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برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران از سال  2002تاکنون از مهمترین مباحث مطرح در سطح
بینالمللی است .از زمان مطرح شدن این برنامه ،کشورهای غربی و در راس آنها ایاالتمتحده،
واکنش شدیدی علیه این برنامه ابراز و به تبع آن رسانههای غربی و آژانس بین المللی انرژی
اتمی نیز سعی در بزرگنمایی و تهدید جلوه دادن آن دارند .لذا نوشتار حاضر به تببین و بررسی
کنش کالمی رسانههای غربی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در امنیتی ساختن و بزرگنمایی
برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران در طی ده سال گذشته پرداختهاست .این پژوهش در پی

121

سیاست جهانی

پاسخگویی به این پرسشها میباشد :رویکرد رسانههای غربی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی
آژانس بینالمللی انرژی اتمی از واژگان و عباراتی حاوی بار منفی برای بزرگنمایی برنامه هسته
ای ایران استفاده میکنند؟ فرضیه نوشتار بیان میکند که رسانههای غربی و آژانس در برساختگی
بار امنیتی برنامه هستهای ایران نقش موثری داشتهاند .این رسانهها و آژانس با انتخاب واژگان و
عبارات حاوی بار منفی ،به عنوان ابزاری برای امنیتی ساختن برنامه هستهای ایران ،در تالش ا ند
که فضای ذهنی مخاطبان و بازیگران منطقهای و جهانی را از برنامه هستهای ایران منفی نمایند.
در این پژوهش به روش تحلیل محتوا ،تعدادی از سرمقالههای چهار روزنامه پرمخاطب
واشنگتن پست ،گاردین  ،وال استریت ژورنال ،دیلی تلگراف و اسناد صادره توسط آژانس بین
المللی انرژی هستهای مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در این پژوهش از مکتب کپنهاگ به
عنوان چارچوب تئوریک استفاده شده است.
واژههای کلیدی :امنیتی ساختن ،مکتب کپنهاگ ،برنامه هستهای ایران
 - 1دانشیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
 - 2دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
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در امنیتی ساختن فعالیت هستهای ایران چگونه است؟ چرا روزنامههای پر مخاطب غرب و

مقدمه
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بهویژه در دهه اخیر برنامه هستهای جمهوری اسالمی
ایران ،به شکل اغراق شده در صحنه سیاسی و تبلیغااتی جهاان بحان ان یا شاد و
تبدیل به یکی از موضوعات امنیتی در نظام بینالملل گردید .وقتی موضاوعی امنیتای
شود ،منظور این است که این مسئله ربطی به وجود تهدید واقعی ندارد و میتواند از
معرفی آن به عنوان تهدید سرچشمه گیرد .روند امنیت چی ی اسات کاه در نظریاات
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زبانشناسی ،عمل گفتاری نامیده میشود و این عمل ال اماا بارای نشاان دادن پدیاده
واقعی نیست ،پس با گفتن کلمات ،کاری انجام میشود .از اینارو مکتاک کهنهااا باا
طرح نظریه امنیتی ساختن ،رد عینی بودن امنیت ،آن را موضوعی باینذهنای و خاود
مصداقی میداند ،که گویا ترین مصداق در این زمینه ،برنامه هستهای ایران اسات .در
اگوست  2002به دنبال اعالم علیرضا جعفرزاده ،سخن وی گروه موسوم باه «شاورای
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ملی مقاومت ایران» مبنی بر وجود دو سایت هستهای در دست احادا

«غنایساازی

اورانیوم در نطن و آب سن ین اراک» آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارای بازرسای از
تاسیسات اعالم آمادگی کرد .از این مقطع زمانی بود که موضوع برنامه هستهای ایاران
به عنوان تهدید امنیتی توسط بازی ران غربی ،برساخته و ب رگنمایی شد و به یکای از
مسائل مهم در رسانه ها و آژانس تبدیل گردید.
از اینرو نوعی تصویرسازی از برنامهی هستهای جمهوری اسالمی ایران توسط
آژانس بینالمللی انرژی اتمی و رسانههای غربی در سالهاای اخیار صاورت گرفتاه
است .نویسندگان این پژوهش در تالشند تا کنش کالمی غرب را در انتخاب واژگاان
و عبارات رسانههای غربی و قطعنامههای آژانس بینالمللی انارژی اتمای ،طای ساال
های  2002تا  2002مورد بررسی قرار دهند .بنابراین نویسندگان این پژوهش توجاه
خود را به مهمترین روزنامههای غربی پرنفوذ (واشن تن پست ،گاردین ،وال استریت
ژورنال و دیلی تل راف) که سابک تشادید روناد امنیتای سااختن فعالیات هساتهای
جمهوری اسالمی ایران شد ،معطوف کردهاند .سرمقاالت فراوانی در ایان روزناماههاا
در خصوص برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران وجود دارد کاه در ایان پاژوهش

امکان بررسی همه آنها وجود ندارد فقط ضمن برشامردن رویکارد ایان روزناماههاا،
فضای کلی آنها را نسبت به برنامه هستهای ایران ترسایم مایکنایم .نویساندگان ایان
پژوهش با بررسی بیش از  000سرمقاله مرتبط با برنامه هستهای ایاران از باین چهاار
روزنامه (واشن تن پست ،گاردین ،وال استریت ژورنال و دیلی تل اراف) در طای ده
سال گذشته 00 ،سرمقاله را بصورت هدفمند و تصادفی انتخاب کردهاند .اما دادههای
این پژوهش محدود به انتخاب واژگان و عبارات در سرمقاالت این روزنامهها نیسات
بلکه شامل واژگان و عبارات 02 ،قطعنامههای شورای حکام هم میگردد .آژانس بین
المللی انرژی هستهای نی همانند این روزنامهها باه عناوان باازی ران امنیاتسااز ،باا
اس تفاده مکرر از واژگان و عبارات حاوی بار منفی در طی این ده سال موجک امنیتای
ساختن این فعالیتها شدهاند .جدول و نموداری که برای روزنامهها و آژانس ترسایم
شده دال بر تصویرسازی غرب برای نشان دادن کنش کالم است.
را در ذهن پژوهش ران بوجود میآورد .سوالهایی مانند؛ رویکرد رسانههای غربای و
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در امنیتی ساختن فعالیت هستهای ایران چ ونه اسات
چرا روزنامه های پر مخاطک غرب و آژانس باینالمللای انارژی اتمای از واژگاان و
عباراتی حاوی بار منفی برای ب رگنمایی برنامه هستهای ایران استفاده میکنند فرضیه
نوشتار بیان میکند که رسانههای غربی و آژاناس در برسااخت ی باار امنیتای برناماه
هستهای ایران نقش موثری داشتهاند .این رساانههاا و آژاناس باا انتخااب واژگاان و
عبارات حاوی بار منفی ،به عنوان اب اری برای امنیتی ساختن برناماه هساتهای ایاران،
در تالشند که فضای ذهنی مخاطبان و بازی ران منطقهای و جهانی را از برنامه هساته
ای ایران منفی نمایند.
برای پاسخگویی به سواالت فوق ،بنا داریام باا اساتفاده از تئاوری امنیاتساازی
مکتک کهنهاا برنامه هسته ای ایران را مورد تحلیال و ارزیاابی قارار دهایم .از دیاد
مطالعات انتقادی امنیت ،بویژه «باری بوزان ،»0مفهوم امنیات در دوران پاس از جنا
Barry Buzan
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این نوع تصویرسازی از برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران سواالت متعاددی
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سرد دچار تغییرات معنایی شدهاست و دی ار نمایتاوان باا تاکیاد بار وجاه امنیات
واقع رایی ،موضوعاتی جاری قرن بیستم را مورد تج یاه و تحلیال قارار داد .باوزان
عقیده دارد که "پایان یافتن جن

سرد سیالیت قابل توجهی را ایجاد کرد و فضا برای

تغییر در ال ویهای کمی و کیفی روابط بینالملل باز شد .اگر چه رویداد هاای 0101
در مرک اروپا بود ،اما آنها تغییرات مهمی را ایجاد کردند که مناسک است از آنهاا باه
عنوان پایان دورهای به عنوان سیستم بینالمللی به مثاباه یاک کلیات صاحبت شاود.
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بویژه سال  0101به عنوان پایان دوره قدرت مشخص میشود"(.)Buzan ,1991, 432
سازماندهی پژوهش به گونهای است که در ابتدا باه تشاری رابطاه کانش کالمای و
امنیت از دیدگاه مکتک کهنهاا میپردازد .پس از آن ،به تحلیل واژگان و کنش کاالم
رسانههای غربی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه هستهای ایاران بار
اساس جدول و نمودار مورد ارزیابی قرار گرفته میشود.
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 .1چارچوب نظری :مکتب کپنهاگ
مکتک امنیتی کهنهاا اصطالحی است که بیل مک سوئینی 0برای آثار بااری باوزان و
الی ویور 2و دو ویلد 2و برخی دی ر بکار بردهاست .این مکتک تنها رهیافتی است که
صرفا مبتنی بر مطالعات امنیتی و ج ء اولین رهیافتهایی است کاه در راساتای پایاه
گذاری جای اه مستقل بر مطالعاات امنیتای تاالم نماودهاسات(عبدالهخاانی:0201 ،
 .)001تالم مکتک کهنهاا بر این است که مفهوم امنیت را بسیار گستردهتر از وجاه
نظامی آن تعریف کند ،این نوع ن رم متضمن این است کاه موضاوعات امنیتای در
سایر بخش ها؛ نظیر سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی مورد ارزیابی قارار
گیرد .بر اساس مکتک کهنهاا تمرک بیش از اندازه بر روی امنیت نظامی ،باعن شده
تا سایر موضوعات مورد غفلت قرار گیرد( .)Jutila, 2006:172این مکتک ،امنیت را از
جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار داده ،اما در برخی جنبهها بیشتر متمرکا شاده و
حتی طراح آن نی بودهاست .طرح «موسع در برابر مضیق »0یکی از این ماوارد اسات
.Bill Mc Sweeney
.Ole Waver
De Wild
4
.Broad Versus Narrow
1
2

3.

که به منظور توسعه ابعاد امنیت طرح شدهاست .همچنین یکی از مهمتارین و بحان-
ان ی ترین موضوعات مکتک کهنهاا ،گفتمان امنیتی ساختن میباشد .تعریف امنیتای
ساختن به عنوان یک کانش کالمای کاه از طریاق درک بایناالذهاانی 0درون جامعاه
سیاسی شکل گرفته و نحوه رفتار در برابر تهدید وجودی و اعمال اقدامات فاوری و
استثنایی برای مقابله با تهدید را بیاان مایکناد( .)Stritzel, 2007: 358بناابراین بارای
مکتک کهنهاا امنیتی ساختن نه تنها یک کنش کالمی یا ساختار اجتماعی است بلکه
عمل سیاسی به شمار میآید(.)Williams, 2003: 514
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 .1-1امنیت موضوعی بینذهنی
ذهن و زبان در تفسیر مکتک کهنهاا از امنیت ،جای اه بسیار باالیی برخوردار اسات،
چرا که تحلیل ران این مکتک عقیده دارند کاه موضاوع امنیات گفتماانی اسات و از

سیاست جهانی

طریق نوعی کنش کالمی صورت میگیرد .به عبارت سادهتر تا زمانی که یک موضوع
آنها اشاره میکنند که تعریف هر کس از امنیت متفاوت است باید متوجه این موضوع
باشیم که مکتک کهنهاا به نوع برداشتها و روایتهایی که هار فارد از موضاوعات
دارد اهمیت قائل است(.)Bilgin, 2011:404
ن دیکی مکتک کهنهاا به مباحن سازهان اران و ساخت اجتماعی مفااهیم باعان
شدهاست که اندیشمندان مکتک کهنهاا به شالودهشکنی مفاهیم بهردازند .آنها با قارار
دادن مفاهیم در چهارچوب خاص عقیده دارند که مفاهیم با توجه به زمیناهای کاه در
آن قرار گرفتهاند ،معنای متفاوتی دارند و در نظر گرفتن یک فراروایت بارای مفااهیم
چندان معقول به نظر نمیرسد .برای مک تک کهنهاا موضوعات از طریق زبان تبادیل
به موضوعات امنیتی یا دقیقتر تهدید میشوند ،این زبان است کاه موضاع باازی ران
خاص یا موضوعات را به عنوان تهدیدی وجودی علیه یاک جامعاه سیاسای خااص
بیان میکند ،در واقع زبان ،قادر به تفسیر و امنیتساازی اسات(.)McDonald,2008:9
در نتیجه اصل بینذهنی بودن موضوع امنیت وظیفه دو طرفهای را ایجاد میکند؛ برای
.Inter Sabjective
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از سوی شخص یا دولت امنیتی تلقی نشود ،وجهه امنیتی نمیگیرد ،پاس زماانی کاه

بازی ران جامعهای که موضوعی را امنیتی ساختهاند ،برداشات و تصاورات باازی ران
خارجی و برای بازی ران خارجی ،شناخت تصورات امنیتی و آساتانه تحمال باازی ر
مورد نظر با اهمیت است(عبداله خانی.)022 :0201 ،
 .2-1امنیتی ساختن
مفهوم امنیت سازی اولین بار و بعد از مشخص شدن آن باه وسایله ویاور در اواساط
 0110وارد روابط بینالملل شد ،این مفهاوم در ساال  0110و بعاد از انتشاار کتااب
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«چهارچوبی تازه برای تحلیل امنیت» کامل شد( .)McDonald, 2008:5مفهاوم امنیتای
ساختن یکی از کانونی ترین مفاهیم در مکتک کهنهاا است و تعریف امنیت به عنوان
کنش کالمی مرک این بحن است(ابراهیمی .)001 :0201 ،در امنیتی کردن یاک چیا
به عنوان یک موضوع امنیتی تعیین میگردد .چون می تاوان اساتدالل قاانع کننادهای
اقامه کرد ،مبنی بر اینکاه ایان موضاوع در دساتور کاار سیاسای از اهمیات بیشاتری
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برخوردار است و از اینرو باید به آن اولویات مطلاق داد(شایهان .)57 :0200 ،امنیتای
کردن در تمام حوزههای نظامی و غیر نظامی ممکن است و در تمام ابعاد امنیات نیا
یکسان عمل میکند(محسنی و صالحی .)101 :0210 ،بنابراین امنیتی سااختن نموناه
شدیدتر سیاسی کردن است(شیهان )57 :0200 ،و فرایندی ادامهدار و بااز اسات و از
مجموعهای از عوامل تاثیر میپذیرد(بوزان و ویور.)01 :0200 ،
از لحاظ نظری هر مسئله عمومی را میتوان روی طیفی جا داد کاه از اماور غیار
سیاسی (که دولت با آن کااری نادارد و از هایا راه دی اری هام موضاوع بحان و
تصمیمگیری هم انی قرار نمیگیرد) تا امور سیاسی (کاه بخشای از سیاساتگاذاری
هم انی است و مستل م تصمیم گیری و تخصیص منابع از سوی دولت یاا باه شاکل
نادرتر نیازمند گونه ای دی ار از اراده جمعای اسات) تاا اماور امنیتای (کاه همچاون
تهدیدی وجودی جلوه میکند که نیازمند اتخاذ تمهیدات اضطراری و انجام اقاداماتی
در بیرون از مرزهای عادی رویه سیاسی را موجه میسازد) کشیده شدهاست.
در اصل جای اه یک مسئله روی این طیف ثابت و قطعی نیست ،بسته به اوضاع
و احوال ،هر مسئلهای می تواند روی هر بخشای از طیاف جاای گیرد(باوزان ،ویاور،

دوویلد .)70 :0212 ،در چارچوب امنیتیسازی ،دو شرط برای موضاوعهاای امنیتای
وجود دارد که عبارتند از :گفتمانهاای امنیتایسااز و شکساتن قاوانین و رویاههاای
موجود .گفتمانهای امنیتیساز 0شامل بازی ران تخصصی 2و بازی ران امنیتیساز می-
شود .بازی ران امنیتیساز ،فرد یا گروهی هستند که موضوعات را با اظهار این مسائله
که چی ی از لحاظ وجودی در معرض تهدیاد اسات ،امنیتای مای ساازند .باازی ران
تخصصی صرفا دارای تاثیر بر تصمیمات در حوزه امنیت مایباشاد ،از ساوی دی ار
بازی ر امنیتی ساز تنها مرجع امنیتی ساختن یاک موضاوع مایباشاد و مفهاوم عمال
گفتاری نی همین جا معنا مییابد(عبدالهخانی.)070 :0202،
بازی ر امنیتی ساز بایاد تهدیادات موجاود نسابت باه ماهیات وجاودی خاود را
شناسایی کند ،این شناسایی به طور طبیعی یک کنش کالمی است .باوزان اشااره مای
کند که «بازی ران امنیتساز میتوانند ،رهبران سیاسی ،دولتها ،البیگریهاا و گاروه
همچنین بازی ر تخصصی ،مانند یک موسسه مطالعاتی ایدهپرداز در مسائل امنیتای
است .طرح بازی ر امنیتیساز و کارآمد و ارتباط عمال گفتااری باا آن حااکی از ایان
است که در مکتک کهنهاا ،امنیت مسئلهای است که ساخته میشاود ناه اینکاه بایاد
کشف شود .بازی ر امنیتیساز مسائلهای را امنیتای اعاالم نماید(عبدالاهخاانی:0202 ،
 .)070صرف اعالم ،هر چند که شرط ضروری میباشد ،اما باه طاور خاودباهخاودی
موضوعی را امنیتی نمیسازد .دو شارط پایش گفتاه (باازی ر امنیاتسااز و باازی ر
تخصصی) صرفا شرایط امنیتی ساختن یک موضوع میباشد اماا ایان امنیتای ساازی
ن دیک به موفقیت نمیباشد .دو شرط دی ر نیا بارای آنکاه عمال امنیتای سااختن،
موفقیت آمی باشد ،الزم است .شرط اول ،مشروعیت داشتن تهدیدات وجاودی بارای
شکستن قوانین و روال عادی سیاسی ،به عبارت دی ار بایاد موضاوعات ماورد نظار
برای امنیتی شدن در چهارچوب مفهوم تهدید امکانپاذیر باشاد(عبداله خاانی:0202،
 ،)070-070شرط دوم ،این مرحله از طریق پاذیرم موضاوع توساط یاک مخاطاک
. Securitizing Actors
. Functional Actors
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های فشار باشند»( .)Ne loYuk-Ping, Thomas,2011:448-450
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هدف «معموال شهروندان یک جامعه» کسانی که در ماورد تهدیادات بالفعال موجاود
متقاعد میشوند ،دنبال میگردد( .)Ne lo yuk-ping, Thomas,2010: 448تا زمانی کاه
این پذیرم از سوی مخاطک صورت ن یرد امنیت سازی صورت نمیگیارد .از دیاد
مکتک کهنهاا این مخاطک میتواند فرد ،افکار عمومی جامعه و بازی ران نظام باین-
المللی باشد .برای متقاعدسازی هر کدام از این مخااطبین بایاد ابا ار متفااوتی اتخااذ
شود« .برای مشروعیت سازی یا امنیتی ساختن ،یک موضوع باید به اندازه کافی بارای
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مخاطک اهمیت داشته باشد و ایان مایتواناد باه صاورت ادعاایی در زمیناه تهدیاد
وجودی ،نقطه بادون بازگشات ،یاا اماری ضاروری بیاان شاود»(

Walker, Seegers,

 .)2012:24بنابراین نهایتا امنیت نه بر عین استوار اسات و ناه بار ذهان ،بلکاه اماری
بیناذهنی است(بوزان ،ویور و دو ویلد.)12 :0212 ،
 .2تحلیل واژگان

برسازی امنیتی فعالیت هستهای ایران

یکی از شیوههای تولید معنا و برساختن هویات خاودیدی ری و اقنااع ایادئولوژیک،
بکار بردن واژگان اسات؛ پاس بهتارین روم بارای کشاف رابطاه زباان و هویات و
ایدئولوژی ،تحلیل واژگان است .ممکن است کلماتی انتخاب شوند که به طاور کلای
یا از نظر بافتی بیان ر ارزمها و هنجارها باشاند(اکوانی .)21 :021 ،بناابراین از نظار
مکتک کهنهاا ،موفقیت در امنیتی ساختن ،به دو عامل «زبانی -دستوری» و «زمینهای
 اجتماعی» بست ی دارد(عبداله خانی .)200 :0201 ،عامل زبانی – دستوری مرباوطبه بازی ر امنیتی ساز و توانایی وی در استفاده از واژگان و مفاهیم است(عبداله خاانی،
 .)200 :0201برای مثال واژگانی نظیر سالح هستهای ،شک و تردید ،حمله ،تهدیاد و
 ...در رسانههای غربی و واژگانی نظیر پنهانکاری ،قصاور ،ن رانای و  ...در قطعناماه-
های آژانس واجد ویژگی ارزمدهی منفی است.
هر کدام از این واژگان و عبارات ،به عنوان دادههاای پاژوهش در کانش کالمای
رسانههای غرب و قطعنامه های آژانس در مورد برنامه هستهای ایران کاربرد فراوانای
دارد و نشاندهنده ب رگنمایی و برساخته کاردن ایان برناماه توساط باازی ران غربای
است .عالوه بر این ،عامل زمینهای -اجتماعی به شرایط زمانی و مکانیای کاه پدیاده

در آن قرار گرفته و می ان هم ونی آن با زمینه و بافتاری که در آن پدیده آمادهاسات،
مرتبط است(عبداله خانی .)200 :0201 ،لذا بازی ران غربی باویژه آمریکاا باه عناوان
صاحبان گفتمان مسلط باید از ابتدا در نقش بازی ران امنیتساز ،تهدید هستهای ایران
را در فضای بیناذهنی سایر کشورها و افکار عماومی جهاانی برسااخته و ب رگنماایی
کنند(سعیدی .)000 :0210،پس به تبع آن رسانههاای غربای و آژاناس باا بکاارگیری
واژگان و عبارات ،در تالشند تا برنامه هستهای ایران را برجسته کنند.
از این رو کنش گفتاری موفقیتآمی تلفیقی است از زبان و جامعه ،ویژگایهاای
ذاتی و ویژگیهای گروهی که اجاازه انجاام کانش گفتااری را مایدهاد و آن را باه
رسمیت میشناسد(بوزان ،ویور و دوو یلد.)17 :0212،
 .3کنش کالمی رسانههای غربی علیه فعالیت هستهای جمهوری اسالمی ارران
از زمان اوجگیری انتقادات مجامع بینالمللی از برنامه هستهای ایران ،تااکنون رساانه-
بویژه اینکه رسانهها بر اتهامات مقاصد غیر صل آمی ایران در پی یری فعالیت هساته-
ای تاکید کردند(احادی .)272 :0200 ،در واقاع از ابتادای پیاروزی انقاالب اساالمی
ایران ،به دلیل نوع تعریف از هویت این انقالب ،ن ااه باازی ران غربای باه ایاران در
مقایسه با پیش از انقالب بسیار تغییر کرده و در نتیجه رسانههای غرب نی به تبعیات
از سیاستهای حاکم رویکردی متفاوتی به ایران در مقایسه باا گذشاته اتخااذ کارده-
اند(بیچرانلو .)01 :0200 ،دامنه و پوشش خبری رسانههاای غربای نسابت باه برناماه
هستهای جمهوری اسالمی ایران بعد از گذشت ده سال موجک شده که افکار عمومی
جهان ،به سمت امنیتی ساختن این فعالیت سوق داده شود.
پخش گ ارم از شبکه تلوی یونی سی.ان.ان 0در دسامبر  2002و نماایش عکاس
های ماهوارهای گرفته شده از تاسیسات هساته ای ایاران ،نقاش ماوثری در افا ایش
هجوم تبلیغاتی علیه جمهوری اسالمی ایران داشتهاست .این موضوع زمانی جادیتار
شد که صحت عکسهای ماهوارهای گرفته شده از تاسیسات نطنا و اراک باه تاییاد
. CNN
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های جهانی به پی یری و تحلیل لحظه به لحظاه رویادادها در ایان رابطاه پرداختناد.
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رسااید و تبلیااد در ایاان باااره ،بتاادریه در شاابکههااای خبااری بااینالمللاای گسااترم
یافت(فرقانی و احمدی .)17 :0210 ،از اینرو جنا

رساانهای غارب علیاه فعالیات

هستهای جمهوری اسالمی ایران و اقدامات رسانهای غربی پس از تصاویک قطعناماه
های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شدت یافت .رساانههاای
غربی نه تنها حامی گفتمان مسلط در طی ساالهاای گذشاته بودناد ،بلکاه در نقاش
بازی ران امنیت ساز همسو با سیاست دولت متبوعشان تأثیر بسیاری بر فعالیت هساته
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ای جمهوری اسالمی ایران و تبدیل به یک وضعیت امنیتی داشتهاند.
بنابراین به هن ام بررسی نقش ایدئولوژیک رسانههای خبری بررسی سارمقالههاا،
اهمیت خاصی دارد .چراکه سرمقالهها نمودی از «ن اه عمیقتر ایدئولوژیک مدیران و
مالکان روزنامه است» .اهمیت سرمقالهها زمانی که به موارد کمتر آشانا مانناد حیطاه
پیچیدهتر سیاست خارجی مایپردازناد مضااعف مایشاود ،زیارا گا ارم آنهاا بار

برسازی امنیتی فعالیت هستهای ایران

چ اون ی درک مااردم و سیاسات ذاران از دی اار مردماان و مناااطق دنیاا تاااثیر ماای-
گذارد(ای دی و سقا بیریا .)002 :0205 ،از اینرو دادههاای ایان بخاش از پاژوهش،
شامل سرمقاالت چهار روزنامه واشن تن پست ،گاردین ،وال استریت ژورنال و دیلی
تل راف است که به صورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدهاند .به منظور نشاان دادن
کنش کالم این روزنامهها  00سرمقاله از سال 2002تا  2002با توجه به مناقشه هسته-
ای جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی قرار گرفتهاست.
این چهار روزنامه از طریق برساختن تهدید هستهای ایران ،فعالیتهای صل آمیا
ایران را به عنوان عامل ناامنی جهانی جلوه میدهناد و بار رفتاارهاا و مواضاع ساایر
کشورها در قبال آن تاثیر میگذارند(سعیدی .)007 :02110 ،به گونهای که تجلی هار
موضوع به مثابه تهدید در اذهان افراد جامعه ،بسایار مهامتار از وجاود پدیاده عینای
تهدیدآمی اما بدون تجلی اجتماعی آن است .اعتقااد باه «تجلای تهدیاد» و «پاذیرم
عمومی» دو بخش مهم منطق امنیتی کردن را شکل میدهد .به طوری که هیا یاک از
ایان دو باه طاور جداگاناه تااثیرات ماورد انتظاار از امنیتای کاردن را محقاق نمای-
کنند(دهقانی فیروز آبادی و قرشی .)07-01 :0210 ،آمریکا و اسرائیل ،مدت طاوالنی

ایران را متهم میکنند که در پی دستیابی به ساالح هساتهای اسات اماا معتقدناد کاه
ابهامات فراوانی هم از لحاظ مقاصد ایران و هم قابلیت ایران به عنوان دولات دارناده
سالح هستهای وجود دارد(.)Entessar, 2009: 28
به منظور درک بهتر امنیتی ساختن برنامه هستهای ایران در سرمقاالت روزنامههای
غربی ،واژگانی را انتخاب کردهایم .انتخااب ایان واژگاان در سارمقاالت روزناماههاا
موجک برجستهسازی و شکل دادن به تصویر ذهنی مخاطک میگاردد .در واقاع ایان
رسانهها با استفاده از سیاست گفتاری سعی در تهدیاد جلاوه دادن فعالیات هساتهای
جمهوری اسالمی ایران دارند .در سرمقاالت این چهار روزنامه که به صورت هدفمند
و تصادفی در طی ده سال انتخاب شده ،ما با واژگان و عباراتی مواجه مایشاویم کاه
هم ی کنش کالم و امنیتی ساختن فعالیت هساتهای جمهاوری اساالمی ایاران را در
جهان نشان می دهد .امنیتی ساختن محدود به استفاده و انتخاب واژگانی نظیر بماک،
شود بلکه ساختار جمالت حاوی بار منفی هم موجک تشدید این روند میگردد.
براساس مکتک کهنهاا در درجه اول ،امنیت اقدام گفتاری اسات .ایان مسائله از
آنجا ناشی میشود که مکتک کهنهاا زبان را کارکردی میداند .بر همین اساس امنیت
نشانهای برای اشاره به واقعیت نیست ،بلکه بیان ،خود یک اقدام و عمل است و آنچه
برای امنیت مهم و سرنوشت ساز تلقی میگردد همان چیا ی اسات کاه زباان مای-
سازد(عبدالهخانی .)202 :0201،جدول ( )0و نمودار ( )0دال بار ایان مدعاسات کاه
رسانههای قدرتمند در پی امنیتی ساختن برنامه هستهای ایران از طریق کنش کالم در
عرصه بینالمللی هستند.
 .1-3تحلیل دادهها
از دیدگاه بازی ران غربی ،هدف جمهوری اسالمی ایران از دانش هساتهای ،دساتیابی
به سالح هستهای یا جن

اف ارهای کشاتار جمعای باوده اسات .بناابراین مقابلاه باا

فناوری چرخه تولید ساوخت هساتهای ایاران ،یاک مسائولیت اسات(ای دی:0201 ،
 .) 002با ن اهی دقیق به سرمقاالت این چهار روزنامه درخواهیم یافات کاه اصاطالح
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سالح هستهای ،شک و تردید ،حمله ،تعلیق و توقف ،تهدید تحریم ،پنهانکاری نمای-
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بمک و ساالح هساته ای برجساتهتارین و پرکااربردترین واژه در نماودار ( )0بارای
فعالیت صل آمی هستهای جمهوری اسالمی ایران در این رسانههاا اسات .باا وجاود
اینکه دادهها به صورت هدفمند و تصادفی انتخاب شده ،اما در سرمقاالت منتخاک و
مورد بررسی چهار روزنامه  22بار از این واژه در عباراتی نظیر «اسرائیل برای ساالح-
های هستهای ایران هشدار میدهد»« ،کالین پاول؛ ایران در پی بمک هساتهای اسات»،
«اگر ایران به بمک هستهای دست یابد چه میشود »« ،ایران میتواند در طای  00مااه
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بمک هستهای را درست کند» استفاده شده که به کرات به چشم میخورد.
از دید مکتک کهنهاا این عدم قطعیت است که فرایند امنیتی سااختن را تعریاف
میکند .هر مسئلهای قابلیت امنیتی شدن را دارد به شرطی که بتوان آن را باه نقطاهای
رساند کاه در نقاش تهدیاد وجاودی پذیرفتاه شاود(عبداله خاانی .)201 :0201 ،در
سرمقاالت این چهار روزنامه  7بار از واژه شک و تردید بکار گرفته شده که باه طاور

برسازی امنیتی فعالیت هستهای ایران

آشکاری مشخص نمیکند که فعالیت هستهای ایران صل آمی یا غیر صل آمی اسات.
در واقع استفاده از جمالتی نظیر؛ «شک و تردید از اهداف فعالیات هساتهای ایاران»،
«سازمان ملل اب ارهای غنیسازی اورانیوم در ایران کشف کارد ،ایان کشاف موجاک
تردید و شک دوباره در اهداف هسته ای ملت ایران گردید»« ،بازرساان ساازمان ملال
ادعا میکنند نسبت به فعالیت هستهای ایران تردید دارند» موجک میگردد کاه افکاار
عمومی جهان نسبت به اهداف هستهای ایران با شک و تردید ن اه کنند.
از بعد سیاسی ،حمله نظامی نیازمند شرایطی است که از نظر بینالمللی به عناوان
آخرین راه حل علیه ایران مطرح میگردد .قطعنامههای شورای امنیات ساازمان ملال
علیه ایران به دلیل تخطی ایران از ان .پی .تای 0.یاا خاروج از ایان پیماان مایتواناد
مشروعیت الزم را برای حمله به ایران بوجاود آورد(رودلاف .)22 :0200،بار اسااس
گ ارم پنتاگون ،حمله آمریکاا در راساتای حفار برتاری اسارائیل و پیشابرد مناافع
راهبردی آمریکا است .از نظر مقامات اسرائیل جاه طلبی فعالیت هستهای ایران نه تنها
بارای اسارائیل بلکاه بارای کال کشاورهای خاورمیاناه و جهاان خطرنااک خواهااد-
.Non-Proliferation Treaty

1

بود(جعفری .) 001 :0200 ،بنابراین از منظر نظریه امنیتی ساختن ،باازی ر امنیتایسااز
نقش بسیار کلیدی و گستردهای بر عهده دارد .زیرا تا قبل از آنکه او مفهوم امنیات را
در خصوص پدیدهای بکار ببرد ،اساسا چی ی به نام امنیت بوجود نمایآیاد .بناابراین
تنها شرط حدو

امنیت بیان آن از ساوی باازی ر امنیتایسااز اسات(عبداله خاانی،

 .)200 :0201نتایه بدست آمده در نمودار ( )0و جادول ( )0نشاان مایدهاد کاه در
سرمقاالت منتخک این چهار روزنامه  1بار واژه حمله ،علیه ایران بکار گرفته شد .این
واژه حمله ،در جمالتی همچون «پنتاگون هشدار داد :تمرین جتهای اسارائیل بارای
حمله به تاسیسات هستهای ایران»« ،حمله به ایران ،ممکن اسات تروریسام را هادف
قرار بدهد؛ روم کارشناسی شده آمریکاا در حملاه نظاامی علیاه برناماه هساتهای»،
«حمله به ایران در حال حاضر از فجایع بعدی جلوگیری میکند» دیده میشاود .ایان
روزنامهها به عنوان بازی ران امنیتیساز با بیان و انتخاب ایان واژگاان در پای جلاک
با تمام این اوصاف ایران در این سالها همواره بار ایان مسائله تاکیاد کارده کاه
فعالیتهای هستهام صل آمی بوده و به هیا وجه در صدد دستیابی باه ساالحهاای
کشتارجمعی نبوده است(فتحی .)22 :0202 ،اماا در سارمقاالت منتخاک ایان چهاار
روزنامه  5بار واژه تعلیق و توقف بکار گرفته شادهاسات .ایان واژگاان در جمالتای
نظیر؛ «بنیامین نتانیاهو خواستار متوقف کردن فعالیت هسته ای ایران اسات»« ،آمریکاا
در پی تعلیق فعالیت هستهای ایران است»« ،سایتهای هستهای ایران به طاور موقات
به حالت تعلیق در آمد»« ،بنیامین نتانیاهو وعده داد که جااهطلبای هساته ای ایاران را
متوقف میکند» در قالک ساختارهای متفااوت بارای هماراه سااختن و جلاک افکاار
عمومی بکار گرفته شدهاست.
مفهوم سازی مکتک کهنهاا از امنیت در وهله اول به عناوان یاک کانش کالمای،
انتقال مواد کالمی و متنی از بازی ر باه مخاطاک اسات ،باه عقیاده مکتاک کهنهااا
پذیرم مخاطک در زمینه تهدید ارزیاابی کاردن یاک موضاوع بسایار حاائ اهمیات
است( .)Walker,Seegers, 2012:24بررسیها نشان دهنده این واقعیت اسات کاه 00
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رضایت مخاطک خود برای تهدید جلوه دادن برنامه هستهای ایران ،هستند.
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بار از واژه تهدید ،در ساختار جمالتای نظیار «ایاران ساومین تهدیاد هساتهای بارای
ایاالت متحده به شمار میآید»« ،بوم تاکید دارد؛ ایران هستهای یاک تهدیاد اسات»،
«تهدید هستهای ایران» به طور مکرر استفاده گردیدهاست .در واقع این روزنامههاا باه
عنوان بازی ر امنیتی ساز در پی انتقال کالم و واژگانی هستند که موجک میگردد ایان
تصویرسازی و بازنمایی از برنامه هستهای ایران ،عین واقعیت پنداشته شود.
تحریم ایران ،ج اساسیترین موضوعاتی است که در قباال دنباال کاردن برناماه
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هستهای برای ایران در نظر گرفته شدهاست .نتایه نشان میدهد که ایان واژه  00باار
در سرمقاالت روزنامههای مورد مطالعه ،در جمالتی نظیر؛ «پذیرم نیروگاه هساتهای
ایران ،تحریمهای بیشتری به ارمغان میآورد»« ،برنامه هستهای ایران به عنوان تهدیدی
در نظرسنجیها؛ اکثر آمریکاییها بازگشت تحریمهاای گساتردهتاری علیاه ایاران را
خواستارند»« ،ایاالت متحده و متحدانش برای ایاران تحاریمهاایی پیشانهاد کردناد»،

برسازی امنیتی فعالیت هستهای ایران

«اسرئیل عالقمند به تحریمهای بیشتر علیه ایران است» بکار گرفته شدهاست .در واقع
استفاده مکرر از این واژه ذهن مخاطک را در توجه خاص به یک رویداد شکل مای-
دهد .نتایه بر اساس جدول ( )0و نمودار ( )0نشان میدهد که واژگاان پنهانکااری و
ن رانی به ترتیک  2و  7بار در سرمقاالت این چهاار روزناماه بکاار رفتاهاسات .ایان
واژگان در جمالتی نظیر «هشدار ناظران هساتهای ساازمان ملال :ایاران ساایتهاای
هستهای پنهانی بیشتری دارد»« ،بازرسان سازمان ملل از مراحل ن ران کنناده فعالیات
هستهای ایران گ ارم میدهند»« ،ما باید درباره ایران هستهای بسایار ن اران باشایم»،
«ایران ،رازهای هستهای خود را پنهان میکند» استفاده شده ،که سبک میشود ذهنیات
مخاطک نسبت به برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران امنیتی گردد .همچنین نتایه
نشان می دهد که  00بار در سر مقاالت این روزنامه هاا جمالتای حااوی باار منفای
وجود دارد .ممکن است در این سرمقاالت به حمله ،تهدید ،شاک و تردیاد ،تحاریم،
ن رانی ،پنهانکاری ،تعلیق و توقف اشاره ن ردد .اما وقتی ایان واژههاا و عباارات در
ساختار متن سرمقاالت قرار میگیرند گویای بار منفی برای عملکرد ایاران در عرصاه
بینالمللی است که موجک میگردد ،ایران به عنوان یاک کنشا ر منفای در منطقاه و

جهان قلمداد گردد .از اینرو استفاده از سرمقاالتی نظیر «معامله هستهای با ایران جهان
را به مکانی امن تبدیل خواهد کرد»« ،ایاران پیشانهاد بارای ماذاکرات هساتهای را رد
کرد»« ،چ ونه با ایران مذاکره کنیم »« ،رایس ،درباره برنامههای هستهای ایران هشادار
میدهد» موجک می شود که همچنان روند امنیتی ساختن برنامه هستهای ایاران اداماه
یابد .بازی ران امنیتساز سعی مایکنناد کاه از طریاق عباارتساازی و تکارار ایان
سرمقاالت ،مخاطبان خود را از وجود یک تهدید جدی و فوری مطلع کنند .جدول و
نمودار زیر این روند امنیتی ساختن را از طریق انتخاب واژهها و عبارات و تکرار آنها
نشان دادهاست
نمودار( :)1بر اساس سرمقاالت چهار روزنامه (گاردرن ،درلی تلگراف ،واشنگتن پست ،وال استررت ژورنال)

عبارات و واژگان

گاردین

دیلااااااااای

واشن تن پست

تل راف

وال اساااااااتریت

جمااااع

ژورنال

کل

بمب ،سالح هستهای

5

7

4

6

22

شک و تردید

2

_

2

1

5

حمله

4

1

1

3

9

تعلیق و توقف

2

1

3

1

7

تهدید

3

3

2

2
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تحریم

3

4

3

4
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پنهانکاری

2

2

1

_
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_

2

1

_
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جمااالت حاااوی بااار
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3
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4
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جدول ( :) 1واژگان و عبارات حاوی بار منفی در چهار روزنامه غربی
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 .4کنش کالمی آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه فعالیت هستهای ارران
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان مرجع مهم صادور قطعناماه ،از
سال  2002تاکنون چندین قطعنامه در مورد فعالیت هستهای جمهوری اسالمی ایاران
تصویک کرده و در قطعنامههای تصویک شده خود ،ایران را بارها ماورد انتقااد قارار
داده است( .گلشن پژوه  .)02 -00 :0205،آژانس به وضوح و بارها در گا ارمهاای
خود فقدان شفافیت و عدم همکاری ایران با آژانس را نشان داده ،و متذکر شده ایاران
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رفتارهای مخفی خاود را در پوشاش برناماه چرخاه ساوخت هساتهای ،پنهاان مای
کند( .)Kutchesfahani, 2006: 8همچنین ادبیات به کار رفته در قطعنامههای شاورای
حکام اتهامی است و نه انتقادی(عس ری .)72 :0207 ،نمودار و جادول شاماره (،)2
دال براین مدعا است.
 .1-4تحلیل دادهها

برسازی امنیتی فعالیت هستهای ایران

دادههای این بخش از پژوهش ،براساس واژگان و عبارات حاوی بار منفی اسات کاه
پژوهش ران این پژوهش با مطالعه مستقیم 02 ،قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در طی ده سال استخراج کردهاند .جدول ( )2و نمودار ( ،)2براساس ایان دادههاا ،در
فاصله زمانی  2002تا  2002ترسیم شدهاسات .در تماام قطعناماههاای ایان ده ساال
آژانس به وفور از واژگان و عباراتی استفاده کارده کاه سابک امنیتای سااختن برناماه
هستهای جمهوری اسالمی ایران در جامعه بینالمللی گردیده است .استفاده آژاناس از
این واژهها و عبارات موجک گردیده تا برنامه هساتهای جمهاوری اساالمی ایاران از
شرایط سیاست عادی خارج شود که با وضعیت امنیتی شدن مواجاه خاواهیمشاد .از
اینرو جمهوری اسالمی ایران به عنوان بازی ری منفی در قطعنامهها به تصویر کشایده
شده است .همچنین به ظاهر برخی واژگان و عبارات بکار رفتاه در ایان نماودار باار
منفی ندارد اما اگر این عبارات و واژگان درون متن و پیش فرض هاای ماتن تحلیال
گردد ،متوجه میشویم که کامال بار امنیتی دارد و تکرار این واژگاان موجاک شاک و
تردید در مخاطبان ،دیهلماتها و افکار عمومی نسبت به فعالیت هساتهای جمهاوری
اسالمی ایران میگردد .در قطعنامههای آژانس چنین ادعا میشود که ایران عاالوه بار

پنهانکاری فعالیتهای هستهای خود که بعد کشف شده ،موارد بسیاری را هنوز مابهم
باقی گذاشته یا آن را پنهان مایکند(احادی .)275 :0200 ،آژاناس ،در قطعناماههاای
تصویک شده ،ایران را متهم به پنهانکاری چی ی میکند که اساسا وجود ندارد(امیادی
و نصری .)200 :0201 ،بر اساس جدول ( )2واژه پنهانکاری  1باار در قطعناماههاای
آژانس ،در جمالتی نظیر «سیاست پنهانکاری ایاران تاا اکتبار  2002سابک نقاد در
تعهاادات ایااران باارای پایبناادی بااه ان.پی.تاای گردیاادهاساات»،GOV/2004/90 0
« ،GOV/2005/77عدم اعتماد به مقاصد صل آمی فعالیت هستهای ایران کاه ناشای از
تاریخچه پنهانکار فعالیت هستهای ،ماهیت این فعالیتها و سایر مساائل برخاساته از
راستی آزمایی از اظهارات ایران از سهتامبر  2002است» GOV/2006/14 2بکار رفتاه-
است .همچنان که داده های جدول و نمودار ( )2نشان میدهد 05 ،بار واژه قصور در
قطعنامههای آژانس بکار رفتهاست .بکاارگیری ایان واژه در جمالتای نظیار «قصاور
پادمان موظف به انجام آن بود»« 2شواری حکام تصمیم میگیرد ،هر قصاور جادی از
طرف ایران باید روشن گردد و شورا بالفاصله تشکیل جلسه دهد» 0در قطعنامه بکاار
گرفته شده است .در واقاع اساتفاده مکارر از ایان واژه و بکاارگیری آن در جماالت
متفاوت موجک میگردد که این موضوع از حوزه فنی و حقاوقی وارد حاوزه امنیتای
گردد .واژه ن رانی  20بار در قطعنامههای آژانس بکار گرفته شده ،که هیا توجیه فنی
و حقوقی ندارد .در صورتی که جمهوری اسالمی ایاران هماواره باه تعهادات خاود
پایبند بوده و بازرسیهای آژانس بدون هیا مانعی همواره ادامه دارد .حتی جمهاوری
1

 .رجوع کنید به بند  4قطعنامه  GOV/2004/90در تاریخ  92نوامبر  9004و بند  eقطعنامه  GOV/2005/64در تاریخ 94

سپتامبر 9002
2
.رجوع کنید به بند  gقطعنامه  GOV/2006/14در تاریخ  4فوریه 9002
3

.رجوع کنید به بند  aقطعنامه  GOV/2003/69در تاریخ  19سپتامبر  ،9002تکرار این واژه در بندهای  9و  4این قطعنامه
2. Calls on Iran to ensure there are no further failures to report material, facilities and activities that
Iran is obliged to report pursuant to its safeguards agreement
4. Decides it is essential and urgent in order to ensure IAEA verification of non-diversion of
nuclear material that Iran remedy all failures identified by the Agency and cooperate fully with the
Agency to ensure verification of compliance with Iran’s safeguards agreement by taking all
necessary actions by the end of October 2003, including
4
.رجوع کنید به بند  8و بند  9قطعنامه  GOV/2003/81در تاریخ  92نوامبر 9002

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة چهارم ،زمستان 3131

جمهوری اسالمی ایران در گ ارم مواد ،تاسیساات و فعالیاتهاایی کاه باه موجاک
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اسالمی ایران برای آژانس ،دسترسی نامحدود و حتای فراتار از تعهادات پادماانیام
برای بازرسان آژانس قائل است .در حقیقت این نوع کانش کاالم آژاناس باه عناوان
بازی ر امنیتیساز درباره فعالیت هستهای ایران ،موجک ب رگنمایی و تهدید ان اشاتن
این فعالیتها میگردد.
غیر حقوقی ترین بخش از عملکرد آژانس که در قطعنامههای صادره علیاه ایاران
من عکس شده ،ال ام ایاران باه امضاا و تصاویک پروتکال اسات در حاالی کاه اصال
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"رضایت کشورها" به عنوان مبنای پذیرم تعهدات بینالمللی و ضارورت تصاویک
هر گونه توافق بینالمللی از سوی نهادهاای قانون اذار داخلای طباق قاانون اساسای
کشورها پایه دموکراسی تلقی میشود .شورای حکام در قطعنامههایی که علایالصاول
الزماالجرا است ،رسما از ایران خواستهاست فورا پروتکلالحاقی را امضا نموده و باه
تصویک مجلس برساند(عسا ری .)71 :0207 ،نتاایه نشاان مایدهاد کاه  27باار از

برسازی امنیتی فعالیت هستهای ایران

عبارت پروتکلالحاقی در این قطعنامهها اساتفاده شاده ،تکارار ایان عباارت توساط
آژانس ،نوعی تصویرسازی منفی از فعالیت هستهای جمهوری اسالمی ایران را ایجااد
کرده است .در صورتی که اجرای پروتکلالحاقی از لحاظ حقاوقی اختیااری اسات و
جمهوری اسالمی ایران به مدت دو سالونیم آن را اجرا کاردهاسات .اماا ناوع کانش
کالم آژانس و کشورهای غربی بویژه آمریکا همواره به گونهای بوده که آن را اجباری
نشان میدهند.
اورانیوم بسیار غنی شده که توسط بازرسان آژانس کشف شده ،مربوط به آلودگی
وسایل و تجهی ات دست دومی که ایران خریداری کردهاسات(قائم پنااه.)25 ،0207 :
اما بررسی قطعنامهها نشان میدهد که آژانس  7بار در قطعنامههای اولیه خود از ایان
واژه استفاده کرده که موجک میگردد که افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار دهد.
در واقع این قبیل گفتارها خود نوعی عمل یا اقدام هستند ،یعنی با بر زبان رانادن
واژهها ،در واقع عملی انجام می شود(نصری .)025 :0210،آژانس  02باار از عباارت
فعالیت هستهای اظهار نشده و  5بار از عبارت ابعاد نظامی احتمالی در قطعناماههاای
خود استفاده کرده و این در حالی است که تاکنون در بازرسایهاای آژاناس مادرکی

درباره فعالیتهای اظهار نشده هستهای و ابعاد نظامی احتمالی یافات نشادهاسات .از
اینرو بهکارگیری این واژهها و عبارات در قطعنامهها موجک گردیده با وجاود اینکاه
تهدید عینی درباره غیر صل آمی بودن فعالیت هستهای ایران وجود ندارد اما به مثاباه
یک تهدید قلمداد شود.
دادههای جدول و نمودار ( ،)2نتایه نشان مایدهاد کاه  7باار از عباارت اظهاار
تاسف در این قطعنامهها استفاده شدهاست .ایان عباارت در جمالتای نظیار؛ «اظهاار
تاسف عمیق از قصورها و نقد تعهادات ایاران در پایبنادی باه مفااد موافقاتناماه
پادمان» « , GOV/2003/81اظهار تاسف میکند کاه ایاران ،هماانطور کاه در گا ارم
مدیرکل آمده ،در نامه  20اکتبر  2002خود که باید دامنه کامل از فعالیتهای هستهای
ایران و گاه شمار کاملی از تحقیاق و توساعه ساانتیریفیوژ  P2و تحقیقاات وابساته و
فعالیت های مکانیکی که مدیرکل به عنوان ن رانی جدی از آن یاد میکناد ،باویژه باا
است»« ،GOV/2004/21اظهار تاسف میکناد ،کاه در گا ارمهاای کتبای و شافاهی
ماادیرکل اشاااره شااده کااه همکاااری ایااران بااه موقااع ،فعااال و کاماال نبااوده-
است»« ،GOV/2004/49اظهار تاسف از این واقعیت که ایران تا به امروز از توجاه باه
درخواستهای شورای حکام در قطعنامه  00اوت  2007مبنی بر شروع مجدد تعلیاق
کامل از تمام فعالیتهای مرتبط با غنایساازی از جملاه تولیاد ماواد ت رقای و........
خودداری کردهاست»« ،GOV/2005/79عمیقاا اظهاار تاساف مایکناد کاه باا وجاود
درخواستهای مکرر شواری حکام برای ادامه تعلیق همه فعالیتهای مرتبط با غنای-
سازی و بازفراوری که شورا آن را برای حل وفصل ماواد باقیماناده ضاروری اعاالم
کردهاست .ایران فعالیتهای تبدیل اورانیوم را در  0اوت  2007در تاسیسات اصفهان
را دوباره شروع کرده و در جهت از سرگیری فعالیتهای غنایساازی در  00ژانویاه
 2001گام هایی برداشتهاست»).0)GOV/2006/14
1

.روجوع کنید به بند  9قطعنامه  GOV/2003/81در تاریخ  92نوامبر  ،9002بند  4قطعنامه  GOV/2004/21در تاریخ 12

مارس  ،9004بند  9قطعنامه  GOV/2004/49در تاریخ  18ژوئن  ،9004بند  Kقطعنامه  GOV/2005/77در تاریخ  94سپتامبر
 ،9002بند  4قطعنامه  GOV/2006/14در تاریخ  4فوریه 9002
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توجه به اهمیت و حساسیت فعالیتها ارائه کرد باه هایا موضاوعی اشااره نکارده-

111

شورای حکام در قطعنامه های خاود ،اساسانامه آژاناس را باه کلای نادیاده گرفتاه و
خواستار تعلیق کامل برنامه صل آمی هستهای جمهوری اسالمی ایران شدهاست .مواد
 2و  2اساسنامه آژانس و مواد  2و  0معاهده منع گسترم سالحهاای هساتهای حاق
استفاده صل آمی از انرژی و برخورداری از دانش هستهای را حق همه کشورها مای-
داند ،و حتی در بند  0ماده  0پیمان منع گسترم سالحهاای هساتهای تصاری شاده
است که هیا یک از مقررات این پیمان به نحوی تفسیر نخواهد شاد کاه باه حقاوق
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غیر قابل انکار تفوید دولتهای طارف پیماان در راه توساعه تحقیقاات و تولیاد و
بهرهبرداری از انارژی هساتهای در مقاصاد صال جویاناه لطماه وارد سازد(کوشاا و
اسکندری .) 202 :0210 ،در صورتی که جمهوری اسالمی ایاران بایش از دو ساال و
نیم فعالیت های غنیسازی خود را به صورت داوطلباناه باه حالات تعلیاق درآورده-
است .بیشترین واژه بکار رفته در قطعنامههای آژنس ،بر اساس جدول و نماودار (،)2

برسازی امنیتی فعالیت هستهای ایران

واژه تعلیق است که  05بار اساتفاده گردیاد .اساتفاده مکارر از ایان واژه باه باازی ر
امنیتیساز اجازه میدهد تا موافقت مخاطک خود را بدستآورد.
آژانس بر مفاهیمی انت اعی نظیر؛ شفافیت ،اعتمادسازی ،راستیآزماایی و عباارت
مشابه بدون اینکه حدومرز این مفاهیم مشخص باشد تکیه میکند .تکیه دائمی بر این
مفاهیم انت اعی در واقع منجر به ابهام در سرنوشت پرونده و روشن نبودن افق نهاایی
آن میشود(عس ری .)72 :0207 ،در قطعامههای آژانس  20بار از واژه اعتمادساازی،
 00بار از واژه شفافیت 20 ،بار از واژه راستیآزمایی استفاده شده کاه شااید در ن ااه
اول ذهن مخاطک خود را درگیر نکند و موجاک باار منفای بارای فعالیات هساتهای
جمهوری اسالمی ایران همانند واژههایی مانند ن رانی ،قصور و پنهانکاار و ...ن اردد.
اما استفاده مکرر این واژگان بویژه در ساختار متن سبک تشدید باار امنیتای سااختن
فعالیت هستهای صل آمی جمهوری اسالمی ایران گردیده است.
بنابراین ضروری نیست هر واژهای ،ل وما بار خطاری واقعای داللات کناد ،بلکاه
گفتار فی نفسه عمل است .به محد اینکه تهدید وجاودی معرفای یاا تلقاین شاد و

مخاطبان پر تعدادی این گ ارم یا تلقین را پذیرفتناد ،آن ااه سیاسات امنیتای کاردن
موفق شده است(نصری.)025 :0210،
بنابراین کنش کالمی مذاکره بین امنیت سازان و مخاطبان است و نقش مخاطباان
بسیار حیاتی است ،چراکه مخاطبان امنیتسازان را حمایت میکنند(.)Roe, 2008:618
از سوی دی ر سیاست امنیتی دیدن ،ل وما اظهاری و اعالنی نیست .در بعضی مواقاع،
ممکن است دست اههای تبلیغی در مورد فوریت و شدت یاک خطار ساخنان بسایه
کننده «برای نیروهای هوادار» و هراسان ی «علیه بازی ران خارجی» ،مواضعی اتخااذ
کنند .واژه هاای جاای ین امنیات ،بعضاا هماان کااری را مایکنناد کاه امنیات مای
کند(نصری.)025 :0210،
نمودار ( :)2براساس قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی
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1

.این جدول شامل مهم ترین واژه های ذکر شده در قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی ا ست .جهت اطالع بیشتر رجوع
کنید به قطعنامه های زیر
GOV/2003/69, GOV/2003/81, GOV/2004/21, GOV/2004/49, GOV/2004/79, GOV/2004/90, GOV/2005/64,
GOV/2005/77, GOV/2006/14, GOV/2009/82, GOV/2011/69, GOV/2012/50

جدول ( :)2واژگان و عبارات حاوی بار منفی در قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی
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نتیجهگیری
در این نوشتار تالم شده تا با مروری بر مفهوم امنیت از دیدگاه مکتاک کهنهااا باه
عنوان حوزهای برای مطالعات انتقادی امنیت ،موضوع امنیتای برناماه هساتهای ایاران
مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .از دیدگاه مکتک کهنهااا امنیات صارفا وضاعیتی
عینی نیست ،بلکه میتواند عامل گفتاری و زبانی باشد و با بیان بازی ر امنیاتسااز از
بار امنیتی یک موضوع اضافه یا کاسته میشود .بر همین مبنا در تشری ایان موضاوع
که رویکرد رسانههای غربی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در امنیتی ساختن فعالیت
هستهای ایران چ ونه است ،چرا روزنامههای پر مخاطک غرب و آژانس باینالمللای

انرژی اتمی از واژگان و عباراتی حاوی بار منفای بارای ب رگنماایی برناماه هساتهای
ایران استفاده میکنند ،فرضیه نوشتار تأیید میشود که رسانههای غربای و آژاناس در
برساخت ی بار امنیتی برنامه هستهای ایران نقش ماثثری داشاتهاناد .ایان رساانههاا و
آژانس با انتخاب واژگان و عبارات حاوی بار منفی ،باه عناوان ابا اری بارای امنیتای
ساختن برنامه هستهای ایران ،در تالشند که فضای ذهنی مخاطبان و بازی ران منطقاه-
ای و جهانی را از برنامه هستهای ایران منفای نمایناد .امنیات در فضاای بینااذهنی و
گفتمانی مفهوم مییابد ،از اینرو کانش کاالم و ناوع انتخااب واژگاان و عباارات در
سرمقاالت این چهار روزنامه و قطعنامههای آژانس بینالمللای انارژی اتمای هماواره
سبک برجسته شدن برنامه هستهای ایران گردیدهاست .بنابراین رسانههاا و آژاناس باا
انتخاب و استفاده مکرر از واژگان و عبارات منفی موجک برساختن تهدیاد هساتهای
جمهوری اسالمی ایران می شوند .این ب رگنمایی و تهدید جلوه دادن فعالیت هستهای
و آژانس به عنوان بازی رانی امنیتیساز با استفاده و انتخاب مکرر واژگانی نظیر سالح
هستهای ،شک و تردید ،تعلیق ،قصور و پنهانکاری و ......این برنامه را به مثابه تهدیاد
و ناامنی جهانی جلوه دادهاند .این بازی ران امنیتیسااز باا انتخااب و اساتفاده مکارر
واژگان و عبارات منفی موجک امنیتی ساختن برنامه هستهای ایران در منطقه و جهان
گردیدهاند ،همچنین بازی ران در پی دستیابی به رضایت افکار عمومی یاا افا ایش آن
هستند .لذا تکرار مداوم این موضوع در بین اذهان عمومی تا حادودی توانساتهاسات
توجیهی برای اقدامات پیش یرانه و تنبیهی علیه برنامه هستهای ایران باشاد و ایان در
حالی است که جمهوری اسالمی ایران غنیسازی اورانیوم و استفاده مساالمتآمیا از
فناوری هسته ای را حق مشروع و مسلم خود میداند.
یاداشتها:
سرمقاالت روزنامه گاردین
اسرائیل برای سالحهای هستهای ایران هشدار میدهد( 21سپتامبر )2113
.1
رامسفیلد معتقد است :ایران روی بمب هستهای کار میکند(12ژانویه )2113
.2
ایران سومین تهدید هستهای برای ایاالت متحده به شمار میآید( 11فوریه )2113
.3
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در اذهان مخاطبان بسیار مهم تر از وجود پدیده عینی تهدیدآمی بوده است .روزنامهها
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شک و تردید از اهداف فعالیت هستهای ایران( 21نوامبر )2114
.4
ایران غنیسازی اورانیوم را از سرگرفتهاست(8اگوست )2115
.5
نه تحریم و نه بمب هستهای ایران به پایان خواهدرسید(11ژانویه )2117
.6
تهدید اسرائیل برای حمله به ایران( 7ژوئن )2118
.7
پنتاگون هشدار داد :تمرین جتهای اسرائیل برای حمله به تاسیسات هستهای ایران( 21ژانویه )2118
.8
هشدار ناظران هستهای سازمان ملل :ایران سایتهای هستهای پنهانی بیشتری دارد( 16نوامبر )2119
.9
گزارش مخفی آژانس :ایران روی کالهک بمب هستهای کار میکند( 28سپتامبر )2119
.11
پذیرش نیروگاه هستهای ایران ،تحریمهای بیشتری به ارمغان میآورد( 26سپتامبر )2119
.11
اوباما ،ایران را متهم کرد که نیروگاههای هستهای بیشتری را پنهان کردهاست( 25سپتامبر )2119
.12
عربستان سعودی خواستار حمله آمریکا به ایران برای توقف برنامه هستهای شد( 28نوامبر )2111
.13
سازمان ملل تحریمهای جدیدی بر ایران تحمیل میکند(9ژانویه )2111
.14
گزارش فعالیت هستهای ایران :آژانس ادعا میکند تهران بر روی کالهک بمب هستهای پیشرفته کاار
.15
میکند( 7نوامبر )2111
برنامه هسته ای ایران ابعاد غیر نظامی را نشان نمی دهد( 8نوامبر )2111
.16
بنیامین نتانیاهو خواستار متوقف کردن فعالیت هستهای ایران است( 28سپتامبر )2112
.17
اسرائیل به تمام برنامه تحقیقاتی هستهای ایران شک دارد( 11دسامبر )2112
.18
اگر اسرائیل به نیروگاه هسته ای ایران حمله کند چه اتفاقی خواهدافتاد؟(4نوامبر )2112
.19
1
معامله هستهای با ایران جهان را به مکانی امن تبدیل خواهدکرد( 27نوامبر )2113
.21
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