریمهدا علیده ایدران
هستنه؛ اما این خفاسته ماااً به نیت پیشبرد اههاف اقتصادی خفدشدان اسدت ،نده اینکده واق داً پشدتیبان ایدران
باشنه.
 -3-5تغییر نسبی رفتار آمریکا :گزینهای ناخواسته

نگر

آمریکا به افا س را میافان در گفتههای بارا

اوباما و جان کری مشاههه کرد؛ آنها علدیرغدم

میل باطنی خفدشان مجبفر به د اع از گذشتهی ایران شهنه ،اا جایی که کری در انتقداد از متحده شدمارهی
یک آمریکا در منطقه امعان نمفد که« :ایرانیان اگدر مدیخفاسدتنه بمد

بسدازنه سدالهدا پدیش ادفان آن را

داشتنه ،اما نساختنه .یادمان هست نتانیاهف در سازمان ملل با رسم شکل گفت که ایران ششماه دیگر بمد
میسازد؛ اما ایرانیان بم

نساختنه ».و یا این اعتراف اوباما کده «ایدران ماننده هدر کشدفر دیگدری ادس دارد

غنیسازی کنه ،».برخالف رویکرد گذشتهشان (عهم پذیر

اس غنیسازی) است .این یک اغییر رویدهی

نسبی در مقابل قهرت جمهفری اسالمی ایران است .افصیفکردن افا س هستهای از طرف اوباما بدهعندفان
افا قی خفب و رضایتباش ،دراالیکه منجدر بده خشدم شدهیه اسدراویل ،عربسدتان و جمهدفریخفاهدان
آمریکا شه ،میافانه گفیای اغییر نسبی مفاضع کداخ سدفیه در برابدر ایدران باشده ( Abolhassan shirazi,

 .)2015, pp.12-13گفتههای فق پس از اهود 40سال خصفمت پایهار دوجانبه اقریباً بهصفرت ناگهانی
رصت جهیهی را به منظفر انظیم مجهد روابد دو کشدفر بدر اسداس م یارهدای سدالمادر ،مندا ع و ااتدرام
دوجانبه

راهم کرده است (.)Entesar & Afrasiabi, 2016, p.153

البته برخی از احلیلگران م تقهنه که راهبرد اوباما نیز بر «مهار ایران» استفار است اا باقهرت دیپلماسی،
اقتصادی و نظامی از طریدس شدار دیپلماایدک بده مهدار قدهرت ایدران در منطقده بپدردازد؛ بندابراین از نگداه
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آمریکاییهای دمفکرات نیز قهرت منطقهایِ ایران بایستی مهار شفد .دولت اوباما در مقابل دولدت ایدران و
بهمنظفر دستیابی به اههاف کالن خفد بده راهبردهدای دیگدری نیدز متفسدل شدهه اسدت .راهبدرد نانفشدتهی
«بازیگر شرمنهه» یکی از راهبردهایی است کده بدهوسدیلهی آن ادال

مدیشدفد ر تارهدای ایدران در سدطح

داخلی ،منطقهای و بینالمللی ،بهگفنهای به نمایش گذاشته شفد که ایران در سدطح منطقده و بدینالملدل ،از
اعمال و اقهامات خفد «شرمنهه» شفد اا همین مفضفع بهمرور مفجبدات اغییدر ر تدار ایدران را دراهم آورد.
نگاهی به ایمینهای امنیتی اوباما در نشست کمپ دیفیه به کشفرهای منطقه نشاندهندههی همدین مسدئله
است که محفریت ارایبات منطقهای با مفضفع اههیه و کنترل ایران همچنان جزو سیاستهای آمریکا علیه
ایدران محسدفب مدیشدفد ()Abolhassan shirazi, 2015, pp.24-25؛ امدا نکتده اینجاسدت کده روزنامدۀی
آمریکایی نیفیفر اایمز دریکی از یادداشتهای خفد با عنفان «سه شکست آمریکا :ویتنام ،عراق و اداال
ایران» به قلم «دیفیه بروکس» ،از افا س هستهای بهعنفان شکست اسدترااژیک آمریکدا در مقابدل ایدران ندام
میبرد .این روزنامه ازجمله روزنامههای نزدیک به دمفکراتها و بهخصفا دولدت بدارا

اوبامدا اسدت.

انتشار چنین یادداشتی در این روزنامهی دمفکرات شایان افجه است .وی از افا س هستهای با ایران بهعنفان
«شکست استرااژیک» یاد میکنه که پس از ویتنام و عراق ،سفمین شکست این کشفر در دهههای گذشدته
است ( .)Ahadian, 2015, p.37درمجمفع یک دیهگاه غال

در غرب م تقده اسدت کده بدا امیدای یدک

افا س هستهای بین ایران و آمریکا ،نقش و نففم ایران در منطقه ا زایش خفاهه یا ت و این بهضرر غدرب و
منا ع متحهان منطقهای آن است و بایه از آن جلفگیری کرد ،باایناال ،دیهگاه مادالف م تقده اسدت کده
یک افا س هستهای راه را برای همکاری نزدیک بین ایران و ایاالت متحهه بهخاطر ثبات در منطقده همدفار
میکنه .در چنین شرایطی ،یک افا س هستهای بین ایران و آمریکا اا اه زیادی به کاهش اس بیثبداای و
ناامنی استرااژیک در منطقه خفاهه انجامیه ( .)Barzegar, 2015اوباما نیز مفا س این نگاه است .وی م تقده
است که جهان اس ایران در غنیسازی اورانیفم در مسیر صلحآمیز را پذیر ته است .او از ماالفان برجام بدا
عنفان امایتکننهگان امله به عراق نام میبرد .البته از طر ی دیگر همفاره اعالم کرده است که همچندان
امامی گزینهها علیه ایران بر روی میز قرار دارد .این اظهارنظرهای پارادوکسآمیز بیانگر این واق یت اسدت
که اوباما برخالف میل باطنی در اواخر دورهی زمامهاریا

خفاهان روشی متفاوت از سلف خفد در برابر

ایران بفده ،وی بهدنبال پایاندادن به اسل یکطر ه بهعنفان ا سر پلیس جهانی و جایگزینشدهن بدهعندفان
یک مهیر سیاست بینالمللی از طریدس پیدهاکردن متحدهان و اودتالفهدای جهیده اسدت ( Abe, Bednarz,

)Follath & Stark, 2015؛ بهطفرکلی بایه گفت که اغییر نسبی ر تار آمریکا در برابدر ایدران در خصدفا

49

مقایسه رویکرد روسیه ،چین و آمریکا در قبال پرونده هستهای ایران

پرونههی هستهای گزینهای ناخفاسته و برخالف میل باطنی سیاستهای کاخ سفیه بفده اسدت ،شداهه ایدن
مهعا اصرار و اکرار ادعاهای گذشتهی واشنگتن درخصفا نقض اقفق بشر ،امایتکننههی اروریسدم،
نقضکننههی اس ااکمیت کشفرهای منطقه از طرف ایران بهماننه گذشته است اا بتفانه بار شکست خفد
در برابر اس مسلم ایران در افا س هستهای را کم کنه.
البته این نکته ناگفته نمانه که اصمیم اوبامدا مبندی بدر ورود مسدتقیم آمریکدا بده مدذاکرات (برجدام) در
بهثمررسیهن این مناقشه بسیار اأثیرگذار بفده است .درواقع ورود مستقیم این کشفر بده مدذاکرات هسدتهای
چنه پیامه عمهه بههمراه داشت .ناست اینکه سنگانهازی برخی از رقبای منطقهای و بدهویدژه کشدفرهای
عربی در قبال دیپلماسی هستهای ایدران کم تدر از گذشدته شده .پیامده دوم ،کداهش مشدروعیت اظهدارات و
اقهامات اسراویل در مجامع بینالمللی علیه ایران بفد .سفمین پیامه ورود مستقیم آمریکا به مذاکرات این بفد
که جام هی بینالملل به این جمعبنهی رسیه که ایران و آمریکا در رسیهن به یک راهال دیپلماایک بسیار
جهی هستنه و چهارمین پیامه ،کاهش نقش ااحادیهی اروپا در مذاکرات هستهای در قیاس با گذشته بدفد،
این امر مفج

شه اا ایران بهجای مذاکره و افجه به خفاستهای سه کشدفر اروپدایی ،امرکدز خدفد را بدر

گفتوگفها با آمریکا بگذارد و مسیر افا س آسانار شفد (.)Mousavian, 2015, p.667

نتیجهگیری

بینالمللیشهن برنامهی هستهای ایران سب

اساسیت قدهرتهدای بدزر

بده ایدن مسدئله شدهه اسدت.

مسئلهای که با پیامههای منطقهای و بینالمللی همراه بفده است .با افجه به مباا ی که مفرد اجزیدهواحلیدل
قرار گر ت ،می افان به این نتیجه رسیه که سیاست خارجی روسیه و چین بر عملگرایی اسدتفار اسدت و از
دوران ایهوفلف یک خفد اصله گر ته است ،مفاضع روسیه در قبدال پروندههی هسدتهای از یدک طدرف در
رواب خاا مسکف با اهران و از طر ی دیگر در رواب این کشفر با آمریکا نهفته اسدت و بده همدین دلیدل
است که نگر

این کشفر دوگانه و دوپهلف جلفه میکنه .آنچه برای روسها پراهمیت است این است که

ایران نه به آن انهازه قهرت پیها کنه که برای روسیه در مرزهای جنفبیا

و منطقه ایجاد مشکل کنه و نه

آن انهازه ای یف شفد که زمینه برای نقشآ رینی آمریکاییها مهیا شفد .با شکستن یدخ رابطدهی اهدران-
واشنگتن ،مسکف استفاده از کارت ایران در برابر غرب را درخطر دیه و در روزهای پایانی مذاکرات نیز بدا
سردی و نه دلگرمی شهیه به مذاکرات پرداخت؛ اما بهعنفان یک قهرت بینالمللی ناگزیر است کده بدرای
باال بردن جایگاه خفد همفاره به اصفل ر یمهای امنیتی بینالمللی ماننه ان.پی.ای و غیره مت هه باشده و بده
همین دلیل در مذاکرات قرار گر ت .در پسابرجام نیز س ی دارد اا با گر تن امتیازات و سرمایهگذاریهدای
ماتلف در باشهای انر ی ،نظامی و هستهای جایی برای خفد در بازار ایدران مهیدا سدازد ادا در عرصدهی
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رقابت از دیگر کشفرها عق

نباشه .چین نیز اگرچه متحه جهیه و بازار اقاضای انر ی ایران است؛ اما این

کشفر نمیافانه منا ع اجاری و اقتصادی خفد با آمریکا را نادیهه بگیرد .این کشفر در اااام مفاضدع خدفد
احتاأثیر رابطه با آمریکا بفده و با افجه به اجم روابطی که با این کشفر در زمینههای ماتلف سیاسدی و
اقتصادی دارد نمیافانه شارهای آمریکا را در اهوین سیاست خفیش در قبال این مفضفع نادیدهه بگیدرد.
چین به رواب بلنهمهت خفد با ایران بهعنفان یک قهرت منطقهای در راستای منب ی مهم برای اأمین انر ی
خفد در آینهه ارج مینهه ،از طر ی در رواب گستردهی اقتصادی بدا آمریکدا اسدت و نمدیخفاهده کده در
مسیر رسیهگی به پرونههی هستهای ایران اتی در مرالهی پساافا س نیز به این روابد لطمدهای وارد شدفد.
چین در مسیر سیاستهای استقالل و افس هطلبانهی خفد در چارچفب راهبردهای صلح طلبانه در رقابت با
قهرتهای بزر

دیگر بهطفر مشاص ایاالت متحهه است ،و به همین دلیل از احریم ایران ناخرسنه بفد؛

اما به دلیل سنگینبفدن کفهی غرب در مبادالاش در مسیر غرب ارکت میکرد و اال در پسابرجام سد ی
دارد اا کنهی سیاستهای خفد در باش انر ی و هستهای در ایران را جبران کنه ادا از رقابدت بدینالمللدی
عق

نیا ته؛ زیرا ایران مازنی از انر ی و پتانسیلهای هستهای برای سرمایهگذاری است.
از دیهگاه آمریکا برنامهی هستهای ایران اههیهی برای صلح و امنیدت بدینالمللدی اسدت و لدذا امدامی

اال های خفد را چه از طریس شارهای بینالمللی و چه از طریس اههیهات نظامی انجام داد ادا ایدران را از
پیگیری برنامهی هستهای خفد منصرف کنه .یک ایران هستهای سدب

مدیشدفد کده رقابدت اسدلیحاای در

منطقه بهوجفد بیایه که به ضرر نظام امنیت منطقهای است؛ بنابراین کانفن اصدلی نگراندی آمریکدا ،ا دزایش
قهرت ایران است و برای سهّ راه شهن ایران بده بهاندههدای ماتلدف نظیدر اقدفق بشدر ،اروریسدم و سدال
کشتارجم ی و هستهای متفسل شه .ولی اصرار ایران و ناکامی سیاست های احریم واشنگتن باعدث شده ادا
غرب نیز اس غنیسازی ایران را بپذیرد .این گزینهای کامالً خالفمیل آمریکاییها است ،بدهگفندهای کده
س ی دارنه اا در پسابرجام نیز با بهانههای دیگر ماننه الیتهای مفشکی ایدران بده جبدران ایدن امتیدازدهی
عمل نماینه؛ بنابراین مفضفع هستهای مفضفعی کامالً سیاسی بفد و هست و ر یدمهدای امنیتدی بدینالمللدی
نظیر ان.پی.ای و ...در جهت منا ع قهرتهای بزر

به نگار

درآمههانه.

نکتهی مهم برای ایران این است که اکنفنکه بحران هستهای اقریباً روکش کرده و برجام در مرالهی
اجرا است ،بتفانه با استفاده از اجربهی خفد در مناقشهی هستهای ،بهویژه شناخت رویکردهای واق ی ااکم
بر مفاضع این سه کشفر برای آینههی دستگاه دیپلماسی خ مشی واقعبینانهای را ارسدیم نمایده .جمهدفری
اسالمی بایه س ی کنه با سیاست خارجی ال و پفیا ،مهیریتی و منطبدس بدا عقالنیدت مفجدفد در عرصدهی
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 الگفی ا امل سازنهه و رقابت استرااژیک را در رابطه بدا چدین و روسدیه برجسدته نمایده ادا،نظام بینالمللی
 در رابطده بدا.بتفانه به یک گزینهی برابر در مقابل آنها ابهیل شفد و انهدا نظدارهگدر و ااشدیهنشدین نباشده
 نمیافان انتظار،آمریکا هم بایه گفت که مسلماً اا زمانی که مساول کالن مفجفد میان دو کشفر بهبفد نیابه
 اهران اا زمانی کده بدهسدمت ایجداد روابد- واشنگتن.همکاری در سطح گسترده را میان دو کشفر داشت
.استرااژیک ارکت نکننه نبایه نگاه خف بینانهای برای الو صل مشکالت کالن خفد داشته باشنه
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