تاثیر تحوالت هسته ای بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
بر اساس مدل سوات
علی عباسی شوازی

1

تاريخ دريافت59/11/11:
تاريخ پذيرش59/10/59:

چکیده
زمينه و هدف :جمهوری اسالمی ايران به عنوان يک حکومت مستقل ،داشتق فنتارری صتل
آمیز هسقه ای را حق مسلم خود می داند اما از آنجا که دسقیابی به اي فنتارری تتاکنون در اخقیتار
قدرت های بزرگ جهانی بوده است ايران در اي مسیر با مخالفت هايی از سوی ايت قتدرت هتا رر
برر است ر اي امر می تواند بر امنیت ملی ايران اثر بگذارد .اي پژرهش قصد دارد تتاثیر تحتوتت
هسقه ای را بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران بررسی نمايد.
روش :در اي پژرهش از چارچوب تحلیلی  SWOTر ررش تحلیلی تاپسیس بهره گرفقته شتده
است .در اي راسقا نلاط قوت ر ضعف داخلی ر فرصت ها ر تهديدات بی المللی برنامته هستقه ای
ايران شناسايی ر با کمک نظرات خبرگتان ر نتر افتزار تاپستیس ارلويتت بنتدی شتده ر در نهايتت
راهبردهايی برای تلويت امنیت ملی ايران ارائه شده است.
نتايج و يافته ها :يافقهها نشان داد جمهوری اسالمی ايران در صورت تلويت نلاط قوت داخلی
ر بهره گیری از فرصقهای بی المللی فرارری خود در پررنده هسقه ای ر کاسق از نلاط ضتعف در
داخ ،ر ملابلة صحی ر خردمندانه با تهديدات بی المللی در اي حوزه می تواند امنیت ملتی ختود
را ارتلا بخشد يا برعکس به راسطة کارآيی نداشق تز در ايت حتوزه هتا امنیتت ملتی کشتور بته
مخاطره بیفقد.

كليد واژه ها
تحتوتت هسقه ای امنیت ملی تحريم تهديد فرصت

 .1اسقاديار علو سیاسی دانشگاه علو انقظامی امی ؛ ايمیaliabbasishavazi@ymail.com ،
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مقدمه
امنیت در بُعد عینی فلدان تهديدات نسبت به ارزشها منافع ر اهداف ر در بُعد ذهنی فلدان
ترس از اينکه اي بنیانهای ملی يعنی ارزشها منافع ر اهداف مورد هجتو فیزيکتی ر ریتر
فیزيکی راقع شوند را مورد سنجش قرار میدهد .امنیت عرصة گسقرده ای را در برمیگیرد
همان گونه که رابرت ماندل حوزه های نظامی اققصادی منابع طبیعی سیاسی ر فرهنگی را
به عنوان ابعاد اصلی امنیت برمیشمارد .همه کشورها برای تحکیم امنیت ملی ختود نیازمنتد
راهکارها ر راهبردهای مقناسب با جغرافیتای سیاستی خودشتان هستقند .جمهتوری استالمی
ايران از اراي ،دهة  11شمسی با طرح پررنده هسقه ای اش در مجامع ر نهادهای بی المللتی
رارد دررة جديدی از ديپلماسی با کشورها ر سازمانهای بی المللی شد .رررد ايتران بته ايت
حوزه موجب قوت گرفق فشارهای مخقلتف سیاستی تحتريمهتای اققصتادی ر تهديتدات
نظامی شد ر بنابراي بديهی است که اي تحوتت بر امنیت ملی کشور تاثیر میگتذارد امتا
مساله اي است که اي تحوتت چگونه بر امنیت ملی تاثیر میگذارند چگونته متیتتوان در
اي رضعیت امنیت ملی کشور را اسقحکا بخشید.
در اي پژرهش برای پاسخ يه اي پرسشها از چارچوب تحلیلتی  SWOTاستقفاده شتد.
در اي ررش نلاط قوت ر ضعف داخلی ر فرصتها ر تهديدات بی المللی فرارری پررندة
هسقه ای جمهوری اسالمی ايران شناسايی شده ر با کمک نخبگتان علتو سیاستی ر ررابت
بی المل ،ر نیز مقخصصان هسقهای ر نیز اسقفاده از ررش تاپستیس ارلويتت بنتدی ر امقیتاز
دهی شدند تا مشخص شود که:
 چگونه میتوان با بهرهگیری از نلاط قوت حداکثر بهره برداری را از فرصتهتا انجتاداد؟)(SO
 چگونه میتوان با بهرهگیری از نلاط قوت اثر تهديدات را حذف کرد يا کاهش داد؟)(ST
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 چگونه میتوان با بهرهگیری از فرصتها نلاط ضعف را تبدي ،به نلطة قوت کترد يتااز شدت آنها کاست؟)(WO
 چگونه میتوان با کاهش نلاط ضعف تاثیر تهديدات را کاهش داده يا آن را حتذفکرد؟ ()WT
دلی ،اسقفاده از ررش تاپسیس نیز اي است که در اکثر موارد تصمیم گیریها رققی مطلوب
ر مورد رضايت تصمیم گیرنده است که تصمیم گیری بر اساس چنتدي معیتار انجتا شتده
باشد .در ررش تاپستیس معیارها يا شاخصهای به کاررفقه بترای ملايسته متیتواننتد دارای
راحتتدهتتای ستتنجش مقفتتارتی بتتوده ر طبیعتتت منفتتی ر مثبتتت داشتتقه باش تند ر متتیتتتوان از
شاخص های منفی ر مثبت به شک ،ترکیبی در اي ررش اسقفاده کرد .بر اساس ايت ررش
بهقري گزينه يا راه ح ،نزديک تري راه ح ،به گزينه مطلوب ر دررتري ِ آنها از راه ح،
ریر مطلوب است .راه ح ،مطلوب نیز راه حلی است که بیشقري ستود ر کمقتري هزينته را
داشقه باشد.
امنيت ملی :مهمتري اهدافی که در امنیت ملی دنبال میشوند عبارتند از :حفظ استقلالل ر
تمامیت ارضی کشور تحلق رفاه مرد ر ثبتات سیاستی حفتظ ر اشتاعة ارزشهتای ملتی-
اعقلادی ر فراهم کردن امکان فرارت خاطر نسبت به تهديدات اجقماعی .بترای تحلتق ايت
اهداف رهیافتهای چندگانه ای رجود دارد که در ادامه به اجمال معرفی میشوند.
الف) رهيافت رئاليستی :در اي رهیافت تلد امنیتت نظتامی در ررابت بتی الملت ،حتاکم
است ر نظا بی المللی عرصه مبارزه برای قدرت توس درلتهای حاکم است .درلتها به
دنبال حفظ حاکمیت ملی ر تمامیت ارضی خود برای تامی منافع ملی هسقند ر امنیت بستیار
درلت محور است .ارلب تهديدها در اي رريکرد خاسقگاه خارجی ر ماهیت نظتامی دارنتد
ر هدف تهديدها عمدتاً تمامیت ارضی ر حاکمیت ملی کشورها است.
ب) رهيافت ليبراليستی :در ايت رريکترد امنیتت ملتی عبتارت استت از توانتايی ملابلته بتا
تهديدها ر حفظ تمامیتت ارضتی ر رميتم حتاکم .تهديتدات در ايت رهیافتت از عوامت ،ر
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بازيگران فراملی ناشی میشود ر حصول امنیت ملی در سط بی المل ،از طريتق همکتاری
ر در سط داخلی از طريق مشارکت ر برقراری مرد ساتری میسر است.
ج) رهيافت تركيبی :دراي رهیافت امنیت ملتی عبتارت استت از توانتايی يتک درلتت در
اعمال يا جلوگیری از تهديد نسبت به مؤلفههای تمامیت ارضی جامعه ر رميم.
در اي پژرهش رهیافت ترکیبی مورد نظر است چون در پررندة هسقه ای ايران تهديد برای
هر سه مؤلفه ذکر شده رجود دارد.
در اي ملاله به دنبال اثبات فرضیة اصلی اي تحلیق هسقیم که عبتارت استت از« :بتی نلتاط
قوت داخلی ر فرصتهای بی المللی ر ارتلای سط امنیتتملتی جمهتوری استالمی ايتران
رابطة معنیداری رجود دارد» به طوری که نلاط قوت فنارری هسقه ای ايتران برختورداری
از معادن اررانیو سطحی ر زيرزمینی در نلاط مخقلف کشور در اخقیار داشق مقخصصتان
توانمند ر مقعهد حمايتها ر پشقیبانی های مستووتن ارشتد نظتا ر عتز جتدی آنتان بترای
دستتقیابی بتته چرختتة ستتوخت هستتقه ای حمايتتتهتتای کامتت ،متترد از انتترمی هستتقه ای ر
فرصتهای خارجی آن حمايت کشورهای ریرمقعهد همکاری برخی از کشورهای عضتو
دائم شورای امنیت مث ،چی ر ررسیه با ايران ر عد اجماع در صتدرر قطعنامته علیته ايتران
است.

روش
در اي ملاله برای گتردآرری دادههتا در مرحلته ارل از منتابع کقابخانته ای استقفاده شتده ر
دادههای اصلی مبنای تحلی ،نیتز از طريتق مصتاحبه بتا  91نفتر از خبرنگتاران ر کارشناستان
حوزههای هسقه ای ر امنیقی جمع آرری شدند .برای سنجش اعقبار پژرهش از نظتر  03نفتر
از خبرگان بهره گرفقه شد .برای اي منظور نلاط قوت ر ضتعف ر فرصتتهتا ر تهديتدات
ناشی از تحوتت هسقه ای ايران در ارتباط با امنیت ملی با کمک خبرگان شناستايی شتدند.
نظرات جمع آرری شده در قالب پرسشنامه ای تنظیم شده ر مجددا در اخقیار خبرگان قترار
گرفت تا اي بار اي عوام ،را رزن دهی نمايند .پس از جمع آرری دادهها در ايت مرحلته
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ارلويتبندی نلاط قوت ر ضعف ر فرصتها ر تهديدات ر نیز راهبردهای تعیتی شتده بته
ررش تاپسیس انجا شد.
با عنايت به اينکه مقغیر رابسقه اي پژرهش امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران است ر ملالته
قصد دارد تأثیر تحوتت هسقه ای را در ارتلای سط آن بستنجد پتس از شناستايی عوامت،
داخلی ر عوام ،بیررنی ر تدري راهبردها از هفت گا ررش تاپسیس بته شترح زيتر بترای
رتبه بندی ر ارلويت بندی آنها بهره گرفقه شد:
گا ارل :ايجاد يک ماتريس تصمیم گیری برای رتبه بندی شام m ،گزينه ر  nمعیار؛
گا در  :نرمال کردن ماتريس تصمیم گیری؛
گا سو  :تشکی ،ماتريس بی ملیاس موزرن؛
گا چهار  :تعیی راه ح ،مطلوب مثبت ر راه ح ،مطلوب منفی؛
گا پنجم :به دست آرردن میزان فاصله هر گزينه تا مطلوب مثبت ر منفی؛
گا ششم :تعیی ضريب نزديکی؛
گا هفقم :رتبه بندی گزينهها بر اساس ضريب نزديکی.

يافتهها
در اي بخش از ملاله به نلاط قوت ر فرصتهای تحوتت هسقه ای ايران پرداخقه میشود.
نقاط قوت :نلاط قوت شناسايی شده پررنده هسقه ای ايران در اي ملاله عبارتند از:
 :S1حمايت ر پشقیبانی مسووتن ارشد نظا ؛
 :S2در اخقیار داشق مقخصصان جوان مقعهد ر فوق العاده باهوش؛
 :S3حمايت مردمی؛
 :S4برخورداری از معادن رنی اررانیو به نسبت موجودی جهانی؛
 :S5ديپلماسی فعال؛
 :S6توجه به تولیدات داخلی ر همکاری شرکتهای صنعقی داخلی؛
 :S7سرعت در دسقیابی به فنارری چرخة سوخت هسقه ای؛
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 :S8راه افقادن جنبش تولید علم بسیج علمی ر نهضت نر افزاری در کشور.
فرصتها :فرصتهای شناسايی شده پررنده هسقه ايران در اي ملاله عبارتند از:
 :O1توسعة پايدار؛
 :O2همکاری با ررسیه؛
 :O3همکاری با چی ؛
 :O4حمايت ر همکاری کشورهای ریر مقعهد.
رتبه بندی نقاط قوت و فرصتها با استفاده از تکنيک تاپسيس
جدول  : 5رتبه بندی نقاط قوت با استفاده از تکنيک تاپسيس
نقاط قوت

رتبه
نهايی

ضريب نزديکی

در اخقیار داشق مقخصصان جوان مقعهد ر فوق العاده باهوش

1

141000

حمايت ر پشقیبانی مسووتن ارشد نظا

5

148119

حمايت مردمی

0

143310

راه افقادن جنبش تولید علم بسیج علمی ر نهضت نر افزاری در کشور

0

149100

ديپلماسی فعال

9

140113

سرعت در دسقیابی به فنارری چرخه سوخت هسقه ای

3

140118

برخورداری از معادن رنی اررانیو به نسبت موجودی جهانی

8

145519

توجه به تولیدات داخلی ر همکاری شرکتهای صنعقی داخلی

1

145339
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ú

0.266

ú

0.292

ú

0.319
0.481

.

0.514
0.660

ú

0.782

ú

0.834
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نمودار:5رتبه بندی نقاط قوت با استفاده از تکنيک تاپسيس
جدول :2رتبه بندی فرصتها با استفاده از تکنيک تاپسيس
رتبه نهايی

ضريب نزديکی

فرصتها
توسعه پايدار

1

1

همکاری با ررسیه

5

1/0018

همکاری با چی

0

1/5915

حمايت ر همکاری کشورهای ریر مقعهد

0

1/1501

…

0.1241
0.2502
0.3387
1
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

نمودار:2رتبه بندی فرصتها با استفاده از تکنيک تاپسيس
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جدول  :9رتبه بندی راهبردهای  SOبا استفاده از تکنيک تاپسيس
راهبردها
ارتلای پدافند ریر عام ،ر کاهش امکان آستیب پتذيری از
تهديدات
خودبارری عز ر اراده ملی ر پرهیتز از ختود بتاخقگی در
بحث تحريم
حمايت مسووتن ارشد نظا از ديپلماسی فعال در جريان
پیشرفت کشتور در حتوزههتای مخقلتف عتالره بتر انترمی
هسقه ای ر تامی رفاه نسبی
رحدت نظر مسووتن نظا در مسائ ،حیاتی حساس ر مهم
کشور همسو با ديدگاه ملا معظم رهبری(مدظله العالی)
حمايت مرد از ديپلماسی فعال در جريان
آگاهی مرد از ضرررت انرمی هسقه ای ر حمايت آنها از
تولید داخلی
ايجتتاد چتتالش بتترای منتتافع رتترب بتته ريتتژه آمريکتتا در
عرصههای مخقلف

فاصله تا

فاصله تا

راهکار

راهکار

مثبت

منفی

14139

14351

148550

14130

14310

148118

5

14581

14911

143083

0

14091

14911

149110

0

14091

14085

149311

9

14011

14011

140881

3

14003

14008

140083

8

14355

14551

145310

1

ضريب

رتبه

نزديکی

نهايی
1

ú

0.268

ú

0.438

ú

0.477

ú
ú

0.569
0.588

ú

0.648

ú

0.789

ú

0.792

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

نمودار :9رتبه بندی راهبردهای  SOبا استفاده از تکنيک تاپسيس
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جدول :6تاثيرات مثبت تحوالت هسته ای بر امنيت ملی جمهوری اسالمی ايران
تبدي ،ايران به قدرت منطله ای ر جهان اسال
تبدي ،ايران به کانون اتحاد کشورهای اسالمی
ارتلاء اققدار سیاسی

رحدت ر همبسقگی ملی دربارة دفاع از حق داشق فنارری هسقه ای
بیداری کشورهای آزادی خواه از خواب رفلت در ملاب ،دشمنان
الگو شدن ايران برای سلطه ناپذيری ر سازش ناپذيری

ارتلای اققدار صنعقی

تنوع کاربرد فنارری هسقه ای در تولید برق پزشکی ر امور بهداشقی صنايع
آب صنايع رذايی ر کشاررزی ر صنايع نفت ر گاز
بهینه سازی مصرف سوخت به عنوان مؤلفه توسعة پايدار

ارتلای اققدار اققصادی

توسعة کمّی ر کیفی صنعت کشاررزی
کاهش گازهای گلخانه ای ر آلودگیهای زيست محیطی
افزايش بازدهی انرمی هسقه ای نسبت به هزينة تما شدة آن
اسقلالل علمی اعقماد به نفس ر ارتلای عز ر ارادة ملی ر اتکا به نیررهای

ارتلای اققدار علمی

مقخصص داخلی
توسعة علمی ر فنارری رشد نیررهای مقخصص ر کارشناسان ر توسعه تحلیق ر
پژرهش

بحث و نتيجهگيری
موضوع توانمندی ايران در بهره برداری از انرمی هسقه ای فوايد بسیاری بترای ايتران دارد
اما آمريکا ر مقحدانش با تمرکز بر قابلیت نظامی دانش هسقه ای ايران تالشهتای بستیاری
را در سط بی المل ،برای ملابله با ايران انجا میدهند .البقه ايران تالشهای خود را بترای
رفع سوء تفاهم جهانی نسبت به فعالیتهای هسقه ای خويش به کار گرفت که اي تالشهتا
عبارتاند از:
الف) نظارت قانونی آمانس بی المللی اتمتی بتر فعالیقهتای هستقه ای ايتران ر اجتازة انجتا
بازديدهای فنی از تأسیسات هسقه ای ايران برای اعقماد سازی؛
ب)دعوت از کشورهای عضو جنبش عد تعهد برای بازديتد از امکانتات هستقهای ايتران ر
شفافسازی فعالیتها برای اعضای اي جنبش؛
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ج) اسقلبال از هر گونه همکاری توأ با حس نیت کشورهای جهان در فعالیتهای هسقهای
ايران؛
د) اعال مواضع سیاسی ر ايدئولوميک جمهوری استالمی ايتران در خصتو

ستالحهتای

کشقار جمعی از جمله سالحهای هسقهای ر مخالفت صري با هرگونته تولیتد ر اشتاعة ايت
سالحها در راهبرد سیاسی ر علیدتی ايران؛
ه) اعال اخبار مربوط به چگونگی ر نوع دسقارردهای ايران در دانش هستقهای ر دعتوت از
خبرنگاران ر ناظران جهانی برای مالحظه نوع فعالیتها در اي درره.
در اي میان در نکقة اساسی محور تالش جمهوری اسالمی ايران در برابر مخالفان پیشترفت
ايران در دانش هسقه ای بوده استت :نکقتة ارل تأکیتد بتر حتق ملتت ايتران در دستقیابی بته
دانشهای نوي ر نقايج مقرتب بتر ايت علتو ر نکقتة در احقترا بته حلتوق بتی المللتی ر
حرکت در چارچوبهای مربوط.
برخوردهای درگانه ر گزينشی ررب ر آمريکا با ملولة انرمی هسقه ای در جهتان ر ايتران ر
شک ،گیری تبعیض هسقهای حنای تبلیغات آمريکا در ملابله با ايتران را بتی رنتا ستاخقه
است ر همگان بر اي حلیلت راقفاند .کاخ سفید ر به ريژه نو محافظته کتاران آمريکتا بتا
شکست طرح خاررمیانه بزرگ شکستت در اقتدامات تجارزکارانته در افغانستقان ر عتراق
توفیق نداشق در تحمی ،صلحی ننگتی بتر ملتت فلستطی

شکستت در راه انتدازی جنتا

داخلی در لبنان ر خلع سالح حزب اهلل لبنان ر توفیق نداشتق در ايجتاد جنتاهتای داخلتی
فرقه ای ر مذهبی در منطله ر دنیای اسال پررنده هسقه ای ايران را چون نلابی بر چهره زده
تا افکار عمومی ملت آمريکا ر جهانیان را از نا تتوانیهتا ر نادرستقیهتای ختويش منحترف
سازد .علی ررتم فشتارهای آمريکتا ر مقحتدانش پررنتدة هستقه ای ايتران از نلتاط قتوت ر
فرصتهايی برخوردار است که به برخی از آنها در اي پژرهش اشاره شد.
بر اساس نقايج اي پژرهش راهبردهای تهاجمی( )soکه بر اساس نلاط قوت ر فرصتتهتا
تدري گرديده ر بر اساس تکنیک تاپسیس رتبته بنتدی شتده استت ر متیتوانتد بترای تتیم
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مذاکره کننده هسقه ای قاب ،بهره برداری باشد عبتارتانتد از :ارتلتای پدافنتد ریتر عامت ،ر
کاهش امکان آسیب پذيری از تهديدات خودبتارری عتز ر اراده ملتی ر پرهیتز از ختود
باخقگی در بحث تحريم حمايت مسووتن ارشد نظا از ديپلماسی فعال در جريان پیشرفت
کشور در حوزه های مخقلف عالره بر انترمی هستقه ای ر تتأمی رفتاه نستبی رحتدت نظتر
مسووتن نظا در مسائ ،حیاتی حساس ر مهم کشور همسو با ديدگاه ملتا معظتم رهبتری
حمايت مرد از ديپلماسی فعال در جريتان آگتاهی مترد از ضترررت انترمی هستقه ای ر
حمايت آنها از تولید داخلی ر ايجاد چالش برای منافع ررب به ريژه آمريکا در عرصههتای
مخقلف.
بديهی است که تحوتت هسقه ای ايران ر نلاط قوت ر فرصتهتای آن تتأثیرات مثبقتی بتر
امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران دارد که میتوان به ارتلای اققدار سیاسی ايتران از طريتق
تبدي ،ايران به قدرت منطله ای ر جهان استال تبتدي ،ايتران بته کتانون اتحتاد کشتورهای
اسالمی رحدت ر همبسقگی ملی دربتارة دفتاع از حتق داشتق فنتارری هستقه ای بیتداری
کشورهای آزادی خواه از خواب رفلت در ملاب ،دشمنان ر الگتو شتدن ايتران بترای ستلطه
ناپذيری ر سازش ناپذيری ارتلای اققدارصنعقی از طريق تنوع کاربرد فنارری هستقه ای در
تولید برق پزشکی ر امور بهداشقی صنايع آب صنايع رذايی کشاررزی ر صنايع نفتت ر
گاز ارتلای اققدار اققصادی از طريق بهینه سازی مصرف ستوخت بته عنتوان مؤلفته توستعه
پايدار توسعة کمّی ر کیفی صنعت کشاررزی کاهش گازهای گلخانه ای ر آلودگیهتای
زيست محیطی افزايش بازدهی انرمی هسقه ای نسبت به هزينته تمتا شتده آن ر در نهايتت
ارتلای اققدار علمی از طريق اسقلالل علمی اعقماد بته نفتس ر ارتلتای عتز ر اراده ملتی ر
اتکا به نیررهای مقخصص داخلتی توستعة علمتی ر فنتارری رشتد نیتررهتای مقخصتص ر
کارشناسان ر توسعه تحلیق ر پژرهش اشاره نمود.
پيشنهادها :مبقنی بر يافقههای اي پژرهش بکارگیری راهبردهتای شناستايی شتده در ايت
پژرهش توس مسوولی ر موارد زير توصیه میشود:
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 ˚ 1قاطع عم ،کردن مسووتن نظا ر عد علب نشینی در ملاب ،فشارهای دشمنان
 ˚ 5عد اتکای بیش اندازه به کشورهای اررپايی حاضر در مذاکرات هسقه ای ر حقی عد
اعقماد بیش اندازه به کشورهای ررسیه ر چی
 ˚ 0تلويت سیاست های بازدارندگی در حوزه های سیاسی اققصادی فرهنگی ر امنیقتی ˚
دفاعی
 ˚ 0اسقفاده از ديپلماستی فعتال هوشتمندانه ر بستیار قتوی در زمینته هتای فنتی حلتوقی ر
سیاسی حوزه هسقه ای
 ˚ 9رعايت کام ،خطوط قرمز تعیی شده توست نظتا از جانتب ديپلمتات هتای هستقه ای
کشور
 ˚ 3رعايت اص ،حفاظت اطالعات ر جلوگیری از افشتای اطالعتات بتويژه در زمینته هتای
هسقه ای سلول های بنیادی نانو تکنولومی بیوتکنولومی ر ...
 ˚ 8ايسقادگی ر ملارمت بر اصول ر سیاست هتای نظتا بتويژه بتر اصت ،ستلطه ناپتذيری ر
سازش ناپذيری
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