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چکیده
هدف نوشتار ،بررسی ابعاد هویتی و هنجاری تالش ایران برای پیوستن به باشگاه کشورهای هستهای است و به این پرسشش پاسش
داده است که هویت و دغدغههای هویتی در منازعۀ هستهای ایران و حشل آن چشه جایگشاهی دارد .در پاسش بشه ایشن پرسشش ،بشا
استفاده از روش پژوهش تحلیلی و کیفی ،این فرضیه به آزمون گذاشته میشود که به رسمیت شناخته نشدن دغدغشههشای هشویتی
ایران توسط غرب در جریان منازعۀ هستهای ،در ادامه پیدا کردن این منازعه ،اثرگذار بوده است .به همینترتیب ،فرونششاندن ایشن
دغدغههای هویتی در قالب ترتیبات اتخاذشده در قالب برنامه عمل مشترک و سپس برنامه جامع اقشدام مششترک ،بشه حشلوفصشل
منازعۀ هسته ای یاری رسانده است .همچنین نویسنده با استفاده از نظریۀ روانشناسی اجتماعی ،دلیل راه یافتن دغدغشههشای هشویتی
ایران به منازعۀ هستهای را رقابت هویتی میان ایران و غرب میداند .بهاینترتیب که رقابت هشویتی میشان ایشران و غشرب ،مخالفشت
غرب با تکمیل چرخه سوخت هستهای و غنیسازی اورانیوم در داخل ایران را از نظر هویتی بشرای ایشران دارای اهمیشت سشاخته و
آن را به تالش برای احقاق حقوق هستهای خود ،باوجود تحریمها و تهدیدها مصمم گردانده است.

واژههای کلیدی :هستهایشدن ،حل منازعه هستهای ایران ،هویت ،رقابت هویتی ،توافق هستهای.
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مقدمه

اغلب تحلیلها و مطالعههایی که در مورد تالشهای ایران برای پیوستن به باشگاه کشورهشای هسشتهای
است ،تمرکز خود را بر ابعاد مادی هستهای شدن ایران ،قرار دادهاند؛ این در حالی اسشت کشه تشالش ایشران
برای استفاده از انرژی صلحآمیز هستهای و پیوستن به باشگاه کششورهشای اتمشی ،دارای ابعشاد هنجشاری نیشز
هست؛ بهعبارتدیگر ،حرکت ایران بهسوی هستهای شدن در شرایط تقابل با قدرتهای بشزر

جهشانی و

بهویژه قدرتهای غربی ،به برنامۀ هستهای ایران ،معنایی مرتبط با هویت ملی بخشیده است .در شرایطی که
قدرتهای بزر

غربی با هسته ای شدن ایران مخالفت کشرده و تشالش خشود را معطشوف بشه جلشوگیری از

پیشرفت برنامه هستهای ایران قراردادهاند ،برنامۀ هستهای ایران از ماهیت صرفاً مرتبط با امنیت و منشافع ملشی
خارجشده و با مقوله های هویتی ،ارزشی و غرور ملی نیز پیوند خورده است؛ این ارتباط پیدا کشردن برنامشۀ
هستهای به مقولههای هنجاری ،نهتنها ،به دلیل ویژگیهای برنامۀ هستهای ایران و نوع واکشنش قشدرتهشای
بزر

به آن ،بلکه در پس زمینۀ رقابتهای هویتی ایران و غرب حاصل آمد؛ بهعبارتدیگر ،فضشای کلشی

حاکم بر نگرش ایران به غرب ،بهعنوان یک رقیب هویتی ،تالشهای قدرتهای غربی برای جلشوگیری از
هسته ای شدن ایران را به هویت ملی و مفاهیمی چون استقالل و حفظ کرامت و غرور ملی پیوند زد.
بر این اساس ،مقالۀ حاضر ،در پی پاس دادن به این پرسش است که هویت و دغدغشههشای هشویتی در
حل منازعۀ هستهای ایران ،چه جایگاهی دارد؟ برای پاسش بشه آن ،نویسشنده بشا اسشتفاده از روش تحلیلشی و
کیفی ،ابتدا با طرح یک چهارچوب نظری ،رابطۀ هویت و هستهای شدن و نیز جایگاه هویت در حل منازعه
را مورد بررسی قرار میدهد؛ پسازآن ،روندی که برای حل منازعۀ هستهای تا رسشیدن بشه توافشق هسشتهای
پشتسر گذاشتهاست ،توضیح داده میشود .در مرحلۀ بعد ،رقابت هویتی ایران و غرب بشا کاربسشت نظریشۀ
روانشناسیِ اجتماعی ،مورد تشریح قرارگرفته و در پرتو این رقابت هویتی ،ابعاد هویتی هستهای شدن ایران،
توضیح داده میشود .بر مبنای این توضیحها ،در پایان ،چگونگی منعکس شدن دغدغههای هویتی ایران در
فرایند حل منازعۀ هستهای و توافق هستهای مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1پیشینۀ پژوهش

بیشتر مطالعاتی که تاکنون پیرامون برنامه هستهای ایران و بهصورت خاص ،اهداف ایران بشرای پیوسشتن
به باشگاه کشورهای هسته ای در غرب صورت پذیرفته است ،از یک رویکرد مادی و بدون هنجشار پیشروی
کردهاند .این غلبۀ دیدگاههای مادی ،موجب شده است ،هدفِ ایران ،برای رسشیدن بشه فنشاوری صشلحآمیشزِ
هستهای ،بهصورت تالش برای هستهای شدن در معنای غیر صلحآمیز آن تعبیر شود؛ بهعنشوان نمونشه ،علشی
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واعظ و کریم سجادپور برنامۀ اتمی ایران را از زاویۀ مادی تحلیل کشرده و آن را بشر مبنشای منطشق هزینشه و
سودمندی 1قابلقبول ندانستهاند ) .(Vaez & Sadjadpour, 2013بشه همشین ترتیشب ،سشبنیس و سشین

کشه

دیدگاه خود را متعلق به جریان اصلی در مورد برنامۀ هستهای ایران میداننشد ،در تشالش بشرای مشدلسشازی
مذاکرههای بین گشروه  5 +1و ایشران و بشا اسشتفاده از رویکشردی کمشی ،ایشن ادعشا را مطشرح مشیکننشد کشه
هزینه های گزافی که ایشران بشرای هسشته ای ششدن داده اسشت ،نششان از آن دارد کشه خواسشتۀ نهشایی ایشران،
دستیابی به یک زرادخانۀ هستهای است ) .(Sebenius & Singh, 2011, p. 12ایشنگونشه اسشتدللهشا در
بسیاری از تحلیلهایی که پیرامون نیات هستهای ایران در غرب نوشتهشدهاند ،به چشم میخورد.
با پیروی ازاینگونه نگاه مادی و پس از رسیدن به این نتیجه که هدف ایران از هستهای شدن ،رسیدن به
فناوری صلحآمیز هستهای نیست ،نویسندگان غربی درمجموع ،سه رویکرد را پیرامون چگونگی برخورد با
ایران در پیشگرفتهاند؛ رویکرد نخست ،بر ضرورت جلوگیری از هستهای شدن ایران مبتنی است؛ بنشابراین
رویکرد ،ایالتمتحده از دو راه میتواند به این هشدف دسشت یابشد :نخسشت ،اقشدام نظشامی و دوم ،تحشریم
اقتصششادی .از نگششاه حامیششان دیششدگاه حملششۀ نظششامی ،ایششران بششازیگری غیششر عقالیششی اسششت و رفتارهششایی
غیرقابلپیشبینی دارد .ازاینرو ،برای از میان برداشتن برنامۀ هسته ای ایران ،باید به حملشه نظشامی دسشت زد
) .(Abrams, 2012, p. 25مهمترین نویسندگانی که از این دیدگاه حمایت میکنند ازجمله دنیس راس 0و
پاتریک کالوسون 1به دو مؤسسۀ پژوهشیِ سیاست خاورِ نزدیک واشنگتن 9و مرکز سیاست

بشایپشارتیزان5

که به لبی اسرائیل نزدیک هستند ،تعلق دارند .دستۀ دیگشری از نویسشندگان ،بشا توجشه بشه محشدویتهشا و
مخاطرات اقدام نظامی ،دیدگاه تحریم را برای مقابله با برنامۀ هستهای ایران مطرح کردهاند .این نویسندگان
که اغلب به مؤسسههای تحقیقاتی بشزر

آمریکشا یعنشی مؤسسشۀ بروکینگشز ،6ششورای روابشط خشارجی 7و

مؤسسه صلح بینالمللی کارنگی 0وابسته هستند ،ازآنچه یک سیاست واقعگرایانه در قبشال ایشران مشیداننشد،
________________________________________________________________
- Cost ˚ Benefit Logic
- Dennis Ross
- Patrick Clawson
- The Washington Institute for Near East Policy
- Bipartisan Policy Center
- Brookings Institution
- Council on Foreign Relations
- Carnegie Endowment for International Peace
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پشتیبانی میکنند .این سیاست واقعگرایانه از دید آنهشا ،ترکیبشی از فششارهای اقتصشادی ،تهدیشد بشه حملشۀ
نظامی و آمادگی برای مذاکره است .کریم سجادپور ،سوزان ملونی ،کنت پولک ،مارتین ایندیک و ولشی
نصر 1به این دسته از نویسندگان تعلق دارند.
بنا بر رویکرد دوم ،ایالتمتحده نباید نسبت به هستهای شدن ایران بیش از اندازه از خود نگرانی نششان
دهد؛ چراکه یک ایرانِ هستهای را هم میتوان مهار کشرد .آنگونشه کشه جیمشز لیندسشی و ری تکیشه بحش
میکنند ،حتی اگر سیاست دو مسیری 0تعامل با ایران همزمان با فششار ،نتوانشد بشه نتیجشهای مطلشوب برسشد،
آمریکا نباید از ابزار نظامی بر ضد ایران استفاده کند؛ چراکه همانند سه دهشه گذششته ،قشادر اسشت ایشران را
حتی در شرایطی که هستهای شود مهار کند ) .(Lindsay & Takeyh, 2010پاول پیالر نیز بر این باور است
که حتی یک ایرانِ هستهای برای منافع آمریکشا ،زیشان آفشرینتشر ازآنچشه کشه اکنشون هسشت ،نخواهشد بشود
) .(Pillar, 2012استفان والت نیز هراس از یک ایران هستهای بهگونهای که امنیت منطقهای را با مخاطرات
بیشتر مواجه کند و رژیم منع اشاعه را بیموضوع سازد« ،مادر تمامی مفروضشات» در مشورد برنامشۀ هسشتهای
ایران و نادرست دانسته و هسته ای شدن ایران را دارای عواقبی بسیار کمتر ازآنچه گفته مشیششود ،مشیدانشد
) . (Walt, 2012بح

والت نیز ناظر بر این است که آمریکا قادر به مهار ایران در هر شرایطی است.

بر اساس سومین رویکرد ،ایالتمتحده نهتنها نباید از هستهای شدن ایران نگران باشد ،بلکه بایشد آن را
به فال نیک بگیرد .مهمترین حامی چنین دیدگاهی که از سرچشمههای نئورئالیسمی سیراب میشود ،کنت
والتز است .از نگاه والتز ،هستهای شدن ایران نهتنها تهدیدکنندۀ امنیت منطقهای و بینالمللی نیست ،بلکه در
شرایطی که اسرائیل به سالح هستهای مجهز است ،یک ایرانِ هستهای ،بشه ایجشاد موازنشۀ قشوا از یشکسشو و
تضمین بازدارندگی از سوی دیگر ،کمک خواهد کرد .بهاینترتیب ،هسشتهای ششدن ایشران ،صشلح و ثبشات
خاورمیانه را تضمین خواهد کرد ).(Waltz, 2012
همانگونه که توضیح داده شد ،اغلب دانشگاهیان و مؤسسات تحقیقاتی در غرب ،به برنامه هسشتهای و
نیات ایران از دستیابی به انرژی هستهای از زاویهای مادی نگریسشته و درنتیجشه ،آن را تهدیدکننشده تلقشی
کردهاند .این در حالی است که «هیچیک از نظریههای متعارف موجود در حوزۀ روابط بینالملل و سیاست
خارجی ،به دلیل ماهیت زمینهساز نظریه های سیاست خارجی و هویشت اسشالمی جمهشوری اسشالمی ایشران،
________________________________________________________________
- Karim Sadjadpor, Suzanne Maloney, Kenneth M. Pollack, Martin Indyk, Vali Nasr
- Dual Track
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قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی آن نبشودهانشد» ) Dehghani Firoozabadi,

 .(2010, p. 8ازاینرو در سالهای گذشته محققان سیاست خارجی ایران ،به ابزارهای تحلیلی و نظریای ˚
همانند سازهانگاری -روی آوردهاند که به عوامل غیرمادی و بهویژه هویتی در فهم سیاست خشارجی توجشه
داشته باشد ) Aghaei & Rasooli, 2009; Emamjomehzadeh & Hameganmorad, 2013; Saniabadi,
;2012; Seyednejad, 2010; Ghavam & Javdanimoghadam, 2007; Mottaghi & Kazemi, 2007
(Mohammadnia, 2014؛ ازاینرو است که از نگاه نویسندۀ مقاله حاضر ،همانند سیاست خارجی ایران در

معنای عام ،فهم رفتار و نیات هسته ای ایران نیز بدون توجه بشه عوامشل هشویتی ،نشهتنهشا ممکشن نبشوده ،بلکشه
گمراهکننده است .این در حالی است که در عمل ،عامل هویت در درک هستهای شدن ایشران بشه صشورتی
فراگیر نادیده گرفته شده است .بیشترین تالشهایی کشه بشرای درک برنامشه هسشتهای ایشران از یشک زاویشه
غیرمادی صورت پذیرفته است ،تنها به توجه به عامل «غرور ملی »1محدود ماندهاند .بهجت ،از نویسندگانی
است که غرور ملی را در کنار دغدغههای سیاسی داخلی و احساس تهدید ،در تصمیم ایران برای هسشتهای
شدن اثرگذار میداند ) .(Bahgat, 2006, p. 312رنی مونتانه ،0آرون دیوید میلر 1و ماکس فیششر 9از دیگشر
نویسندگانی هستند که به نقش غرور ملی در پیشبرد برنامۀ هستهای ایران اشاره کردهاند .بااینحشال ،تمشامی
این پژوهشگران نقش هویت را در هستهای ششدن ایشران ،نادیشده گرفتشهانشد .در یکشی از معشدود نگشاههشای
سازه انگارانه به نیات هستهای ایران ،مشیرزاده برنامه هسته ای ایران را از یک زاویه گفتمانی تحلیل کشرده و
مبانی گفتمانی سیاست هستهای ایران را توضیح داده است ) .(Moshirzadeh, 2009هرچند مشیرزاده نسبت
به دیگر نویسندگان گامی مهم روبهجلو برداشته است ،بااینحال پشژوهش وی نیشز معطشوف بشه یشک نگشاه
گفتمانی است و به نقش هویت در درک نیات هستهای ایران توجه نکرده است.
 -6مبانی نظری

هویت بهعنوان «تشابه و یکنواختی ویژگیهای عمومی و اساسی» و یا «برآیند معنا سازی بر اساس یک
ویژگی فرهنگی یا مجموعۀ مبهم پیوستهای از ویژگیهای فرهنگی که بر منابع معنشایی دیگشر اولویشت داده
میشود» در دو دهۀ اخیر ،موردتوجه جدی نظریشهپشردازان سیاسشت خشارجی قرارگرفتشه اسشت ) Karami,

________________________________________________________________
- National Pride
- Renee Montagne
- Aaron David Miller
- Max Fisher
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 .(2004, p.15به همین ترتیب ،هویت به مفهومی مرکزی در نظریههای روابط بینالملل نیز تبدیلشده است
و عمل سیاسی کشورها بهگونهای با ارجاع به هویشت آنهشا توضشیح داده مشیششود .ایشن شناسشایی جایگشاه
هویت در سیاست خارجی و روابط بینالملل تا حد زیادی وامدار نظریهپشردازان سشازهانگشاری اجتمشاعی و
تالش آنها برای توضیح رفتار دولتها در محیط آنارشیک بینالمللی با پرهیز از نگشاههشای تقلیشلگرایانشه
جریان اصلی روابط بینالملل در قالب مکاتب واقعگرایی و لیبرالیسشم اسشت .توجشه بشه جایگشاه هویشت در
نظریهپردازی روابط بینالملل ،بهصورت طبیعی به کشیده شدن بح های مرتبط با قواعد ،هنجارها و اصول
به حوزه های مختلف رفتار خارجی و سیاست خارجی دولتها انجامیده است .بهایشنترتیشب ،درک و فهشم
حرکت ایران بهسوی تبدیلشدن بشه یکشی از اعضشاا باششگاه هسشتهای جهشان و بهشرهمنشد ششدن از فنشاوری
هستهای ،نیازمند درک ابعاد هویتی این رفتار سیاسی ایران است که به یکی از مهمترین منازعههای با شدت
کم 1روابط بینالملل کنونی شکل داده است .از سوی دیگر ،تالشهایی که برای حل این منازعشه صشورت
پذیرفته و به توافق هسته ای میان ایران و مخالفان اصشلی هسشتهای ششدن ایشران یعنشی قشدرتهشای بشزر

و

بهصورت ویژه قدرت های غربی انجامیده است ،خشود نیازمنشد درک جایگشاه هویشت در حشل منازعشههشای
بینالمللی است.
تا پیش از اینکه هویت جایگاه خود را در نظریه های حل منازعه بیابد ،دو رویکرد منابع محور و منشافع
محور بهتنهایی برای درک منازعههای بینالمللی و حلوفصل آنها مورداستفاده قشرار مشیگرفشت .ایشن دو
رویکرد که همچنان جریان اصلی را در نظریههای حل منازعه تشکیل میدهند ،برای هویت و هنجارهشا در
حلوفصل منازعه جایگاهی قائل نیستند .بنا بر رویکرد منابع محور ،برای اینکه مذاکرهها و راهحلهشا موفشق
باشند ،طرف های درگیر در منازعه باید بتوانند به درکی درست از اهشداف و کشف خواسشتههشای یکشدیگر
رسیده و از این راه منافعی مشترک را برای پایان دادن به منازعه برای خود تعریف کنند .از این منظر ،البتشه
ازآنجاکه منابع محدود هستند و منازعه در اصل بر سر دسترسی بیشتر بشه همشین منشابع محشدود اسشت ،حشل
منازعه فرایندی دشوار تلقی میشود .به همین ترتیب ،در رویکرد منافع محشور نیشز تمرکشز ،بشر روی یشافتن
راهی برای تأمین حداکثر منافع است؛ با این تفاوت که برخالف رویکرد منابع محور که بر منابع کمیشاب و
ازاینرو سخت بودن حل منازعه تأکید دارد ،تأکید رویکرد منافع محور بر امکان رسیدن به منافع مششترک
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و ازاینرو آسانتر بودن حل منازعه است .باوجوداین تفاوتها ،هر دو این رویکردهشا بشه حشل منازعشه ،بشر
مفروضات مادی و خردگرایانه استوار هستند.
در کنار این دو رویکرد سنتی ،در دو دهه گذشته جایگاه هویت بهعنوان یشک ابشزار تحلیلشی در درک
منازعه و حل آن در سطح بینالمللی به صورتی رو به افزایش مورد شناسایی قرارگرفته است .برخی بر ایشن
باور هستند که استفاده از رویکردهای سنتی برای حل منازعههای هویتی که بر منابع و قدرت متکی هستند،
خود می تواند باع

طولنی شدن و یا وخامت بیشتر منازعشه ششود ).(Rothman & Olson, 2001, p. 289

البته ذکر این نکته ضروری است که منازعههایی که با هویت گرهخوردهانشد ،مسشائل مشرتبط بشا منشابع و یشا
منافع ملموس مادی را نیز در برمیگیرند؛ اما همانگونه که کلمن بیشان مشیکنشد ،چانشه زدن بشر سشر مسشائل
مادی در منازعههای هویتی ،خود موجب قطببندی بیشتر طرفهای درگیر در منازعه میشود ) Kelman,

 .(1995, p. 22راس 1نیز بر این باور اسشت کشه مداخلشه بشرای حشل یشک منازعشه بایشد قبشل از هشر چیشز بشه
واقعیتهای «روانشناسانه و فرهنگی» کشه آن منازعشه را احاطشه کشردهانشد بپشردازد ) Rothman & Olson,

.(2001, p 291
در یک تقسیمبندی کلی ،در مورد نقش هویت در ایجاد و تداوم منازعه دو دیدگاه اصلی وجود دارد.
بنا بر دیدگاه نخست ،تمایز هدفمند بین خود و دیگری بهصورت طبیعی به منازعه ختم میششود .سشیمون و
کالندرمنز بر این عقیده هستند که هویت های جمعی به همان میزان که منبع حس تعلق بشه گشروه هسشتند و
برای افراد نوعی احترام به همراه میآورند ،در شرایط منازعههای طشولنیمشدت ،خشود مشیتواننشد مشوانعی
عمده در برابر صلح باششند ) .(Simon & Klandermans, 2001, p. 328بنشابراین دیشدگاه در منازعشههشای
طولنیمدت ،گروه های هویتی سطح تحلیل اصلی برای درک ادامه پیدا کردن منازعه هستند .هرچند حس
تعلق به گروه و هویت متمایز ،تضمینهایی را برای سالمت روانی افراد و جامعه ایجاد میکند ،امشا بشهطشور
همزمان می تواند دیدگاهی مبتنی بر حاصل جمع صفر در مورد خود و دیگری ایجشاد کشرده و بشه نفشرت و
تعهد به تخریب افرادی که بیرون از گروه خودی قرار مشیگیرنشد ،بیانجامشد ) Coleman & Lowe, 2007,

 .(p.378برای ادامه پیدا کردن یک منازعه روایتهای منازعه آمیز باید بهصورت مسشتمر تولیشد و بازتولیشد
شوند .از این نظرگاه تا زمانی که روایتهای منازعه آمیز برعکس نشده و با روایشتهشای صشلح جشایگزین
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نشوند ،منازعهها ادامه پیدا میکنند .بهاینترتیب ،رقابتهای هویتی نقششی مهشم را در ایجشاد و بشال گشرفتن
منازعه ایفا میکنند حتی زمانی که عوامل سیاسی و اقتصادی نیز در کار باشند ).(Seul, 1999, p. 553
در نقطۀ مقابل ،برخی بر این باور هستند کشه هویشت و حتشی سیاسشتگشذاریهشای هشویتی بشهصشورت
خودبهخود منجر به منازعه و یا ادامه یافتن روابط منازعه آمیز نمیشوند .ششکلگیشری هویشت مشیتوانشد بشا
کاهش و یا افزایش تهدیدات همراه باشد ) .(Gartzke & Gleditsch, 2006یکی از مهمترین رویکردهای
نظری که اینگونه به رابطه هویت و منازعه مینگرد ،نظریه روانشناسشی اجتمشاعی 1اسشت .بنشابراین نظریشه،
هویت ملی همواره وجود دارد ،اما تنها زمانی به منازعه با دیگران میانجامد که در مقایسه با دیگر ملتهای
مهم 0نوعی رقابت دارای عواقب 1ایجاد کند؛ اما در همین حال ،از دید نظریه روانشناسی اجتماعی ،هر نوع
رقابت هویتی به منازعه نمیانجامد .بنابراین دیدگاه نظری ،در شرایط رقابتهای هویتی ،ملتها بهصشورت
خودآگاه و یا ناخودآگاه ،با استفاده از چهار سازوکار از تبدیل رقابت هویتی به منازعشه هشویتی جلشوگیری
میکنند ) .(Gries, 2005, p. 237این چهار سازوکار عبارت هستند از:
 .1تحرک اجتماعی به معنای پایان بخشیدن به تعلق به برخی عناصر هویت قدیمی و پذیرفتن عناصر
هویت جدید،
 .0تغییر بعد در مقایسه به معنای طفره رفتن گروه خودی از ابعادی که در آن نسبت به گشروه مقابشل
ضعف دارد و تأکید بر ابعادی که در آن دارای مزیت است،
 .1تغییر ارزش ویژگی های هویتی به معنای برداشت مثبت از آن دسته از ویژگیهای گروه خشودی
است که دیگری آن را منفی میداند،
 .9تغییر هدف مقایسه به معنای مقایسه خود با دیگرانی که از گروه خودی ضعیفتر هستند.
از دید نظریه روانشناسی اجتماعی ،هویتیابی گروهشی (ملشیب بشا احسشاس و برداششت مثبشت از گشروه
خودی همراه است و افراد گروه برای حفظ این برداشت مثبت ،خشود را بشا دیگشران مقایسشه مشیکننشد .در
همین حال ،افراد گروه نیاز دارند که دیگران مثبت بودن گروهشان را تأیید کنند .البته نظر مثبت و عشق بشه
گروه خودی الزاماً به معنای رقابت با دیگران نیست؛ اما اگر در فرایند مقایسه ،گروه حشس کنشد کشه مثبشت
بودن آن در معرض تهدید قرارگرفته است ،این مقایسه میتواند به رقابت منجر شود .عالوه بر این ،مقایسشه
________________________________________________________________
- Social Psychology
- salient nations
- consequential

06

هویت ،هستهایشدن و حل منازعۀ هستهای ایران

برای اینکه به رقابت منجر شود باید برای آنچه برای اعضای گروه مهم است و آن را عزیز میداننشد دارای
عواقب منفی باشد .به همین ترتیب ،معمولً زمانی مقایسه دارای عواقب میشود که در مشورد ابعشاد اساسشی
هویت باشد ).(Gries, 2005, p. 240
 -9حل منازعۀ هستهای ایران

منازعه هستهای بین ایران و قدرتهای بزر

فراز و نشیبهایی بسیار را پشت سر گذاششته اسشت و تشا

رسیدن به توافق هسته ای وین ،از مراحل مختلف عبور کرده است .برای نخستین بار ،مسشئله هسشتهای ایشران
در سال  1101بهصشورت موضشوعی مهشم در محافشل سیاسشی و رسشانهای غشرب مطشرح ششد .در پشی طشرح
ادعا هایی مبنی بر وجود برنامههای هسشتهای مخفشی در ایشران ،پرونشده هسشتهای ایشران در خشرداد  1100در
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطرح شد و محمد البرادعشی دبیرکشل وقشت ایشن نهشاد ،اولشین
گزارش را در مورد برنامه هسته ای ایران منتشر کرد .در پی این گزارش ،ایران برای امضای پروتکل الحاقی
که امکان بازرسیهای گستردهتر در مورد تأسیسات هستهای را میداد تحتفشار قرار گرفت .در ادامه ایشن
فرایند ،در شهریور  1100شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای امضای پروتکل الحاقی اقدام به
تعیین ضرب العجل کرد و بهموازات آن اتحادیه اروپایی نیز از ایران خواست تا در مورد امضای بدون قیشد
و شرط پروتکل الحاقی با آژانس همکاری کند .در همین میان و بنا بر قطعنامه آژانس کشه در  01ششهریور
 1100صادر شد ،از ایران خواسته شد تا فهرست تمامی منابع و اجزاا غنیسازی اورانیوم خود را اعالم کند
و به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه ورود به مراکز موردنظر آنها را بدهد.
در پی این فشار ها و در فضای امنیتی حاکم بر محیط پیرامونی ایران پس از حمالت آمریکا به افغانستان
و عراق ،ایران پس از مذاکره با سه قدرت بزر

اروپایی انگلستان ،فرانسه و آلمان ،در  04مهر  1100و در

قالب بیانیه سعدآباد متعهد شد بهعنوان اقدامی اعتماد ساز و در مدتزمانی که مذاکرات در جریشان اسشت،
غنیسازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورده و پروتکل الحاقی را اجرا کند .در مقابل ،سه کشور اروپایی
موافقت کردند تا حق ایران برای غنیسازی را به رسمیت بشناسند ) .(Parseed, 2003در ادامشه ایشن رونشد،
مفاد بیانیه سعدآباد ،در توافق پاریس که در  09آبان  1101بین ایران و سه کشور اروپشایی بشه امضشا رسشید،
مورد تأیید قرار گرفت .ایران همچنین به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اطالع داد که فعالیتهای غنیسازی
اورانیوم خود را در مدتی که مذاکره با طرفهای اروپایی در جریشان اسشت متوقشف مشیکنشد .سشه کششور
اروپایی نیز در مقابل و در کنار پذیرش حق ایران در اسشتفاده از انشرژی صشلحآمیشز هسشتهای ،وعشده دادنشد
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همکاریهای تجاری خود با ایران را توسعه داده و به ایران در پیوستن بشه سشازمان تجشارت جهشانی کمشک
کنند ).(Kutchesfahani, 2006, p. 12
باوجوداینکه درمجموع بیانیه تهران و توافق پاریس چشمانداز روشنی را پیش روی حل مسئله هسشتهای
قراردادند ،اما این سازوکارهای حقوقی آنگونه که باید در عرصشه عمشل بشا موفقیشت بشه اجشرا درنیامدنشد.
اتحادیه اروپایی زیر فشارهای ایالتمتحده از میزان همکاری با ایران کاست و بشه وعشدههشای خشود بشرای
حمایت از ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی عمشل نکشرد .در ایشن فضشا و بشاروی کشار آمشدن
دولت محمود احمدینژاد ،رویکرد ایران نیز با تغییراتی همراه شد .ایران تعلیق داوطلبانه غنیسازی را پایان
داد و اعالم کرد فعالیت های مربوط به غنیسازی اورانیوم را در مجتمع یو.سی.اف 1اصفهان و البته زیر نظر
آژانس از سر خواهد گرفت .به همین ترتیب ،اندکی بعد و با حضشور بازرسشان آژانشس بشینالمللشی انشرژی
هستهای ،تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هستهای نطنز نیز فک پلمپ شد .این اقدامات ،با ارجاع پرونده هستهای
ایران به شورای امنیت سازمان ملل همراه شد .شورای امنیت در  4فروردین  1105با صدور بیانیهای از ایران
خواست تا تمام فعالیتهای مربوط به غنیسازی خود را تعلیق کند ).(Fallahi, 2007, pp. 68-72
اما ایران فعالیتهای هستهای خود را ادامه داد و در  08فروردین  1105دانشمندان ایرانی موفق به تولید
چرخه کامل سوخت هسشتهای در مقیشاس آزمایششگاهی ششدند .در پاسش  ،ششورای امنیشت در ژوئیشه 0886
قطعنامه  1646را تصویب کرد و بنا بر آن ،ایران ملشزم بشه تعلیشق غنشیسشازی اورانیشوم ششد .ششورای امنیشت
همچنین در دسامبر همان سال قطعنامه  1717را تصویب کرد .بر اساس این قطعنامه بسیاری از فعالیشتهشای
تجاری ،مالی ،صنایع موشکی و هستهای ایران مورد تحریم قرار گرفت .برای نخستین بشار در ایشن قطعنامشه
فعالیتهای هستهای ایران بهعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی معرفی شد .ایران نیز در مقابشل ،بشا
استناد به بند  9ان.پی.تی این اتهامات را رد کرده و بر حشق خشود بشرای غنشیسشازی اورانیشوم بشرای مقاصشد
صلحآمیز پافشاری کرد؛ اما استدللهای ایران مانع از صدور قطعنامههای بیشتر نشد و پسازآنکشه آژانشس
بینالمللی انرژی اتمی پایبندی ایران به آنچه در قطعنامههای  1646و  1717خواستهشده بود را تائید نکشرد،
شورای امینت اقدام به تصویب قطعنامه  1797کرد .بنابراین قطعنامه ،محشدوده تحشریمهشای قبلشی گسشترش
پیشداکرده و اششخاص و دارایشیهشای بیششتری هشدف تحشریم قشرار گرفشت ) United Nations Security

.(Council Press Release, 2007
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در ادامه این روند ،در مارس  0880قطعنامه  1081صادر شد .بنابراین قطعنامه ،بلوکه کردن داراییهشای
ایران تمدید شد و از کشورها خواسته شد تا فعالیتهای بانکهای ایشران را زیشر نظشر بگیرنشد ،کششتیهشا و
هواپیماهای ایرانی را بازرسی کنند ،رفتوآمشد اشخاصشی کشه بشا برنامشه اتمشی ایشران درگیشر هسشتند را در
کشورهای خود زیر نظر بگیرند ،محدودیتهایی را برای رفتوآمد افراد تحت تحریم در نظر بگیرنشد و از
صادرات کالهای دارای استفاده دوگانه هستهای و موشکی به ایشران جلشوگیری کننشد ) United Nations

 .(Security Council Press Release, 2008aدرحالیکه ایران به غنیسازی اورانیوم ادامه داد ،کشورهای
غربی نیز دیپلماسی فشار خود را حفظ کردند .بهاینترتیب ،قطعنامه  1015در سپتامبر  0880و با رأی موافق
همه اعضای شورای امنیت بر ضد ایران به تصویب رسید .این قطعنامه دربردارنده تحریمهای تازه علیه ایران
نبود و تنها اجرای هر چه سریعتر قطعنامههای گذشته را پی گیشری مشیکشرد ) United Nations Security

 .(Council Press Release, 2008bدر نهایت ،ششمین و آخرین قطعنامه شورای امنیشت بشه ششماره ،1404
در ژوئن  0818به تصویب رسید .بنا بر آن ،ایران از تمامی فعالیت تجاری که بهنوعی با غنیسازی اورانیشوم
ارتباط پیدا کند و همچنین فناوری دیگر کشورها در این زمینه محروم شده و بنا بر آن ،تمشامی کششورهای
عضو سازمان ملل متحد ملزم شدند تا از انتقال هرگونه وسایل نظشامی بشه ایشران جلشوگیری کننشد ) United

.(Nations Security Council Press Release, 2010
درحالیکه روند فشار بر ایران از راه شورای امنیت سازمان ملل و با صدور قطعنامههای پیدرپشی ادامشه
داشت ،در عرصه مذاکرات عملی این فشار ها نتوانست راهشی را بشرای وادار کشردن ایشران بشه همکشاری بشا
قدرتهای جهانی آنگونه که انتظار داشتند باز کنشد؛ بشهعبشارتدیگشر در فاصشله سشالهشای  0886و 0811
هرچند گفتگوهای متعددی بین ایران و  5 +1برگزار شد و راه دیپلماسی همچنان باز بشود ،امشا در عمشل دو
طرف بیش از آنکه متکی به مذاکرات باشند ،به ابزارهای در دست خود بهعنوان راه پیش رو در منازعشهای
که در جریان بود متکی بودند .از یکسو ،ایران به توسعه برنامه هسته ای و تکمیل فرایند و بال بردن سشطح
غنیسازی ادامه میداد و از سوی دیگر قدرتهای جهانی بنا را بر تن

تر کردن حلقه محاصشره حقشوقی و

اقتصادی ایشران از راه صشدور قطعنامشههشای ششدیدتر گذاششته بودنشد .در ایشن فاصشله زمشانی ،راهکشارهشای
دیپلماتیک مانند طرحهای سوپاپ هستهای که در سالهای  0884و  0818مطرح شدند نیز به ترتیب توسط
ایران و طرفهای غربی رد شد.
درحالیکه مذاکرهها تا این مقطع برای یافتن راهحلی برای مسئله هسته ای ایران ناکام مانده و نتیجه تنها
تشدید دامنه منازعه هستهای و صدور قطعنامههای جامعتشر و ششدیدتر بشر ضشد ایشران بشود ،انتخشاب حسشن
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روحانی به تغییر فضای مذاکرات و تالش برای رسیدن بشه راهحشل موردقبشول ایشران و قشدرتهشای بشزر
کمک کرد .در تماس تلفنی که برای نخستین بار میان مقشامهشای اول اجرایشی جمهشوری اسشالمی ایشران و
آمریکا در شهریور  1140و در حاشیه اجشالس سشران کششورهشا در مجمشع عمشومی سشازمان ملشل صشورت
پذیرفت ،حسن روحانی و باراک اوباما بر امکانپذیر بودن حل مسئله هستهای بشهصشورت مسشالمتآمیشز و
بهگونهای که منافع هر دو طرف تأمین شود تأکید کردنشد .پشسازایشن تمشاس تلفنشی و دیشدار وزرای امشور
خارجه ایران و آمریکا ،موضعگیریها در مورد امکان حل مسئله هستهای نیز نرمتر شد و هم در ایران و هم
در کشور های طرف مذاکره با ایران ،فضایی از امید برای حلوفصل پرونشده هسشتهای ایشران از راه مشذاکره
ایجاد شد .مذاکرههای جدی که در این برهه زمانی صورت پذیرفت ،درنهایت به امضای توافق ژنو در آذر
 1140میان ایران و  5 +1انجامید .در این توافق ،بر حق ایران برای غنیسازی اورانیوم و بهره بردن از انرژی
صلحآمیز هسته ای صحه گذاشته شد و رفع تحریمها بهعنوان نتیجه قرارداد نهایی موردتوافشق قشرار گرفشت.
در مقابل مقرر گردید محدودیتهایی مشخص و سازوکار هایی برای نظارت دقیق بر برنامه هسشتهای ایشران
برای اطمینان از صشلحآمیشز بشاقی مانشدن آن در نظشر گرفتشه ششود ) .(Joint Plan of Action, 2013اصشول
موردتوافق در ژنو ،بار دیگر در قالب بیانیه لوزان که در تاری  11فشروردین  1149منتششر ششد مشورد تأییشد
قرارگرفته و مذاکرات میان ایران و  5 +1درنهایت به انعقاد توافق جامع هستهای در قالب برنامه جامع اقشدام
مشترک 1در  01تیر  1149انجامید.
 -4حل منازعۀ هستهای ایران در پرتو رقابتهای هویتی

درحالیکه مذاکرههشای هسشتهای در نگشاه اول بشر محشور میشزان سشود و زیشان هرکشدام از طشرفهشای
مذاکرهکننده دور میزند ،نگاهی عمیقتر به مسئله هستهای ایران نشان از آن دارد که منطشق هزینشه و فایشده
بهتنهایی توان توضیح دادن هسته ای شدن ایران و راهی را که بشرای بهشره بشردن از انشرژی هسشتهای پیمشوده
است ،ندارد .بیش از ده سال چالش مستمر با قدرتهای بزر

و تحمل هزینههای مشادی فشراوان ،گویشای

این واقعیت است که چیزی بیش از منافع مادی هستهای شدن ،ایران را بهسوی اصرار بر پیوستن بشه باششگاه
کشورهای هستهای جهان و به دست آوردن توان بومی غنیسازی هدایت کرده است .بهاینترتیب ،میتوان
اینگونه بح

کرد که نوع نگرش ایران به مخالفت قدرتهای بزر

با هستهای شدن آن ،در اصرار ایران
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برای تکمیل فرایند چرخه سوخت هسته ای در داخل کشور سهمی به سزا داشته است؛ بهعبارتدیگر ،وارد
شدن جنبههای هویتی و هنجاری به تقابل هستهای ایران و قدرتهای بزر  ،از اهمیت منطق هزینه و فایده
کاسته و ایران را بهسوی احقاق حقوق هستهای خود با هزینههایی بال هشدایت کشرده اسشت .فشرض بشر ایشن
است که این ارتباط پیدا کردن برنامه هستهای به مقولههای هنجاری ،نه صرفاً به دلیشل ویژگشیهشای برنامشه
هستهای ایران و نوع واکنش قدرتهای بزر

به آن ،بلکه در پسزمینه رقابتهای هشویتی ایشران و غشرب

حاصل آمده است؛ بهعبارتدیگر ،فضای کلی حاکم بر نگرش ایران به غرب بهعنوان یک رقیشب هشویتی،
تالش های آن برای جلوگیری از هسته ای شدن ایران را به هویت ملشی و مفشاهیمی چشون اسشتقالل و حفشظ
کرامت و غرور ملی پیوند زده است .در پرتو این مالحظات و با توجه به این جنبههای هنجاری ،پرسش این
است که توافشق هسشتهای چگونشه توانسشته اسشت نیشازهشای هشویتی هسشتهای ششدن ایشران را تشأمین کشرده و
بهاینترتیب یکی از مهمترین عواملی را که برای یک دهه مانع از رسشیدن ایشران بشه توافشق بشا قشدرتهشای
بزر شده بود ،از میان بردارد .برای پاس دادن به این پرسش ،در ابتدا باید پایههای این مدعا کشه ایشران و
غرب در حالتی از رقابت هویتی به سر میبرند و این رقابت هویتی پسزمینه منازعه هسشتهای را ششکل داده
است ،محکم کرد.
 -4-1ایران و غرب :منازعه هویتی یا رقابت هویتی؟

از یک منظر هویتی ،بدبینی ایران نسبت به غرب از حس تهدید
نسبت به عناصر اصلی فرهن
نظری موردبح

هشویتی 1ناششی مشیششود کشه در

ایشران

ایرانی و نیز مثبت بشودن 0آنهشا وجشود دارد .همشانگونشه کشه در چشارچوب

قرار گرفت ،گروهها ازجمله گروه های ملی اقدام به مقایسه خود با دیگر گروهها میکنند

و در این فرایند مقایسه ،به دنبال تأیید مثبت و صحیح بودن گروه خودی نسبت به دیگران هستند؛ اما زمانی
که در این فرایند ،این حس مثبت بودن و صحیح بودن در مقایسه با دیگران مورد تهدید قرار بگیشرد و ایشن
تهدید برای آنچه برای گروه خودی دارای اهمیت است و آن را عزیز میداند دارای عواقشب منفشی باششد،
مقایسه هویتی به رقابت هویتی منجر میشود .بهاینترتیب  ،اگشر مفشروض مشا ایشن باششد کشه بشین هویشت و
فرهن

ایرانی با هویت و فرهن

میان فرهن

خودی و فرهن

غربی اختالفهایی جدی وجود دارد ،مقایسههایی که بهصورت طبیعشی
غربی صشورت مشیپشذیرد ،ازآنجاکشه بشرای هویشت خشودی دارای عواقشب
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پنداشته میشود (آن را تهدید میکندب حالت رقابتآمیز پیدا میکند .احساس اینکه گروه خودی از جانب
گروه دیگری (غربب موردتهاجم قرارگرفته است (تهاجم فرهنگشیب اصشولً از همشین مقایسشههشای هشویتی
ناشی میشود؛ اما همانگونه که بح

شد ،بنا بر نظریه روانشناسی اجتماعی ،چهار عامل تحرک اجتماعی،

تغییر بعد در مقایسه ،تغییر ارزش ویژگیهای هویتی و تغییر هدف مقایسه از رسیدن این رقابت هشویتی 1بشه
مرحله منازعه هویتی 0جلوگیری میکنند .ایرانیان از این چهار عامل در جریان مقایسه خود با غرب بهخوبی
بهره برده و بهاینترتیب از کشیده شدن دامنه رقابتهای هویتی به منازعه هویتی جلوگیری کردهاند.
در مورد نخستین عامل ،یعنی تحرک اجتماعی که بهصورت پایان بخشیدن بشه تعلشق بشه برخشی عناصشر
قدیمی و پذیرفتن عناصر جدید هویت تعریف میشود باید گفت ،ایشن عامشل توسشط ایرانیشان بشه صشورتی
کامالً تعدیلشده مورداستفاده قرارگرفته است .اصولً نوع برخورد ایران با مقوله غرب و فرهن
میانه پذیرش و تقابل قرار داشته است .بهاینترتیب ،اگر مهمترین عناصر فرهن

غربشی در

سیاسی ایرانشی را مشذهبی،

سنتی (باستانیب و مدرن بدانیم میتوان گفت ایرانیان در همان حال که عناصری از فرهن

مدرن را پذیرفته

و بهاینترتیب خود را در تقابل تمامعیار با دنیای غرب قرار ندادهاند ،امشا همشواره نشوعی مقاومشت در برابشر
پذیرش تمامعیار معیار های غربی در جامعه ایران وجود داشته است .درواقع در لیه مدرن فرهنش

سیاسشی

ایران با یک وضعیت دوگانه مواجه هستیم؛ یعنی ازیکطرف نوعی تمایل به جذب مظشاهر فنشاوری و علشم
غربی وجود دارد ،ولی از سوی دیگر غرب (حداقلب یکی از عوامل اصلی عقبماندگی یا توسشعهنیشافتگی
ایران محسوب میشود ) .(Ghahremanpoor, 2004, p.75بهایشنترتیشب ،درحشالیکشه در تشاری تعشامالت
ایران و غرب ،با هر دو نوع برخورد بیگانهستیزی ) (Sadeghi, 2009و غشربزدگشی(Aleahmad, 2004) 1

مواجه بودهایم ،اما درمجموع فرهن

ایرانی ترکیبی از عناصشر مشدرن ،سشنتی و باسشتانی اسشت کشه مکمشل

یکدیگر به شمار میروند.
عامل دوم یعنی تغییر بعد در مقایسه به این معنا است که گروه خودی در مقایسه ،از ابعشادی کشه در آن
نسبت به گروه مقابل ضعف دارد طفره رفته و بهجای آن ابعشادی کشه در آن دارای مزیشت اسشت را مطشرح
می سازد .نگاهی به مواضع هویتی ایرانیان نشان از آن دارد که ایشران در مقایسشه بشا غشرب از ایشن سشازوکار
بهخوبی بهره برده است .درحالیکه دنیای غرب نسبت به ایران از توان اقتصادی ،صنعتی و نظشامی بشالتری
________________________________________________________________
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بهرهمند است ،ایرانیان همواره در مقام مقایسه با غرب ،از عناصری چون ارزشهای اصیل ایرانی و اسشالمی
و میهماننوازی ایرانیان ) (Parsadoost, 2007, p. 157بهره بردهاند .به همین ترتیب ،استناد به تاری کهن و
تمدن ایران که بر سایر تمدنها اثرگذار بشوده اسشت ) (Daneshpajjoh, 2002در مقایسشه بشا تشاری کوتشاه
برخی از جوامع غربی بهویژه آمریکا راهی برای نشان دادن مزیتهای فرهن
فرهن

و هویت خودی در مقایسه با

دیگری بوده است .استفاده از این سازوکار نیز خ واه و یشا نشاخواه بشه پرهیشز از کششیده ششدن دامنشه

مقایسه و رقابتهای هویتی به مرحله منازعه هویتی یاری رسانده است.
عامل سوم یعنی تغییر ارزش خصایص هویتی به معنای برداشت مثبت از آن دسته از ویژگیهای گشروه
خودی است که دیگری آن را منفی میداند .در این مورد نیز بسیاری از ویژگیهشا و رفتشارهشای ایشران کشه
غرب آنها را منفی معرفی می کند ،در گفتمان سیاسی و اجتماعی داخلی ایران بشه صشورتی مثبشت درک و
فهم می شوند .به عنوان مثال ،آنچه که غرب بنیادگرایی اسالمی 1میداند در ایران به اصولگرایشی اسشالمی
تعبیر میشود ) .(Zarifian Yeganeh, 2007, p. 77به همین ترتیب ،به نظر میرسد ایرانیشان از عامشل تغییشر
جهت مقایسه نیز استفاده برده اند و به این ترتیب از زیر سؤال رفتن مثبت بشودن هویشت خشودی و در نتیجشه
تبدیل رقابت های هویتی با غرب به منازعه هویتی جلوگیری کرده اند .نمونه بشارز اسشتفاده از ایشن ابشزار در
سطح جامعه ایران ،زمانی رخ می دهد که ایرانیان به جای مقایسه خود با غرب در زمینه سطح رفاه ،وضعیت
خود را با کشور هایی مانند افغانستان و عراق مقایسه میکنند کشه از نظشر پیششرفت در سشطحی پشایین تشر از
ایران قرار دارند .نتیجه استفاده از این راهکارها این است کشه تضشاد هشویتی جامعشه ایشران و غشرب در حشد
رقابت هویتی باقی مانده و به منازعه هویتی نیانجامیده است.
 -4-6ابعاد هویتی هستهای شدن و حل منازعه هستهای ایران

رقابت هویتی ایران و غرب ˚آنگونه که در بال توضیح داده شد -در تعریف برنامۀ هستهای و جایگاه
آن در سیاست خارجی ایران اثرگذار بوده است؛ بهعبارتدیگر ،رقابتهای هشویتی ایشران و غشرب ،برنامشۀ
هستهای ایران را از ماهیت صرفاً مادی آن ،خارج و آن را ازنقطهنظر تعریف خشود در برابشر دیگشری دارای
اهمیت ساخته است .از منظر گفتمانی ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایشران در یشک معنشای کلشی ،بشر
مبنای درک حداکثری از گفتمان استقالل ساختهشده است .ایشن گفتمشان «فشرا -اسشتقالل »0بشرای سیاسشت
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خارجی ایران ،دو معنای اصلی در عمل دارد .نخست اینکه ایران سلطه ،نفوذ خارجی و وابستگی فرهنگشی،
سیاسی و اقتصادی را رد مشی کنشد .دوم اینکشه ایشران بشه دنبشال رسشیدن بشه اسشتقالل و اتکشا بشه خشود اسشت
) .(Moshirzadeh, 2007, p. 530نتیجه این وضعیت گفتمانی ،میل به آنچه اسشت کشه فشری «مصشونیت بشه
معنای تالش برای حفاظت از امنیت و حاکمیت کشور و نیز افزایش پرستیژ و ارتقشاا موقعیشت بشینالمللشی»
ایران میخواند ) .(Frey, 2006, p. 5از این رو است که تکمیل چرخه سوخت هستهای در ایران در ابتدای
سال  ،1105به یک پیروزی ملی تعبیر شده و پیوستن ایران به باشگاه کشورهای هستهای یشک افتخشار ملشی
قلمداد شد .از این منظر ایران نمی تواند غنی سازی در داخل کشور را رها کند چرا که این عمل به مصالحه
در مورد اقتدار و استقالل ایران تعبیر میشود.
هرچند در ایران دیدگاههایی مختلف در مورد بسیاری از سیاستهای اقتصشادی ،فرهنگشی و اجتمشاعی
وجود دارد ،اما انرژی هسته ای از معدود موضوعاتی است که در مورد کسب و حفظ آن اجمشاع نظشر ملشی
وجود دارد .حق توسعه انرژی هسته ای موضوعی اسشت کشه بشه غشرور ملشی ایرانشی برمشیگشردد و ازایشنرو
گروههای سیاسی در مورد آن اتفاقنظر دارند .بنا بر برخی از تفاسیر ،این تأکید ایران به حفظ چرخه تولیشد
سوخت هستهای موضوعی است که ریشه در واقعیتهای تاریخی ایران دارد .برای بسیاری از ایرانیان ،ایران
تمدنی بزر

است که دخالتهای خارجی آن را از جایگشاه واقعشی خشود بشهعنشوان یشک قشدرت بشزر

منطقه ای محروم کرده است .تاری شیعه نیز این حس عمیق محرومششدن و قربشانیششدن را تقویشت کشرده
است .در دوران مدرن ،ایران بخشی از سرزمین خود را به روس ها واگذار کرد و در همین اثنشا انگلسشتان و
ایالتمتحده نیز در دوران په لوی به دخالت در امور سیاسی و اقتصشادی ایشران پرداختنشد .ایشن حشس تنهشا
ماندن ،در دوران جن

با عراق و حمایت گسترده بینالمللی از این کشور عمیقتر شد .ازاینرو اسشت کشه

رسیدن به توانایی بومی هستهای بهعنوان راهی تلقی میشود که مشیتوانشد حشس احتشرام و غشرور ایرانشی را
تقویت کند ) .(Bahgat, 2006, p. 223هستهای شدن بهعنوان راهی برای افزایش غشرور و پرسشتیژ ملشی بشه
تجربه ایران محدود نیست .فرانسه نیز در دهه  1468تصمیم خشود را بشرای هسشتهای ششدن در قالشب احیشای
عظمت و غرور ملی پس از تحقیر ناشی از تضعیف موقعیت و جایگاه بینالمللی این کششور پشس از جنش
جهانی دوم توجیه میکرد تا استناد به نیازهای امنیتی .بهاینترتیب ،برنامه هستهای فرانسه موضوع حفظ بقای
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فرا مادی 1فرانسه دانسته شده و برخی مقامات این کشور نابودی سیاسی ،تاریخی و هویتی را بدتر از نابودی
فیزیکی میدانستند ).(Doyle, 2015, p. 35
حفظ فناوری هسته ای برای ایران موضوعی دارای اهمیت هنجشاری اسشت .ایشن مقولشهای اسشت کشه از
ابتدای شروع برنامه هستهای ایران قبل از انقالب اسالمی موردتوجه بوده است .نمایش توانایی در به دسشت
آوردن و استفاده کردن از علوم و فناوریهای هستهای به جامعه جهانی یکی از راههایی است که با استفاده
از آن دولتها موقعیت خود را بهعنوان دولتی مترقی نشان میدهند .بهاینترتیب ایران در دهه  1478در پی
آن بود تا همسایگان را نسبت به اینکه کشوری توانمند ازنظر فناوری است قانع کند و بهاینترتیشب و بشا بشه
دست آوردن سرمایهای هنجاری ،تأمین منافع خود را در منطقه بهگونشهای تسشهیل کنشد .در دوران پشس از
انقالب ،انگیزه های هنجاری برای رسیدن به فناوری هسته ای ادامه پیدا کرد ،با این تفاوت کشه انگیشزههشای
هنجاری این بار تنها در اذهان نخبگان حاکم ریشه ندوانید .بلکشه تمایشل عمشومی جامعشه ایرانشی بشه کسشب
ارزشهای هنجاری جهانی توانمندی هستهای به مسئله هستهای اهمیت سیاسی داخلی نیز داد ) Blackstock

.(& Milkoreit, 2010. P. 13
این میل اجتماعی به کسب فناوری هسته ای ،در برخی مطالعشات در قالشب مفهشوم

ارزشهشای مقشدس0

موردبررسی قرارگرفته است .ارزشهای مقدس باارزشهای سکولر ازآنجهت دارای اختالف هستند کشه
معمولً با نقض منطق سود و زیان الگوهای انتخاب عقالیی همراه میشوند .نتایج مطالعشهای کشه دهقشانی و
همکاران با پیمایش  1447نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور انجام دادهانشد ،نششان از آن دارد کشه بخششی
مهم از جمعیت مورد آزمون بر این باور هستند ،به دست آوردن انرژی هسته ای به ارزشی مقدس در ایشران
تبدیلشده است؛ بهگونهای که ارائه مشوقها و بازدارندههای اقتصادی بهتنهایی برای متوقف ساختن برنامه
اتمی ایران کافی نبوده و در پایان به «نتایج معکوس و ناخواسته» منجر خواهد ششد .ایشن پشژوهش همچنشین
نشان داده است که توافقهایی که بر مبنای مشوق های صرف مادی انجام شوند ،با نارضایتیهای اجتمشاعی
همراه خواهند شد .ازاینرو است که درک اهمیت هنجاری فناوری هستهای برای ایرانیشان ،در فراینشد حشل
منازعه هستهای باید موردتوجه قرار بگیرد ).(Dehghani et al., 2010, P. 540
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ابعاد ارزشی و هنجاری هسته ای شدن برای ایران در شرایطی که غرب به دنبال محروم ساختن ایشران از
فناوری هستهای است تا حدی ناشی از مقاومت در برابر نابرابری و بیعدالتی نیز هست .درواقشع ،نپشذیرفتن
بیعدالتی و تحقیر ناشی از آن میتواند عمیقاً در روایتها و تصمیمگیریهای ملی جای خود را پیدا کند.
در سال  ،1111محمد مصدق حاضر نشد به دریافشت ناعادلنشه سشهم ایشران از درآمشدهشای نفتشی در قالشب
قراردادهایی که با شرکت نفت ایران و انگلیس منعقدشده بود ادامه دهشد .ایشن عمشل مصشدق در حشالی بشه
انجام رسید که با منطق مادی سیاست قدرت و توان ایران همخوانی نداشت؛ اما نخسشتوزیشر وقشت ایشران،
استقالل کشور را به هزینه تحریم نفتی ،ورشکستگی بانکهای ایرانی و کودتای  00مرداد خرید .شش دهه
بعد ،همین عامل مقاومت در برابر بیعدالتی ،انگیزه لزم را برای ایران برای حفظ توان غنیسازی در داخل
کشور در شرایط تحریم فراهم آورد .تنها در چند سال گذشته ،ایران بیش از  188میلیارد دلر را به دلیل از
دست دادن سرمایهگذاری خارجی و نیز کاهش درآمدهای نفتی برای برنامهای متحمل شده است کشه تنهشا
 0درصد نیاز انرژی آن را تأمین میکند ).(Wright & Sadjadpour, 2014
ازاینرو است که حفظ فناوری هستهای و حق غنیسازی در کشور بهعنوان یکی از مهمتشرین اهشداف
ایران در مذاکرات هستهای مطرح بوده است .می توان گفت اصرار ایران بر این حق منجشر بشه آن ششده کشه
بهتدریج حفظ میزانی از غنیسازی برای ایران ،بهعنوان بخشی از هر توافق هسشتهای دربیایشد .تغییشر موضشع
آمریکا از غنیسازی صفر در دوران نخست جرج بوش به غنیسازی در حشد  1/5درصشد در توافشق ژنشو و
مذاکرههای منتج به بیانیه لوزان نشان از به رسمیت شناختن دغدغههای هویتی ایران در مذاکرههای هستهای
دارد .درحالیکه موضع رسمی دولت آمریکا در دوران نخست ریاست جمهوری جشرج بشوش غنشیسشازی
صفر برای ایران بود ) ،(Champion, 2015بهتدریج و با روشن ششدن ایشن واقعیشت کشه ایرانیشان حاضشر بشه
پرداختن هزینههای مادی برای حفظ وجهه و کرامت خود هستند ،این موضع آمریکا تغییراتی را بهصشورت
قبول غنیسازی در ایران به خود دید.
در تمام دوران ری است جمهوری جرج بشوش و همچنشین دوران ریاسشت جمهشوری اوبامشا (تشا پشیش از
توافق موقت هستهای در ژنوب ،منطق مادی بر نگاه غرب به برنامه هستهای ایران حکمفرما بود .بهگونهای که
کشورهای غربی بهصورت مرتب برنداشتن توجیه اقتصادی غنیسازی اورانیوم در ایران تأکید داششتند و از
ایران میخواستند منطق اقتصادی خود را برای غنیسازی در داخشل درصشورتیکشه امکشان تشأمین اورانیشوم
غنیشده با قیمت بسیار پایینتر از خارج از کشور وجود دارد بیان کند ) .(Rodgers, 2015این منطق مادی
به اشکال مختلف در مواضع و راهکارهای غرب در پایان دادن بشه مسشئله هسشتهای ایشران نمشود مشییافشت.
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بهاینترتیب ،تأکید بوش بر رها کردن کامل برنامه هستهای از سوی ایران و غنیسازی صشفر تشا طشرحهشای
سوپاپ هستهای برای خارج کردن تمام اورانیوم غنیشده از ایران و واردکردن سوخت هستهای بهجای آن،
همگی -هرچند به گونههایی متفاوت -انعکاسدهنده همین نگاه صرفاً مادی غرب به برنامه هسشتهای ایشران
هستند.
زمانی ایران و قدرتهای بزر

توانسشتند بشا یکشدیگر در مشورد مسشئله هسشتهای بشه توافشق برسشند کشه

راهحلهای ارائهشده دغدغه های هشویتی ایشران را مرتفشع سشاخت .یکشی از واضشحتشرین نمونشههشای درک
حساسیتهای هویتی و هنجاری ایرانیان در مذاکرات هستهای ،اظهارنظر باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا
پس از بیانیه لوزان است که به رسمیت شناختن حق غنیسازی در ایران را درنتیجه این واقعیت دانست کشه
«ایرانیان هیچگاه در مورد غرور ملی خود مصالحه نمشیکننشد» ) .(Iran Daily, 2015بشهایشنترتیشب ،توافشق
هسته ای و نتایج حاصل از مذاکرات در بیانیه لوزان را میتوان نتیجه یافتن راهی بشرای حشل هشمزمشان ابعشاد
مادی و هنجاری منازعه هستهای دانست .بنابر این راهحل ،برداشته شدن تحریمهای بینالمللی بر ضد ایشران
و در نظر گرفتن سازوکارهایی برای صلحآمیز باقی ماندن برنامه هستهای ایران ،پوششدهنده ابعاد مشادی و
به رسمیت شناختن حق ایران در بهر برداری از فناوری هستهای بهصورت غنیسشازی اورانیشوم (هرچنشد در
میزانی محدودب پوششدهنده ابعاد هنجاری و هویتی منازعه است.
نتیجهگیری

مسئله هستهای ایران در کنار ابعشاد مشاد ی ،دارای ابعشاد هنجشاری و هشویتی نیشز هسشت .نقشش هویشت و
دغدغه های هویتی پس از مقاومت غرب در برابر تالش های ایران برای تکمیل چرخشه سشوخت هسشتهای و
غنیسازی اورانیوم در داخل ایران در منازعشه هسشته ای ایشران و غشرب اهمیشت پیشدا کشرد .پشیش از آن نیشز
حرکت ایران به سمت هستهایشدن را میتوان تا اندازهای نتیجه نیازهای هویتی ایشران بشه تشرمیم و تقویشت
غرور ملی در پرتو تحقیر تاریخی ایران توسط قدرت های بزر

دانست .این وضعیت را باید در پس زمینه

رقابت های هویتی ایران و غرب تحلیل کرد .به این معنا ،احساس تهدید هویتی از جانب غرب که به رقابت
هویتی میان ایران و غرب انجامیده است ،تالش غرب برای جلوگیری از تکمیل چرخه سشوخت هسشتهای و
بهرهبرداری بومی از انرژی هستهای را ازنظر هویتی برای ایران دارای اهمیت ساخته و آن را به مقاومشت در
برابر خواست غرب و تالش برای احقاق حقوق هستهای خود وادار کرد .هزینههای مادی فراوانی که ایران
برای هستهای شدن تاکنون پرداخته است ،نشان از وجود این ابعاد هنجاری و هویتی قوی در برنامه هستهای
ایران دارد که با منطقه هزینه و فایده نمیتواند توضیح داده شود.
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بهاینترتیب ،به درازا کشیدن منازعه هسته ای برای بیش از یک دهه را نیز میتوان نتیجه عدم شناسشایی
اهمیت مقولههای هنجاری هسته ای شدن برای ایران توسط غرب دانست .یکی از مسائلی کشه در غشرب در
مورد برنامه هسته ای ایران همواره مطرح بوده است ،نبود توجیه مادی و اقتصشادی بشرای برنامشه غنشیسشازی
اورانیوم در داخل ایران در شرایط امکان واردکردن سوخت هستهای با قیمشت بسشیار پشایینتشر از خشارج از
کشور است .تا پیش از رسیدن به توافق موقت هستهای در ژنو ،اینگونه تأکیشد بشر ماهیشت منحصشراً مشادی
هستهای شدن ،بهعنوان یکی از موانع اصلی در برابر رسیدن به درکی مششترک از موضشوع مشورد منازعشه و
ازاینرو حلوفصل مسئله هستهای عمل میکرد .بهاینترتیب یافتن راهی برای حل منازعه هستهای در قالب
توافق هستهای را میتوان نتیجه این دانست که سازوکارهای پیشبینیشده در توافق هستهای ،دغدغشههشای
هویتی ایران را در مسئله هستهای مرتفع ساخت؛ بشهعبشارتدیگشر ،سشازوکارهای اندیششیده ششده در توافشق
هسته ای ،توانستند هر دو بعد مادی و هنجاری مسئله هستهای ایران را پوشش داده و ازاینرو راهی را بشرای
برونرفت از منازعه پیش روی ایران و قدرتهای بزر

قرار دهند .بهاینترتیب ،رفع تحریمها و پیشبینی

راههایی برای تضمین صلحآمیز ماندن برنامه هستهای ایران پوششدهنده ابعاد مادی و بشه رسشمیت ششناختن
حق ایران برای غنیسازی اورانیوم در داخل کشور را میتوان تأمینکننده نیازهای هنجاری و هویتی ایشران
در قالب توافق هستهای دانست.
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