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 چکیده
بده   5+1ای ایدران بدا اعیدای    ای ایران، نهایتاً عاقبت این پروندهه بدا افا دس هسدته    هسته یباگذشت بیش از یک دهه از مناقشه

هدا در قبدال ایدن    رونه که نقش آنشمار میای بهی هستهیگران مهم در مفضفع پرونههسرانجام رسیه. روسیه، چین و آمریکا از باز

ای هدا سد ی داشدت کده از دسدتیابی ایدران بده اندر ی هسدته         انکار است. آمریکا با اعمال  شارها، اههیهها و احریمپرونهه غیرقابل

های واشنگتن برای مشدروع جلدفه  استیت جهانی از سیعنفان خطری برای صلح و امنممان ت به عمل آورد. م ر ی این پرونهه به

در همداهنگی بدا    سدف چین دارای ماهیت متفداوای اسدت. دو کشدفر از یدک     اما رویکرد روسیه و ؛دادن اقهامااش علیه ایران است

بهم بده ااادام مفاضد ی مد    عندفان ادامی ایدران    م ر دی خدفد بده    ای ایدران و از سدفی دیگدر بدا    های غرب از قدهرت هسدته  نگرانی

های مسکف و پکن در برخفرد بدا ایدن بحدران، روابد      ارین عنصر اأثیرگذار در سیاستدهه که مهمها نشان مییا ته انه.زدهدست

برخفرد با  است. لذا سؤال مقاله این است که راهبرد سیاست خارجی این سه کشفر در ایاالت متحههاسترااژیک روسیه و چین با 

چین در ماالفت خدفد بده مبدانی اقدفقی      مقاله این است که روسیه و یر چه عفاملی بفده است؟  رضیهاأثای احتی هستهپرونهه

امدا   ؛انده کدار گر تده  در جهت اأمین منا ع خفیش بده  انهیشانه و ااکتیکیاهبردی مصلحتخفد با ایران ر دارنه و در ا امالت اکیه

 یسده بداهم رابطده   پدردازد، ولدی هر  بدا ایدران مدی    ف یکایدهوفل  هدای سیاسدی بده ادنش    -های اقدفقی آمریکا عالوه بر ساتگیری

نه. در ایدن مقالده بدا رو     ی هسدت اشهن یک ایران هسدته ااکتیکی دارنه و ماالف قهرامنه یبا ایران رابطه اما ؛استرااژیک دارنه

 شفد.های پژوهش پرداخته میای کیفی به احلیل دادهمقایسهپژوهش 

 

 .ایران، برجام، روسیه، چین، آمریکا جمهفری اسالمیای ستهه یبرنامهاژگان کلیدی: و

________________________________________________________________ 

 دانشگاه اصفهان یاسیگروه علفم س اریاستاد .1

 ainehvand_hassan@yahoo.comمسئفل:  ؛ نفیسنههدانشگاه اصفهان المللنیکارشناس ارشه رواب  ب .2

 

 12/04/1395: یر پذ یخاار   17/12/1394: یا تدر یخاار

 

DOI: 10.22067/jipr.v5i1.54431 

mailto:ainehvand_hassan@yahoo.com


  1395، پاییز و زمستان 1، شماره 5ایرانی سیاست بین الملل، سال  پژوهش نامه                                         26

 

A Comparative Analysis of the Approaches of Russia, 

China and the United States of America Towards  

Iran's Nuclear Program 
 

 

Dr. Mohammad Ali Basiri     

Assistant Professor of Political Science 

Dept, University of Isfahan 

Hassan Ainehvand 

M. A. student of international relations, 

University of Isfahan 

 
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. 

 

 مقدمه

ای هسته یمذاکرات ماتلفی بر سر پرونهه 5+ 1 های گذشته میان ایران و کشفرهای مفسفم بهطی سال

ای ی هستهارین ماالف برنامهعنفان مهمبه ی آمریکاایاالت متحههصفرت گر ته که در میان این کشفرها، 
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ایران به اقهامات اههیهی علیه صدلح   ایی هستهبرنامهدادن کردن این مفضفع و پیفنهایران س ی در جهانی

و صدل ایدن پروندهه    آمیز اصرار ورزیهه و برای الآمریکا به پیگیری اقهامات انش .المللی داشته استبین

دو بدازیگر   عندفان بده نیز های دیپلماایک اا نظامی را همفاره بیان کرده است. چین و روسیه طیفی از پیشنهاد

های دو کشفر انه. دیهگاهاری نسبت به ایران پرداختهبه اااام مفاضع مالیم ایی هستهپرونههمهم دیگر در 

و صدل  ادل  یپایده  هدای اقدفقی و بدر   بیشدتر بدر جنبده    جمهدفری اسدالمی   ایی هسدته برنامهدر ماالفت با 

 ای مفسدفم بده  هدای هسدته  المللی انر ی اامی و نظام مندع گسدتر  سدال    آمیز از طریس آ انس بینمسالمت

با این مسدئله   نه و همچنینستیابی ایران به سال  اامی هستها نیز ماالف داما آن بفده است؛ استفارای پی.ان.

سازی اورانیفم دست یابه و وارد باشدگاه کشدفرهای   کامل افلیه سفخت و غنی یایران بتفانه به چرخه که

ایداالت  ا اقدهامات مشدترکی را بدا    انه؛ در این راستای شفد و این انحصار را به خطر بینهازد نیز ماالفهسته

  افا دس بدفد. در    در ماالفت با ایران اعمال کردنه. با امام این افاسیر سرانجام این پرونهه دستیابی بده  متحهه

 جدامع اقدهام مشدتر     ینامده افا دس  5+1 (، میان ایران و نمایندهگان اعیدای  1394ایرماه23) 2015 وویه14

جمهدفری اسدالمی و    یاز طرف محمهجفاد ظریف وزیر امفر خارجده ااصل شه. با قراوت برجام  برجام()

ایدن بحدران    و صدل اروپدا در ویدن گدام بلندهی در ادل      یااحادیه خارجی سیاست رویس  هریکا مفگرینی

بدا اصدفی     و رسدیه  پایدان  بده  ایدران  ایی هستهپرونهه سردرگمی سال دوازده برجام، ان قاد برداشته شه. با

 ایهسدته  هدای احریم و کامالً اقفقی و رسمی شه برجام ،(1394ایر29) 2015 وویه20 در 2231 یقط نامه

رود که ر تارهای روسیه، چین و ، انتظار نمی1+5ملغی گردیه. در همین راستا و در میان اعیای  ایران علیه

یی و . لذا نفیسنهگان در این مقاله سد ی دارنده کده بده نقداو همسدف      آمریکا در یک طیف همسف قرار گیرد

ایران بپردازنه اا شناختی مناس  از ر تار ایدن کشدفرها    ایی هستهپرونههاختالف مفاضع این سه کشفر در 

سه کشفر روسیه، چدین   بنابراین مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که نگر  دست آیه؛ در این مسئله به

ی پروندهه فده و این عفامل چه اأثیری بدر  اأثیر چه عفاملی بایران احت ایی هستهبرنامهو آمریکا در مفرد 

گیرد که روسیه و چین عالوه بر ماالفت ضدمنی و اکیده بدر    ای شکل میایران داشته است؟  رضیه ایهسته

ای اسدترااژیک را بدا آمریکدا شدکل     ای، رابطههسته هایسال  گستر  عهم های اقفقی ماننه نظامالراه

بدر  عدالوه  ایداالت متحدهه  امدا   ،انهیشدانه داشدته باشدنه   گداهی مصدلحت  فج  شهه اا به ایدران ن انه که مداده

؛ پدردازد ای مدی هسدته  یهای ایهوفلف یکی با ایران در باب مسدئله سیاسی به انش -های اقفقیگیریسات

ای از طدرف  حصدار هسدته  شدهن ان ماالف شکسدته  استرااژیکی هستنه و سه کشفر دارای یک رابطهولی هر

 نه.ایران هست
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 وش پژوهشر -1

هدا از  گدذاری هدا و سیاسدت  هدا، پهیدهه  جفامدع، نظدام   یمطال هدر  ایمقایسهپژوهش کارگیری رو  به

مفردمطال ه ا دزایش   یپهیهه یافانه آگاهی محقس را دربارهای برخفردار است. این رو  میاهمیت ویژه

 س دیگر جفامع در راستای وضدع و  جا بازدارد و باعث الگفبرداری از اجارب مفدهه، او را از ا میمات بی

ارین رویکردها در مطال ات سیاسی بفده ای از دیرباز از مهممقایسهپژوهش ها گردد. رو  اجرای سیاست

انه. بایه افجه داشت که اهمیت است که  السفه و دانشمنهان علم سیاست از زوایای ماتلف به آن پرداخته

عنفان ابزار ضروری برای پژوهش سیاسی اهی است که آن را بهای در مطال ات سیاسی اا رویکرد مقایسه

ا ریدف  . (Khalili, 2008, p.6) داننده منهی از این رو  میبهره دانسته و شکف ایی علم سیاست را درگروِ

 از( علدی  یدا  افصدیفی ) علمدی  استنباو برای راهی» ایمقایسه این رویکرد به این م نا است که رو  یساده

، بندابراین بنیدان ایدن    «اسدت  یکهیگر با اجتماعی هایپهیهه هایافاوت و هاشباهت نهمنظام یمقایسه طریس

 اسدت هدا بدا یکدهیگر    های آنکشف نقاو اشترا  و افاوت های عالم واقع از راهرویکرد در شناخت پهیهه

(Manouchehri, 2014, p.255.) داریدم کده   ی و کیفی سدروکار  کمّ یگفنهما با دو پژوهش  این رو ِر د

طفر یقدین  انه. هر دو رو  مزایایی دارنه و بهها مفرداستفاده قرارگر تههای اخیر برای احلیل پهیههدر دهه

هدا یکدی از دو رو  بهتدر پاسدخ     ست که در مفرد ب یی مفضدفع ا اما صحبت اینجا ؛هایی هم دارنهض ف

کیفدی،  ای مقایسده  پژوهشاست. رو  کیفی ای مقایسه پژوهشدهه. امرکز نگارنهه در مقاله بر رو  می

روشی است که بر دیهگاه افهمی یا افسیرگرایانه مبتنی است و به چگفنگی افسدیر، در  و اجربده افجده    

هدا،  هدا بده در  عمیدس پیچیدهگی    در آن های احلیلی اسدتفار اسدت کده   گفنه از رو آن دارد. این رو  بر

پدژوهش کیفدی،    در. (Monadi, 2006, p.82) دشدف هدای مفردمطال ده اأکیده مدی    جزویدات و با دت پهیدهه   

پژوهشگر قصه شناخت اقیقتی را دارد اا به افضیح، افصیف و افسیر آن بپردازد؛ درنتیجده پژوهشدگر در   

 پدژوهش هدای  رو . (Monadi, 2010, p.118) پرورانده استفاده از این رو  اجرای نظریه را در مهن نمی

 ،هدای ماتلفدی از یدک واق یدت بده ظهدفر برسده       آورنه اا قراودت میوجفد کیفی این امکان را بهای مقایسه

 برای افصیف و  هم های پژوهش کیفی که مفیهارین راهرو الزم است در امفر مهم و انسانی از شیفهازاین

افان گفت که این طفر خالصه میبه (.Saei, 2007, p.42) کننه، استفاده شفداجربیات انسانی را  راهم می

مکدی بده شناسدایی دقیدس علدل      ک افانده ی کده مدی  کمّد ای پدژوهش مقایسده  برای رو   ی استرو  مکمل

افجده بده نقداو قدفت ایدن رو  و همچندین       بندابراین با  ها یدا ر تارهدای خداا باشده؛    آمهن پهیههوجفدبه

 هدا ها، سیاستای کیفی برای مقایسه نظاممقایسهپژوهش افان از رو  های سنتی، میهای رو محهودیت
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همدین  از  هالذا در پژوهش ااضر نیز برای افصیف و احلیل و ابیین داده منه شه؛های سیاسی بهرههیههو پ

 شفد اا بتفان بر اساس آن به احلیلی مبانی متغیرهای مفردمطال ه پرداخت.استفاده می رو 

 ای ایران و شروع بحرانروابط هسته -2

 بدرای  اادم ی قط نامده  دنبدال به ،گرددب اسالمی بازمیبل از انقالای ایران به قهای هستهشروع همکاری

ای به متحهین در مسیر گستر  استفاده از انر ی هسته ایاالت متحهه .صلح که از سفی آیزنهاور مطر  شه

 ایهسدته  همکداری  نامده افا دس  1957 سدال  در آمریکا و خفد به عقه قراردادهای ماتلف روی آورد. ایران

قراردادهای دیگدری بدا    هایهمکاراین  یدر ادامه .(Sahimi, 2013, pp. 60-62)نه را امیا کرد غیرنظامی

اندهازی نیروگداه و خریده    نصد  و راه  هدای ینده زم رانسه، آلمدان و انگلدیس در    ازجملهکشفرهای اروپایی 

 و آمده در ا لیدس  االدت  بده  ها  الیت این امامی ،1979 سال در اسالمی انقالب وقفع با .من قه شهاورانیفم 

 در. شده  متمایدل  شفروی جماهیر ااحاد و چین به خفد ایهسته های  الیت بردپیش برای ایران. شه متفقف

 را اینامده افا س بفشهر سبک آب ایهسته نیروگاه وسازساخت اکمیل برای روسیه و ایران ،1995 ی انفیه

در  ایدران (. Wehling, 1999, p. 137) شده  کشدفر  دو ایهسدته  ا امالت سرآغاز قرارداد کردنه، این امیا

برخی از  یانتشار اخبار و اطالعات درباره اما؛ سفی جل  رضایت چین نیز ر تخفد بهشهن ایستهمسیر ه

بده بحراندی   (گروهک منا قینشفرای مقاومت ملی )افس   2002سال  هاینیمه ایران در ایهسته اأسیسات

ای در نطندز و  آمیدزی را در مدفرد اأسیسدات هسدته    ت جنجدال ایدن گدروه اطالعدا    شهن این مسئله انجامیده. 

فا خصد هدای غربدی و بده   کده دولدت  ( (Vaez & Sadjadpour, 2013, p.10 کدرد سنگین ارا  اراوه آب

 یدک  ای بده هسدته  یو مسدئله  بفدن ایدران اسدتفاده کردنده   اههیدهآمیز دادن آمریکا از این  رصت برای نشان

المللدی  ای ایران یکی از مفضفعات مهم و استرااژیک بینمفضفع هسته ینبنابرا ؛شه ابهیل «جهانی بحران»

 ؛هست نیز جهانانها برای مردم ایران، بلکه برای کشفرهای منطقه و ارای پیامههای بسیار مهم نهکه داست 

 اری را در این افزه  راهمافانه شناخت مناس می سه قهرت روسیه، چین و آمریکابردن به مفاضع پی لذا

 آورد.

 ایران ایی هستهپرونده در چین و روسیه مبانی رفتار سیاست خارجی -3

 و نفت و عظیم نظامی و منابع های باالیظر یت از همچنان شفروی دارمیراث عنفانبه  هراسیفن روسیه

 یدوره برخالف این کشفر. گرددمی محسفب جهان و منطقه در اأثیرگذار و کشفری برخفردار است گاز

در  غدرب  بدا  مسدکف  همگدامی  و همراهدی  نیست، آمریکا و منازعه با صرف به دنبال انشدیگر  سرد گجن

 نفظهدفر  قدهرت  عندفان بده  نیدز  چدین  اسدت.  شدهه  یهروس خارجی سیاست هایاولفیت جزو هاعرصهبرخی 

 یمحدهوده  دو کشدفر . اسدت  جهدانی  قدهرت  به شهنابهیل اال در اقتصادی باالی هایظر یت با ایمنطقه
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 داشدته  ادهاوم  افانده مدی  جدایی  اا رواب  این کهطفریبه ه،اننمفده مشاص کامالً را ایران با خفیش رواب 

لذا شناخت رویکردهدای ر تداری اداکم بدر سیاسدت       ؛نسازد وارد غرب با رواب  به جهی یلطمه که باشه

 ایران ااصل نمایه. ایی هستهپرونههاری را در اراباو با بینانهافانه احلیل واقعخارجی روسیه و چین می
 رویکرد رفتاری روسیه -3-1

 نشدان  مسدتقیم  طیدف  یک در افاننمی را ایران ایی هستهپرونهه قبال در روسیه خارجی سیاست ر تار

 شدریک  را خدفد  دیگدر  از طدرف  و کنده مدی  م ر دی  ایدران  ایهسدته  همکدار  را خدفد  طر دی  از روسیه. داد

 رعایدت  را کامدل  ااتیداو  ایدران  اسدالمی  جمهدفری  بدا  خدفد  هایهمکاری در و دانهمی غرب هاینگرانی

 صدادره  هایقط نامه پای المللیبین هایمسئفلیت و ا ههات به استناد با المللیبین محا ل در کنه. مسکفمی

 ایدران  بده  غدرب  نظامی امله و اوضاع شهن اروخیم از جلفگیری را آن دلیل و نمایهمی امیا را ایران علیه

 داشدته  ادهاوم  ایی هسدته پروندهه  مراادل  امدامی  در نقیض و ضه هایگیریمفضع گفنهدارد. اینمی عالما

هدای کلدی مسدکف بیدانگر ایدن      نگاهی به سیاست (.Mojtahedzadeh & Rashidinejad, 2011, p.4) است

چنهجانبده  کهطفریبه ؛باشه اراقا المللبین نظام در را خفد جایگاه مفضفع است که روسیه اال  دارد اا

 رویکدردی  بدا  و داده قدرار  خدفد  راهبدردی  ر تدار  صدهر  در آمریکدا  گرایدی جانبده یدک  مقابدل  در را گرایی

 متحهانش آمریکا و با ارنزدیک همکاری و دیگران با اقابل عهم اقتصادی، یافس ه ههف با و گرایانهعمل

 مسداول  در آ ریندی نقدش  .(Koolaee & Noori, 2007, pp.36-45) بدرد پیش میسیاست خارجی خفد را به

 عدهم  اسدلیحات،  کنتدرل  یمسدئله  خصدفا بده  جهدانی  و ایمنطقده  امنیتدی  ارایبدات  ازجمله المللیبین مهم

 خدفد  کدردن م ر دی  بدرای  همگدی  ایدران  اسالمی جمهفری ایی هستهپرونهه ای،هسته هایسال  گستر 

 چه و درگذشته چه روسیه هایسیاست که است پرواضح . ایناست آمریکا برابر در ا ادلی یوزنه عنفانبه

ای کده اگدر ایدران را یدک ضدلع م لدث و       گفنهاست، به گر تهشکل  غرب با مسکف رواب  اأثیراحت اال،

ها م ندا  اساس منا ع ملی برای روس این م لث بر ،دو ضلع دیگر م لث در نظر بگیریمروسیه و آمریکا را نیز 

 اصدطال ، بده  کده  زمدانی  سیاسدت  ایدن  طبدس . شفنهمی م نابی دشمن و دوست فنچ کنه و مفاهیمیپیها می

 بدا  همکداری  سدمت بده  م لث ضلع باشه، ایران با ا امل از ااصله منا ع از چشمگیرار بسیار غرب هایهفیج

 یخصدفا در دوره بده  ایدران  بدا  5 +1 مدذاکرات  در روسدیه  منف النده  ایدفر . شدفد مدی  ارسنگین آمریکا

,Noori  ,2011) افان از مبانی ر تاری همین م لث در همکاری با غرب علیه اهران دانسدت میرا  مهودیف

p.180.)   ویدژه آمریکدا   مبانی ر تار سیاست خارجی روسیه در چارچفب افظ ثبات استرااژیک با غدرب بده

ایده،  طفر کامل در چارچفب یک مشارکت استرااژیک با ایدران عمدل نم  افانه بهپیفنه خفرده است و نمی

 کنه.هایی که منا ع روسیه را در بردارد اقهام میآمیز در افزهبلکه در قال  همکاری ااتیاو
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 ایران ایی هستهپروندهنگرش روسیه به  -3-1-1

پدای  ایران، دولت ااکمیت اس بر اأکیه راستای در ایران ایی هستهپرونهه ها بهروس رسمی سیاست

 آمیدز مسالمت الراه .است مفضفع این دیپلماایک و صلال و متحه ملل و منشفر  «NPT»به ایران بنهی

 بدرای  ایران بازار به دستیابی همچنین و مطلفب رواب  افظ باعث مفضع این که باشه دلیل این به افانهمی

ایداالت   دلادفاه  مسدیر  در پروندهه  پیشدر ت  عهم عفامل از یکی عنفانبه اینکه ضمن شفد. مسکفمی روسیه

 علیده  هدا قط نامده  اصفی  و امنیت شفرای به پرونهه انتقال به آرامیبه نیز از طر ی دیگر نمفده عمل متحهه

گدران بدر ایدن    . اعتقاد برخی از احلیدل (Studies of the Caspian Sea, 2008, p.30) است داده رأی ایران

 ست:اپنج عامل زیر  از متأثر ایران ایی هستهپرونهه قبال در روسیه است که سیاست

 همدفاره  خدفد  مفاضدع  بیدان  در روسدیه  دولدت  ،ایبران  ایهسبته  اهبدا   ببه  نسببت  تردید و ابهام اول،

 اسدت  داده قدرار  مفرداأکیده  را ان.پی.ادی  و اامدی  اندر ی  المللدی بدین  سدازمان  مقررات به ایران مت ههبفدن

Karami, 2010, p.123)). اندر ی  از آمیدز صدلح  یاسدتفاده  بدر  ایدران  مقامدات  یچنهباره اأکیه رغمولی به 

است. اینکه کشدفری در   جهی اردیهی دچار ایران ایی هستهبرنامه نهایی ههف به نسبت روسیه ای،هسته

درواقدع هدر احلیدل     گدردد. ای دست یابه برایش یدک خطدر القدی مدی    مرزهای جنفبی روسیه به افان هسته

شدفد کده کشدفرهای همسدایه     مدی  ااصدل اأکیه دارد که منا ع روسیه در صفرای بهتدر   این اصل منطقی بر

 (.Jafari & Zolfaghari, 2013, p.36) ای نهاشته باشنهاسلیحات هسته آنجنفبی 

هدای  مشارکت در پرو ه هاگذاریی از سفدآورارین سرمایهیک، اقتصادی منافع تأمین برای تالش دوم،

ای بازارهای هسدته یابی به دست را در یک رقابت انگاانگ برایای خفد ای است. اعیای کلفپ هستههسته

از این منظر روسیه مایل نافاهه بفد که چنین درآمه پرسدفدی را   .(Omidi, 2011, p.60)جهان قراردادنه 

 بین رقابت باوجفد نفع رقبای آمریکایی و اروپایی خالی بگذارد. درواقعی بازار را بهاز دست بههه و صحنه

 ابرقدهرت  دو بدین نزدیدک   همکاری گاز، خصفابه و نفت یعمهه نافلیهکننهگا عنفانبه روسیه و ایران

 کندار  در ایهسدته  هاینیروگاه ساخت و اسلحه صادرات. شفد پهیهار صنایع از ا هادی در افانهمی انر ی

 .است روسی مقامات کار دستفر در نظامی صنایع اهمیت

جمهدفری اسدالمی بدر     ایی هستهرونههپراهبرد مسکف در  ،سوم، استفاده از کارت ایران در مقابل غرب

عنفان یک اهرم هم در مقابل غدرب  شهه است اا بتفانه به منهی و استفاده از این بحران اهویناهاک ر بهره

خصفا آمریکا و هم در برابر ایدران از آن بهدره ببدرد و بسدته بده اینکده شدرای  و مندا ع کدهام ضدلع را           به

بدفدن روسدیه در بحدران    درگیر (.Fatih, 2015, p. 126) بدازیگری بپدردازد  ار نمایه، با این ابدزار بده   سنگین

ازپدیش  اروپا و آمریکدا علیده مسدکف ایدن انگیدزه را بدیش       یهای ااحادیهاوکراین با غرب و همچنین احریم
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گیری از غرب نهایت استفاده را ببدرد  ای ایران در راستای امتیازی هستهکنه که از  رصت مناقشهاقفیت می

بده جهانیدان    بحدران  این و صلال در اأثیرگذار عنصر و وزنه یک عنفاناتی بتفانه شایستگی خفد را بهو 

عنفان یک کارت بازی بفده اسدت کده بدا آن    به های ماتلف، نگاه روسیه به ایراندر طفل دوره .کنه ثابت

کنه. بسیاری این ندفع نگداه    ای ایجادمنطقه  را ای وهای منطقهافانست وض یت متفازنی در مقابل رقی می

افانه آن را کنار صفرت ضرورت میکه درداننه میها طلبی روسگرایی و منف ترا ناشی از سیاست عمل

 بگذارد.

ها اعالم داشدتنه کده نگدران    ای ایران، روسشهن بحران هستهپس از مطر روسیه؛  قرمز خطوط چهارم،

هدای  لذا روسیه بر رعایت پیمان منع اشاعه سال  .هستنه ای در کنار مرزهای خفدهای هستهگستر  سال 

هدای  ها و قابلیتای همفاره اأکیه کرده است و اتی منا ع خفد را در ممان ت از گستر  بیشتر سال هسته

هدای  اعالم کرده اسدت کده هرگفنده گسدتر  در باشدگاه دولدت      پیفسته  ای اعالم نمفده است. پفاینهسته

ای قهرامنده را در  مسکف وجفد یک دولت هسته (.Haghshenas A, 2011, p.125) پذیریمای را نمیهسته

 شدکل  خاورمیانده  در ایهسدته  دومیندفی  ای،هسته ایران دنبالاینکه به .پذیردکنار مرزهای جنفبی خفد نمی

 بمحسف روسیه برای اساسی چالش یک افانهمی شفد شکسته ایهسته باشگاه در نیز اامی انحصار و بگیرد

و  است این کشفر یعمهه هاینگرانی از اامی سال  یسایه زیر ایران ایمنطقه نففم . درواقع ا زایشگردد

 شفد.می روسیه جنفبی مرزهای در ایهسته یمفازنه خفردنمفج  برهم

 اسدالمی  جمهدفری  قبدال  در روسیه ایهسته استرااژی ؛ان.پی.تیپنجم، رعایت کامل قوانین و مقررات 

 در اتدی  و اسدت  اصدفل  آن بده  ایران ا هه و ایهسته هایسال  گستر  منع اصفل اهمیت پیرامفن ایران،

 بده  ایدران  ا هده  دارد اولفیدت  مسدکف  بدرای  آنچهکشفر  دو میان  وفپلیتیک ا ههات و اقتصادی منا ع میان

 کامدل  ا هدهات  انجام بر زیاد اصرار کنار در البته (.Haghshenas A, 2011, p.120) است ان.پی.ای اصفل

پیگیری این سیاست  در که دههمی اهمیت هم نکته این به اامی، آ انس و ان.پی.ای اصفل راستای در ایران

 ایدن م اهدهه  آمهن جمهفری اسالمی از رهای زیاد علیه ایران مفج  بیرونمحتاطانه عمل نمایه اا مبادا  شا

عایت و ارکت در چارچفب اصفل پیمان عدهم  روسیه بر ر یهین افجه و اأکا  (Parker, 2012, p.1).شفد

 کنه ثابت بتفانه اامی انر ی المللیبین آ انس اگر که است واق یت این نشانگر ایهسته یهاسال  یاشاعه

آمیدز  به اقهامات انش غرب با همسفیی مسیر در نیز کشفر این ،است برداشته گام انحراف سفیبه ایران که

 آورد.با ایران روی می
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 بایده  ؟اسدت  اداکم  الگدفیی  چده  روسیه خارجی سیاست بر ااکم کلی در نگر  که نکته این یانب در

 ایدران  سدر  بدر  غدرب  با درگیری عهم بر مبتنی که استرااژیک ثبات چارچفب این کشفر در که کرد عنفان

 کنه.می سنگینی استرااژیک رقابت بر کفه این و کنهمی ارکت ،است

 یمقالده  در شفری. نیست برخفردار مستحکمی چنهان یپایه از ماتلف هایزمینه در کشفر دو رواب 

 لحداظ  از باشده،  ا هدهآور  کده  نیسدت  ایگفنده به اقتصادی ازلحاظ کشفر دو رواب  که کنهمی اظهار خفد

 یعرصه در. شفد کشفر دو گراییهم باعث که نیست چنهانی پیفنه و سنایت دارای نیز سیاسی و  رهنگی

 رضدایت  جلد   و زیاد ااتیاو با ا امالت این ،است کشفر دو هایهمکاری ارینمهم که ایهسته و نظامی

 اسدترااژیک  صدفت  از ادفان نمی ایران و روسیه رواب  افصیف برای بنابراین شفد؛می دنبال اروپا و آمریکا

سدت. آمارهدا   تر نمایدان ا های اقتصادی بیشد ظر یتی در عرصهاین کم (.Shouri, 2009, p.240) کرد استفاده

(، دارای 2001-2015) ای ادا زمدان افا دس   که دو کشفر از زمان شروع بحدران هسدته   انهگفیای این واق یت

اقتصادی دو کشفر قابل قیداس بدا ا دامالت     هایانه. همکاریسطح بسیار ناچیزی از مبادالت اقتصادی بفده

مسدکف در مقایسده بدا     -نادی اهدرا میلیدارد دالری اقتصد  2نیست. سدطح مبدادالت   آمریکا  -اقتصادی روسیه

ماتلدف ازجملده    دالیدل  بده  مسکف، سنهی بر این ادعا است که ایران -میلیارد دالری واشنگتن40ا امالت 

 و اهدران  از  اصدله  ا دزایش  لدذا  اسدت.  نبفده واالیی جایگاه دارای روسیه خارجی سیاست در اقتصادی هم

ایدن   رویکرد که است بنابراین پرواضح کرد؛ خفاهه یهروس نصی  را بیشتری منا ع غرب، به بیشتر نزدیکی

است. با افجه به این مسداول   گر تهشکل غرب با رواب  از ااب ی در ایران ایی هستهپرونهه به کشفر نسبت

 بایه گفت که دو کشفر از اهمیت یکسانی در دستگاه سیاست خدارجی یکدهیگر برخدفردار نیسدتنه. بدهین     

 در را بداالیی  اولفیدت  و بدفده  ایدران  دیپلماسی در اأثیرگذار و مهم کشفری ههمیش روسیه هرچنه که م نی

 .ها قرار نهاردروس هایگذاریسیاست ناست هایاولفیت در ایران اما است؛ داشته ایران خارجی سیاست

 و بدزر   هایقهرت با روسیه رواب  اساس بر عمهااً روسیه خارجی سیاست در ایران جایگاه دیگر بیانی به

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

المللی کار مشدکلی  بین یر تار سیاست خارجی چین در عرصه یرسیهن به یک الگفی وااه در زمینه

 عدهم  گیدری در جهدت  خارجی، سیاست یزمینه افان درمشی کلی ااکم بر این دولت را می؛ اما خ است

 محدی   یک ایجاد ااکمیت و اس استقالل، از اراست آن اصلی ههف که ن کردعنفا استقالل و وابستگی

 ایی هسدته پرونههر تار چین در قبال  است. ا افس ه اقتصادی هایسیاست پیشبرد برای المللیبین مطلفب

 برای بررسی این ر تدار بده   .شفدانگیز برای این کشفر محسفب میعنفان یکی از مفضفعات چالشایران به
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 واشنگتن و پکن میان ا امالت عامل دو از متأثر را این پرونهه در چین خارجی بایه سیاست که رسهمی رنظ

 ابیین کرد. انر ی اأمین مسیر در ایران با چین رواب  و
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 (ردال میلیارد)2001-2015از  ایران و آمریکا با روسیه تجاری روابط یمقایسه (:1) نمودار 

 

Source: Chamber of commerce, industries, mines and agriculture Tehran (Iran adopted 

customs), and U.S Census bureau, foreign trade division, data dissemination 2016. 

 

 چین و آمریکا؛ منافع دوجانبه -3-2-1

همدراه بدفده اسدت. دو کشدفر در ادهوین        رودهدای بسدیار   و سرگذشت رواب  چین و آمریکا بدا  دراز  

جایگداه بداالیی را    المللدی اری و مهیریت مفضدفعات بدین  های خفد به اهمیت یکهیگر برای همکاسترااژی

سدف برخیدز  اقتصدادی و نفدفم در بازارهدای بدزر        انه. در استرااژی کالن، چدین از یدک  اختصاا داده

ایداالت  دارد که مفج  به چالش کشیهه شهن هژمدفنی  ازجمله آمریکا و اروپا برای ابرقهرت شهن اأکیه 

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

هدای دیگدر در منداطس اسداس جهدان      بدر اسداس ممان دت از اسدل  قدهرت     « پسدامهار استرااژی بدزر   » یا

اما آنچده در روابد     ؛(Zare, 2010, p.7) ر ی ارسیم کرده استخصفا مناطس ارزشمنه ازنظر مخایر انبه

دو کشفر اهمیت دارد این نکته است که چین با اغییر در الگفی رواب  خفد با آمریکا از دشمنی به رقابدت  

ایداالت   دراهم کدرده اسدت.     ایداالت متحدهه  و از رقابت به همکاری، مفجبات نزدیکی و ا امل بیشتر را بدا  

دانده و همکداری در   اری با چین را در جهت اأمین مندا ع اقتصدادی و امنیتدی ضدروری مدی     نیز همک متحهه

ای و عیف داوم شفرای امنیدت مدفرد اأکیده قدرار     عنفان یک کشفر هستهالمللی با چین را بههای بینعرصه

مهدم   طدرف چدین را بده بدازاری    یک ار، رشه سریع اقتصادی چین است. این مسئله ازداده است. مسئله مهم

آمریکا، بهترین  رصت را برای پیشبرد اهدهاف اقتصدادی    برای واشنگتن ابهیل کرده و از طرف دیگر بازار

 از سفی دولتمدردان آمریکدا بیدانگر   « بازار بزر  در اال ظهفر»چین مهیا کرده است، عنفان دادن چین به 
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قتصاد به وابسدتگی در دیگدر   . این وابستگی در ا(Ebrahimi & Rezaei, 2012, p.178) اهمیت است همین

همکاری و رقابت »قال  الگفی  سپتامبر، در 11اادثه  . درواقع پس ازه استها نیز گستر  پیها کردعرصه

خصدفا مبدارزه بدا اروریسدم و     المللی بده دو کشفر افانستنه در مساول ماتلف دوجانبه و بین« استرااژیک

در احلیدل روابد     (.Amiri Zar, 2011, p.191) های کشتارجم ی بده اشدترا  نظدر برسدنه    گستر  سال 

آنچده از ر تارهدای دو کشدفر بده      المللدی مکاری در مساول ماتلف بینپکن در قال  رقابت و ه -واشنگتن

روابد  میدان    . نه پکن و نده واشدنگتن  همسفیی در جهت مهیریت و ا زایش ا امالت است ،خفردچشم می

 داننه.آورنه بلکه استرااژیک میمار نمیانها اههیهی علیه یکهیگر به شخفد را نه

ایدن همداهنگی و    ینمفنده  پردازنده. بده همکداری بدا یکدهیگر مدی      المللدی های بدین در مناقشهدو کشفر 

نمایدان اسدت. بدا ارجداع پروندهه بده        ایی هسدته پرونهههمکاری در اعمال  شار بر جمهفری اسالمی بر سر 

امدا رونده ایدن     ؛ر تار چین در امایت کامل از ایران خفاهه بدفد شفرای امنیت برخی بر این باور بفدنه که 

پرونهه در شفرای امنیت، پکن را در انتااب بین ایران و آمریکا مجبفر به گدر تن یدک اصدمیم کدرد و بدا      

چین زد و  -های مربفو به اوتالف ایرانر بحثهای احریمی، مهر پایانی را بدادن رأی م بت خفد به قط نامه

هدا ازجملده   بدر سدایر گزینده    محدفر در نظدام آمریکدایی  « ار مسدئفل سهامه»ایفای نقش  یکه گزینهنشان داد 

پکدن و اهدران در   این درسدت اسدت کده     (.Asgarian, 2011, p.116) امایت کامل از ایران اولفیت دارد

متکدی بده   اما چدین در رشده اقتصدادی خدفد      ؛علیه هژمفنی آمریکا اقریباً نگاه مشتر  دارنه هازمانبرخی 

هدا  ای اسدت کده چیندی   گفنده به ایاالت متحههو  لذا در یک رهیا ت کالن رواب  میان چین ت.واشنگتن اس

از ادنش   دوریک وض یت ثبات و بده  یبردن رشه اقتصادی خفد به بازارهای مهم جهانی در سایهبرای جلف

ی مهدم ازجملده اروریسدم جهدانی،     هدا با آمریکا نیازمنهنه و در این مسیر به همکاری با واشنگتن در عرصده 

پردازنه که رواب  دو کشفر را ابهیل بده روابد  اسدترااژیک    های کشتارجم ی و... میامنیت انر ی، سال 

 .است داده آمریکا با همکاری را به ایران، اولفیت ایمناقشه هسته مفرد درچین کرده است. 
 چین و ایران؛ تأمین انرژی -3-2-2

 ارس وابسدته شدهه اسدت. ایدن دولدت در      ای به منابع انر ی خلیجطفر  زاینههبه های اخیر چیندر سال

را افجده بده امنیدت اندر ی      چدین  . ارس داشته باشهافانه هیچ جایگزینی برای انر ی خلیجمهت نمیکفااه

رود کده  یانتظدار مد   داده اسدت.  در اولفیت قدرار  های نفتی خفدیباً کامل از میهاناقر برداریِبهرهافجه به با

 (,Yetiv & Luشدفد  رو برابدری روبده  4بدا رشدهی    2030 ارس اا سدال خلیج یواردات نفت چین از منطقه

(2007, p. 199. ارین مساول آادی در رابطده بدا کشدفرهای     لذا اأمین و امنیت انر ی برای این کشفر از مهم

ز نفدت و گداز   مخدایر عظیمدی ا   ایدران دارای  ، دارس مخایر انر ی است. در میان کشفرهای خلیج یدارنهه
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 ,Haghshenas, B) را در منطقده خاورمیانده بدرای خدفد  دراهم نمایده       یجایگاه مناسب است و افانسته است

2011, P. 60.) کده  استدرصه 9/15و  1/9ارای  ی نفت و گاز در جهان بهشههسهم ایران از مخایر اثبات 

باافجه  .(Xuanli Liao, 2013, p. 211) انر ی است یکننههنبیانگر اهمیت جایگاه ایران از منظر منابع اأمی

افانده  ن ایدران مدی  اسدت، بندابرای   جهدان  در اندر ی  کنندهگان مصدرف  ادرین بزر  از یکی نیز که پکنبه این

افجه به نیداز  شفد که آیا چین باسؤال مطر  می برای اأمین انر ی آن قرار گیرد. اال این ای مطلفبگزینه

و از سفی دیگر اهمیت ایران در ادأمین مندابع اندر ی، بده امایدت کامدل از ایدران در مدفرد          مبرم به انر ی

 ستا چین انر ی یکننههاأمین سفمین ایران پرداخته است؟ در پاسخ بایه گفت که چفن ایی هستهپرونهه

 دو نمیدا  در را ادفازن  یدک  کده  بفد خفاهه مجبفر است ا اجاری شریک ارینبزر  آمریکا سفیی از و

یر بفده و هست پس ناگز (.Soltani Nazhad, Zahrani & Shapouri, 2012, p.161)آورد  به وجفد جبهه

ای رعایت کنه. رواب  گسترده با هسته یمسئلهخصفا در سری مالاظات را در اراباو با ایران بهکه یک

نب ی ارزشمنه برای اأمین انر ی، دلیل مر جهت نیل به اههاف راهبردی و همچنین نگاه به ایران بهآمریکا د

اما پرواضدح   آسانی محقس نشفد؛به ایی هستهپرونههرویکرد ر تاری این کشفر در شناخت باعث شهه که 

بده   ،افانه به هر صفرای منا ع اقتصادی آن را ادأمین کنده  است که چین س ی کرده اا با هر کشفری که می

افجده بده مناسدبات گسدترده مدابین دو      آمریکا برای چدین با م است، اهمیت همکاری بپردازد. ولی آنچه مه

 کشفر است.
 ایران ایی هستهپروندهرویکرد پکن به  -3-2-3

عنفان یک اهرم م نا که از این مناقشه بهابزارانگارانه است. بهینایران  ایی هستهبرنامهرویکرد چین به 

 اصدلی پکدن   کنده. اسدترااژی  اسدتفاده مدی  خصفا در رواب  با غرب و آمریکا در سیاست خارجی خفد به

که  از همان ابتها س ی کرده یک رویکرد میانه را اااام کنه چین .است واشنگتن اهران و میان مفازنه ایجاد

 کنده مدی  دنبال ایران داشتننگهراضی و آمریکا با مطلفب رواب  افظ ههف با را راهبرد این رسهمی نظربه

یابده. برخدی از احلیلگدران چیندی      دسدت  اقتصادی یافس ه و رشه خفد ی نی ههف اریناصلی به بتفانه اا

 دیپلماایدک  هدای ادل  راه ایران بر مالاظاای ماننه اأکیده بدر   ایی هستهپرونههم تقهنه که نگر  پکن به 

 بگیرد. مفرد پیش در همیشه را سیاست این که نیست م نابهین این اما ؛است استفار ایی هستهپرونهه برای

 نشدان  مت هده  ان.پی.ادی  اصدفل  ماننه المللیبین قفاعه و هار یم قبال در را خفد دارد س ی که پکندیگر آن

 ,.Soltani Nazhad et al) اسدت  ایهسته گستر  منع اراقای و ااویه راستای در آن سیاست بنابراین دهه؛

2012, p.146). نشدان  ادا  اسدت  بدفده   رصتی م ابهبه چین برای ایران ایی هستهپرونهه که است م تقه شین 

 (Shen, 2006, p. 56). کنده  ایجداد  ا دادل  المللدی بدین  هدای مسئفلیت و داخلی منا ع میان افانهمی که هده
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 مت ارض  راینهی المللی، متیمنینبهای یتمسئفلمنا ع ملی و ا هه به  زمانهمبا پیگیری  پکناقیقت، در

یکی از اعیای داودم شدفرای    عنفانبهکه این کشفر  م نا است؛ بهین شهه آمریکا یژهوبه برار یهاقهرت با

یک ابرقهرت نسبت به مسداول مدراب  بدا امنیدت جهدانی خدفد را مت هده         عنفانبهامنیت، برای ایفای نقش، 

 ,Keshmiri, 2014) اسدت  بدزر  ی هدا قدهرت ها بدا دیگدر   یهمکاردانه و از این نظر ناگزیر به برخی یم

p.100.)  ین انر ی( به همکاری با کشدفرهای  اأمیژه وخفد )بهاالی است که برای پیشبرد منا ع ملی این در

 دارد. ایاالت متحههی خصمانه با ارابطهایران نیازمنه است؛ ایرانی که  ازجملهیر مخااین  یدارنهه

 خداا  مدهل  یدک  ایران از ایی هستهپرونههشهه که سیاست خارجی چین در قبال باعث این مفضفع 

طرف پکن اال  کرده اا در همراهی بدا   یک ازکنه.  پیروی نامه،می« دوگانه بازی» را آن گارور جان که

ی مت هده سداخته و   اهسدته ی هدا سال منع گستر   یم اههه ازجملهالمللی ینبواشنگتن، اهران را به قفاعه 

 نشینیعق . المللی قرار دههینب فلقب مفردشهه با هنجارهای  یر تهپذی آن را در مسیری اهستههای یت  ال

 اههیدهبفدن  بده  کشدفر  این ، رأیایاالت متحهه شار احت 1997 سال در ایران با ایهسته همکاری از پکن

 از ایمجمفعده  بده  م بدت آن  و رأی 2006 سدال  در اامی انر ی المللیبین آ انس در ایران ایی هستهبرنامه

ی این هاازجمله اال  ،کرد احمیل ایران به را های شهیهییماحر که ایران علیه امنیت شفرای هایقط نامه

دیگر، ایفر  طر یاست. از  بفده ایران ایی هستهپرونهه در کشفر در همراهی با غرب و رویکرد دوگانه

گدذاری در ایدن   یهسرماپس از خفدداری  اپن و غرب از  خصفابهی عظیم انر ی ایران هاپرو ه  ال در 

المللی بدا  ینب یچالش آمریکا با ایران و نه جام ه عنفانبهایران  ایی هستهپرونههس ی در ا ریف ، هاافزه

دومددین  عنددفانبددهشددهنش یلابددهانددفاع اسددلیحات و   ددرو  درایددن کشددفر  یایددران و مشددارکت   االندده

چدین و   ییانده گراعمدل ، شفاههی از رویکرد 2002-2009زمانی  یسال  به ایران در  اصله یکننههعرضه

ایدن ر تدار خداا چدین در      (.Sazmand, 2011, pp.266-267) است هازمانامایت آن از ایران در برخی 

ضدمن   کده  صدفرت  ایدن  بده . این کشفر است ییانهگراعمل، ااکی از سیاست ایی هستهپرونههمفاجهه با 

 کده  کنده  ااادام  مفاضد ی  کنده یمد اال   انگیز،بحث مفضفع این در جهی و   ال یمهاخله از خفدداری

 نشفد. آسی  آمریکا دچار با رابطه در یژهوبه جهان و ایران در ا اقتصادی منا ع

 است.نگاهی بر اجم مبادالت میان سه ضلع ایران آمریکا و چین گفیای اهمیت رواب  چین با آمریکا 

آمریکا، اجدم   رسمی یآمارها طبس واشنگتن اکایت دارد. -میان پکن آمارها از نرخ باالی اجم اجاری

 2015میلیارد دالر در سال600به اهود  2001میلیارد دالر از سال122واشنگتن از  -الت اقتصادی پکنمباد

و این در االی است که طبس آمار گمدر  جمهدفری    U.S Census Bureau, 2016)) ا زایش داشته است
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رسدیهه اسدت    2015میلیارد دالر در سال17ه ب 2001میلیارد دالر از 1اسالمی اجم مبادالت ایران با چین از 

اجم ابادالت  البته مقهاری از) بفده است 2014میلیارد دالر در سال22و بیشترین اجم ا امالت در اهود 

طدفر مشداص   خریه نفت بده  یویژه در افزههای مربفو به احریم ایران بهدلیل رویهاقتصادی دو کشفر به

 بده  دسترسدی  بدرای  هدا احدریم  دلیدل بده  اهران که شفدبرآورد می دالر دمیلیار30 به وجفد نهارد که نزدیک

افانده از اجدم   بدازهم نمدی   ،اما اتی با ااتساب آن ؛رو بفدهبهرو بسیاری مشکالت با آن از ناشی نقهینگی

 -اهرانرواب   واشنگتن را در مقایسه با -خفبی اهمیت رواب  پکناین اجم بهچشمگیری برخفردار شفد(. 
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اچین و آمریک

چین و ایران

 (دالر میلیارد)2001-2015 از (: مقایسه روابط تجاری چین با آمریکا ایران2) نمودار
 

Source: Chamber of commerce, industries, mines and agriculture Tehran (Iran adopted 

customs), and U.S Census bureau, foreign trade division, data dissemination 2016. 

 

سدری  ایدران یدک   ایی هسدته پروندهه رسده کده در سیاسدت چدین در قبدال      نظدر مدی  درمجمفع چنین به

گدذاری در  مهاران چینی بر اساس ایدن مالاظدات بده سیاسدت    مالاظات بسیار مهم وجفد دارد که سیاست

اقتصدادی   یچین در رواب  بسیار گستردهاین مالاظات این است که  یانه؛ ازجملهای پرداختهبحران هسته

ها نیز سرایت پیهاکرده که باعث همراهی مستحکم اقتصادی به دیگر عرصه یبا آمریکا است که این رابطه

عندفان یدک منبدع غندی از اندر ی بدرای       به ایران بده  چینبا غرب در بسیاری از مقاطع علیه ایران شهه است. 

انه، لذا س ی دارنه کننه و برای آن استرااژی بلنهمهای اااام نمفدهمیچرخ افلیه صن ت خفد نگاه  یادامه

 مندع  پیمدان  اأکیده ایدن کشدفر در امایدت از اصدفل      .که رضایت ایران را همفاره به سفد خفد جل  کننه

ای شهه هسته یایران در مناقشه های محتاطانه در پشتیبانی ازای سب  اااام سیاستهسته اسلیحات یاشاعه

 دار نشفد.عنفان یک کشفر مسئفل خهشهآن به یوجههاا 
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 ای ایرانهای هستهدر مورد فعالیت ی آمریکاایاالت متحدهسیاست  -4

انده.  بدفده  روروبده  ماتلفدی  هدای چدالش  بدا  آن از ب ه چه و اسالمی انقالب از پیش چه آمریکا و ایران

 اروریسددم، اددامی کشددفرهای  هرسددت در ایددران قددراردادن احمیلددی، جنددگ خددالل در محددهود جنددگ

 اسدت کشدفر   دو میدان  خصدمانه  رواب  یدهنههنشان ماتلف هایاحریم اعمال و بشر اقفق یکننههنقض

(Katzman, Kerr, & Nikitin, 2014, pp.15-16؛) الشدی کده میدان دو    ادرین چ هدای اخیدر مهدم   اما در سال

 را شهیه کرده است.ای است که رویارویی دو دولت بحران هسته کشفر وجفد داشته،

 آن یآمفزه ارینمهم که کرد مطر  را جهیهی دکترین سپتامبر 11 یاادثه از ب ه طفرکلی آمریکابه

 به یا خفب خفدخفدیبه ایهسته سال  جهیه سیاست این در. ما علیه یا هستنه ما با یا کشفرها که بفد این

 & Shafiei) گدردد مدی  محسدفب  اههیده  عدهم  یدا  اههیه باشه کشفرهایی چه اختیار در اینکه بلکه ،نیست

Karimi, 2013, p.113)اسدت کده داشدتن هرندفع   الیدت       ییدسته از کشفرهاو آنبرای آمریکا جز . ایران

جمهدفری  دادن بدا قدرار   آمریکدا  رود.شدمار مدی  ان اههیهی علیه منا ع ملی ایاالت متحدهه بده  عنفای بههسته

 ادا  نظامی اههیهات از را خفد اال  امام ی علیه ایران روی آورد وسازدر محفر شرارت به اجماع اسالمی

ی برنامده مدفرد  ی اوبامدا در اسدت. ایدن گفتده    گر ته کاربه سیاست این اجرای در ماتلف هایاحریم اعمال

 از  شدار  ا دزایش  و ادر سدات  هدای احدریم  وضع با که باشه این بایه ما دیپلماسی ههف» ایران که: ایهسته

 Aghaei) «ببدریم  باال هاآن برای را ایی هستهبرنامه یادامه هایهزینه ایران، اجاری یعمهه یشرکا جان 

& Barati, 2010, p.34)  در است. ایویژه در زمینه هستهبه آمریکا علیه ایران یخصمانه رویکردسنهی بر 

 کده  م تقهنده  گروهدی  شدفد؛ یم دیهه ایران ایی هستهبرنامه درمفرد احلیل دو آمریکایی پژوهشگران میان

 را اول گدروه   درض  دیگدر  گروهدی  و اسدت  ایهسدته  اندر ی  از آمیدز صدلح  یاسدتفاده  دنبدال به صر اً ایران

 از خفد ملی امنیت اأمین جهت در که است ایهوفلف یک کشفری ایران که م تقهنه و داننهمی انگارانهساده

نگداه اداکم بدر     .(Hosseini Asfydvajany, 2005, p.50)ببدرد   افانده می را استفاده بهترین ایهسته سال 

 بدروز  باعدث  ایهسدته  ایدران  م تقده اسدت یدک    دستگاه سیاست خارجی این کشفر دیهگاه دوم اسدت کده  

 شده  خفاهده  منطقده  در امنیتدی  ادفازن  خدفردن هدم بده  و کشدتارجم ی  هدای سال  اک یر ماننه شفم احفالت

.(BenMeir, 2009, p. 88) شدهن را طدی   ایآسدانی مسدیر هسدته   که اهران به نافاهنه گذاشتها بنابراین آن

 کنه.
 ایران ایی هستهپروندهای آمریکا در دیپلماسی هسته -4-1

 ارکدت  ایران بایه خاطرنشان کرد یک ایی هستهپرونههدر  ایاالت متحهه ایِدیپلماسی هستهمفرد در

 در اسدت: ابلیغدات   اسدتفار  زیدر  محفرهدای  بر که شفدمی واشنگتن پیگیری سفی از که دارد وجفد سیاسی
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 کدردن ای؛   دال هسدته  بمد   افلیده  سدفی بده  انحراف القین با ایران ایهسته های  الیت نماییبزر  جهت

اامدی و   اندر ی  المللدی بدین  آ انس نقش کردنرنگکم برای اال  و امنیت شفرای احریمی هایمکانیسم

 جهدانی  امنیدت  و صدلح  علیده  اههیدهی  بده  ایدران  ایهسدته  میدز آصدلح  های  الیت کردنم ر ی برای اال 

(Karimi Kasheh, 2013, p.94) .المللدی اندر ی اامدی کده اگدر      آ انس بین یبا استناد به اساسنامه آمریکا

بده  ایران که است مهعی ،مفضفعی به صلح و امنیت جهانی مربفو شفد بایه به شفرای امنیت واگذار شفد

 و نیست آن به آ انس مفرداعتماد گزار  عهم و 2003 اا 19۸0 از مافیانه ایِهسته ایه  الیت انجام دلیل

 دنبدال و بده  ؛(Ghahremanpour, 2008, p. 80) اسدت  گذاشدته  پدا  زیدر  ان.پی.ای مفرد در را خفد ا ههات

 این بر ربغ این، بر عالوه. اههاف نظامی خفد را در منطقه دنبال کنه بتفانه اا است ایهسته ظر یت اکمیل

 در آمریکدا  هدای سیاسدت  مف قیدت  عهم جهت در اهللازب و اماس نظیر هاییگروه به ایران که باور است

 (،Eskandari, 2010, p.270) کنههای مالی، سیاسی و اسلیحاای میامایت ا غانستان اا لبنان از منطقه امام

 د. شفالملل محسفب میو امنیت بین لذا یک اههیه نظامی علیه صلح

دنبال سدال   دانه و ادعای آمریکا که ایران بهرا اس مسلم خفد می ایانر ی هستهایران برخفرداری از 

در پیدامی در   ،جمهدفری اسدالمی  رسدمی در  عنفان باالارین مقام بهرهبر ایران کنه. ای است را رد میهسته

ای را در اسدتفاده از بمد  هسدته    ای هرگفنده هسدته  هدای سال  یاشاعه عهم و سال خلع المللیبین اجالس

 و شدیمیایی  ای،هسدته  هدای سدال   از اعدم  کشدتارجم ی  سدال   هرگفنده  از  تفایی ارام دانسدتنه و اسدتفاده  

بارها اعدالم  و  خفانهه «جنگی جنایت بارز مصهاق و بشردوستانه قفاعه ارینمسلم جهی نقض» را میکروبی

 و داندیم مدی  بدزر   گنداه  را اسدلیحات  این از استفاده ما .ستیمنی ایهسته سال  دنبال)ایران(  ما»داشتنه که 

 «رویددمنمددی هددم دنبددالش هرگددز و دانددیممددی پرخطددر و پرضددرری بیهددفده کددار یددک را آن داشددتننگدده

(http://www.irinn.ir  اتی در .)ایهسدته  سدال   دنبدال  به ایران که مطل  این به بنیس  یلیس از گزارشی 

 و نهاشدته  هدم  هرگدز  و ندهارد  ایهسدته  سدال   ایدران » نفیسده مدی  صدراات  با یو است، شهه اأکیه نیست

 اولدین  از یکی عنفانبه ایران که است م تقه وی «.کنه مطر  ایران ضه بر ادعایی چنین افانهنمی کسهیچ

 یبرا ایهسته نیروی از استفاده و افلیه قانفنی اس» ایهسته هایسال  گستر  منع یم اههه امیاکننهگان

 ,Izadi) است غیرقانفنی ان.پی.ایاساس  بر سازیغنی افقیف درخفاست بنابراین «دارد را آمیزصلح اههاف

2012, p46)ی پروندهه  قبدال  در واشدنگتن  سیاسدت  که است این بر گراناحلیل از برخی . درمجمفع اعتقاد

 :است از عفامل زیر متأثر ایران ایهسته
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ی برنامده  دادنجلدفه  اههیده  با که است این آمریکا اال  :مسایگانه طریق از ایران اول، محدودسازی

 محدهودکردن  بدرای  واشدنگتن . کنده  خدفد  همسدایگان  بدا  پرهزینده  و سدرد  درگیری وارد ایران را ،ایهسته

 طفری را ایمنطقه شرای  بایه لذا ،دارد نیاز ایمنطقه هایامایت به جمهفری اسالمی ایهسته های  الیت

ایجداد    دارس، خلدیج  یااشدیه  هدای دولدت  از گسترده هایامایت نباشه. مطلفب اهران برای هک بزنه رقم

 اسدت  اقدهامات  ایدن  از اینمفنده  سد فدی  عربسدتان  از وسیع امایت و ایران و آمربایجان رواب  در اختالل

(Abdulmutallab & Ismaili, 2013, p.113.) ارد س ی د کردن همسایگان ایران با خفدبا همراه کاخ سفیه

سدب    شدهن ایدران  ایهسته چراکه م تقه است پیش ببرد؛کردن اهران را بههای احریمی و منزویاا سیاست

 ازجملده  کشدفرها  دیگدر  در ایی هسدته برنامده  گسدتر   باعث امر این که شفدمی منطقه در اامی دومینفی

 آمریکدا  مشدروعیت  کداهش  مفج  درنهایت و شفدمی س فدی عربستان خصفابه Gcc اعیای یا ارکیه

 شه. خفاهه ا ایمنطقه متحهان میان در

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

کده از   کردن اهران در احفالت این دو کشدفر آمریکا س ی داشت اا با درگیر .استاین سیاست  یازجمله

ای بده  هدای هسدته  امرکز مقامات ایدران را از   الیدت   یرونه، بتفانه نقطهمار میشای ایران بهمتحهان منطقه

کدردن ایدران در ایدن دو    منحرف کنه اا قدادر باشده بدا مشدغفل    های اروریستی در مرزهایش خطرات گروه

هدای  وهشدهن گدر  نزدیدک  ،م تقهنده زیدرا  ای بگیدرد.  تری را در مذاکرات مربفو به هسدته امتیاز بیش ،عرصه

مدؤثر واقدع    ایی هسدته پروندهه کنندهگان ایراندی در   افانه در مفاضع مذاکرهمی اروریستی به مرزهای ایران

ایران با آمریکدا در مسدیر دسدتیابی بده برجدام در دولدت روادانی کده          یسابقه و  شردهگردد. مذاکرات بی

ست کده خطدر گسدتر  داعدش بده      بر همین ادعا ا گفاهیزمان با ایفر داعش در عراق و سفریه بفد، هم

 شهه است.ابهیل  ایهای هستهجای پیشبرد   الیتهاولفیت اول امنیت ملی ایران ب

 مندا ع  دارای جهدانی  و ایمنطقه مناسبات در اسراویل و آمریکا کشفر دو دوم، منافع مشترک با اسرائیل:

 گیدری جهدت  المللدی بدین  ولمسدا  از بسدیاری  در کشدفر  دو که است شهه سب  همین و انهبسیاری مشتر 

 بده  دسدتیابی  درصدهد  منطقه هژمفنی کس  ههف با ایران که انهمهعی آمریکاییان. نماینه اااام را یکسانی

 کده  کننده می ادعا همچنین. دهه اغییر صهیفنیستی ر یم ضرر به را ایهسته یمفازنه اا است ایهسته سال 

 را ایهسدته  اسدلیحات  انتقدال  ااتمدال  امداس،  و اهللادزب  هایگروه اسالمی با جمهفری نزدیک یرابطه

 خفشداینه  اسدراویل  بدرای  ایدن  کده  شه خفاهه منطقه در کشفرها دیگر شهنایهسته سب  و کنهمی اشهیه

 و واشدنگتن  ضدرر  بده  را قدفا  افازن اامی، ایران یک درواقع (.Jafari & Dadpanah, 2012, p.105) نیست
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 و قهرت البی صهیفنیستی ایدن القدین را در سیاسدتمهاران آمریکدایی بده      نففم. زد خفاهه برهم آن متحهان

انهاختن مفجفدیت این خطرای برای افلیه سال  و بهی هستههای ایران در عرصهوجفد آورده که پیشر ت

کشفر است، از سفی دیگر واشنگتن نیز همفاره امنیت اسراویل را خ  قرمز خفد در این زمینه اعالم کدرده  

 اسدت؛ ویژه امنیت اسراویل  ارس بهمریکا درصهد اأمین امنیت برای متحهانش در خاورمیانه و خلیجاست. آ

از  جدز اسدراویل  س ی دارد اا از ورود کشفر دیگدری بده   ای ایرانکردن مفضفع هستهامنیتیبه همین دلیل با 

در اولفیت قرار دارد و ااضر  زیرا امنیت اسراویل ؛ای جهان ممان ت به عمل آوردخاورمیانه به باشگاه هسته

، اسدت ای در ادال اجدرا   اتی امروز که افا س هسته .نیستاامی به ضرر ال آویف  یبه پذیر  اغییر مفازنه

هدا  انده. آن ژه از آمریکا اعالم کدرده ویمقامات اسراویلی در محا ل ماتلف ماالفت خفد را از این افا س و به

 دو سال گذشته طی ایهسته افا س مفرد در واشنگتن -اهران یهمحرمان هایاماس مفرد در آگاهی از پس

اول اولفیت  یاال امنیت اسراویل در درجهبااین .انهقرارگر ته خیانت مفرد که کردنهمی ااساس شهتبه

 .آمریکا قرار دارد

 ،تاس ایران اسالمی جمهفری سیاسی نظام با آمریکا مشکل جمهوری اسالمی ایران: سیاسی سوم، نظام

 در ایدهوفلف ی  یپایده  بدر  دیگر جهانی یا ایمنطقه قهرت یک نهارد امایل سرد، جنگ از پس خصفابه

 اسدراویل   اپن، م ل کشفرهایی ایِهسته هایبرنامه قراردادن  شاراحت عهم. شفد واقع مؤثر جهانی سیاست

 منا ع با سازگار که نظامی با مقابله برای است بهانه یک صر اً ایهسته مفضفع که است ااکی از آن هنه و

متحدهان   یبا وقفع انقالب اسالمی، ایدران از دایدره    (Athari & Mashhadyan, 2012, P.31).نیست غرب

هدای خدفد عندفان    ستیزی و امایت از مظلفمان را از آرمانای آمریکا خارج شه و استقالل، ظلممهم منطقه

بده   پرداختده اسدت.   هااین آرمانمی به ماالفت با انقالب اسال از ابتهای ایاالت متحههویژه کرد که غرب به

بلکده آیدا متحدهان     ،خفد خفب یا به نیسدت خفدیهای اامی بههمین دلیل دستیابی به سال  اامی یا   الیت

متحهین، اههیه یا عهم اههیه علیده صدلح و امنیدت     یآمریکا آن را دارا باشنه یا کشفرهای بیرون از القه

بحث اصلی اختالف آمریکا با ایدران   ایدیگر بایه گفت که مفضفع هسته آیه. به بیانیاساب میجهانی به

 یهایی ماننه خاورمیانده اصمیم و اال  آمریکا برای اجرای نقشه بلکه مفضفع اصلی بین دو کشفر ،یستن

ها م تقهنه کده  آن ه.خفاهه با آن به نظم دلافاه خفد در جهان برسبرداری ایران است که میجهیه با  رمان

امدا اهدران از زمدان     نحفی نقش سرباز را بازی کنده؛ باشه و به ایاالت متحههایران بایه در این نظم در کنار 

کنترل و اقتهار آمریکا گام برداشته اسدت و بده همدین     یانقالب اا امروز در مسیر استقالل و خارج از ایطه

طدفر بسدیار   سدت. سیاسدت آمریکدا بده    رو شدهه ا روبده خاطر با اال  آمریکا برای ادذف و اید یف خدفد    
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شدفد. ایدن راهبدرد در عمدر      هدای ماتلدف  گیری ایران در عرصهشهه اا مانع از قهرت ریزیسجمی برنامهمن

در  اخیدر  هدای سالشهه که در  انقالب اسالمی در الفاظ و اعمال و اشکال گفناگفنی دیهه یالهس40اهود 

 .است متجلی شهه ایی هستهپرونهه

 و دارد اامی سال  افلیه در س ی مافی مسیر از استهالل غرب در طفل مذاکرات بر این بفده که ایران

شدهه اسدت. بده همدین دلیدل در رونده       طراادی   نظدامی  کاربردهدای  بدرای  اساساً  ردو اأسیسات م ال طفربه

 بشدر،  اقدفق  نقدض  قراردادن بهانه کرد و با دنبال را ایران کردنمنزوی و  شارآوردن یمذاکرات دو شیفه

 ماتلدف  هدای برای پیشدبرد ایدن اهدهاف راه    ها پرداخت واحریم به اشهیه اروریستی هایگروه از امایت

 یاملده  بده  اههیده  ادا  ،دانشدمنهان  ارور کامپیفاری، خرابگر هایویروس م ل؛ خرابکارانه ازجمله اقهامات

شدهن  اینمدایی در هسدته  بدزر   در االی این سیاست .(Katzman, 2015, pp. 53-59) برد کاربه نظامی را

ای و هسدته  هدای   الیدت بدفدن  آمیزکه دولت ایران بارها بده صدلح  گر ته شه از طرف آمریکا در پیش ایران

اای و جاسفسددی آمریکددا بددر نمددفد. اتددی منددابع اطالعددای اأکیدده مددینظددارت آ انددس بددر مؤسسددات هسددته

سازمان اطالعاای آمریکا 16اهود  2007کردنه. در ساله مین اأکیای ایراهای هسته  الیت آمیزبفدنصلح

ایران اا ساخت بم  اامی  راوان اسدت و   یاامی ایران اعالم کردنه،  اصله یبرنامه یطی گزارشی درباره

های ایران مشداههه نشدهه اسدت.    ای در   الیتنظامی هسته یای ااکنفن مبنی بر وجفد یک برنامههیچ نشانه

این کشفر علیده ایدران ادأثیر بگدذارد و دلیلدی بدر وجدفد         یها نیز نتفانست بر عملکرد خصمانهزار این گ

نتیجه اینکه القی . (Abolhasan Shirazi &  Zarei, 2010, p.115) ای میان دو کشفر استاختال ات ریشه

منظدفر  بده  االت متحدهه اید  یای ایران که در اثر ابلیغدات گسدترده  های هستهبفدن   الیتجهان از خطرنا 

هدا  قدهر کده غربدی   آن ایران ایی هستهپرونهه از واق یت است. دورنمایی این مسئله صفرت گر ته بهبزر 

نمایی آنان سب  شهه است که این پرونهه اما طرز القین و بزر  ؛کننه چنهان ااد و بحرانی نبفدهادعا می

ران اید  ،هدا بده شکسدت انجامیده و دنیدا     هدهف آمریکدایی  شهن برجام، این هرچنه که با ااصل ،امنیتی شفد

شدهن  ای بدرای ممان دت از قهرامنه  بهانده انهدا   شدهن ایدران  ایهسدته بنابراین آمیز را پذیر ت. ای صلحهسته

هدا  که آمریکاییاست های ماتلف علمی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه در عرصه جمهفری اسالمی

 را ناراات کرده است.

 هاقدرت توافق: جامبر -5

 سیاسدت  در یا دامل  سیاسدت  گدر تن درپدیش  با همراهو  ایران دولت در رواانی اسن کارآمهنبا روی

 در پررنگ یبرنهه بر  وجفد عهم نیز مقابل در. شه ایاازه مراله وارد ایران ایی هستهپرونهه خارجی،

 قدفت  ایهسدته  افا دس  یدک  بدرای  هدا اراده که شه سب  خارجی سیاست در اوباما بارا  دمفکرات دولت
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 و ایدران  میان مذاکره ماه وسهبیست از پس سرانجام .شفد  راهم افا س یک به رسیهن برای هازمینه و بگیرد

 طر ین میان( مشتر  اقهام جامع یبرنامه) ایهسته جامع ینامهافا س 1394ایرماه23 ااریخ در ،5+1 اعیای

 در( 1394ایددر29)  وویدده20 در 2231یقط نامدده اصددفی  بدا  (.Daryaei, 2013, pp.107-108) امیدا شدده 

 شده  هریمُ و گر ت قرار یهاأی مفرد( برجام) مشتر  اقهام جامع یبرنامه رسماً ملل، سازمان امنیت شفرای

 و هدا رسدانه  مفردافجده  همدفاره  اداکنفن  2003سال از که ایران ایهسته یساله12 اساس یمناقشه پایان بر

 خفب افا قی برجام که م تقهنه برخی (.Abolhassan shirazi, 2015, p.1) است بفده جهان نسیاستمهارا

 این محتفای اینکه. است آمریکا ویژهبه غرب برای هم و ایران برای هم به، افا قی که م تقهنه نیز برخی و

 دارد قدرار  یسدنهگان نف اأکیده  مدفرد  آنچده  و نیست مقاله این مفضفع ،است کهام زیان و سفد به نامهافا س

 .است برجام در مسئله این رسیهن سرانجام به در چین و روسیه آمریکا، قهرت سه رویکرد بررسی
 روسیه یاندیشانهرویکرد مصلحت -5-1

 اردیده  و شدک  از ارکیبدی  افا س، از قبل ماننهبه نیز ای منجر به برجامهسته مذاکرات به مسکف رویکرد

 در ایدران  متحده  ادرین نزدیدک  عندفان بده  کدرملین  که انهکردهاشاره ایرانی تمقاما طرفیک از. است بفده

 میدز  در غیبدت  مدذاکرات،  رونده  در روسدیه  اأخیری هایسیاست دیگر طر ی از ،است مانههباقی  مذاکرات

 وجفدآمدهن بده  علدل  ،منطقه در ایران مهم رقیبان با رابطه ایجاد و 300اس یسامانه ارسال اأخیر در مذاکره،

 دور آخدرین  در کشدفر  ایدن  نقدش  کداهش  (.Borshchevskaya, 2015) اسدت  شهه آمیزانهشک اس ینا

 بدازیگری  و متفسد   مفاضدع  ااادام  بدرای  ادال   در همدفاره  مسدکف . بدفد  مشهفد کامالً ایهسته مذاکرات

 است داشته غرب با هم و ایران با هم زمانهم طفربه خفد منا ع از افاظت منظفربه را میانجی یک عنفانبه

 ادر کدم  هم میانجی این نقش شه، برداشته واشنگتن -اهران بین مستقیم مذاکرات مفانع کههنگامی  البته که

 غدرب،  بدا  خفد رواب  از ااب ی عنفانبه المللیبین هایسیاست زدن پیفنه و ثابت استرااژی یک  قهان. شه

 .بههه دست از را ایهسته مذاکرات دور آخرین در عمل ابتکارروسیه  که شه سب 

 کداهش  م دال عندفان  بده  ؛اسدت  نکدرده  پنهان را غرب با اهران رواب  نسبی بهبفد از خفد نگرانی روسیه

 کدارت  اهمیدت  کداهش  اروپا، انر ی بازار در ایران ایفر ،(ایران افلیه ا زایش اثر در) نفت قیمت جهانی

 در غربدی  قهرامنده  رقبدای  ایفر مسکف، ارباز به ایران وابستگی کاهش غرب، با روسیه زنیچانه در ایران

 ,Noori B) ها نافاهه بفدخفشاینه روس چنهان ایهسته افا س که است واق یت این بیانگر جملگی ایران

 از امتیازات اخذ و امنیت اأمین برای ایران کارت از مسکف ،در ایران رواانی آمهنکارروی از قبل (.2015

 یم ادلده  اغییدر  ندفعی  غدرب،  بدا  اهدران  در جفیانده آشدتی  سیاسدت  بدا  اما ؛کردمی استفاده غربی هایدولت

 در سابقهبی دیپلماسی برقراری کهایگفنهبه. ه استآمه وجفدبه اهران به نسبت روسیه ر تار در استرااژیکی
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 افا دس  ابتدهای  از ادا  هگر تد  قدرار  روسدیه  خدارجی  سیاست دستگاه کار دستفر در ایران مقامات با باال سطح

 بدا  پدفاین  یسدابقه بدی  دیدهارهای  .(Khajehpour, 2015) آورد دستبه را ایران در خفد سهم بتفانه برجام

این عجله در . است ایران با گرم همین سیاست پیشبرد از ااکی پسابرجام در ایران جمهفریرویس و رهبری

 هدای زمانامایت از ایران در های اأخیری و لفظی این کشفر در سیاست اقفیت رواب  با ایران در ایاد با

 خصفا در شفرای امنیت است.ماتلف به

 در غدرب  که شرایطی در ویژهبه ؛نیست روسیه کامل یمفردعالقه 5+1 با ایران ایهسته افا س اردیهبی

 کده  نیسدت  م ندا  ایدن  بده  مدذاکرات  در روسیه نقش کاهش االاینبا. است روسیه کردنمنزوی برای اال 

 روندهی  ایهسدته  افا دس  شدهن اجرایدی  دهده. می دست از را ایران یآینهه در نففم برای خفد قهرت مسکف

 رقدم  رسده مدی  نظدر  بده  امروز ازآنچه متفاوت را آینهه و باشه مشکل اتی افانهمی که دارد ساله20 اهوداً

 و اقتصدادی  نظدامی،  ماتلدف  هدای بادش  در خدفد  پدای  جای کردنقفی دنبالبه روسیه دلیل همین به. بزنه

 در بایده  را مسدکف  رویکدرد  کده  دههمی نشان باال مطال  روفس  (Noori A, 2015).است ایران در ایهسته

. کددرد مشداههه  امنیتدی  پارامترهددای و سیاسدی  اقتصدادی،  انددر ی، ازجملده  چنهب دهی،  واحلیددلاجزیده  یدک 

 کهدراالی سیاسی یاتادب در سیاسی الراه از پشتیبانی انها ابراز و مذاکرات در کشفر این کم شفروشفق

 داشدتنه  عهدهه  بدر  را مذاکرات دیپلماایکی واصلی سنگین باش اروپایی هایقهرت دیگر و ایاالت متحهه

. اسدت ( واق دی  همکداری  یک جایبه) مصلحتی ازدواج یک به شبیه ایران با روسیه ااحاد که دههمی نشان

 و امارات به روسیه صادرات .است ادعا این بر اأییهی همکاری اقتصادی این کشفر با رقبای ایران به نگاهی

 و برابرسه مصر به ایران، دوبرابر اسراویل به روسیه صادرات. است ایران به صادرات اجم از اربزر  عراق

 رقدم  را ایدران  صدادرات  کل از درصهیک انها ایران از روسیه واردات اتی است، ایران برابرشش ارکیه به

. بندابراین سیاسدت روسدیه در قبدال ایدران، یدک رویکدرد        (Sasnal & Secrieru, 2015, pp. 1-3) زنده مدی 

 ا قید   در کده آن ادر مهدم  روابد  ایدران و آمریکدا نگدران هسدتنه و      یها از افس هگرایانه است. آنمصلحت

 از یکدی  ایدران امدروز را   گاز، صادرات خصفا در ویژهبه اروپا، انر ی بازار انحصار برای خفد هایبرنامه

 در مالاظده قابدل  و الزم امکاندات  و ادفان  از افانده که با نزدیکی به اروپا مدی  آورنهمی شماربه خفد بایرق

انده در جهدان   گرایهدای عمدل  ها بر اسداس سیاسدت  روسواقع در شفد. برخفردار اروپایی بازارهای یعرصه

کننه؛ بلکه بر هه، انها هزینه نمیگر تن  اینه زمان ااحاد شفروی بهون درنظرم نا که مانکننه. بهینر تار می

 کننه و طبی ی است که رابطه بدا ایدران نسدبی و مقط دی باشده     اساس منطس و عقالنیت راهبردی ارکت می
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(Jafari & Zolfaghari, 2013, p. 28)مشاههه از ابتها اا انتها قابل ایی هستهپرونههسراسر  . این سیاست در

 است.
 های چینییگرایی با ویژگچندجانبه -5-2

 ایدران  ایهسدته  مفضدفع  کده  این امر اسدت  یکننههاقفیت ای،هسته افا س ثمررسیهنبه در چین مفضع

 پروندهه  ایدن  و صدل ادل  در را ایکنندهه خن دی  نقدش  هدا آن. است المللیبین امنیت چارچفب در مسئله یک

 که ایگفنهبه ؛گر ت نظر در مریکاآ با کشفر این رقابت و رابطه از جها افاننمی را پکن رویکرد .انهداشته

 سدب   آمیزاحریک اقهاماای عنفانبه  ارسخلیج و آرام اقیانفس و آسیا یمنطقه در ایاالت متحهه اقهامات

 در آمریکا هایسیاست به را ایران ایهسته هایسایت در همکاری کهطفریبه شهه چین امنیتی هاینگرانی

 ،اسدت  خدفد  ملدی  مندا ع  پدی کسد    درنیز  اما چین (؛Scott, 2015) اننهدمی مراب  اایفان به سال   رو 

 رود؛مدی  شدمار بده  صدن تی  غدفل  ایدن  بدرای  نفت کننهگاناأمین ارینبزر  از یکی ایران اینکه خصفابه

ن ثمررسدانه بده  در شدرکت  و بدا مفا قدت  چدین   .کنده میکاهش انش میان ایران و غرب استقبال بنابراین از 

 هدای سدال   گسدتر   بدا  مبدارزه  بدرای  دیپلماایدک  هدای اال  در خفب سابقه یک 2231 هقط نام وبرجام 

 ایدران  ایهسدته  افا دس  بدا  پکن درواقع گذاشت. جای المللی برای خفد بهبین امنیتی مساول دیگر و ایهسته

 ندا کده   بده ایدن م   (.Almond, 2016) آورد وجدفد بده  را «چینی هایویژگی با گراییچنهجانبه» نامبه درسی

یدز بدا   آمصدلح روابد    یی بدزر  بده افسد ه   هدا قهرتجفیانه با سایر منیت و رواب  همکاریضمن افظ ا

روی  خدفد  ینان برای اقتصداد اطم مفرددستیابی به منابع  منظفربهی نزدیک ماننه ایران هادولتهمسایگان و 

 مادالف  خداطر  همدین  بده  و سدت ا خفد آمیزصلح یافس ه مسیر در آزاد اجارت دنبالآورده است. پکن به

 هرگاه و انهبفده محفرمنف ت کامالً که انهداده نشان هاآن البته .است ایران با اجاری رواب  کاهش و احریم

 سیاست همین از نیز ایران علیه هاقط نامه امیای در ر ت. خفاهنه سمت آن به باشه تربیش غرب هایهفیج

 .کردنه پیروی

بده  بدا  کردنده  س ی و کردنه نگاه امنیتی و سیاسی یمسئله یک عنفانبه ایران ایبحران هسته به هاچینی

 ایدن  و صدل ادل  رونده  بده  غدرب  و ایران میان صرف شفا یت جایبه استرااژیک اعتماد یک وجفدآوردن

 شکسدت  بدا  را ما انها دیپلماسی، افقف داشتنه که اعالم مکرراً مذاکرات طفل در هاآن. کننه کمک مناقشه

 شی. داشتنه نظرمهّ پرونهه این و صلال برای را متقابل ارکت و گامبهگام رویکرد هانآ. سازدمی روروبه

 اامدی  هدای سدال   گستر  منع پیمان چارچفب در ایران با واشنگتن مستقیم یمذاکره به م تقه پینگ جین

 اصدفل  از کده پدس   ایگفنده . همین سیاست مفج  کس  رضایت نسبی ایران شه، بده (Scott, 2015) بفد

کردنه.  اعالم گفناگفن هایزمینه در ماتلف هایهمکاری به را خفد امایل چین هم و ایران هم نیز، افا س
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 یهمتدای خدفد در مرالده    یدی  واندگ  با ایران خارجه امفر وزیر ظریف محمهجفاد آن در نشست ینمفنه

 بدرای  بیشدتری  شدانس  چینی هایشرکت ها،احریم شهنبرداشته با کیه داشت کهاأظریف  است. پسابرجام

 اسدتقبال  شههااصل ایِهستهافا س  از هاچینی درمجمفع(. Tiezzi, 2015) داشت خفاهنه ایران با همکاری

البته نبایده از ایدن   . داننهمی اامی هایسال  گستر  منع سیستم اقفیت و ثبات و صلح عامل را آن و کرده

المللدی و افدظ مناسدبات    و رشه اقتصادی خفد را در ثبات امنیت بیننکته غا ل مانه که چین اهاوم ایات 

ی رشده  بینده. بازارهدای اجداری و مدالی آمریکدا بادش جهانشدهنی از پیکدره        وسیع اقتصادی با آمریکا می

طدفر کده در بادش ا امدل     . این همکاری همان(Keshmiri, 2014, p.107) رونهشمار میاقتصادی چین به

هدا ازجملده ادأمین امنیدت     کا گفته شه بسیار گسترده است که افانسته به دیگر عرصده اقتصادی چین و آمری

ای و هسدته  یویژه م اههات مربفو به خلدع سدال  و عدهم اشداعه    المللی بهالمللی، اقفیت م اههات بینبین

ه ایدران  هدا علید  هدا خفاسدتار لغدف احدریم    بنابراین درست است که چیندی  مبارزه با اروریسم افس ه پیها کنه؛

ینکده واق داً پشدتیبان ایدران     نده ا  ،اما این خفاسته ماااً به نیت پیشبرد اههاف اقتصادی خفدشدان اسدت   ؛هستنه

 باشنه.
 ای ناخواستهتغییر نسبی رفتار آمریکا: گزینه -5-3

 رغدم علدی  هاآن کرد؛ مشاههه کری جان اوباما و بارا  هایگفته در افانمی را افا س به آمریکا نگر 

 یدر انتقداد از متحده شدماره    کری که جایی اا ،شهنه ایران یگذشته از د اع به مجبفر خفدشان باطنی میل

 را آن ادفان  پدیش  هدا سدال  بسدازنه  بمد   خفاسدتنه مدی  اگدر  ایرانیان» :که نمفد یک آمریکا در منطقه امعان

 بمد   دیگر ماهشش ایران که گفت شکل رسم با ملل سازمان در نتانیاهف هست یادمان. نساختنه اما ،داشتنه

 دارد ادس  دیگدری  کشدفر  هدر  ماننده  ایدران » کده  اوباما اعتراف این یا و «.نساختنه بم  ایرانیان اما ؛سازدمی

 یرویده  اغییر یک است. این سازی(غنی عهم پذیر  اس) شانگذشته رویکرد برخالف ،«.کنه سازیغنی

 عندفان بده اوباما  طرف از ایهسته افا س کردنصیفاف. است ایران اسالمی جمهفری قهرت مقابل در نسبی

 خفاهدان جمهدفری  و عربسدتان  اسدراویل،  شدهیه  خشدم  بده  منجدر  کهدراالی ،باشرضایت و خفب افا قی

 ,Abolhassan shirazi) باشده  ایدران  برابدر  در سدفیه  کداخ  نسبی مفاضع اغییر گفیای افانهمی ،شه آمریکا

2015, pp.12-13) . صفرت ناگهانی سال خصفمت پایهار دوجانبه اقریباً به40از اهود  های  فق پسگفته

ادر، مندا ع و ااتدرام    منظفر انظیم مجهد روابد  دو کشدفر بدر اسداس م یارهدای سدالم       رصت جهیهی را به

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

 ،دیپلماسی باقهرت اا است استفار «ایران مهار» بر نیز اوباما راهبرد که م تقهنه احلیلگران از برخی البته

 نگداه  از بندابراین  بپدردازد؛  منطقده  در ایدران  قدهرت  مهدار  بده  دیپلماایدک   شدار  طریدس  زا نظامی و اقتصادی
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 و ایدران  دولدت  مقابل در اوباما دولت. شفد مهار بایستی ایران ایِمنطقه قهرت نیز دمفکرات هایآمریکایی

 ینانفشدته  راهبدرد . اسدت  شدهه  متفسدل  نیدز  دیگدری  راهبردهدای  بده  خفد کالن اههاف به بیدستیا منظفربه

 سدطح  در ایدران  ر تارهدای  شدفد مدی  ادال   آن یوسدیله بده  کده  است راهبردهایی از یکی «شرمنهه بازیگر»

 از ملدل، البدین  و منطقده  سدطح  در ایران که شفد گذاشته نمایش به ایگفنهبه المللی،بین و ایمنطقه داخلی،

. آورد  دراهم  را ایدران  ر تدار  اغییدر  مفجبدات  مروربه مفضفع همین اا شفد «شرمنهه» خفد اقهامات و اعمال

 مسدئله  همدین  یدهندهه نشان منطقه کشفرهای به دیفیه کمپ نشست در اوباما امنیتی هایایمین به نگاهی

 علیه آمریکا هایسیاست جزو مچنانه ایران کنترل و اههیه مفضفع با ایمنطقه ارایبات محفریت که است

 یروزنامدۀ  کده  اینجاسدت  نکتده  امدا  ؛(Abolhassan shirazi, 2015, pp.24-25) شدفد مدی  محسدفب  ایدران 

 اداال  و عراق ویتنام،: آمریکا شکست سه» عنفان با خفد هاییادداشت از دریکی اایمزنیفیفر  آمریکایی

 ندام  ایدران  مقابدل  در آمریکدا  اسدترااژیک  شکست عنفانبه ایهسته افا س از ،«بروکس دیفیه» قلم به« ایران

. اسدت  اوبامدا  بدارا   دولدت  خصفابه و هادمفکرات به نزدیک هایروزنامه ازجمله روزنامه این. بردمی

 عنفانبه ایران با ایهسته افا س از وی. است افجه شایان دمفکرات یروزنامه این در یادداشتی چنین انتشار

 گذشدته  هایدهه در کشفر این شکست سفمین عراق، و ویتنام از پس که کنهمی یاد« اژیکاسترا شکست»

 یدک  امیدای  بدا  کده  اسدت  م تقده  غرب در غال  دیهگاه یک درمجمفع (.Ahadian, 2015, p.37) است

 و غدرب  ضرربه این و یا ت خفاهه ا زایش منطقه در ایران نففم و نقش آمریکا، و ایران بین ایهسته افا س

 کده  اسدت  م تقده  مادالف  دیهگاه اال،بااین ،کرد جلفگیری آن از بایه و است آن ایمنطقه متحهان منا ع

 همدفار  منطقده  در ثبات خاطربه ایاالت متحهه و ایران بیننزدیک  همکاری برای را راه ایهسته افا س یک

 و ثبداای بی اس کاهش به زیادی اه اا آمریکا و ایران بین ایهسته افا س یک شرایطی، چنین در. کنهمی

م تقده   وی مفا س این نگاه است. نیز اوباما .(Barzegar, 2015) انجامیه خفاهه منطقه در استرااژیک ناامنی

 بدا  برجام ماالفان ازآمیز را پذیر ته است. او اورانیفم در مسیر صلح سازیغنیاس ایران در  است که جهان

 همچندان  که است کرده اعالم همفاره دیگر طر ی ازالبته  برد.می نام عراق به امله کننهگانامایت عنفان

 اسدت  واق یت این بیانگر آمیزپارادوکس اظهارنظرهای این. دارد قرار میز روی بر ایران علیه هاگزینه امامی

 بربرا در خفد سلف از متفاوت روشی خفاهان ا زمامهاری یدوره اواخر در باطنی میل برخالف اوباما که

 عندفان بده  شدهن جایگزین و جهانی پلیس ا سر عنفانبه طر هیک اسل  به دادنپایان دنبالبه وی بفده، ایران

 ,Abe, Bednarz) اسدت  جهیده  هدای اودتالف  و متحدهان  پیدهاکردن  طریدس  از المللیبین سیاست مهیر یک

Follath & Stark, 2015خصدفا  در ایدران  برابدر  در اآمریک ر تار نسبی اغییر که گفت بایه کلیطفرهب (؛ 
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 ایدن  شداهه  اسدت،  بفده سفیه کاخ هایسیاست باطنی میل برخالف و ناخفاسته ایگزینه ایی هستهپرونهه

 اروریسدم،  یکننههامایت بشر، اقفق نقض درخصفا واشنگتن یگذشته ادعاهای اکرار و اصرار مهعا

 خفد شکست بار بتفانه اا است گذشته ماننهبه ایران طرف از منطقه کشفرهای ااکمیت اس یکننههنقض

 .کنه کم را ایهسته افا س در ایران مسلم اس برابر در

برجدام( در  ) این نکته ناگفته نمانه که اصمیم اوبامدا مبندی بدر ورود مسدتقیم آمریکدا بده مدذاکرات       البته 

ای شفر بده مدذاکرات هسدته   . درواقع ورود مستقیم این که استرسیهن این مناقشه بسیار اأثیرگذار بفدثمربه

ویدژه کشدفرهای   ای و بده انهازی برخی از رقبای منطقهکه سنگهمراه داشت. ناست اینمهه بهچنه پیامه ع

تدر از گذشدته شده. پیامده دوم، کداهش مشدروعیت اظهدارات و        ای ایدران کم قبال دیپلماسی هسته عربی در

سفمین پیامه ورود مستقیم آمریکا به مذاکرات این بفد المللی علیه ایران بفد. اقهامات اسراویل در مجامع بین

ال دیپلماایک بسیار رسیهن به یک راه بنهی رسیه که ایران و آمریکا درالملل به این جمعبین یکه جام ه

ای در قیاس با گذشته بدفد،  اروپا در مذاکرات هسته یجهی هستنه و چهارمین پیامه، کاهش نقش ااحادیه

های سه کشدفر اروپدایی، امرکدز خدفد را بدر      جای مذاکره و افجه به خفاستاا ایران به این امر مفج  شه

 (.Mousavian, 2015, p.667) ار شفدافا س آسان گفها با آمریکا بگذارد و مسیروگفت

 گیرینتیجه

اسدت.   شدهه بده ایدن مسدئله     بدزر   هدای قدهرت  اساسیت سب  ایران ایی هستهبرنامه شهنالمللیبین

 احلیدل واجزیده با افجه به مباا ی که مفرد المللی همراه بفده است. ای و بینکه با پیامههای منطقه ایمسئله

 از و اسدت  اسدتفار  گراییعمل بر چین و روسیه خارجی افان به این نتیجه رسیه که سیاستمی ،قرار گر ت

طدرف در   یدک  از ایهسدته  یپروندهه ، مفاضع روسیه در قبدال  است گر ته  اصله خفد ایهوفلف یک دوران

رواب  خاا مسکف با اهران و از طر ی دیگر در رواب  این کشفر با آمریکا نهفته اسدت و بده همدین دلیدل     

است که این  استها پراهمیت کنه. آنچه برای روساست که نگر  این کشفر دوگانه و دوپهلف جلفه می

 نه و کنه مشکل ایجاد ا  و منطقهمرزهای جنفبی رد روسیه برای که کنه پیها قهرت انهازه آن به نه ایران

 -اهدران  یشکستن یدخ رابطده   با .شفد مهیا هاآمریکایی آ رینینقش برای زمینه که شفد ای یف انهازه آن

واشنگتن، مسکف استفاده از کارت ایران در برابر غرب را درخطر دیه و در روزهای پایانی مذاکرات نیز بدا  

المللی ناگزیر است کده بدرای   عنفان یک قهرت بینبه اما ؛ه به مذاکرات پرداختسردی و نه دلگرمی شهی

و غیره مت هه باشده و بده    ان.پی.ایالمللی ماننه های امنیتی بینبردن جایگاه خفد همفاره به اصفل ر یم باال

 یهدا یگذارهیاو سرم ازاتیدارد اا با گر تن امت یس  زیدر پسابرجام ن. همین دلیل در مذاکرات قرار گر ت

 یدر عرصده  ادا  سدازد  اید مه رانید ا بازار خفد در یبرا ییجا یاو هسته ینظام ،یانر  یهاماتلف در باش
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 این اما ؛است ایران انر ی اقاضای بازار و جهیه متحه اگرچه نیز چیندیگر کشفرها عق  نباشه.  از رقابت

 خدفد  مفاضدع  اااام در کشفر این .بگیرد نادیهه را آمریکا با خفد اقتصادی و اجاری منا ع افانهنمی کشفر

 سیاسدی و  ماتلف هایزمینه در کشفر این با که روابطی افجه به اجم با و بفده آمریکا با رابطه اأثیراحت

 .بگیدرد  نادیدهه  مفضفع این قبال در خفیش سیاست اهوین در را آمریکا  شارهای افانهنمی دارد اقتصادی

 انر ی اأمین برای مهم منب ی راستای در ایمنطقه قهرت یک عنفانبه ایران با خفد بلنهمهت رواب  به چین

 در کده  خفاهده نمدی  و اسدت  آمریکدا  بدا  اقتصادی یرواب  گسترده در طر ی از نهه،می ارج آینهه در خفد

شدفد.   وارد ایلطمده  روابد   این پساافا س نیز به یاتی در مراله ایران ایی هستهپرونهه به رسیهگی مسیر

 خفد در چارچفب راهبردهای صلح طلبانه در رقابت با یطلبانههای استقالل و افس هدر مسیر سیاست چین

؛ و به همین دلیل از احریم ایران ناخرسنه بفد است، ایاالت متحههطفر مشاص بزر  دیگر به هایقهرت

کرد و اال در پسابرجام سد ی  غرب در مبادالاش در مسیر غرب ارکت می یبفدن کفهاما به دلیل سنگین

المللدی  ای در ایران را جبران کنه ادا از رقابدت بدین   در باش انر ی و هسته خفد هایدارد اا کنهی سیاست

 گذاری است.ای برای سرمایههای هستهزیرا ایران مازنی از انر ی و پتانسیل ؛عق  نیا ته

 امدامی  لدذا  و اسدت  المللدی بدین  امنیدت  و صلح برای اههیهی ایران ایی هستهبرنامه آمریکا دیهگاه از

 از را ایدران  ادا  داد انجام نظامی اههیهات طریس از چه و المللیبین  شارهای طریس از چه را خفد هایاال 

 در اسدلیحاای  رقابدت  کده  شدفد مدی  سدب   ایهسته ایران یک. کنه منصرف خفد ایی هستهبرنامه پیگیری

 آمریکدا، ا دزایش   نگراندی  اصدلی  کانفن بنابراین است؛ ایمنطقه امنیت نظام ضرر به که بیایه وجفدبه منطقه

 سدال   و اروریسدم  بشدر،  اقدفق  نظیدر  ماتلدف  هدای بهانده  بده  ایران شهن راه برای سهّ و است ایران قهرت

های احریم واشنگتن باعدث شده ادا    شه. ولی اصرار ایران و ناکامی سیاست متفسل ایهسته و کشتارجم ی

 ای کده گفنده بده  ،ها استمیل آمریکاییمالً خالفای کااین گزینه .سازی ایران را بپذیردغنی غرب نیز اس

های مفشکی ایدران بده جبدران ایدن امتیدازدهی      ماننه   الیت دیگرهای س ی دارنه اا در پسابرجام نیز با بهانه

 المللدی بدین  امنیتدی  هدای مر ید  و بفد و هست سیاسی کامالً مفضفعی ایهسته مفضفع بنابراین عمل نماینه؛

 انه.درآمهه نگار  به بزر  هایقهرت منا ع جهت در... و ان.پی.ای نظیر

 یو برجام در مراله ای اقریباً  روکش کردهکه بحران هستهمهم برای ایران این است که اکنفن ینکته

واق ی ااکم شناخت رویکردهای  ویژهای، بههسته یخفد در مناقشه ی، بتفانه با استفاده از اجربهاستاجرا 

 جمهدفری  .را ارسدیم نمایده   ایبینانهواقعمشی ی دستگاه دیپلماسی خ برای آینهه بر مفاضع این سه کشفر

 یعرصده  در مفجدفد  عقالنیدت  بدا  منطبدس  و مهیریتی پفیا، و   ال خارجی با سیاست کنه س ی بایه اسالمی



     51                              ای ایرانهسته رویکرد روسیه، چین و آمریکا در قبال پرونده مقایسه 

 

نمایده ادا    برجسدته چدین و روسدیه    بدا  رابطه در را استرااژیک ترقاب و سازنهه ا امل الگفی المللی،بین نظام

نشدین نباشده. در رابطده بدا     گدر و ااشدیه  نظداره  ها ابهیل شفد و انهدا در مقابل آنبرابر  یبتفانه به یک گزینه

افان انتظار نمی ،بایه گفت که مسلماً اا زمانی که مساول کالن مفجفد میان دو کشفر بهبفد نیابه هم آمریکا

جداد روابد    سدمت ای اهران اا زمانی کده بده   -کاری در سطح گسترده را میان دو کشفر داشت. واشنگتنهم

 و صل مشکالت کالن خفد داشته باشنه.ای برای البینانهنبایه نگاه خف استرااژیک ارکت نکننه 
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