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(تاریخ دریافت –3131/4/31 :تاریخ تصویب)3131/7/4 :

چکیده
قدرت ملی ،قابلیت یک کشور برای استفادۀ بهینه از سرچشمه های قدرت خویش برای اعمال اراده
و تحصیل منافع ملی است .افزایش قدرت رقابت و حوزۀ نفوذ هر کشور در عرصۀ جهانی حاصل
ارتقای مؤلفههای قدرت ملی است .مشاهده میشود رویکرد هوشمندانه به سرچشمههای قدرت از
جمله فناوری هسته ای به تولید قدرت ملی ،وزن ژئوپلیتیکی ،گسترش حوزۀ نفوذ و ارتقای جایگاه
جهانی ایران بینجامد و سبب جهشی در حل چالشهای ژئوپلیتیکی و سیاسی ایران شود .ردهبندی
قدرت ملی دولتهای مختلف یک کشور ،شناخت آنها را تسهیل و تعامالت ملی را شفافتر
میسازد و مردم را در راه تحقق اهداف ملی و صیانت از منافع ملی یاری خواهد رساند .پژوهش
حاضر با نگرشی تحلیلی-تبیینی و استفاده از روشهای محاسبۀ قدرت ملی و تصمیمگیری
چندشاخصۀ جبرانی در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا دستیابی به فناوری هستهای در
ادوار مورد پژوهش به بهبود مؤلفۀ سیاسی قدرت ملی ایران منجر شده است؟ نتایج مؤید این
رهیافت مدبرانه است.

واژههای کلیدی
آنتروپی ،امنیت ،انرژی هستهای ،تصمیمگیری چندشاخصۀ جبرانی ،وزن ژئوپلیتیکی.

 .3نویسندۀ مسئول

Email: hkarimifard@yahoo.com
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مقدمه
جمهوري اسالمی ایران با توجه به موقعیت حساس استراتژیک و ژئوپلیتیک خود ناگزیر است
ضمن توجه و تقویت جنبههاي مختلف قدرت سخت (توان نظامی و اقتصادي) ،به تقویت
ابعاد قدرت نرم خود نیز بپردازد (پیشگاهیفرد و همکاران .)333 :3130 ،امروزه قدرت علمی و فناوري
بر تمام مؤلفههاي قدرت ملی از جمله مؤلفة سیاسی سایة گسترده افکنده است .علم و فناوري
هستهاي از مهمترین بنیانهاي پیشرفت و ابزار جدي رقابت در عرصههاي مختلف است.
فناوري هستهاي ،میدانی است که تکاپو در آن ،حوزههاي گستردهاي از دیگر علوم را متأثر
میسازد .دسترسی به فناوري هستهاي ،بهعنوان یک پارادایم ،موجب توسعة مرزهاي
ژئوپلیتیکی ایران شده و چالشهاي ژئوپلیتیکی و سیاسی ایران در منطقة جنوب غرب آسیا و
خلیجفارس را که در دهههاي اخیر تابعی از کاهش یا افزایش قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی
ایران بوده است ،متحول میکند

(احمديپور و همکاران:3131 ،

 .)3نظر به حیثیتبخش بودن،

توانمندساز بودن و ثروتآفرینی فناوري هستهاي و همچنین قرار گرفتن در هر سه اولویت
الف ،ب و ج سند نقشة جامع علمی و افق  3404کشور (سند نقشة جامع علمی کشور،)33-13 :3133 ،
پژوهشگر در نظر دارد با استفاده از هفت متغیر مؤلفة سیاسی ،شامل امنیت انرژي ،امنیت
زیستمحیطی ،تعهدات هستهاي دولت ،تهدید امنیت کشور ،استقالل در فناوري هستهاي،
محدودیت در تحقیق و توسعة هستهاي ،جایگاه کشور نسبت به آستانة هستهاي شدن ،به
سنجش آثار سیاسی حاصل از فناوري هستهاي در قدرت ملی جمهوري اسالمی ایران در
بازههاي زمانی مختلف (= G0 ،1980-17 = G8 ،1922-88 = G9 ،1908-27= G7 ،1990-02 = G1

 )1919-18بپردازد ،و به ترسیم تصویري نزدیک به واقعیت از قدرت ملی جمهوري اسالمی
ایران مبادرت ورزد .پرسش این است که آیا دستیابی به فناوري هستهاي سبب تقویت مؤلفة
سیاسی قدرت ملی جمهوري اسالمی ایران میشود؟ بهنظر میآید که دستیابی به فناوري و
صنعت هستهاي بهعنوان شاخص توسعه ،سبب ارتقاي قدرت ملی ،وزن و منزلت ژئوپلیتیکی
ایران خواهد شد .نوآوري پژوهش حاضر ،کمیسازي و سنجش آثار سیاسی حاصل از فناوري
هستهاي در قدرت ملی جمهوري اسالمی ایران ،در بازههاي زمانی پنجگانه است.
مفهوم قدرت
دیوید جابلنسکی مینویسد :قدرت عبارت ا ست از استطاعت ،توانایی یا قابلیتی که به دارندۀ
آن ،قوۀ تأثیرگذاري بر رفتار سایر بازیگران را در جهت اهدافش میبخشد (Jablonsky 1997:

) .34-54در تحلیل قدرت در روابط بینالملل ،رویکرد سنتی بر قدرت عناصر ملی ۱متکی است؛

1. Elements of National power
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که میزان قدرت کشورها را برحسب عواملی همچون جمعیت ،سرزمین ،رفاه مادي ،میزان
نیروي نظامی و قدرت دریایی محاسبه میکنند .اما بهتدریج از نیمة دوم قرن بیستم ،رویکرد

قدرت رابطهاي ۱رهیافت قبلی را با چالش روبهرو کرد .رویکرد قدرت رابطهاي بهعنوان نوعی
از علیت توضیح داده میشود که در رابطه با قدرت ،رفتار بازیگر «الف» موجب تغییر در رفتار
بازیگر «ب» میشود .تغییر رویکرد از مفهوم قدرت بهعنوان منابع مادي ،به قدرت بهعنوان
نوعی رابطه ،موجب تحول در تحلیلهاي قدرت شد .از دیدگاه جوزف ناي قدرت بهعنوان
برخورداري از منابع ،جذابیت بیشتري براي آنها دارد؛ چون قدرت را واقعیتر و ملموستر
نشان میدهد (وحیدي.)130 :3133 ،

مفهوم قدرت ملی
قدرت ملی به معناي ژئوپلیتیکی آن ،یک ویژگی جمعی براي آحاد یک ملت را بیان میکند و
همزمان بهعنوان یک ویژگی فردي در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی مییابد.
هنگامیکه به قدرت در چارچوب یک جامعه نظاره شود ،قدرت عمومی و کلی آنها نتیجة
برایند تواناییهاي آن جامعه است .با این تعریف ،مجموعه انسانهایی که ملتی را تشکیل دهند
و در قامت یک کشور تشکل سیاسی یابند ،داراي قدرتی میشوند که از برایند قواي
ترکیبشدۀ آنها بهدست میآید که میتوان از آن بهعنوان قدرت ملی آن کشور یا ملت یاد کرد.
چنین قدرتی حاصل آمیختن و جمع جبري ابعاد مثبت و منفی اجزا و پایههاي قدرت آن کشور
است ،پس پویاست و در قیاس با کشورهاي دیگر قابل فهم و درک میگردد

(حافظنیا و

همکاران.)47 :3133،

مبانی و سرچشمههای قدرت ملی
قدرت ملی داراي سرچشمههاي متنوعی است که به تولید قدرت ملی میپردازند .اجزاي
محوري تشکیلدهندۀ قدرت ملی کشورها در قلمروهاي مختلفی قرار دارند .دانش ژئوپلیتیک
که به مطالعه و سنجش قدرت ملی کشورها میپردازد ،به تمام این اجزا توجه دارد .پارهاي از
عناصر قدرت نقشی محوري ،و بعضی بهطور ثانوي مطرح و مؤثرند .مؤلفههاي قدرت ملی به
شکل کمی و کیفی وجود دارند ،پس متغیرهاي هریک از مؤلفههاي موردنظر امکان دارد جنبة
کمی یا کیفی پیدا کنند (روشندل70:3174 ،؛ تیلور.)11 :3334 ،
محاسبه و سنجش قدرت ملی
سنجش مؤلفة سیاسی قدرت ملی و طراحی معادلهاي که با آن بتوان بین وضع یک کشور در
1. Relational Power
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چند دورۀ متفاوت مقایسه بهعمل آورد ،بسیار دشوار اما بااهمیت و عبرتآموز است .در
ارزیابی مؤلفة سیاسی قدرت ملی ،میتوان با تأکید روي یک شاخص بهعنوان مالک سنجش
به ارزیابی آن پرداخت ،که به آن رویکرد تکشاخصه گویند .مهمترین ایراد به رویکرد
تکشاخصه ،نگرش محدود به مؤلفة سیاسی قدرت ملی است .روش دیگر ،بهکارگیري چند
شاخص ،ترکیب آنها و طراحی یک شیوۀ چندشاخصه است .طراحی شیوههاي ترکیبی توسط
اندیشمندان شامل مدلهاي ریاضی و مفهومی است

(پیشگاهیفرد و همکاران:3131،

 .)3فنون

چندشاخصه ،معروفترین شاخة تصمیمگیريهاست که بهمنظور انتخاب بهترین گزینه یا
رتبهبندي گزینههاي موجود بهکار میروند .در این شیوهها معموالً دادههاي مربوط به گزینهها
از منظر نمادهاي مختلف در یک ماتریس نمایش داده میشود .فنون تصمیمگیري چندشاخصه

۱

دو دستهاند :جبرانی ۲و غیرجبرانی .۳در شیوههاي جبرانی ،مبادلة بین نمادها مجاز است؛ یعنی
دگرگونی و نقصان در یک نماد را تغییري مخالف در نماد یا نمادهاي دیگر میتواند مرتفع
سازد (پورطاهري .)13 :3133 ،این پژوهش از شیوۀ تصمیمگیري چندشاخصة جبرانی با استفاده از
روابط ریاضی حاکم بر روش مجموع سادۀ وزنی ٤و از تکنیک آنتروپی تعدیلشده براي
وزندهی به نمادها بهره برده است.
تعیین وزنها با استفاده از روش آنتروپی
در شیوههاي تصمیمگیري و اولویتبندي گزینهها براساس نمادهاي پیشنهادي ،بحث وزنها
بسیار مهم است .اگر بهطور طبیعی ،وزن نمادها مشخص است (تأثیر نمادها بهطور یکسان در
میزان برتري گزینهها مؤثر باشد) ،همین وزنها را در ارزیابی منظور میکنیم ،در غیر این
صورت باید به کمک خبرگان یا از طریق شیوههاي وزندهی براي تعیین وزن هریک از نمادها
اقدام کرد (قاضی نوري و طبابائیان .)1 :3134 ،نمادهاي ماتریس تصمیمگیري ایجادشده ،بهطور قطع
در قدرت ملی تأثیر یکسانی ندارند .براي مشخص شدن میزان تأثیر هریک از نمادها بر قدرت
ملی ،نیازمند تعیین وزن آنها هستیم.
شیوۀ آنتروپی تعدیلشده براساس اطالعات ملموس ،در این پژوهش براي وزندهی به
نمادها انتخاب شد .این شیوه براساس میزان تفرق مقادیر نمادها ،وزنهاي مربوط را ارزیابی
میکند .به این مفهوم که پراکندگی بیشتر ،وزن بیشتر و برعکس پراکندگی کمتر ،وزن کمتر را
ایجاد میکند .آنتروپی استعداد آن را دارد تا اگر ارزیابی اولیهاي از اهمیت نمادها وجود داشت،
1. Multiple Attribute Decision Making
2. Compensatory
3. Non compensatory
4. Simple Additive Weight
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آن را لحاظ ،و اوزان حاصل از الگو را تعدیل کند .پس این شیوه سه مرحله دارد .3 :مشخص
کردن میزان اهمیت نمادها با استفاده از تکنیک آنتروپی؛  .1تعیین اهمیت نمادها از نظر
تصمیمگیرندگان؛  .1تعدیل اوزان حاصل از دو روش قبل (پیشگاهیفرد و همکاران.)11 :3131 ،
تبدیل شاخصهای کیفی به کمی
در تصمیمگیري چندشاخصه ،هر گزینه بهوسیلة دو نوع شاخص وصف میشود؛ شاخص کمی
و شاخص کیفی .در این پژوهش براي استخراج مقادیر نمادهاي کمی به بانکهاي اطالعاتی
نهادهاي ملی ،پایگاههاي اینترنتی و کتابها رجوع شد و ارقام مربوط استخراج و در جدول
مربوط درج شد .براي احصاي نظر خبرگان دربارۀ هریک از متغیرهاي کمی و کیفی با رعایت
اصول مطالعات دوسوکور 3و با توزیع در مجموع هفتاد پرسشنامه در بین استادان ،دانشجویان
دورههاي دکتري ،کارشناسی ارشد ،مهندسان و متخصصان و خبرگان مرتبط با هر موضوع ،از
آنها تقاضا شد به هر پرسش ،پاسخی عددي بین یک تا نه بدهند .در پایان ،پاسخهاي مربوط به
کمک نرمافزار اس-پی-اس-اس ) (SPSSنسخة بیستودوم تجزیهوتحلیل شد و نتایج بههمراه
خطاي استاندارد مربوط استخراج و در جدول پیشبینیشده درج شد .در ضمن ،میزان روایی و
پایایی پرسشنامهها با محاسبة ضریب آلفاي کرونباخ سنجش و تأیید شد.
تبدیل مقادیر به امتیاز
از مؤثرترین و در عین حال دشوارترین مراحل سنجش نمادهاي مؤلفة سیاسی قدرت ملی،
مرحلة همسانسازي و بهعبارت دقیقتر استانداردسازي شیوۀ امتیازدهی به نمادهاست ،تا
ترکیب کردن ،سنجش و مقایسة نمادها تسهیل شود .ازاینرو براي تبدیل مقادیر متغیرها به
امتیاز بنا به ضرورت میتوان از روشهاي زیر بهره برد (حافظنیا:)14 :3131 ،
 .3روش سهم درصد :در این روش ،امتیاز هر گزینه بر مبانی سهم آن گزینه از مجموع
مقدار متغیر موردنظر است؛  .1روش شاخصسازي (شاخص موریس)؛  .1روش قراردادي؛ و
 .4روش امتیاز خود متغیرها (حافظنیا.)103 :3131 ،
شاخصهای سیاسی
 .1امنیت انرژی (شاخص کمی با جنبۀ مثبت) :با دگرگونی گفتمان ژئواستراتژیک به
ژئواکونومیک بهویژه از دهة آخر قرن بیستم میالدي و فزونی نقش اقتصاد در پهنة مراودات
 .3مطالعات دوسوکور معموالً در مورد انسان به انجام میرسند ،عواملی که میتوانند موجب منحرف شدن آزمایش شوند ،از
دید شرکتکننده و مسئول آزمایش مخفی میمانند .این شیوه براي دستیابی به استاندارد باالتر علمی انجام میگیرد.
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بینالمللی ،ژئوپلیتیک انرژي که به مطالعة تأثیرات جنبههاي مختلف انرژي بر سیاستگذاري،
تصمیمگیري ،افزایش توانمندي و مناسبات گوناگون ملتها و دولتها میپردازد ،و همینطور
امنیت آن ،از موقعیت برجستهاي در عرصة جهانی برخوردار شده است
سادات .)303 : 3131،از مهمترین ابعاد تمایز زندگی نوین انسان با قرنهاي گذشته در بستر

(ولیزاده و هوشی

دستاوردهاي بشري ،گسترش سریع صنعت و فناوري و در نتیجة آن ارتقاي سطح رفاه در
زندگی مردم است .این پدیده سبب شد که کشورهاي توسعهیافته و در حال توسعه بهتناسب
شرایط ویژۀ خود براي اجراي برنامههاي آتی ،نیاز بیشتري به حاملهاي انرژي بهویژه انرژي
الکتریکی داشته باشند .عوامل و نهادهاي مختلفی در متعادلسازي عرضه و تقاضاي حاملهاي
انرژي در سطح ملی مؤثرند و بیتوجهی به تأثیرات متقابل این قسمتها میتواند براي جامعه
تاوان سنگینی بهبار آورد .ازکارافتادگی محدود مؤسسات صنعتی ،افزایش خطر سرمایهگذاري
در حوزۀ صنعت ،ایجاد نقصان در عملکرد وسایل برقی خانگی و تجاري ،اخالل در امور
روزمرۀ اجتماعی تنها شمهاي از آثار مخرب عدم امنیت در عرضة انرژي است
همکاران.)344 : 3131 ،

(اسالمی اندارگلی و

با توجه به اینکه نیروگاههاي تولید برق کشور بیشتر از حاملهاي انرژي فسیلی استفاده
میکنند ،باید تالش کرد تا در صورت وقوع هر نوع اخالل ،بتوان بالفاصله خسارات وارده را
جبران و نیاز مصرفی حاملهاي مورد استفاده در تولید برق را تأمین کرد .یکی از این
راهکارها ،متنوعسازي تولید انرژي برق از طریق سایر حاملهاي انرژي از جمله انرژي
هستهاي است .از متغیرهاي کمی بسیار مؤثر بر امنیت انرژي میتوان میزان ذخایر طبیعی انرژي
و همینطور پایداري و ایمنی و هزینههاي کمتر را نام برد .هزینة امنیت عرضة انرژي ،هزینة
فرصتی است که یک کشور بهمنظور تولید برق با توجه به احتمال اختالالت عرضه در طول
مدت زمان مشخص باید بپردازد .ذخیره و موجودي انرژي در یک کشور هزینههاي اختالالت
عرضه را کاهش میدهد .ضرورت استفاده از انرژي هستهاي ،هم از نظر راهبردي و هم از
جنبة اقتصادي در بسیاري از کشورها در مرحلة توسعه

است (اسالمی اندارگلی و همکاران 341 : 3131 ،و

 .)343در این پژوهش براساس مطالعات دانشگاه استنفورد و محاسبات تکمیلی سازمان انرژي
اتمی ایران ،نیاز کشور به انرژي هستهاي در شرایط رشد اقتصادي حداقل ،یعنی رشد زیر 1
درصد ،شش هزار مگاوات است (آبنیکی اندیشکدۀ راهبردي تبیین .)3134 ،این موضوع به دو دلیل
محور محاسبات این پژوهش در سنجش میزان امنیت انرژي بهوسیلة تولید انرژي هستهاي بوده
است .3 :اضافه شدن یک حامل انرژي غیرفسیلی به حاملهاي سنتی انرژي؛  .1ذخیرهپذیري
بیشتر سوخت هستهاي نسبت به سوختهاي فسیلی (امکان ذخیرهسازي سوخت چندین سال
یک نیروگاه هستهاي در استخرهاي آب وجود دارد).
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 .7امنیت زیستمحیطی (شاخص کمی با جنبۀ مثبت) :مسئلة تغییرات آبوهوایی ،از
برجستهترین چالشهاي حقوق جهانی محیط زیست ،و از تهدیدات زیستمحیطی جدي است
که نسل کنونی با آن روبهروست؛ که امنیت ،صلح جهانی و عدالت زیستمحیطی را با چالش
روبه رو ساخته است .این به تمام معنا ،یک تهدید است که توجه به آن الزامی است (تقوي و
طیبی:3133 ،

 .)333-311امروزه مفهوم امنیت تنها به قلمرو سیاسی یا نظامی محصور نیست و

مفهومی گسترده دارد .بررسی تأثیر متقابل امنیت ملی کشورها از مسائل زیستمحیطی ،از
جمله قلمروهایی است که در سالهاي اخیر مورد توجه صاحبنظران بوده است ،چون برخی
حوادث زیستمحیطی بهگونهاي بر امنیت ملی کشورها و نواحی مورد وقوع اثر میگذارند که
پیامدي بسیار فراتر از منازعات و مباحث سیاسی را بههمراه میآورند (لطفی و همکاران.)311 :3130 ،
آثار حوادثی مانند خشکسالیهاي اخیر ایران ،گسترش دامنة نفوذ ریزگردها از مرزها به مرکز
کشور ،سونامی ژاپن و ذوب شدن یخهاي قطبی ،نمونههاي ملموسیاند که پژوهشگر را به
اهمیت و عمق اثر این حوزه هدایت میکند؛ ازاینرو در این پژوهش مورد توجه بوده است و
نقش مثبت فناوري هستهاي در این خصوص ،مورد سنجش قرار گرفته است .محاسبات نشان
داد تولید  30-10درصد برق هستهاي در ایران ،سبب کاهش انتشار دياکسیدکربن در بخش
انرژي به مقدار  3/1 -33/1درصد میشود (عبدلی و دریابیگی زند .)313 :3131 ،در بین آالیندههاي
حاصل از نیروگاههاي تولید برق ،گاز دياکسیدکربن ( )CO2بیشترین حجم را داراست،
ازاینرو از سایر آالیندهها بهرغم اهمیت آنها چشمپوشی شد و به تبعیت از نهادهاي جهانی
نقطة اثر این سنجش ،حجم این آالینده قرار داده شد ،زیرا کاهش دياکسیدکربن به کاهش
سایر آالیندههاي همزاد منجر خواهد شد .تجارت انتشار کربن یک شیوۀ مبتنی بر بازار براي
مهار آلودگی از طریق پیشنهاد مشوقهاي اقتصادي براي کاهش انتشار آالیندههاست .در
تجارت کربن ،حق یا سهمیة انتشار براي رسیدن به حد انتشار معینشده ،خرید وفروش
میشود (نودل.)37 :3131،
نظر به میزان تولید برق هستهاي در بازههاي زمانی مختلف ،و با لحاظ کردن میانگین
شاخص تولید و انتشار گاز دياکسیدکربن در بخش نیروگاههاي فسیلی ایران به ازاي هر
کیلووات ساعت در بازه هاي زمانی مورد مطالعه ،چنانچه میزان برق تولیدي در بازۀ زمانی ،G4
معادل  3،311،137/3گیگاوات ساعت باشد (ترازنامة انرژي ایران ،)131 :3131 ،با توجه به انتشار
 133/14گرم گاز دياکسیدکربن به ازاي هر کیلووات ساعت برق تولیدي ،میانگین تولید
ساالنة گاز دياکسیدکربن از بخش نیروگاهی ایران در بازۀ  G4معادل 313/141/113/741
کیلوگرم محاسبه شد ،که با درنظر گرفتن تولید  1710/1گیگاوات ساعت برق هستهاي در این
مقطع ،از تولید  137/113/033کیلوگرم آالیندۀ دياکسیدکربن در این بازه جلوگیري شده است.
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این حجم از طریق معادلة سهم درصد برابر با 0/113درصد است؛ همچنین در بازۀ زمانی ،G1
عدم تولید آالیندۀ دياکسیدکربن معادل  3/131درصد محاسبه شد.
 .9تعهد دولتها (شاخص کمی با جنبۀ مثبت) :نظر به حیثیتبخشی و اهمیت موضوع
تعهدپذیري دولتها در عرصة جهانی ،بهویژه تعهدات هستهاي ،لحاظ کردن عنصر تعهد در
این پژوهش ضروري است .عضویت در هر کدام از کنوانسیونها و پروتکلهاي هستهاي
میتواند براي امنیت کشور امتیاز داشته باشد؛ ازینرو به ازاي عضویت در هریک از این
کنوانسیونها یک نمره درنظر گرفته شد .کنوانسیونها و پروتکلها عبارتاند از :قانون پیمان
بینالمللی منع گسترش سالحهاي هستهاي ،کنوانسیون اعالم فوري حوادث هستهاي،
کنوانسیون ایمنی هستهاي ،کنوانسیون کمکرسانی بههنگام وقوع حادثة هستهاي یا فوریت
رادیولوژیک ،کنوانسیون وین در خصوص مسئولیت مدنی در قبال خسارات هستهاي و
پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی انرژي اتمی.
 .8شاخص استقالل در فناوری هستهای (شاخص کیفی با جنبۀ مثبت) :اگر ارتقاي کمی
و کیفی فعالیتهاي اتمی-هستهاي را به توسعة اتمی -هستهاي تعریف کنیم ،انجام پژوهش در
حوزههاي گوناگون علوم اتمی-هستهاي ،وجود گروههاي علمی و فنی مختلف در دانشگاهها و
پژوهشگاهها ،پذیرش و تربیت دانشجویان و کارشناسان در حوزههاي مختلف علوم اتمی-
هستهاي ،همچنین ایجاد تأسیسات و تجهیزات اتمی-هستهاي از جمله نشانههاي پیشرفته بودن
یک کشور در علوم و فنون اتمی-هستهاي است .نکتة کلیدي ،افتراق بین فناوري و صنعت
است .قلمرو فناوري ،بیشتر نرمافزاري است که از اشراف بر علوم محض آغاز شده ،و با
کاربردي سازي و مرتبط ساختن آنها با یکدیگر ،به تولید ابزار یا ماده در مقیاس آزمایشگاهی یا
نیمهصنعتی منتهی میشود ،درحالیکه حوزۀ صنعت ،سختافزاري است و به نمایش عینی
علوم و فناوري و تولید محصول توجه دارد .یک کشور میتواند داراي فناوري باشد ،لیکن به
صنعت آن نپردازد ،چون علل تأثیرگذار بر تبدیل فناوري به صنعت ،در ویژگیها و
زیرساختهاي صنعتی ،اقتصادي ،اجتماعی و حتی فرهنگی نهفته است .از سوي دیگر ،داشتن
یک صنعت به معناي دارا بودن فناوري نیست .صنعت مونتاژ ،مثال روشن چنین مفهومی است
.زمانی یک کشور در زمینة اتمی -هستهاي توسعه یافته است که هم فناوري و هم صنعت
هستهاي را دارا باشد .همچنین بین دو مفهوم تولید و استفاده از علم افتراق هست .چون قلمرو
تولید علم ،فناوري یا ایجاد صنعت ،با قلمرو استفاده از علم ،فناوري و صنعت متفاوت است.
توسعهیافتگی اتمی-هستهاي زمانی فراهم میشود که یک کشور در تولید علم ،فناوري و
صنعت گام نهاده باشد ،نه اینکه تنها استفادهکننده از آنها باشد .واضح است که کشورهاي
توسعهیافتة هستهاي که در ابعاد سختافزاري و نرمافزاري هستهاي پیشرفت کردهاند ،بسیار
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اندک هستند .جمهوري اسالمی ایران با تدابیر گسترده در هر دو بعد نرمافزاري و سختافزاري
ترقی کرده و در این زمینه دستاوردهاي ارزشمندي حاصل کرده است

(غریبآبادي،

.)117 :3137

بهنظر میرسد یکی دیگر از عواملی که سبب شد ایران به سمت فناوري صلحآمیز هستهاي
سوق داده شود ،ایدئولوژي است .ایدئولوژي ،نظام فکري و عقیدتی است که قابل اعمال بر
واقعیتهاي خارجی است .ایدئولوژي کارکردهایی دارد؛ از جمله میتواند موجب تقویت
روحیة ملی شود .ایدئولوژي در صورت وجود اختالفهاي فرهنگی ،نژادي و قومی ،عاملی
وحدتبخش است .ایدئولوژي عنصر تشکیلدهندۀ قدرت ،معیارها و ضوابط مشخص و معینی
را در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد تا براساس آن چارچوب هدفها و منافع ملی خویش
را ترسیم کنند .برخورداري یک دولت از ایدئولوژي خاص ،بهتنهایی نمیتواند نقش مؤثري در
افزایش قدرت داشته باشد ،بلکه نحوۀ بهرهگیري از این عنصر در باال بردن روحیة ملی و
تجهیز منابع و امکانات حائز اهمیت است

(قوام:3131 ،

 .)71انقالب اسالمی ایران مبتنی بر

ایدئولوژي اسالم انقالبی است و مبناي دینی دارد و هرگونه سلطهپذیري را براساس اصول و
مبانی فقهی اسالم ،مثل قاعدۀ نفی سبیل ،نهی میکند؛ و اصل نه شرقی و نه غربی را محور
سیاست خارجی خود قرار داده است؛ و نظام سلطهجویانه آمریکا و غرب را برنمیتابد که این
امر سبب شده است تمامی منافع آمریکا ،رژیم صهیونیستی و غرب در منطقة استراتژیک
خاورمیانه ،بهخصوص خلیجفارس ،به خطر افتد .با این وصف ،طبیعی است که غرب به
محوریت آمریکا ،با بحرانسازي زنجیرهاي ،جمهوري اسالمی ایران را از بدو پیروزي انقالب
شکوهمند خود در بهمنماه  3117به چالش کشاند؛ چنانکه فشارهاي سیاسی اخیر غرب و
آمریکا ،به بهانة مسائل هستهاي ،ادامة همین چالشهاي مستمر بوده است

(مطلبی3131 ،

.)77:

بهرغم مشکل بودن کمیسازي مفهوم استقالل ،بهنظر میآید این مفهوم قابلیت کمیسازي دارد،
اما این کمیسازي به تعریف پژوهشی مستقل نیاز دارد ،ازاینرو نظر به اهمیت استقالل در
فناوري هستهاي ،با دریافت نظر خبرگان تحت عنوان شاخصی کیفی ،فقط به سنجش آن اکتفا
شد.
 .0پذیرش محدودیت در تحقیق و توسعه (شاخص کیفی با جنبۀ منفی) :پس از
شکست پروژۀ برچیدن صنعت اتمی-هستهاي در ایران ،غرب به رهبري آمریکا و همدستی
متحدان منطقهاي تالش کردهاند که حداقل این سرچشمة قدرت را به شکلی محدود سازند که
از آن ،به سد توسعة هستهاي ایران یاد میشود؛ ازاینرو اهمیت فوقالعاده دارد و در شاخصی
منفی و کیفی مورد سنجش قرار گرفت .نکتة کلیدي براي محاسبة این نوع شاخصها این است
که چون نمرات در پرسشنامه بهصورت مثبت درنظر گرفته شدهاند ،براي جلوگیري از اشتباه
در محاسبه باید نمرات را وارونه ثبت کرد ،یعنی گزینهاي که نمرۀ نه گرفت ،به یک بدل شود.
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 .7جایگاه ایران نسبت به آستانۀ هستهای شدن (شاخص کیفی با جنبۀ مثبت) :تجربة
ایران در دو جنگ جهانی ،جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق ،تحرکات نظامی آمریکا و اسرائیل
در کشورهاي همسایه ،بر نگرانی امنیتی ایران افزوده است .همچنین رقابتهاي منطقهاي براي
یافتن جایگاه و نفوذ برتر منطقهاي ،ایران را به مسیر هستهاي شدن متمایل کرد .کسب دانش
صلحآمیز هستهاي و پیشبینی دیگر موفقیتهاي آن ،نقش مهمی را در توازن قدرت منطقهاي
به سود ایران ایفا خواهد کرد (آدمی و کشاورز مقدم .)107 :3131 ،بنابراین وقتی قرار گرفتن در مسیر
هستهاي شدن براي ایران بازدارندگی ایجاد میکند ،چگونه میتوان از سنجش چنین شاخصی
چشمپوشی کرد؛ ازاینرو این نماد در قالب یک شاخص کیفی مثبت مورد سنجش قرار گرفت.
 .2تهدید امنیت (شاخص کمی با جنبۀ منفی) :با توجه به الزامآور بودن پارهاي از
مصوبات شوراي امنیت سازمان ملل متحد بهویژه قرار گرفتن در ذیل فصل هفتم منشور ملل
متحد و معرفی کشوري به اخالل در امنیت جهانی و با توجه به این نکته که این مصوبات
میتواند تکیهگاهی براي مداخلة کشورهاي قدرتمند در امور داخلی کشورها باشد ،ضمن توجه
به این واقعیت که بخش چشمگیري از مصوبات این شورا از محور عدالت فاصله دارد ،لیکن
بهدلیل افزایش خطر مداخالت خارجی بهناچار باید آنها را در محاسبات لحاظ کرد.
مراحل انجام پژوهش
نخست جداول طراحی ،ستونها ،گزینهها یا بازههاي زمانی و سطرها شاخصهاي مؤلفة
سیاسی را تشکیل داد .سپس مقادیر احصاشده از منابع مختلف اطالعاتی در ذیل گزینهها درج
شد و بدینوسیله جدول یا ماتریس تصمیمگیري سیاسی با مرتبة  1×7ایجاد شد.
جدول  .1درج مقادیر شاخصهای حوزۀ سیاسی (یافتۀ پژوهش)
سال

سال

سال

سال

سال

ادوار موردبررسی

11-17

13-71

77-34

31-31

31-34

امنیت انرژي

-

-

-

%0/01

%0/143

امنیت زیستمحیطی

-

-

-

%0/113

%3/131

تعهدات هستهاي دولت

1

1

1

1

1

استقالل در فناوري هستهاي

3/14±0/3

4/31±0/1

1/33±0/1

7/7±0/1

7/7±0/1

محدودیت در تحقیق و توسعه

3/01±0/1

1/31±0/4

1/11±0/1

1/13±0/4

1/33±0/1

نزدیکی به آستانة هستهاي

3/11±0/1

7/13±0/1

1/33±0/1

3/34±0/3

4/11±0/3

تهدید امنیت ملی

-

-

-

7

0

شاخصها
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در مرحلة سوم ،مقادیر احصاشده به امتیاز بدل شد و بهصورت ماتریسی با ابعاد  1×7درآمد.
جدول  .7تبدیل مقادیر شاخصهای حوزۀ سیاسی به امتیاز (یافتۀ پژوهش)
سال

سال

سال

سال

سال

سالهاي مورد بررسی

11-17

13-71

77-34

31-31

31-34

امنیت انرژي

-

-

-

%0/1

%1/11

امنیت زیستمحیطی

-

-

-

%1/31

%13/11

تعهدات هستهاي دولت

%10

%10

%300

%300

%300

استقالل در فناوري هستهاي

3/14

4/31

1/33

7 /7

7 /7

محدودیت در تحقیق و توسعه

0/34

1/37

1/44

1/11

1/33

نزدیکی به آستانة هستهاي

3/11

7/13

1/33

3/34

4/11

تهدید امنیت ملی

-

-

-

3

3

شاخصها

در مرحلة چهارم ،مقادیر شاخصها بیوزن ( )Normalizedشدند.
جدول  .9درج مقادیر بیوزن شده شاخصهای حوزۀ سیاسی (یافتۀ پژوهش)
سالهاي مورد بررسی

سال

سال

سال

سال

سال

شاخصها

11-17

13-71

77-34

31-31

31-34

امنیت انرژي

0

0

0

0/073

3

امنیت زیستمحیطی

0

0

0

0/137

3

تعهدات هستهاي دولت

0/1

0/1

3

3

3

استقالل در فناوري هستهاي

0/131

0/113

0/301

3

3

محدودیت در تحقیق و توسعه

0/343

0/331

0/133

3

0/11

نزدیکی به آستانة هستهاي

0/374

0/311

0/713

3

0/471

تهدید امنیت ملی

0

0

0

0/333

3

در مرحلة پنجم توزیع احتمال گسسته براي هریک از گزینهها به ازاي هریک از
شاخصهاي هفتگانة مؤلفة سیاسی قدرت ملی محاسبه شد .در مرحلة ششم میزان عدم
اطمینان یا ضدآنتروپی براي هر کدام از شاخصهاي هفتگانه محاسبه شد .در مرحلة هفتم
میزان آنتروپی یا درجة انحراف از اطالعات ایجادشده براي هریک از شاخصهاي هفتگانه
محاسبه شد.
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در مرحلة هشتم وزن آنتروپی یا درجة اهمیت نسبی شاخصهاي هفتگانه براساس
اطالعات عینی محاسبه شد.
جدول  .8وزنهای آنتروپی شاخصهای حوزۀ سیاست (یافتۀ پژوهش)
شاخصها

IN1

IN7

IN9

IN8

IN0

IN7

IN2

وزن آنتروپی

5/978

5/701

5/518

5/579

5/581

5/578

5/958

 IN3تا  IN7یعنی شاخصهاي هفتگانه یک تا هفت مؤلفة سیاسی قدرت ملی.
در مرحلة نهم با تکیه به قضاوت خبرگان ،اهمیت نسبی شاخصهاي هفتگانه محاسبه
شد.
جدول  .0وزن شاخصهای حوزۀ سیاست براساس نظر خبرگان (یافتۀ پژوهش)
شاخصها

IN1

IN7

IN9

IN8

IN0

IN7

IN2

وزن خبرگان

5/127

5/180

5/189

5/177

5/119

5/107

5/157

در مرحلة دهم با استفاده از وزن آنتروپی و وزن حاصل از قضاوت خبرگان ،وزن آنتروپی
تعدیلشده محاسبه شد.
جدول  .7وزنهای آنتروپی تعدیلشدۀ شاخصهای حوزۀ سیاست (یافتۀ پژوهش)
شاخصها
وزن آنتروپی
تعدیلشده

IN1

IN7

IN9

IN8

IN0

IN7

IN2

5/925

5/918

5/519

5/518

5/591

5/571

5/712

در مرحلة یازدهم با استفاده از وزن آنتروپی تعدیلشدۀ حاصل براي هر کدام از
شاخصهاي هفتگانه ،و مقدار بیوزنشدۀ هریک از گزینهها ،رتبة هر کدام از گزینهها بهازاي
هر شاخص محاسبه شد و در مرحلة دوازدهم با جمع جبري نمرات کسبشدۀ هریک از
گزینهها بهازاي هریک از شاخصهاي هفتگانة مؤلفة سیاسی ،رتبة هر کدام از گزینهها در
مؤلفة سیاسی قدرت ملی مشخص شد .در مرحلة سیزدهم رتبة گزینههاي مختلف ،بهترتیب
کاهشی مرتب شد ،تا تغییرات قدرت ملی حاصل از فناوري هستهاي در حوزۀ سیاست نمایش
داده شود.

آثار سیاسی فناوری هسته ای بر قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران

789

بررسی نتایج روایی و پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ
بررسی روایی پرسشنامه ها با توجه به اهداف ،فرضیات و سؤاالت تحقیق با استفاده از نظر
خبرگان براي کمک به بهبود روایی ابزار اندازهگیري ،همینطور قابلیت اعتماد یا پایایی
پرسشنامهها انجام گرفت ،و ضریب آلفاي کرونباخ  77درصد براي پرسشنامهها بهدست آمد،
که گویاي همبستگی درونی بین سؤاالت و قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامههاست.
نتیجه
سنجش جایگاه مؤلفة سیاسی قدرت ملی حاصل از فناوري هستهاي در ادوار مختلف و مقایسة
آنها با یکدیگر ،کاري دشوار ،لیکن ضرورتی پندآموز و هدایتگر است .این امر عالوهبر
احتساب و مقایسة برایند شاخصهاي دخیل ،به الگویی دقیق و کارامد براي سنجش و ارزیابی
قدرت ملی نیاز دارد و میتواند کلید حل بسیاري از مشکالت در مسائل موجود باشد .ازاینرو
با استفاده از شیوۀ تصمیمگیري چندشاخصة جبرانی ،رتبهبندي قدرت ملی دورههاي موردنظر
انجام گرفت .یکی از تأثیرگذارترین بحثها در سنجش قدرت ملی ،انتخاب شاخصهاي مؤثر
بر قدرت ملی است و باید در انتخاب آنها ،نهایت دقت را داشت .در این پژوهش هفت نماد
کمی و کیفی با جنبههاي مثبت و منفی انتخاب شدند .مقایسة نتایج سطح وزنهاي آنتروپی
تعدیلشده نشان داد شاخص امنیت انرژي ،امنیت زیستمحیطی ،تهدید امنیت کشور،
محدودیت در تحقیق و توسعة فناوري هستهاي ،آستانة هستهاي شدن ،استقالل در فناوري
هستهاي و در نهایت تعهدات بینالمللی بیشترین تا کمترین رتبه را کسب کردهاند .این پژوهش
نشان داد در سطح اول ،برجستهترین آثار فناوري هستهاي در ایران ،برخالف تصور رایج و
القائات قدرتهاي بزرگ ،بهطور معنادار به مقولة صلحآمیز فناوري هستهاي تعلق دارد که
نتیجة تدابیر مرحلهمند در بومیسازي و استفادۀ هوشمندانه از فناوري هستهاي وارداتی در
راهاندازي تأسیسات هستهاي است .برجستگی شاخص منفی تهدید امنیت کشور نتیجة مواجهة
تبعیضآمیز و سیاست فشار حداکثري دول مستکبر در قبال ایران است .اما سطح دوم ،شاخص
منفی محدودیت در تحقیق و توسعة فناوري هستهاي ،محصول سیاست ناعادالنة دولتهاي
قدرتمند و تدابیر بعضاً غیرحرفهاي برخی از دولتهاي مختلف ایران است .اما جایگاه شاخص
آستانة هستهاي شدن ،اساساً محصول طبیعی پیشرفتهاي صلحآمیز هستهاي ایران است نه
اقدامات هدفمند غیرصلحآمیز .اما در سطح سوم ،جایگاه شاخص استقالل در فناوري هستهاي
بیانگر این حقیقت است که حتی فناوري هستهاي وابسته هم میتواند قدرتآفرین باشد.
شاخص تعهد به معاهدات بینالمللی که انعکاسی از رفتار انسانی و ایدئولوژي ناب حاکم بر
مردم و رهبران ایران است ،بهرغم اهمیت ،بهعلت رفتار تبعیضآمیز دول مستکبر مسلط بر
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مجامع بینالمللی ،بهطور مؤثري راهگشا نبوده است .مقایسة نتایج رتبهبندي ادوار تحت
پژوهش نشان داد ،بازۀ  G1ضمن بهرهبرداري از تسهیالت بازۀ  ،G4با لغو قطعنامههاي فصل
هفتم شوراي امنیت سازمان ملل متحد ،علیه ایران سبب برتري نسبی این بازه شد .برعکس بازۀ
 G4با آثار منفی قطعنامههاي تهدیدکنندۀ امنیت کشور توسط شوراي امنیت سازمان ملل متحد
روبهرست ،ضمن قبول آثار منفی این تهدید ،بهنظر میآید اینگونه تهدیدات بیشترین آثار
امنیتی منفی را براي کشورهایی دارد که توان بازدارندگی ندارند .با توجه به شواهد موجود
بهنظر میرسد ادامة سریع و برقآساي مسیر صلحآمیز هستهاي شدن ،بیشتر امنیتساز است تا
تسلیم شدن در برابر قطعنامهها ،و شاهد این ادعا رژیم سیاسی-اقتصادي خاص کرۀ شمالی
است که بهرغم در پیش گرفتن سیاستهاي مستقل و نپذیرفتن معاهدات هستهاي بینالمللی
تاکنون از تهاجم در امان مانده است .برعکس حکومتهاي دگراندیشی که غرب به عدم توان
بازدارندگی آنها یقین یافته است ،مورد دخالت و تهاجم بیرحمانه قرار گرفتهاند .همچنین
براساس یافتههاي پژوهش ،برتري بازۀ  ،G1نتیجة شاخصهاي امنیت انرژي ،امنیت
زیستمحیطی و برداشته شدن قطعنامههاي فصل هفتم است .اما ادوار پس از پیروزي انقالب
اسالمی تا سال  3134این تالشها با آثار سیاسی مثبت و کامالً ملموس نسبت به ادوار قبل
مواجه است ،اما بهدلیل عدم بروز آثار در سطح عملی ،نه مورد توجه ،و نه مورد تهدید رقبا
بوده است .در نهایت دورۀ  G3با کمترین آثار سیاسی هستهاي مواجه است ،که نتیجة نوپا بودن
این فناوري در آن مقطع است.

نمودار  .1مقایسۀ رتبهبندی ادوار مورد پژوهش در حوزۀ سیاسی
سالهای  80-17 ،22-88 ،08-27 ،90-02و  19-18بهترتیب از  G1تا G5

همسو با نتایج پژوهش حاضر احمديپور و همکاران نشان دادند که دولت ایران براي حل
بحرانهاي پیش رو در خلیجفارس نیازمند قدرت ملی قوي و تقویت وزن ژئوپلیتیکی است که
از راه توسعة همهجانبه و متوازن در ابعاد مختلف اقتصادي ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
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نظامی بهدست میآید .در این میان ،دستیابی به انرژي هستهاي که بیانگر شاخص توسعه است،
کمک بزرگی به تقویت قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی ایران میکند ،زیرا ابزارهاي کنترلی و
توسعه را در اختیار ایران قرار خواهد داد (احمديپور و همکاران .) 31 : ،3131 ،در مقابل اسدي معتقد
است ،نقش مواضع و سیاست خارجی ایران ،در دولتهاي مختلف در قبال کشورهاي منطقه
بهنوبة خود و در مقایسه با تأثیر برنامة هستهاي ایران ،آثار و پیامدهاي بیشتري را در برداشته
است (اسدي .)11-11 :3131 ،ثقفی عامري معتقد است که فناوريهاي مورد استفاده براي مقاصد
صلحآمیز و غیرصلحآمیز هستهاي بسیار به هم نزدیکاند ،ازاینرو انرژي هستهاي به دو مقولة
حیاتی امنیت انرژي و امنیت بینالملل مرتبط است .از طرفی با توجه به سیاست قدرتهاي
بزرگ در استفاده از زرادخانة هستهاي خود بهعنوان عاملی مهم براي حفظ جایگاه خود بهمثابة
قدرت برتر ،جذبة سالحهاي هستهاي بیشتر شده است .این قدرتها براي حفظ انحصار خود
در این فناوري ،به بهانة جلوگیري از اشاعة سالحهاي هستهاي ،از انتقال این فناوري به دیگر
کشورها ممانعت میکنند ( ثقفی عامري . ) 417 : ،3137 ،در مقالهاي به قلم آدمی و همکاران ،ایشان
در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان بر پایة نوواقعگرایی ضمانتهاي امنیتی را ارتقا داد
و تهدیدات امنیتی جمهوري اسالمی ایران را به حداقل رساند؟ مرقوم داشته است :با توجه به
تهدیدهاي ایاالت متحده و چالشهاي موجود در منطقة جنوب غرب آسیا ،بهخصوص از
سوي اسرائیل ،همچنین دشمنی آشکار برخی دولتهاي منطقهاي با ایران همچون عربستان و
حمایت آنان از گروههاي تروریستی ،و تالش ایران بهمنظور کسب قدرت و نفوذ منطقهاي،
بنابراین دستاوردهاي فناوري هستهاي و شکلگیري بازدارندگی هستهاي تنها راه تأمین امنیت
براي جمهوري اسالمی ایران و ارتقاي جایگاه این کشور از نگاه نوواقعگرایی است

(آدمی و

کشاورز مقدم .)130 :3131 ،مقایسة نتایج نهایی پژوهش در خصوص سطح قدرت ملی حاصل از
فناوري هستهاي بهترتیب گویاي بیشترین آثار در بازۀ  ،G1سپس بازۀ ( ،G4البته با جهشی
کمتر از بازۀ  .) G1همینطور در ادوار پس از پیروزي انقالب اسالمی تا سال  3134این
تالشها با آثار سیاسی مثبت و کامالً ملموس نسبت به ادوار قبل مواجه است و در نهایت
دورۀ  ،G3با کمترین آثار سیاسی هستهاي مواجه است؛ این الگو و مندرجات جدول  ،1ضمن
نمایش ارزش تالشهاي درونزا ،فرازوفرودهاي متقابل شاخصهاي بازههاي G4 ،G1و G1را
که تابعی از افزایش و کاهش فشارهاي دولتهاي زورمداراست ،به نمایش گذاشت .از سوي
دیگر ،مسیر ارتقاي قدرت ملی را که اتکا به درون و مواجهة هوشمندانه با فشارهاي خارجی
است ،برجسته ساخت.
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منابع و مآخذ
الف) فارسی
 .3آبنیکی حسین ( .)3134ارزش فناوري هستهاي در افق پیشرفت ایران ،تحلیل ابعاد فنی ،بخش نخست ،تهران :اندیشکدۀ
راهبردی تبیین.
 .1آدمی ،علی؛ کشاورز مقدم ،الهام (« .)3131قابلیت بازدارندگی هستهاي ایران از چشمانداز نوواقعگرایی» ،فصلنامۀ علمی
پژوهشی سیاست جهانی ،سال سوم ،ش  ،3ص .107-117
 .1احمديپور ،زهرا؛ میرشکاران ،یحیی؛ ویسی ،هادي (« .)3131نقش انرژي هستهاي در تغیر وزن ژئوپلیتیکی ایران (با تأکید
بر منطقة خلیجفارس)» ،مدرس علوم انسانی -برنامهریزی و آمایش فضا ،دورۀ  ،37ش  ،3ص .3-33
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