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: يفناور یپلماسیو د يگذار استیدر روند توامان س یو تامل یلیتحل يها تینقش ظرف
   رانیوم در ایاوران يساز یغن يگذار استیر سیبر تحوالت اخ يمرور

  
  *يعمادریطاهره م

   ایران یو صنعت یعلم يها سازمان پژوهش  ،)مپسد( يورافن یپلماسیو د يگذار استیس يها پژوهش ار مرکزیدانش

  چکیده

در روند  یاستیر سییک تغین توافق یا اینکه آیاول ا: دیپاسخ بگو یبه دو سوال اساس 5+1 يران با کشورهایشود در مورد توافق موقت ا ین مقاله کوشش میدر ا
ک نوع یا حاصل یبوده است  يریادگیند یک نوع فرآیر حاصل یین تغین است که ایمحسوب شود و در صورت مثبت بودن، سوال دوم ا يا هسته يرواسعه فنتو

ا بوراس، به ارائه نسوزا یو تامل یلی، تحلیتیریمد يها تیتر هال و ظرفیپ یاستیس يها هیمقاله با استفاده از مفهوم ال. یط خارجیدربرابر فشار مح یاستیانطباق س
 ییگرا تیروا"ه یمذاکرات که در چارچوب نظر یخیروندتار يها داده یپردازد و سسپس با بازخوان یم  )الملل گذاري در محیط بین مدل سیاست( يک مدل نظری

رد یگ یجه میان نتیپرداخته است و در پا 1390و  1383خ یدر دو نقطه عطف تار یم اساسیدو تصم یهنگازان همیل میاند، به تحل مرتب شده "یمنطق يریگ میتصم
ند یاست که به صورت برآ یو تامل یلیتحل يها تین ظرفیاز تعامل ب یدیپلماتیک ناش – یاستیتوامان س يریادگیند یحاصل فرآ ،ران به واقعیکه توافق موقت ا

ن یرد که ایگ یجه میمقاله در پایان نت. وري و یادگیري سیاستی بوجود آمده استو هم افزایی بین فرایند توسعه فنادو مرحله قبل  يها يساز استیس یکیالکتید
 يها گردند که تحت عنوان رهنمون یمحسوب م یاستیها و اصول س در بازگشت به ارزش يگذار استیر سیح مسیک نوع تصحیت، آغاز راه یتوافق در ماه

  .اند از قبل اعالم شده يا ههست يورادر حوزه فن يگذار استیس یجابیا -  یسلب یمیپارادا
 

  یتامل يها تیظرف، یلیتحل ياه تیظرف ،ومیاوران يساز یغن، يا هسته يانرژ ،یاستیس يریادگی: ها کلیدواژه
  
  'مقدمه -1
الملل و  چشم صاحب نظران روابط بینکه گذشته  يها ماه یط

 يعلم دیپلماسی به مذاکرات هسته اي ایران با گروه کشورها
بر سر حق غنی سازي اورانیوم در خاك ایران  5+1موسوم به 

تایید همگان بر آن است که فصل مهمی در باب  ،دوخته شده
 يبا این حال برا. سیاست خارجی ایران گشوده شده است

فناوري، سوال اصلی آن است  يذارگ استیدانش پژوهان س
ات ینیکه این رویداد دیپلماتیک در دراز مدت چگونه بر ع

فناوري ایران منعکس خواهد شد و به تبع آن توسعه علم و 
ران که یدر ا ينوآور يگذار استیهایی براي س چه درس

                                                
 tamiremadi@yahoo.com: مکاتبات دار نویسنده عهده* 

اش تسهیل توسعه اقتصادي و تقویت منافع  یاهداف عموم
  . باشد، در بر خواهد داشت یملی ایران م

در  يگذاري ملی علم و فناور استیروشن است که س
را در  یمل يشدن به سرعت مرزها یکه عصر جهان یطیشرا

جمله  از.  ]1[ روبرو است يشمار یب يها نوردد، با چالش یم
 یالملل نیب يها سازمان يها عرفها، استانداردها و  ن چالشیا

 يت خودرا به مرزهاین کشورها است که حوزه صالحیو قوان
ت یمختلف، حوزه صالح يبه انحاو داده  1يتسر یالملل نیب

عمومی را تحت  يگذار استیند سیها در راهبري و فرآ دولت
  اگرچه با شدت یافتن فرآیند جهانی شدن، .دهند یر قرار میتاث

گستره نفوذ بازیگران فرامرزي در راهبري امور عمومی داخلی 

                                                
1- Extra-territorial Laws 

 
  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1392 زمستان، 2، شماره ششمسال 
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کن در مبحث مورد عالقه یل  ،1ش استیبطور اعم، در حال افزا
، بنا به ماهیت، ينوآور يگذار استیحوزه س یعنین مقاله یا

- يدیگر، مستعد چالش اثرگذار يها حوزه یبرخبیش از 
مثال بارز . باشند یم ین بازیگران خارجی و داخلیاثرپذیري ب

 يبطور اعم و فناور يا هسته ين رابطه، حوزه فناوریدر ا
 يها تیوم، بطور اخص است که حساسیاوران يساز یغن
 یالملل نیب یاسیم سیک رژینسبت به آن به ظهور  یالملل نیب

اقتدار مشخص  يها با کانون یاسیم سین رژیا. تده اسیانجام
بر  یالملل نیگران بین بازیرا از هر دسته از ا یرفتار خاص

 کند یمطلب  یالملل نیآنان با نظام ب يزان سازگاریاساس م
د برق به عرصه یتول با هدف ران کهین، این بیدر ا .]2[

د قدم گذاشته، بر راهبر يا هسته يدر حوزه انرژ يساز تیظرف
مان منع یپ ياز امضا یاز حقوق مکتسبه ناش یدفاع حقوق

نموده بر  یده و سعیاصرار ورز 2یتیپگسترش موسوم به ان
  . ، توازن خودرا حفظ کندیت ملیو امن یغ حفظ منافع ملیلبه ت

ن رابطه باید به آن پرداخته شود آن یسواالت اساسی که در هم
اي در دولت  ها توافق موقت جدید مذاکرات هستیاست که آ

 یاستیر سییک تغی  ،1392یازدهم منعقد شده در آبان ماه 
ر در یین تغین است و اگر هست ایشیپ يها استینسبت به س

 رخداده ]4[ تر هالیپر یبه تعب يگذار استیاز س يا هیچه ال
 يها ش ابزارها و بستهیر در سطح آرایین تغیا ایاست؛ آ

ل یبردها است و به دلها و راه یا تحول در برنامه ،یاستیس
ها و اعتقادات  ر در ارزشییها و تغ استیمک سیچرخش پارادا

ن مقاله در صورت مثبت یسوال دوم ا. داده است يرو یاصل
ا یست؟ آیر چیین تغیل ایدل بودن جواب اول، آن است که 

از  یا ناشیاست و  یرونیاز فشار ب يریاز اثر پذ یناش
ر در یین تغیا ،گریت دو به عبار یدرون یاستیس يریادگی

بوده  يریادگیر بدون ییا تغیحادث شده  و  يریادگیان یجر
  است؟
انات روز و مسائل ین مقاله از جریا يها که پرسش یدر حال

سنده مقاله با فرارفتن از یمبتال به جامعه ایران الهام گرفته اما نو
تر  قیعم یکند در سطح یانات روز، برآن است که سعیجر

به یک سوال بسیار اساسی و  یند مقدماتهر چ یپاسخ

                                                
در مورد تاثیر نیروي هاي بین المللی در تصمیم گیري هاي سیاستهاي فناوري در جریان  -1

  .مراجعه کنید ]3[تحریم هند، چین و عراق و کوبا می توانید به منبع 
2- Non Proliferation Treaty 

ن سیاستگذاري عمومی و به تبع آن رشته یپلیسیدر د ییربنایز
ن آن است که یادیسوال بن. ابدیگذاري علم و فناوري ب سیاست

م یاصوال ماهیت دولت چیست؟ و چگونه رفتار خودرا تنظ
یک دستگاه یا ماشین اداري و به زبان بهتر  کند؟ آیا دولت،  یم

 یاسیس ير هوشمند است  که با فشارهایوسیله و ابزار غ یک
 يو کشورها یالملل نیب يها اعم از طرف سازمان یو اجتماع

از  یداخل 3هاي حامی ک سو و ذینفعان و گروهیاز  یخارج
شود؟  یرانده م ید و به جهتیآ یگر  به حرکت در مید يسو

نتیجه قبول چنین فرضی براي ما آن است که چرخه 
ک یگذاري عمومی هر کشور را عمدتا در چارچوب  سیاست

و  یداخل(م که تنها در مقابل فشار یبدان 4ها محرك يسر
چگونه یبه حرکت آمده است و در صورت نبود ه) یخارج

ت ثبات ویا قفل یک وضعیموجود در  يها استیفشار، س
  . یابد یادامه م 56یشدگ

صرف   ، لتاگر بر این باور باشیم که دستگاه دو ،اما برعکس
و  یالملل نینجا جامعه بیودر ا(نظر از تعامالتی که با جامعه 

 يتواند داراي آن توانمند یم  و اقشار متنوع آن دارد،) یداخل
آن تنها در پاسخ به  یاستیرات سییهوشمندانه باشد که تغ

ک واکنش ساده محدود یو تنها به  یطیعوامل مح ياثرگذار
ه دولت با توجه به حافظه م کین باورینشود، آنگاه بر ا

کسب تجربه از طریق ارزیابی   ها، ، انتقال سیاستیخیتار
هاي پیشین و یا انتقال تجربه از الگوهاي موفق و یا  سیاست

ن یقادر است ا  الگوهاي شکست خورده کشورهاي دیگر،
روي سازد که به انحاي مختلف  ید متجلاراده را در خو

ر ییود تاثیر بگذارد و آنرا تغهاي خ گذاري ماهیت دامنه سیاست
گذاري  است که هر فرآیند سیاست یتین وضعیدر چن. دهد

کشور البته در  يکنوع  فرآیند یادگیري برایخود  یعموم
 . شود یم یسطوح مختلف تلق

دو بخش مجزا و مرتبط با  يد، دارایدار ش رویکه پ يا مقاله
در بخش اول که به مباحث . است يریگ جهیک نتیهم و 

ند یدر فرآ یو تامل یلیتحل يها تیمرتبط با سهم ظرف ينظر
ها  د واژهیاختصاص دارد، نخست کل یاستیس يریادگیتوامان 

شود،  یمطرح م یاستیس يریادگیات یبر ادب يو سپس مرور

                                                
3- Advocacy Group 
4- Stimulus  
5- Lock-in  
6- Inertia 
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ان یگردد و در پا یمورد استفاده ارائه م یپس از آن مدل مفهوم
، شامل بخش دوم. شود یم یها معرف داده يآور روش جمع
ره یوم در زنجیاوران يساز یغن يحلقه فناور" يمطالعه مورد
ن بخش، نخست یدر ا. است "يا هسته يارزش فناور
 یخیمطرح شده و سپس روند تار یاسیس-یمالحظات فن

گردد و در  یوم مطالعه میکردن اوران یغن يساز تیر ظرفیمس
 يها تیان بر اساس مدل مطرح شده در بخش اول، ظرفیپا

مربوطه در سه دوره  يها يساز استیس یو تامل یلیتحل
بخش سوم به . ردیگ یقرار م یمشخص مورد بررس یخیتار
  .اختصاص دارد يریگ جهینت
  
  يچارچوب نظر - 2
  در سازمان  یو تامل یلیت تحلیمفهوم ظرف 2-1

ند کامال مجزا ی، دو فرآیپژوه استیو س يگذار استیند سیفرآ
ک یرا هریهستند ز اکامال مجز :اند دهین حال درهم تنیو در ع
به خود ) تیت و عقالنیمقبول(ک منطق مخصوص ی يبر مبنا

 یعنیواحد  یموضوع يرا دارایاند ز دهیدر هم تن. استوار است
است علم و یس یخ تکاملیدر تار. باشند یم یاست عمومیس

ت هر دو یار بر تقوین دو رشته جداگانه بسی، تعامل ايفناور
فشرده  ارین تعامل بسیو حاصل ا ]5[ ستموثر بوده ارشته 

 يگذار استیا سیبر شواهد و  یمبتن يگذار استیرشته س
که موجب شده در مجموع نقش  باشد یم ]6[ بر تجربه یمبتن
 يعلم و فناور يگذار استیس يندهایاست پژوهان در فرآیس

 يها ر مجموعهیگر زیار پررنگ و اثرگذارتر از دیبس
  1.دباش یعموم يگذار استیس

علم و  يگذار استیاست پژوهان در سیس يحاصل اثر گذار
ت یا ظرفی يبه نام توانمند يا ژهیو يل توانمندی، تشکيفناور
است که در شکل مشاوره و پژوهش  یو فن یلیتحل
در  ين اقتصاد نوآوریو متخصص يران فناوریساالران، مد فن

ت یسوزان بوراس ظرف. ردیگ یقرار م يگذار استیخدمت س
در سه 2یت تاملیو ظرف یتیریت مدیرا حد واسط ظرف یلیتحل

  :]6[ کند یم ییجانما یاستیس يریادگیه یال
                                                

الزم به ذکر است که در کشورهاي درحال توسعه و از جمله ایران تعامل بین سیاست  -1
براي ذکر دالیل آن مراجعه کنید به . گذاران معموال بسیار ضعیف می باشد  پژوهان و سیاست

  .]8و7[
2- Reflective capacity 

ند یآن،  فرآ یا سطحیه اول یال، يا هین اساس، در مدل الیبر ا
ها  کارشناسان دستگاه دولتی و بوروکراتت ییادگیري به عامل

مرحله دوم در .ان استیدر جر ها اجراي بهتر سیاستبا هدف 
هاي مستقل و  ها و تکنوکرات سیاستی یا اندیشکده يها بکهش

تحلیلگران خصوصی مستقر هستند که ذینفعان خصوصی و 
بطور خاص قشر این . دهند بازیگران دولتی را تشکیل می

هاي  شکست ییبسیار مهم هستند، زیرا تخصص آنها شناسا
و تعریف ) مانند شکست بازار و شکست ابزارها(سیستمی 
ن یهدف قراردادن ا امات سیاستی مناسب برايبسته اقد
یادگیري شبکه . دولت است يها ها در برنامه شکست
هاي تحلیل  ار داشتن ظرفیتیگذاري، نیازمند دراخت سیاست

هایی که  ، مجموعه ظرفیتن سطحیدر اگر، یبه عبارت د. است
. هاي تحلیل سیاستی همراه است با استفاده و فرماندهی تکنیک

مرحله یادگیري اجتماعی است، در این مرحله  رحله سوم،م
اي از بازیگران  تر است و شامل جامعه ادگیري بسیار وسیعی

 يقلمرو يوراگردد که معموال  اقتصادي و اجتماعی می
در این . شوند هاي نوآوري محسوب می ذینفعان سیاست

، جامعه و ن دولتیمرتبط با نحوه ارتباط ب يریادگیمرحله، 
ن نوع ین هدف ایبنابرا. و انتشار است يان نوآوریبازار در جر

بالقوه راهبري نظام  يها از شکست يری، جلوگيریادگی
ن مرحله معموال به یر در اییتغ. است یدر سطح مل ينوآور

ط ین شرایدر ا یت سازمانیظرف. شود یکال انجام میشکل راد
ت یک ظرفیتر است و معموال به شکل  ار گستردهیمعموال بس

ارتباط و بوجود آوردن  يکند که امکان برقرار یظهور م یتامل
در این مرحله عالوه بر  .سازد یل میک فهم مشترك را تسهی

نه شده یظرفیت تحلیل کارشناسی، نیازمند ظرفیت تاملی نهاد
که بر رفتار خود، ساختار خود و مشکالت م یدر جامعه هست

د یگویبوراس م. دیایب یکوشد راه حل یکند و م یخود نظر م
، ينوآور ياستگذاریدر س یت تاملیظرف ینیق عیمصادکه 

مستقل و صاحب نظران  علوم و علوم  يشکده ایوجود اند
جامعه، در مطبوعات و  یاسیاست که در گفتمان س یاجتماع
 یو حوزه عموم یاجتماع يها و شبکه یعموم يها رسانه

  .]6[ کنند ياثرگذار
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  ]6[ تغییرات سیاستیتابلوي سه نوع یادگیري و ) 1جدول 
 سطح یادگیري  چه کسی یاد می گیرد  گیرند  درباره چه یاد می ظرفیت سازمانی  تغییرات سیاستی 

ــدیریتی در  ــرات مــــ تغییــــ
 وري آهاي نو سیاست

-فعالیــت ســازمانی/ فرآینـد   ظرفیت مدیریتی 
  مدیریتی 

ــدن  مشــــــــــخص شــــــــ
 هاي مدیریتی  شکست

ــازمان  ــت و ســ ــاي  دولــ هــ
 وابسته به دولت 

 دگیري دولتی یا

تغییـــــرات برنامـــــه اي در  
 وري آسیاست نو

تعریـــف (وري آنظـــام نـــو  ظرفیت تحلیلی 
 هاي سیستمی  شکست

ــان در  ــبکه ذینفعــــــ شــــــ
 گذاري فناوري  سیاست

ــبکه  ــادگیري شـــ یـــ
 سیاستی 

تغییـــــــــر جهـــــــــت در  
 وري آهاي نو سیاست

ــت ظرفیت تاملی  جامعـــه  -اقتصـــاد-دولـ
ــد   ــا فراینـ ــرتبط بـ ــدنی مـ مـ

ــار  ــواوري و انتش ــخیص  ن تش
در نظــام   يشکســت راهبــر 

 ينوآور

ــادي  ــازیگران اقتصــــ -بــــ
 اجتماعی 

 یادگیري اجتماعی 

  
و  یدرون یابیشهیر يبرا یط مطمئنی، شرایتامل تیوضع

ها در  نمادها و استعاره يرگذاریاز تاث يکشف و درك انتقاد
از  ین نکته اساسیا. است یو سازمان یرفتار ناخودآگاه انسان

، استقبال از یت تاملیظرف یرد که هدف اصلت داین نظر اهمیا
دنظر در یتجد ،و در صورت لزوم یسازمان یابیارز

-به قصد اجتناب از قفل) یسازمان ينوآور(ها  يریگ میتصم

جه یم، نتیف سوزان بوراس برگردیاگر به تعار. است یشدگ
درداخل و  یتامل – یلیت تحلیم که هر چقدر که ظرفیریگ یم

شتر خواهد یب یباشد، امکان رفتار تامل شتریخارج سازمان ب
ت کمتر باشد، رفتار سازمان به ین ظرفیبود و هر چقدر که ا

  . ل خواهد کردیبودن م یطرف انعکاس

  ات یبر ادب يمرور 2-2
ها معموال در چارچوب  ات مرتبط با کنش دولتینظر
در حوزه . افته استیها قوام  ت دولتیدرباره ماه يپرداز هینظر

 ]8[ را بنت و هاولت ی، کار اصلیعموم ياراست گذیس
ه یکل يک مقاله مروریسنده در ین دو نویا. اند انجام داده

ند یت دولت و رابطه آن با فرآیات در مورد ماهینظر
 يو حداکثر یرا به صورت  حداقل یاستیس يریادگی/رییتغ
را شکل داده اند که در  یفیب طین ترتیکرده اند و به ا یابیجا

 يریادگیقرار دارد که  ]4[ ف پیتر هالین، تعرآ يک سوی

ن یف ایتعر يبرا .]4[١کند یف میه تعریرا در سه ال یاستیس
 يگذار استیها را در س دهین بار نقش ایاول يها، هال برا هیال

م و یمفاه یشاکله اصل( یاستیم سید و پاراداینما یمطرح م
ه ین الیکند به عنوان اول یان میرا ب یکه مسئله اصل )یمعان

ه برنامه و یکند که پس از آن دوال یم یمعرف يگذار استیس
ر یید که تغیگو یهال م. )1شکل ( قرار دارند یاستیس يابزارها

 یابین در مرحله ارزیبه صورت روت يابزار يها در بسته
در ) درجه دوم يریادگی(ر ییشود، تغ یها انجام م استیس

کارشناسان  یلیتحل تیش ظرفیها و راهبردها، به افزا برنامه
که در اثر  یرات اساسییدارد و تغ یبستگ یر دولتیو غ یدولت

 يریادگی(شود  یحادث م يگذار استیس يها میچرخش پارادا
 يریادگی. است یاجتماع يریادگیاز  یناش) درجه سوم

ر در باورها و اعتقادات ییو تغ يبه مفهوم نوآور یاجتماع
    .]4[ است یاجتماع

ــن   ــل ای ــر،در مقاب ــون   یرو  نظ ــی همچ ــاحب نظران ــرد ص ک
ــد اســت   ــه معتق ــرار دارد ک ــر "هکلــو ق ــادگیري یــک تغیی ی

ــک     ــه ی ــنش ب ــه در واک ــت ک ــار اس ــوالنی در رفت ــبتا ط نس
  .]9[ گیرد محرك دریافت شده، صورت می

                                                
هال معتقد است یادگیري یک کوشش ارادي براي تعدیل اهداف و یا روشهاي سیاستی  -1

در پرتو آنچه در قبل تجربه شده و اطالعاتی که تازه کسب شده به منظور آن که در ااست 
  . نهایت راهبري دولتی موثر تر انجام گردد



 1392 زمستان، 2، شماره ششمسیاست علم وفناوري، سال  ، فصلنامهطاهره میرعمادي

65  

  
  ]4[ با الهام ازی استیس يریادگیمتفاوت  يها هیال) 1شکل 

  
یک  یاستیس رییکه تغ تواند آن باشد تلقی از نظر هکلو، می

. ها و اقشار جامعه است واکنش منفعالنه نسبت به فشار گروه
نظرات هکلو و هال در واقع هر دو بر تغییرات سیاستی و 
یادگیري سیاستی اشاره دارد اما همزمان به شدت متفاوت 

بوجود  یبراي هال یادگیري بر اثر انباشت تجارب داخل. است
نوع یادگیري را هکلو برعکس ماهیت این . ]10[د یآ یم

عمدتا سیاسی می داند که در نتیجه تغییر در محیط اتفاق 
گوید سیاست موفق، سیاستی است  در واقع هکلو می. افتد می

  .]11[ ١که در پی تغییر محیط، حادث شود
  
  یالملل نیدر سطح ب یاستیس يریادگی یمدل مفهوم 2-3

را  یاستیرات سییچارچوب ارائه شده توسط بوراس، رابطه تغ
و  يلگران فناوری، تحلیران دولتیگر مدیسه باز يبا اثرگذار

اما . دهد یل قرار میمورد تحل یستمیگران فرا سیباالخره باز
 یالملل نیگران صحنه بیرابطه باز یموضوع مقاله حاضر، بررس

ن یدر ا. است یداخل يگذار استیرات سییند تغیبا فرآ
رات ییعلت تغهکلو و هال در  يچارچوب، ما از تفاوت آرا

ا انباشت یو  یرونیاز محرك ب یب ناشیکه به ترت یاستیس
ن تفاوت، دو نوع یاستفاده کرده و، با الهام از ا یت داخلیظرف
رات یینکه تغینخست ا :میز دهیارا از هم تم یاستیر سییتغ
نجا یدر ا(م کنشگران یمستق يها حاصل محرك یاستیس

                                                
از تجــارب  درس آمــوزي سیاســتی  ]12[در بــین محققــین ایرانــی، دانــایی فــرد      -1

کشورهاي دیگـر را یکـی از ابزارهـاي یـادگیري سیاسـتی بـر شـمرده و در حالیکـه تقلیـد          
سـازي ملـی    کنـد رصـد تجـارب سیاسـتی دیگـران را بـراي ظرفیـت        کورکورانه را منع مـی 

  . داند الزم می
  

د گفت که در اثر ینه باین زمیدر ا. است) یکنشگران خارج
ر یشود، تغ یجاد میا یگر خارجیکه با فشار باز ییرویدان نیم
 يریادگیند یک فرآیا معلول ینکه علت یبدون ا یاستیس

، بالفاصله نسبت به محرك یالعمل باشد به شکل عکس یدرون
رات ییگر تغیر دیدوم آنکه، در مس. شود یدار میپد یخارج

است که در  یاستیس يریادگیده یچیند پیحاصل فرآ یاستیس
جاد یا یابیو ارز يگذار استیمداوم س يها ان چرخهیجر

ط یط محیر شراییتواند همزمان با تغ یر میین تغیا. شود یم
ز باشد، اما موتور یگران نیاز تجارب د يآموز و درس یرونیب

ش یو افزا یتحول، انباشت تجارب گذشته داخل یاصل
 یو باالئ یانیم يها هیدر ال یو تامل یلیتحل يها يتوانمند

 . رون نظام استیداخل نظام و ب

-یجاد میا ییرویدان نیالمللی، م اثرگذاري و نفوذ بازیگران بین
گر یدو باز يفناور یپلماسیکند که حاصل تعامل عملکرد د

با  یالملل نیگر صحنه بیک طرف بازیاز . است یاصل
تحریم، ارائه خدمات و   سازوکارهاي مختلف همکاري،

بر مرحله  يگذاردر اثر یها و کاالها، سع تاندارد روشاس
گر ید يها دارد و از سو استیدر چرخه س يریگ میتصم

 3تعامل  ،2با انتخاب راهبردهاي پذیرش) دولت( یگر داخلیباز
ن فشار، یبا ا ییاروید متقابل در رویو تهد 5اقناع ، 4و تقابل

ه و به ا مقاومت را انتخاب کردیرش و یاز راهبرد پذ یکی
  . پردازد یمناسب آن مر یمس یطراح

 يها ر از مدلین دو مسین ایب ینیع يگذار تفاوت يبرا
ن طور یم و ایکن یتر هال و بوراس استفاده میشده پ يبند هیال

منجر به  ینییه پایال يها يریگ میم که اگر تصمیریگ یفرض م
ل به یر نیع در مسیا تسریط و یجهت بهبود شرا یاستیر سییتغ
از  یناش يریگ مین تصمید، ایباالتر گرد يها هیهداف الا

بوده و چنانچه برعکس  یلیو تحل یتخصص يها تیظرف
باالتر را کند و  يها هیها ال ها و برنامه حرکت در جهت آرمان

  .6است یرونیط بیاز فشار مح یا متوقف کند، ناشی

                                                
2- Compliance 
3- Interaction  
4- Defiance  
5- Conviction 

اي ادایمیک در اصول، خود بحث جداگانه اي است و مقالهبحث تغییرات رادیکال و پار -6
کنیم که این تغییرات عموما با تغییرات اساسی  بسنده می نکتهاما تنها به این . طلبد جداگانه می

گردد و در نتیجه  در سلسله مراتب قدرت و جابه جایی طبقات در نظام اقتصادي انجام می

یادگیري درجه سوم = تغییر درپارادایم سیاستی

یادگیري سیاستی درجه دوم = تغییر برنامه ها و راهبردها

 یادگیري درجه اول=تغییردربسته ابزارهاي سیاستی 
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 ينوآور. م شده استیترس 2شکل در  نظرمورد  یمدل مفهوم
هکلو، (ات مرور شده یارائه شده به نسبت ادب یهوممدل مف

  : آن است که) هال، بوراس
بـــرعکس مفـــروض مقـــاالت مـــرور شـــده در  -1

ن مـدل، دولـت در   یـ ات موجود، بـر اسـاس ا  یادب
از  یکنـد بلکـه بـه عنـوان بخشـ      یانزوا عمل نمـ 

ـ  یگران دیبا بـاز  یالملل نینظام ب ـ  نیگـر ب از  یالملل
ل و کــنش تعامــ يگــر داراید يهــا جملــه دولــت

ــا   ــل ب ــار خــودرا در تعام و واکــنش اســت و رفت
  .  کند یم میآنان تنظ

ــت -2 ــش و مســئول  دول ــابر نق ــا بن ــا تیه ــود  يه خ
ـ بـر حفــظ امن  یمبنـ  ـ ی در  ی، ســعیت و منــافع مل

ــه تاث گــر در یدول د يرگــذاریمقاومــت نســبت ب
ــم ــتیمات سیتص ــذار اس ــوم يگ ــود و  یعم خ

خــود در  يرش اثرگــذاریپــذ ياعمـال نفــوذ بــرا 
  . گرندید يشورهاقلمرو ک

ــدر ا -3 ــدل تغی ــن م ــتیرات سیی ــدر ال یاس ــا هی  يه
ــه شــکل تغ ــمختلــف ب و  يریادگیــرات بــدون یی

ــا  ــب ــر تغ. متصورشــده اســت يریادگی ــاگ رات یی
ــ ــال یجزئ ــای ــتاییه پ ــ ينتر، در راس ــداف کل  یاه

ـ باالتر باشد و ن ن یـ ل سـازد، ا یل بـه آن را تسـه  ی
ـ طور مفروض است کـه ا  ر بـا توجـه بـه    ییـ ن تغی

ــزا ــفش ظریاف ــا تی ــد يه ــو  یتیریم ــا تحلی ل ی
ــف     يرو ــت توق ــر در جه ــت و اگ ا یــداده اس

ر تحقـق اهـداف بـاالتر باشـد،     یعقب گرد در مس
از فشـار عوامـل    يریرپـذ یاز تاث یر ناشـ ییـ ن تغیا

  . گردد یم یخارجی تلق
ــا -4 ــال ارزش ن ی ــر رادیک ــان تغیی ــدل، امک ــا و  م ه

هـا را مـورد بحـث     چرخش پارادایمیک سیاسـت 
 . دهد قرار نمی

  

                                                                         
در مورد . شود غیر تاملی به سادگی انجام میتشخیص آنها از تغییرات سیاستی از نوع 

گذاري که دربرگیرنده یک نوع تحوالت پارادایمیک  تغییرات رادیکال در حیطه سیاست
  .]13[ارزشی در نظام سیاستی است نگاه کنید به 

ط یدر مح یاستیس يها هیرات در الییدوگانه تغ يرهایمس) 2شکل 
  الملل  نیب

  و تحلیل اطالعات  يگردآور يلوژومتد 2-4
ط یک محیدر  یاستیرش و مقاومت سیکه پذ ستین یشک

ک یشود، بلکه در  یط علت و معلول متبلورنمیبس يا رابطه
 يندهایو در قالب فرآ یاسیس-ياقتصاد– یبستر اجتماع

 ين، برایبنابرا. گردد یمتبلور م يده اثرگذاریچیوع و پمتن
ق آن بتوان بستر یم که از طریهست ییها ازمند دادهی، ما نیبررس

ر یم کرد و تاثیرا ترس یاستیس يها يریگ میصمند تیفرآ یخیتار
. ک مشخص ساختیبهکیها را  اندرکار در آن عوامل دست

است که به  یخیرتا يدادهایدسته از رو نجا منظور آنیدر ا
به  یتیک نظم رواینند و با عمل ک یخیعنوان بستر تار

را قابل  شوند و آن یم یمورد نظر منته یخیتار يریگ میتصم
 يآور جمع يلوژومتد ن جهت،یا از. ]14[سازند  یمدرك 

 يگر تیروا" یخ پژوهین مقاله روش تاریاطالعات در ا
 يلوژودک متیاست که به عنوان  1"یعقالئ يریگ میتصم
، یخیرتاریبه مس یوابستگ يزش فاکتورهای، جهت آمیالتقاط

 ،2یاستیم سیو پاردا یالملل نیم بیداد، رژیک رویر تحوالت یس
 ]15و14[ زریتوسط کاشده  یچارچوب معرفبا اقتباس از 

  . شده است ارائه
انتخاب شده این حسن را دارد که بنا بر تفکر  لوژيومتد

بطور مطلق تعریف نکند و گرایی، عقالنیت را  تکامل
کش تصمیمات غلط و درست از هم  ها را با خط گیري تصمیم

                                                
1- "rational choice narrativism" 

ه بود که در این شد الزمه و زمانمندي آوردهدر صورت اولیه چارچوب آنها، اطالعات  -2
مقاله با ترکیب این دو عامل به پارادایم سیاستی که مفهومی نزدیک به این دو است و 

 .شد اشاره، ردسنخیت بیشتري نیز با متن مقاله دا

تحت تاثیر یادگیري اجتماعی و •
تاملی 

تحت تاثیر عامل فشار بیرونی •

تغییر در پارادایم  
 هاي سیاستی

تحت تاثیر انباشت ظرفیت تحلیلی •
تحت تاثیر عامل فشاربیرونی •

تغییر در برنامه ها و 
راهبردهاي سیاستی

تحت تاثیر افزایش ظرفیت هاي •
مدیریتی

تحت تاثیر عامل فشار بیرونی •

تغییر در ابزارهاي 
سیاستی 
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که زمینه فرآیند .... بلکه شرایط تاریخی، سیاسی و ،جدا نسازد
تصمیمات بوده در نظر گرفته و از همه باالتر امکان بررسی 

  .هاي داخلی را تسهیل سازد سازي فرآیند ظرفیت
ا یزودها یرا به اپ یخیان تاری، جريلوژومتد يگر تیرواصبغه 

زود را یکند که هر اپ یم میتقس یخیمختلف تار يها دوره
شاخص  يریگ میک تصمیداند که با  یک نقطه عطف می يدارا
خاص  یها در هر مقطع زمان ار انتخاب دادهیمع. گردد ین میمع

چگونگی ارتباط آن با   ،یخیهر مقطع تار يها ان کل دادهیاز م
در مقاله حاضر، تنها . است يریگ میند تصمینقطه عطف فرآ

ما به نقطه عطف یرد که مستقیگ یمورد نظر قرار م ییها داده
  . زود مرتبط باشند و آنرا قابل درك سازندیاپ

بندي شده، از طریق رابطه منطقی مدل  اطالعات دستهتحلیل 
بدین صورت که هرگاه . شود انجام می) 2 شکل(ارائه شده 

، به تغییر مسیر نقطه عطف اپیزود تصمیم مشخص یعنی
سیاستی منجر شود و این تغییر بهبود و یا تسریع رسیدن به 

ن طور یل سازد، ایل به آن را تسهیباالتر باشد و ن یاهداف کل
 يها تیش ظرفیر با توجه به افزایین تغیمفروض است که ا

ا یقف و اگر در جهت تو ،ه استداد يل رویا تحلیو  یتیریمد
 یر ناشیین تغیف باالتر باشد، ار تحقق اهدایعقب گرد در مس

  . گردد یم یاز فشار عوامل خارجی تلق يریرپذیاز تاث
  
ـ ظرف: يمطالعه مـورد  -3 ـ یت تحلی رونـد   یو تـامل  یل
  رانیدر ا يساز یغن يفناور يگذار استیس
ــ 3-1 ــیو س یمالحظـــات فنـ ــب رژ یاسـ ــدر قالـ م یـ
  ومیاوران يساز یغن یمللال نیب

رخ  ین دو جنگ جهانیب يها ، در ساليا هسته يظهور فناور
 ين جنگ، بخصوص آلمان نازین طرفیب يها رقابتداد و در 

گر، به یکا از طرف دیاالت متحده آمریک طرف و ایاز 
 يها ن سالیدر ب. ت شدیشدن هدا یسرعت به طرف نظام

کا به نام پروژه یمرآ یاتم ين برنامه انرژیاول 1945-1939
با استفاده  ین بمب اتمیمر به اولین تحت نظارت اوپنهااتانهام

 1946در سال  .1منجر شددرصد،  90وم یاوران يساز یاز غن
درمان سرطان با کاربرد  يزوتوپ برایو این رادیساخت اول

                                                
1- Separator Work Unit  

با استفاده از  1948در سال. ست درصد آغاز شدیوم بیاوران
در  یروگاه اتمید برق از نین خط تولیدرصد، اول 5/3وم یاوران

  .]16[ کا افتتاح شدیداهو آمریالت ایدر در ایراکتور بر
ن یدو گانه بودن موارد مصرف ا يایگو يا هسته يخ فناوریتار

در  یز و نظامیآم ن مصارف صلحیز بیاست و نقطه تما يفناور
وم با یاورانکه یبطور .2وم نهفته استیاوران يساز یدرجه غن
وم در مصارف یو اوراندرصد  93 يبا غنا ینظام مصارف

 5/3 يوم بطور عمده با غنای، اورانیقاتیو تحق يز انرژیآم صلح
 یژگیو. درصد است20 يبا غنا یدرصد و در موارد کم 5تا 

 يدر تصاعدوم یاوران يساز یغن يدر فناور يساز تیظرف
است که به  3SWUن کار یا يریگ واحد اندازه .بودن آن است

 يساز یغن یاست و در منحن يسازواحد کار جدا ينامع
ار باال است، اما بعد همزمان با یند بسیفرآ يوم در ابتدایاوران
با یک خط تقریوم به شکل یاوران يساز یش درصد غنیافزا
ک یشود که  ینشان داده م 3در شکل . رود یش میبه پ یافق

. ودل شیتبد یممکن است به چه محصوالت یعیوم طبیتن اوران
درصد،  5/3با  يد انرژیتول يبرا یعنی ین منحنیسه نقطه در ا

 يبراو درصد  20 با یقاتیتحق ياستفاده در راکتورها يبرا
از . مشخص شده استدرصد  90ش از یبا ب یمصارف نظام

در  يساز صالزان خیشود که م یمشخص م یشکل منحن
ت با قسمیتقر یقاتیتحق يها روگاهیه تا مرحله نیمراحل اول

از  یعنی. ردیگ یرا در بر م يساز صالاعظم حجم واحد کار خ
 20و از فاصله خلوص  SWU 1100واحد صفر تا نقطه 

در  SWUواحد  1300تا  1100ن یدرصد ب 90درصد تا 
  .]17[ نوسان است
ک نقطه ی، يشرفت فناوریپ یدر منحن یژگین ویبر اساس ا

که در  يرکه کشو يا نطقه یعنی. ر وجود داردیناپذ بازگشت
است اگر به آن  يساز یغن يدر فناور يساز تیحال ظرف

در  يا چگونه مانع فناورانهیتواند بدون ه یدا کند، میدست پ
  .  ابدیبمب دست  يش کوتاه به فناوریکم و ب یفرصت

                                                
درصد با 7/0و  238توپ ودرصد اورانیوم موجود با ایز 3/99دانیم که در طبیعت  می -2

  .]17[توپ مناسب براي کاربرد صنعتی و تحقیقاتی وجود دارد وایز یعنی 235ایزتوپ 
3- Separative Work Unit (SWU) 
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بودن  يتصاعد( یو فن) دوگانه بودن( يکاربرد يها یژگیو
 یالملل نیاد نظام بیت زی، موجب حساس)يساز تیند ظرفیفرآ

م اقتدار یک رژید یشده و موجب تول ين فناورینسبت به ا
م یکارکرد رژ. رمتقارن گشته استیبا هندسه غ یالملل نیب

 یاسیو س ی، فنیحقوق يق ابزارهایمذکور آن است که از طر
ر یناپذ ت نقطه بازگشتیکشورها به سطح ظرف یابیمانع دست

ا نقطه یر یناپذ تگشبه نقطه بر یابیم دستین رژیاز نظر ا. شود
 ياز انباشت توانمند یعبارت است از سطح 1یز اتمیگر توان

وم یزات مرتبط و اورانیک کشور آنقدر تجهیکه در  یبه صورت
که دولت آن کشور  یشده انبار شده باشد که در صورت یغن

اقدام  یالملل نیب يها یبازرسها و  نظارتاراده کند بتواند با لغو 
ت به عنوان ین وضعیاز ا. دینما يا د سالح هستهیبه تول

و حرکت در جهت  یالملل نیخروج از نظارت ب ییتوانا
  .  شود یاد می یساخت بمب اتم

مان منع یعضو پ ي، کشورهایالملل نیب میرژن یمتقابال در ا
ن انتظار را داشته باشند که در یتوانند ا یز مین NPTگسترش 

از باشند که یتا امین حق و یت کامل، صاحب ایط شفافیشرا
وم با یاوران يساز یبه کار غن ید و ارعابیچگونه تهدیبدون ه
ز ین ینیدر حد مع یدرصد دست بزند و حت 5تا  5/3غلظت 

ن منابع یتام يدرصد برا 20وم تا یاوران يساز یامکان غن
  .2را داشته باشند یقاتیتحق يراکتورها

م، یریظر بگران را در نیمانند ا يکشور يا حال اگر برنامه هسته
ه مانور یک حاشی ،رانیق مناطق ممنوعه آژانس و ایدر اثر تفر
و کشور  یالملل نیم بین منافع رژید که در آن بیآ یبدست م

ن صورت که هم یبد. وجود دارد یداوطلب همپوشان
کشور عضو امکان استقالل فناورانه آن  يفناور يها ییتوانا

 یالملل نیم بیر رژکند و هم خود، عضو موث ین میکشور را تام
برقرار شده  یگردد که با هدف منع گسترش سالح اتم یم

اول، : سازد  ید را از خود دور میق دو تهدین طریاست و از ا
ه خود یه علیپا یب يها يسازدیاز تهد یاجازه سوء استفاده ناش

ند مسابقه یدوم از شروع فرآ. دهد ینم یالملل نیرا در سطح ب

                                                
1- Break-out Capability 

ما دراین جا به تفسیر کارشناس معروف بین . البته در این مورد تفاسیر متفاوت است  -2
  .]19[المللی هانس بلیکس رجوع کردیم نگاه کنید به 

کشور عضو منافات  یصد با منافع ملمنطقه که صد در  یاتم
  . ورزد یدارد، اجتناب م

ــاوریســ 3-2 ــدرا يا هســته ير توســعه فن ــران و می زان ی
  ریبه مس یوابستگ

 يالدیم 50دهه  يها از سال يا هسته يران با انرژیا ییآشنا
به  یقاتیک راکتور تحقیکا یکه آمریهنگام یعنیآغاز شد 

ش درآمد یپس از افزا .3ران اهدا کردیا یاتم يسازمان انرژ
روگاه برق در یک نیز طرح احداث ین 1354نفت و در سال 

 يها از شرکت یکیآن  یبوشهر به مناقصه گذاشته شد و ط
 6-4موفق به عقد قرارداد  4منس و آاگ آلمانیمشترك ز

. دیگرد يا روگاه هستهین نیساخت ا يبرا يارد دالریلیم
و ساخت  ییربنایز  يساختارها يات عقد قرارداد برایعمل

ران در سال ین ایهمچن. راکتورها در همان سال بسته شد
گذاران  هیاز سرما یکید سهام سوئد به یبا خر 1355

ارد یلیک میک وام یل شد و یفرانسه تبد 5فیوم اوردیکنسرس
  .]18[ پرداخت کردن واحد یز به این يدالر
 از يشمار یخارج يده شرکای، عقیحال انقالب اسالم نیابا 

ران ی، در ايا روگاه هستهی، از جمله نیبزرگ عمران يها پروژه
ها از جمله پروژه  ن پروژهیر داد و باعث شد که اییرا تغ

پس  يها بالفاصله در سال. مه تمام رها شوندیروگاه بوشهر نین
 يکردن فناور یبر بوم ی، اجماع کل1360از انقالب و در دهه 

 ییاستقالل و خودکفا گانگان به قصد حفظیه بر بیو عدم تک
 يفناور يساز تین حال در مورد تداوم ظرفیبا ا .کشور بود

 یتین نخبگان حاکمیدر ب يادی، هنوز مالحظات زيا هسته
ان جنگ و مصادف یدهه، با پان یاان یدر پا. وجود داشت

به  یقاتیوم راکتور تحقیه اورانیره اولیکه ذخ یشدن آن با زمان
متوجه شدند که  یقامات دولتشد، م یک میان خود نزدیپا

خود، با مشکالت  یاتقیواردات سوخت راکتور تحق يبرا
 يق و توسعه برایبر تحق یهستند، لذا نظرات مبنروبرو  يادیز

گر یج بر نظرات دیوم به تدریاوران يساز یدر غن ییخودکفا
  .غلبه کرد

                                                
. شد درصد تعیین شده بود و از سوي آمریکا تامین می 93رد نیاز این راکتور اورانیوم مو -3

  .لغو کرد به ایران را آمریکا تحویل اورانیوم بسیار غنی شده  1979در سال 
4- Kraftwerk Union AG 
5- European Gaseous Diffusion Uranium Enrichment Consortium 
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  ]17[آن  يوم و کاربردهایاوران يساز یروند غن )3شکل 

  
مرهون گر ید ي، از سويا هسته يستقالل در فناورشه ایاند

و  یر نفتیدناپذیتجد يها تیدر مورد ظرف يتفکر راهبرد
در  70در دهه  يا شهین اندیران است و جرقه چنیا يگاز

 یعال يو شورا یت ملیامن ياستراتژ یجلسات کارشناس
 یطوالن ين جلسات در مورد ماندگاریدر ا. زده شد يانرژ

شد و در  ید میران ابراز تردیدر ا یلیفس ير انرژیمدت دخا
 7000ک به حداقل ینده نزدیران در آیشد که ا یعوض اعالم م

 يق فناورید از طریاز خواهد داشت که بایمگاوات برق ن
رفت افق  یم آن مین گردد اما از آنجا که بیتام يا هسته

به علت دوگانه بودن آن، با  يا هسته يران در انرژیا يتوانمند
مت یبه ق یران حتیره و تار گردد، دولت ایت یتیامن يدهایدته
ار گرفتن یبا جهان غرب، خود را ملزم به در اخت ییارویرو
 يا هسته يبا فناور يد انرژیره ارزش تولیه حلقه زنجیکل
  .دید یم

در  يساز تین عوامل موجب شد که برنامه ظرفیه ایجمع کل
اال در دستورکار ت بیلووبا ا يا هسته يد انرژیتول يفناور

روگاه یرد و مقرر شد که پروژه رها شده نیران قرار بگیدولت ا

. باره به انجام برسده دویبوشهر با کمک کشور روس یاتم
کسب و  يبرنامه و راهبردها 70زود در همان آغاز دهه  یلیخ

 يها عتا، گامیو اجرا شد و طب یطراح يا د دانش هستهیتول
  .و خطا بودند یو پر از سع ، نامطمئنن راهیه در ایاول

انتقال  يها، سازوکارها ن برنامهیا يساز ادهیپ يدر آغاز، برا
از  يزات و انتقال فناوریآالت و تجه نیبه شکل ماش يفناور

مثال در . 1مورد نظر بود یر غربیه و غیهمسا يکشورها يسو
روگاه یک نیس یتاس يبرا یاتم يهنگام مذاکرات سازمان انرژ

زات ید تجهیها بحث خر ینیران، با چیدر ا یمگاوات 300
ن مورد چه یاما در ا. مطرح شد یهم بطور کل يساز یغن

از خود  یچندان یگر آمادگید يو چه کشورها ینیطرف چ
فوژها از یساخت سانتر یبا رد انتقال دانش فن. نددنشان ندا

فوژ از یسانتر ین، ساخت داخلیه و چیپاکستان، روس يسو
 ید دانش بومیو تول یفوژ وارداتیانترس يساز یق کپیطر
  . مورد توجه قرار گرفت يساز یغن

                                                
با دولت پاکستان  1366تامین این فناوري در سال ظاهرا نخستین مذاکرات جدي براي  -1

  . هاي بعد پاکستان از انتقال این فناوري طفره رفت اما در سال. انجام شد
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 یهاشم ياست جمهوری، در دوران ر1370در طول دهه 
وم دست یاوران يساز یغن ي، کشور به اصل فناوریرفسنجان

 يها در سال یخاتم ياست جمهوریدر دوران ر. افتی
دولت قبل، جوانب  يها استی، در ادامه س1379و 1378

 يبرا يگذار هیل چرخه سوخت، مانند سرمایتلف تکممخ
اف  یس ویل واحد یک زرد، تکمید کیوم کشور، تولیمعادن اوران

ر هزا 54ت یبا ظرف يساز یغن يبرا ين مرکزییو تع 1اصفهان
ر بوشهر مورد توجه یروگاه نظینن یتام يوژ برایفیدستگاه سانتر

  .]20[ قرار گرفت
، تحوالت يفناور يها تشرفین دوران، در کنار پیدر هم

 یاتفاق افتاد و برنامه بوم یاستیطه تحوالت سیدر ح یبزرگ
ک یاز سطح ) ومیاوران يساز یغن( يا هسته يکردن فناور

 يدا کرد و راهبریارتقا پ یک پروژه ملیدار به  تیلووپروژه ا
 يها و، سلولین مانند نانو، بایعمدتا نو يها يآن در کنار فناور

 يشورا"تحت عنوان  يادیته تازه بنیدر کمره یو غ يادیبن
، برنامه تهین کمیدر ا .2انجام گرفت "نینو يها يفناور یعال

ب یو تصو یمورد بررس يا هسته يد انرژیچرخه تول لیتکم
 يبرا يس مرکزی، تاسین طرح مورد بررسینخست. قرار گرفت

هزار  54ن مرکز مقرر شد یدر ا. وم بودیاوران يساز یغن
 يساز یوژ نصب و فعال شوند تا بتوان غنیفیتردستگاه سان

ر یروگاه نظیک نیاز را انجام داد و حداقل سوخت یمورد ن
  . ن نمودیروگاه بوشهر را تامین

جنبه تصاعدي  1380هاي  سازي فناورانه درسال فرآیند ظرفیت
نژاد،  ياحمد ياست جمهوریدر دوران ر .به خود گرفت

، 1385ن یدر فرورد. ر نشستندبه ثم یقبل يها از برنامه ياریبس
را اعالم  يا د سوخت هستهیران به چرخه تولیا یابیدست يو

ست یوم با غلظت بیکردن اوران یروند غن1390کرد و از سال 
 یدرصد آغاز شد و از آن سال تا قبل از توافق موقت فعل

  . افتیادامه  1392آذر  یعنی
  

                                                
1- UCF (Uranium Conversion Facility) 

 .]20[آغاز بکار کرد  9/9/77کمیته مزبور در تاریخ  -2

ــارادا 3-3 و  يا هســته يانــرژ يفنــاور یاســتیم سیپ
  رات در آنییغت

 يدر مورد اهداف برنامه انرژ یگوناگون يها هر چند برداشت
 یالملل نیکارشناسان و ناظران ب يران، از سویدر ا يا هسته

 یو احکام فقه یدستاما با مراجعه به اسناد باال .شود یمطرح م
، يا هسته يران در مورد انرژیا یاستیم سی، پارادایو حکومت

به عنوان منبع  يا ههست ياز انرژ استفاده یجابیدر بخش ا
ها در راکتور  تیگر فعالیک سو و دینفت از  يبرا ینیگزیجا

 يصدور فتوا. گر اعالن شده استید يتهران از سو یقاتیتحق
و استفاده از  يساز رهید، ذخیبر حرام بودن تول یمبن يرهبر

ز بودن یدر مورد صلح آم یگونه ابهام چیکه ه 3يا سالح هسته
م یپارادا یز بخش سلبیگذارد، ن ینم یباق یاستیم سیادان پاریا

تحت  یاقدام همگ يها راهبردها و برنامه. دهد یرا نشان م
  .اند انتخاب شده یاستیم سین پارادایر ایتاث
است یر یخیکه در هر سه مقطع تار یاستیم سین پارادایا

کسان و ی ینژاد و روحان ياحمد-یان خاتمیآقا يجمهور
 یالملل نیم بیوده است، کامال در چارچوب رژر بییبدون تغ

ن مطلب است یا يایقرار دارد و گو يساز یند غنیحاکم بر فرا
 یالملل نیم بیرژ با رانیدر ا يساز ین اهداف توسعه غنیکه ب

وجود  یتعارض یوم از نظر اصولیاوران يساز یحاکم بر غن
و در  یتوان گفت که بطور اصول یب مین ترتیبد. ندارد
ران در مورد یو ا یالملل نیم بین رژی، امکان توافق بيتئور

ل، برنامه ین دلیبه هم. ران وجود داردیا يا برنامه هسته
ران از آغاز تاکنون بدون یدر ا يهسته ا يانرژ يساز تیظرف

  .افته استیوقفه ادامه 

                                                
للی خلع سالح و عدم اشاعه که الم هبر معظم انقالب در پیامی به نخستین کنفرانس بینر -3

هاي اتمی را تکرار  فتواي تحریم استفاده از سالح، در تهران برگزار شد 90 فروردین ماه سال
هاي کشتار جمعی،  اي، دیگر انواع سالح به اعتقاد ما افزون بر سالح هسته«: کردند و گفتند

ملت . شوند تلقی مینظیر سالح شیمیایی و سالح میکروبی نیز تهدیدي جدي علیه بشریت 
ها خطر تولید و انباشت  ایران که خود قربانی کاربرد سالح شیمیایی است، بیش از دیگر ملت

کند و آماده است همه امکانات خود را در مسیر مقابله با آن  ها را حس می این گونه سالح
بشر از این  ها را حرام، و تالش براي مصونیت بخشیدن ابناء ما کاربرد این سالح": قرار دهد

  .)]21[با مشخصات  ایشاننگاه کنید به سایت ( "دانیم همگان می  بالي بزرگ را وظیفه
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  ران یدر ا يا هسته يفناور یاستیم سیسلسله مراتب پارادا )4شکل 

  

ــایاپ ییدادها، شناســایــوالت و رور تحــیســ 3-4  يزوده
  متفاوت

ر ی، مطالعه سيا هسته يفناور یاستیم سیبا وجود ثبات پارادا
شاخص  یاستیم سیدادها محقق را با سه تصمیتحوالت و رو
کند که در تعامل  یمواجه م یاستیس يابزار يها در سطح بسته

ن سه یا. کامال با هم متفاوتند یالملل نیعوامل ب يگذاربا اثر
ا توقف یش و یکه هر سه بر سر ادامه، افزا یاستیم سیتصم
 3باشند، روند تحوالت را به  یوم میاوران يساز یت غنیفعال

       :کنند یم مینقاط عطف متفاوت تقس 3زود جداگانه با یاپ
وم یاوران يساز یق داوطلبانه غنیتعل" میتصمکه در آن  يزودیاپ-1

        .گرفته شد1382در سال  "درصد5/3زان یبه م
وم یاوران يساز یش درجه غنیم به افزایکه در آن تصم يزودیاپ -2 

  .شد یینها1392درصد در سال  20زان یبه م
 20 يساز یکه در آن به موجب توافق موقت، غن یزود فعلیاپ -3

   .1افتیدرصد تداوم  5/3در سطح  يساز یدرصد متوقف شد اما غن
و  یالملل نیم بینه رژیباال در زمبا توجه به نکات ارائه شده در

ران یوم در ایاوران يساز یفناورانه غن يها ییش توانایر افزایمس
 يدر فناور یاستیس يریادگیمتفاوت  يها هیو با قبول ال

کرد که با وجود  ین طور تلقیتوان ا یران، میدر ا يا هسته
ل دهنده نقاط یتشک یاستیمات سیک از تصمیچ ینکه هیا

 یو سلب یجابیها ا اول و دوم و سوم با بخش يازودهیعطف اپ

                                                
تفسیر ما از اپیزود سوم با توجه به شرایط کنونی است و قاعدتا با پیشرفت مذاکرات و یا  -1

  .توقف آن به هر دلیل ، نقطه عطف این اپیزود تغییر خواهد نمود

ستند، اما دو نقطه ی، ناهمخوان نیاستیم سین پارادایادیه بنیال
ه یبا ال يابزار يها اول و دوم به عنوان بسته يزودهایعطف اپ

ن یل ایه و تحلیتجز يبرا. رت دارندیتوسعه مغا يا دوم برنامه
  : د پرداختیبا دادین دو رویا یخیات تاریم به جزئئیدو تصم

وم و یــاوران يســاز یق غنــیـ رش تعلیم بــر پــذیتصــم -الـف  
ــانتر   ــاژ س ــاخت و مونت ــف س ــب پ یفیتوق ــه موج ــان یوژ ب م

ــران ــار  -تهـ ــل و پـ ــال  2سیبروکسـ ــا :1382در سـ ران یـ
ــ ــاوران يســاز یغن ــت تعل ی ــه و موق ــور داوطلبان ــوم را بط ق ی

ات مــذاکره کننــده یــس هیدر مقــام رئــ یدکتــر روحــان. کــرد
  :دیگو یمدر آن زمان 

ــتعل" ــی ــود ینفســه اقــدام مناســب یق ف ــان . نب امــا در آن زم
ـ   ـ  ... ن بـد و بـدتر مطـرح بـود     یانتخـاب ب م یتوانسـت  یاگـر م

امـا پـس از قطعنامـه    . م قطعا به نفع مـا بـود  یریق را نپذیتعل
ــپتامبر ا ــس ــدن ی ــار ش ــود ین ک ــداقل تعل . نب ــر ح ــاگ ق را ی

ــ ــذ ینم ــ یرفتیپ ــاز نم ــران آغ ــذاکرات ته ــد  یم، م ــش ــه ی ا ب
ــش ــانجام یکســت م ــال تعل.... دی ــا دنب ــآنه ــدت ی ــاه م ق کوت

ـ بودند ما هم دنبـال تعل   میق کوتـاه مـدت و داوطلبانـه بـود    ی
]20[." 

                                                
  .سازي اورانیوم هاي مرتبط با غنی عالیتتوقف ف 1382مهر 29: توافقنامه تهران -2

  .ساخت و آزمایش سانتریفیوژهاتعلیق  1382اسفند  4: توافقنامه بروکسل    

قدام داوطلبانه در جهت اعتمادسازي و نه یران در یک اا 1382بهمن  17:توافقنامه پاریس    
سازي و بازفرآوري  مربوط به غنی هاي به عنوان یک تعهد قانونی پذیرفت که کلیه فعالیت

هاي  اندازي سانتریفیوژهاي گازي و فعالیت و راه مونتاژمانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، 
  .سازي پلوتونیم را متوقف کنددامربوط به ج

بسته ابزارهاي سیاستی و طرحهاي  اقدام 
درصد غنی سازي - تعداد سانتریفیوژها -آرایش ابزارهاي سیاستی مثل  تعداد سایت هاي غنی سازي 

برنامه ها و راهبردهاي توسعه اي 
در فناوري هسته اي ) از جمله غنی سازي اورانیوم (بومی سازي چرخه سوخت 

)  بخش ایجابی و بخش سلبی (پارادایم سیاستی 
منع تولید سالح هاي هسته اي  - دستیابی به فناوري  انرژي هسته اي براي تامین استقالل و توسعه اقتصادي 
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د یشد با یخیم تارین تصمیکه موجب ا يندیل فرآیدر تحل
کا در عراق و یمانند جنگ آمر یالملل نیبزرگ ب يدادهایرو

ر ران و صدور قطعنامه آژانس دیه ایافغانستان دو همسا
رگذار توجه یار تاثیبس یطیبه عنوان عوامل مح 21/6/1382
 یبت عوامل داخلیا غی، وجود یاما در کنار عوامل خارج. کرد

بطور مشخص، عدم وجود . اند گذار بودهریار تاثیز بسین
 يا با مسئله ییارویکشور در رو یکارشناس يت و توانمندیظرف

در  يادیر زایر بسیران، تاثیا يا پرونده هسته یبه بغرنج
دکتر . داشته است يریگ مین تصمیر بودن چنیناپذ اجتناب
و  ]20[ کند ین ضعف را بارها خاطر نشان میخود ا یروحان

ن ضعف در یخود به ابعاد مختلف ا یخیتار یدر خالل بررس
بطور مثال کمبود . کند یاشاره م يگذار استیچرخه س

 يانداز در آغاز راه یاسیو س یحقوق یکارشناس يها تیظرف
  :پروژه نطنز

ــود ظرف" ــکمب ــا تی ــوق یکارشناســ يه ــات حق و  یو اطالع
ــیس ــد  یاس ــه ح ــازمان ب ــان   يس ــان گم ــه کارشناس ــود ک ب
ـ     یکردند حت یم هـم   يسـاز  یاگر آژانـس پـس از شـروع غن

ـ  یمطلع شود مشـکل  ـ ز. ش نخواهـد آمـد  یپ ـ ی  يسـاز  یرا غن
ــر از  ــانون 20کمت کــه  یدر حــال. اســت یدرصــد مجــاز و ق

ق یـــش از تزریروز پـــ 180ان حــداقل  پادمـــ يبــر مبنـــا 
ــاوران ــب بای ــوم مرات ــ  ی ــالع داده م ــس اط ــه آژان ــد ید ب  ش

]20[."  

ز خود را ین یدر بعد فن یلیو تحل یتخصص يها تیکمبود ظرف
شرکت  يها دستگاه ینه آلودگیمختلف مانند زم يها در بخش
ن یدر نگاه به ا یدکتر روحان. خود را نشان داد 1کیکاال الکتر

  :دیگو یند میفرآ

ـ  " ـ    یحاال که فکـر م شـوم کـه ذکـر نکـردن      یکـنم متوجـه م
ــ ــ   یبعضـ ــس ناشـ ــه آژانـ ــزارش بـ ــوارد در گـ از  یاز مـ
و  یده و فنــیــو کمبــود کارشناســان ورز  يانگــار ســهل
ــوق ــا ا یحق ــوده ت ــه تصــمیب ــیس یمینک ــد یاس ــا . باش باره

                                                
میلیون  3از دالل ولی اعالم خالف آن در اینترنت به مبلغ  P2هاي سانتریفیوز  خرید نقشه -1

درصدي در شرکت کاال الکتریک که اولین جائی بود  36و الودگی  ]18[ 1995دالر در سال 
  . که گاز به سانتریفیوز تزریق شد

ـ ماننـد نشـت    یاتمـ  يسـازمان انـرژ   يادعا بعـدا   62و اف ی
موضـوع روشـن شـد کـه      ثابت شد که خالف واقـع بـوده و  

  . "ق انجام شده استیتزر
 یخیت تارین روایا یم عقالنیل تصمیاز تحل يریگ جهیدر نت

 يا توسعه يها از برنامه یتوان گفت که انشعاب موقت یم
جه کمبود یک سلسله رخدادها بوده که در نتیحاصل 

دار یپد یتخصص يها هیدر ال یلیو تحل یتیریمد يها تیظرف
 یلیتحل يها تین مقطع، کمبود ظرفیقع در ادر وا. شده بود

 یتیریمات مدیبر اتخاذ تصم یرندگان مبنیگ میتصم ییتوانا
به شدت کاهش داده بود و  يگذار استیم سیهنگ با پاردااهم

گذاران را با خطر جنگ در  استیس یالملل نیط بیفشار مح
ق روبرو ساخته یا عدم قبول داوطلبانه تعلیصورت مقاومت و 

 یاستیم سیه پارادایر در الییم به تغین تصمیه هرحال اب. بود
که دانش  ییها ست موقت در حوزهیا یمنجر نشد، بلکه حت

ران توسعه یبه مد يشتریآن بدست آمده بود، فرصت ب یفن
ل یگر تکمید يها را بخش يا هسته يداد تا فناور يفناور

ق داوطلبانه، یتعل ینگذشت که مشخص شد حت يرید. ندینما
کند و  یجاد نمیا یمذاکرات، تحول یشدگ ت قفلیدر وضع زین

دولت  یاستیاز بسته س يساز یق برنامه غنین جهت تعلیاز ا
  . دیحذف گرد

است که  1390سال  یخیزود تارین نقطه عطف، اپیدوم -ب
ر یز يوم با غنایاوران يساز یم به ادامه غنیران تصمیدولت ا

ن یا یخیح بستر تاریدر توض :ست درصد را گرفتیب
با روند رو  89اخر سال ران از اوید گفت که ای، بايریگ میتصم

کشور که  یپزشک یقاتیره سوخت راکتور تحقیذخبه اتمام 
اختالالت  يمار دارایها هزار ب ماران از جمله دهیدرمان ب يبرا

ن راکتور یا. ]20[ رود، روبرو بود ید بکار میروئیغده ت
کا اهدا یش توسط آمریکه در حدود چهل سال پ یقاتیتحق

در سال  .کرد یدرصد کار م 93وم یشده بود، در آغاز با اوران
در  یراتیین تغیران، آرژانتیا یبا وساطت آژانس اتم 1987
 93 يوم با غنایمصرف اوران ين راکتور داد تا به جایا یطراح

وم یوم در راکتور بود، اورانیه اورانیاول يدرصد که درجه غنا
                                                
2- UF6 
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، به 1993ر در سال یین تغید و با ایماتفاده ندر صد اس 20ر یز
گرم است، سوخت  627لو و یک 22پاوند که معادل  50زان یم

به  یعنی 2010ن مقدار تا آخر سال یهم. ]20[ دیران رسانیبه ا
  .ران دوام آوردیسال به گفته ا 17مدت 

 يها درصد، درسال 20وم یران به اورانیاز ایدر پاسخ به اعالم ن
حل و فصل معضل  يبرا يشنهادیدو بسته پ 1390و  1389

چکدام از یالملل ارائه شد که ه نیران در صحنه بیدر ا یاتم
شنهاد مشهور به یپ یاول: ن قرار نگرفتینها مورد توافق طرفآ
ه یشنهاد روسیپ يگریو د 2010 هل در میه و برزیشنهاد ترکیپ

هاد شده شنیدر هر دو بسته، پ. ران در اکتبر همان سال بودیبه ا
شده در خاك  یوم غنیران در مقابل صدور اورانیبود که ا

 یقاتیراکتور تحق يوم قابل استفاده برایاوران ینیخود، مقدار مع
ل یه و برزیترک يشنهادیبسته پ. ]23و22[ افت کندیتهران در

و بخصوص  یران قرار گرفت، اما دول خارجیمورد موافقت ا
 يشنهادیموسوم به بسته پبسته . کا با آن مخالفت کردندیآمر

جه یران قرار نگرفت و در نتیز عمال مورد موافقت ایه نیروس
  .  بر اساس آن انجام نشد یاقدام

نه ی، زمیخیتار يدادهاین سلسله اتفاقات و رویهم
ست درصد در یوم بیکردن اوران یشروع غن يبرا يریگ میتصم

 يازس یبر آغاز غن یم مبنیل تصمیتحل. کشور را فراهم ساخت
م استقالل یدرصد، در چارچوب پارادا 20وم با خلوص یاوران

 ین جهت گام مثبتیه است و از ایقابل توج يو رشد اقتصاد
ماران با یو در جهت رفاه ب يچرخه فناور يساز یبوم يبرا

ت آن یاما نکته پر اهم. شود یگوناگون محسوب م يها يماریب
خود، همچنان  ازیسطح مورد ن دن بهیرسران پس از یبود که ا

چند  یدرصد ادامه داد و به انباشت حجم 20 يساز یبه غن
  ).5شکل ( از خود اقدام کردیبرابر ن

، یگرفته شد که بر اساس دو مالحظه فن یم در حالین تصمیا
توسعه  یاستیم سیست درصد، با پارادایوم بید اورانیتول

 یغن ومینکه اورانیاول ا: ندارد یران همخوانیا يا هسته يفناور
ک ینزد یوم با مصارف نظامی، به اورانيست درصدیشده ب
ک ین یتام ينکه برایدوم ا). دییتوجه فرما 5 شکلبه (است 

وم ین نوع اورانیاز ا یلیار قلی، تنها حجم بسیقاتیراکتور تحق

 یبه هرحال با آنکه با عنایت به مقررات کنون .1از استیمورد ن
، امکان ]25[ رجهانشده د یوم غنیحاکم بر صادرات اوران

ران وجود یاج ایست درصد مازاد بر احتیوم بیصادرات اوران
کردن  یتیامن يبرا ین روند بالفاصله به اهرمیندارد، ادامه ا

ل یغرب تبد ياز سو يا هسته يز توسعه فناوریآم برنامه صلح
  .دیگرد

ته مشترك کنگره یکم ياست که از سو ينمونه آن سند
ران یآن نشان داده شده است که اکا منتشر شد و در یآمر

ز یگردرصد به نقطه توان 20وم یره اورانیچگونه با انباشت ذخ
  .شود یک مینزد یاتم

وم در یکردن اوران یند غنیم ادامه فرآیهات تصمیاز توج یکی
 ياز ابزارها یکیدرصد، استفاده از آن به عنوان  20سطح 

 نیراد. ]26[ استش دستانه یپ یپلماسید يبرا یاستیس
ا بهتر یو  یاستیدرصد، ابزار س 20 يساز یو تداوم غنیسنار
کردن  یچرخه غن ينگهدار يبرا یمهم یم اهرم مذاکراتییبگو
. گردد یم یدرصد در داخل کشور تلق 5وم در سطح یاوران

د ین روند که بای، ا2به مذاکره یلیاب هرگونه تمایلکن در غ
ل یاست تبدیاست باشد خود به هدف سیدر خدمت س يابزار

به عبارت . دولت را شکل داد یانعکاس يها شده و کنش
هاي فناوري  که با رشد ظرفیت یاستین ابزار سیاتر، چنیگو

ار یله بسیتوانست وس یخود م يبومی ایجاد شده و در جا
بت یبازدارنده باشد، در واقع به علت غ یپلماسید يبرا يموثر
به ضد  ،يذارگ استیو دیپلماتیک در س یلیتحل يها تیظرف

ل شد و یتبد یو انعکاس یواکنش يها استیس یعنیخود 
و  يگذار استیمات سیرا در بر تصم یشدگ ت قفلیوضع

   . ل نمودیک تحمیپلماتید

                                                
وارد ایران شد،  1993پاوند اورانیوم بیست درصد که در سال  50ابا این توضیح که  -1

در این مورد به مصاحبه دکتر صالحی رئیس . تامین نمود 2010مصرف ایران را تا سال 
  .]27[سازمان انرژي اتمی توجه فرمایید 

 
دوره مذاکره در استانبول، بغداد، مسکو و دوبار در آلمااْتی صورت  5 1392تا  1390از  -2

براي نقد مذاکرات به مشروح مناظره دکتر والیتی در انتخابات ریاست جمهوري . گرفت
  .رجوع کنید ]28[دوره یازدهم 
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 ]24[ رانیاوم در ید اورانیند تولیفرآ )5شکل 

 
 یلیدرصد، خ 20 يساز یغرب ادامه غن يدر مقابل، در اردو

ران یا يا کردن پروژه هسته یتیامن يبرا يرومندیزود به ابزار ن
ران یه ایعل یالملل نیاجماع ب يریگ ل شد و منجر به شکلیتبد

، يم بانک مرکزیاز جمله تحرها،  میسابقه تحر یو گسترش ب
  . دیره گردینفت، طال و غ

ل یــ ه و تحلیــتجز :1392نقشــه راه و توافــق موقــت    -ج
ـ  یخیط تـار یات شرایجزئ ـ  نیو ب ـ اپ یالملل وافـق  کـه ت  يزودی

ــه    ــه، خــود مقال ــر گرفت ــام اول در ب ــوان گ ــه عن ــت را ب موق
تـوان گفـت    لکـن بطـور خالصـه مـی    . طلبـد  اي مـی  جداگانه

ــوار  ــه دش ــه درج ــرا يک ــودن موقع یش ــاس ب ــط و حس ت ی
ـ ران، به نسـبت دو اپ یا ـ ی کمتـر   ،شـتر نبـوده  ی، اگـر ب یزود قبل

  . هم نبوده است
ه از ک ین، نقشه راهیمورد توافق طرف یبنابر اصل محرمانگ

شود، منتشر نشده  یختم م ییتوافق موقت آغاز و به توافق نها
ل خود را یم تحلیتوان یپژوه م استیک سیاست اما به عنوان 

اند، انجام  ر که اعالم شدهین مسیبر اساس گام اول و آخر ا
ر، مشروح توافق یمنظور نگارنده از گام اول در مس. میده

ه حقوق یاز کل يارن برخوردیهمچن .1موقت انجام شده است
پروتکل منع گسترش به عنوان شرط  ياعضا يازهایو امت

تواند به  یز میرش طرف مقابل قرار گرفته، نیران که مورد پذیا
در . ردین نقشه راه مورد توجه قرار بگیعنوان گام آخر در ا

توان گفت که با توجه به درج  یر مین دو گام از مسیا یبررس
ن و در یف مورد توافق طرفیتعر با يساز یبرنامه غن"فراز

مندرج در موافقتنامه موقت ژنو،  "رانیا یعمل يازهایرابطه با ن
حق  یرا وادار ساخته بطور عمل ین موافقتنامه جامعه جهانیا

که جهت  یران با درجه غلظتیوم در خاك ایاوران يساز یغن
از . ت بشناسدیاز است، را به رسمیمورد ن یاتم يها روگاهین
را وارد  يادیفشار ز یالملل نیط بیکه مح ير با وجودن نظیا
ل و یو تحل یتیریمد يها تیساخت، به علت انباشت ظرف یم

با  يتر هنگامات همی، تصمزود اولی، به نسبت اپیتخصص
آن  يا ه برنامهیران و الیا يا هسته يفناور یاستیم سیه پارادایال

  . برقرار نمود
وم یاوران يه موجودیل کلیران در تبدیگر تعهدات اید ياز سو

راکتور  يکه برا( یست درصد به جز مقدار مشخصیب

                                                
  .]29[بان دریافت کنید ه د در سایت دیدتوانی مشروح توافق موقت را می -1
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م یبا پارادا ینه تنها تعارض) است یتهران کاف یقاتیتحق
ن یهم يآن ندارد، بلکه در راستا يها و برنامه یاستیس

ست یب يساز یغن(نسبت ابزار مذاکره و هدف مذاکره  ،میپارادا
مخدوش شده بود،  ين تاحدودیشیکه در دوره پ) درصد
استحکام  ين عمل کارکرد خودرا برایح نمود و با ایتصح

که  يبه نحو. ده استیران به اثبات رسانیا یمواضع مذاکرات
ران یه ایعل یالملل نین توافق، بالفاصله اجماع بیپس از انجام ا

 یران خنثیا يا ه برنامه هستهیها عل از هجمه یشکسته و بخش
  .شد
  
   يریگ جهینت -4
ران مقاالت یدر ا يا هسته يرباره رشد و توسعه فناورد

 ينوآور/يریادگیاما در رابطه با . شود یمنتشر م ياریبس
آن کمتر سخن  يها یدگیچین حوزه به علت پیدر ا یاستیس

ش با یات خویبنا به مقتض يگذار استیس. ان آمده استیبه م
 شیت به پیها و مطلوب ها و ارزش تیمنطق تناسب اصول و هو

. ت استیت و عقالنیبه دنبال واقع یپژوهش استیرود، س یم
ها  لآ دهیها و ا تین واقعیک نوع توازن بین دو ین ایتعامل ب

ن مقاله آن بود که به دو پرسش پاسخ یهدف ا. کند یجاد میا
 یاستیس يبند هیبه لحاظ ال يریینکه چه نوع تغیاول ا: دهد

حادث  5+1 يران و کشورهایموجب شده توافق موقت ا
و به لحاظ  يریادگیاز  یر ناشیین تغینکه ایدوم ا. شود

 یا ناشیبوده است و  یو تامل یلیتحل يها تیظرف يریبکارگ
عوامل  ياز اعمال فشار از سو یناش یرات انعکاسییاز تغ

  ؟یالملل نیط بیمح
خ یکوتاه به تار ین دو پرسش، نگاهیبه ا ییجوابگو يمقاله برا

در افکند و نشان داد که  يا هسته يرفناو يساز تیروند ظرف
 یاستیس يدر ابزارها یرات مهمییتغست سال یطول مدت ب

ران انجام گرفته یگذار در ا استیدستگاه س ياعمال شده از سو
رسد که ینطور به نظر میاما گرچه در وهله اول ا. است

رش صرف به یاز پذ یعمدتا به شکل پاندول یاستیرات سییتغ
رات یین تغیل ایرکت بوده است، اما در ذمقاومت صرف در ح

وجود داشته که بطور  ییهمافزا يریادگیر ی، بستر فراگیاستیس
ند یق فرآینظام را از طر یو تامل یلیتحل يها تیظرف يا ندهیفزا

. ش داده استیافزا یاستیفناورانه و س ينوآور یتکامل هم
ده رنیند از جمله دو نقطه عطف که در برگین فرآیهرگام در ا

و  يساز یق داوطلبانه غنیتعل(متضاد  یاستیم سیدو تصم
 1382بروکسل در سال -وژ در اثر توافق تهرانیفیساخت سانتر
از راکتور یست درصد پس از رفع نیب يساز یو تداوم غن

ل، در سال یه و برزیشنهاد ترکی، پس از شکست پیقاتیتحق
 شیبه افزا یکیالکتیت بطور دیبوده است، در نها) 1390

  . نظام افزوده است یو تامل یلی، تحلیتیریمد يها تیظرف
د یران در دور جدیا یاست خارجیروند مذاکرات دستگاه س

 یبالفاصله آغاز شد، به نوع یکه با آمدن دولت دکتر روحان
ها و  ح برنامهیاز تجارب گذشته و تصح يریتواند درس گ یم

الحظات ه بر شواهد و میدوران قبل با تک یاستیس يابزارها
 یمبتن يساز استیس یو به نوع یالملل نیو ب يفناورانه، اقتصاد

توان گفت که توافق  یکه م يبطور. ر شودیتعب 1بر شواهد
ند یفرآ و يگذار استیند سیفرآر حاصل تعامل یموقت اخ

در  ییرندگان نهایگ میتصم یعنیان آنها یو متول یاستیسل یتحل
با امانت گرفتن از . ها و کارشناسان خبره بوده است استیس

گران و  لین تحلیبر تنش سازنده ب یر بوراس مبنیتعب
 یشود که تنش عموم ینطور مشاهده میا ]30[ گذاران استیس
 یاستیک بسته سید یبه تول يا ن دو جناح، بطور سازندهین ایب

مطرح شده در رابطه با  یاصول يها هنگ با ارزشاهم
به . منجر شده است رانیدر ا يا  هسته يفناور يساز یبوم

 هرحال توافق موقت، تنها گام اولیه است و باید منتظر ماند تا

آینده در مورد ادامه مسیري که با این توافق آغاز شده، 
  . دوقضاوت نم 

  

بدین وسـیله از ارزیابـان محتـرم مقالـه بـه جهـت        :قدردانی
ــه جهــت       ــنهادات ارزشــمندي ک تصــحیحات بجــا و پیش

  .سپاسگزاري می شود بهبود مقاله داده اند، 
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Abstract 

This paper aims to answer two basic questions 
pertaining to the interim accord between Iran and 
5 + 1 countries First, can this accord be 
considered as a policy change in terms of Iranian 
nuclear technology policy?  .Second, if the policy 
has changed ,is the  change caused by a policy 
oriented learning or by an adjustment in response 
to  the environmental pressure? Relaying on the 
conceptualization of policy learning tripartite 
layers and analytical and reflective capacity of 
Susana Borras, the paper presents a theoretical 
model for policy making at the international level. 
Then, based on the methodology of data 
collection and sorting  “rational choice 
narrativism”, it analyses two different historical 
points of 2003 and 2010 in the negotiation 
process of Iran with the 5+1 powers. It maintains 
that interim accord is the result of a twin policy 
and diplomacy oriented learning backed by the 
technological, analytical and reflective capacity 
building. Finally, the paper addresses the first 
question and concludes that the accord is a 
realignment of the Iranian nuclear strategy with 
the positive and negative heuristics of nuclear 
policy paradigm.  
 
                                                
 Corresponding Author: tamiremadi@yahoo.com 

Keywords: Policy Learning, Nuclear Energy, 
Analytical Capacities, Reflective Capacities. 

 

Volume 6, Number 2, Winter 2014 Journal of 

Science & Technology Policy




