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229...اي ایران و پیامدهاي آن بر توازن قواهاي هستهفعالیت

اي ایران و پیامدهاي آن بر توازن قوا در سطح منطقه خلیج فارس و هاي هستهفعالیت
کید و تمرکز بر نقش آمریکاأبا ت-ي جهانی در این مسالههانقش قدرت

1امیر محسن زادگان

چکیده
ي هاهدف این نوشتار کاوش پیرامون مسائل امنیتی در منطقه خلیج فارس و تاثیر و نقش کنش

اي در این راستا در چارچوبه نگاهی سیستمی با تمرکز بر مساله و مقوله اي و فرا منطقهگران منطقهبازی
ي جهانی به طور خاص بر هااي و قدرتاز میان بازیگران فرامنطقهباشد.اي ایران میي هستههافعالیت

و موثر بر ثبات و یا ایجاد ي دخیل هاي آن در این باب تمرکز شده است. تبییین مولفههاامریکا و واکنش
توصیفی به -ي این پژوهش بوده و در این نوشتار که به روش تحلیلیهاتنش و بحران در منطقه از دغدغه

توان بیان داشت که اولویت اصلی میو نتایج اصلی هارشته تحریر در آمده است به عنوان یکی از یافته
اي در منطقه پدید ثباتی گستردهبحران فراگیر و بیتمامی بازیگران حل و فصل مساله به نحوي است که

نیاید. روند تحوالت تا برهه کنونی نیز موید این امر بوده است و اکثر صاحب نظران درگیري گسترده و 
ي این امر است اما این امر بدین معنا هااند. توافق وین از نشانهدر منطقه را فاقد موضوعیت دانستهفراگیر 

ي امنیتی بازیگران رفع و حل و فصل شده باشد. روند جاري هاتاه مدت تمامی دغدغهنیست که در کو
باشد که بازیگران میي دیگر مسائل امنیتی در این برهه هاي نیابتی در منطقه خاورمیانه از جلوههاجنگ

زیرسیستم خلیج فارس را درگیر خود ساخته است.

اي، اي همکاري خلیج فارس، رقابت هستهه گرایی، شورفارس، یکجانبزیر سیستم خلیجواژگان کلیدي: 
NPT. اي،، اعتمادسازي، موازنه قواي منطقهتنش زدایی

اسالمی دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آزاد گرایش جامعه شناسی سیاسی-دانشجوي دکتري علوم سیاسی-1
واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري
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مقدمه
وهاکنشوهااثرپذیريوهااثرگذاريتعامالت،شودمیسعیموضوعبهتوجهبانوشتارایندر
زیرسیستمبرتمرکزبارانایپیرامونیمحیطوایرانکشوریعنیهویتوموجودیتسهيهاواکنش

وحضوربهتوجهباکه-امریکادیگرسوییازوحوزهاینعربکشورهايشاملفارسخلیجحوزه
عنوانبهايمنطقهمطالعاتحوزهدرمطرحتعاریفبهتوجهبامنطقهایندرخودپررنگنقش
گردد.تحلیلوبررسیشودمیتلقیزیرسیستمایناعضايازیکی

ازحاصلقوايتوازنونیروهاآرایشتحلیلباداردسعیپژوهشاینمتدلوژیکنظراز
سیستم.... وافزارينرمافزاري،سختهویتی،عینی،پارامترهايوعناصرشاملقدرتيهامولفه

راچارچوبایندرثباتخوردنبرهموثباتایجادچگونگیوماهیتوآنازحاصلامنیتی
عنوانبهراخارجیقدرتنقشوقواتوازنبازگردانندهوزنندهبرهمعواملآنپیدروبررسی

وبخشتوازنعاملوسوییازهاتنشوهابحرانپدیداريدرزاشتابعاملوکاتالیزور
وپتانسیلنوشتارایندرهمچنین. نمایدبررسیدیگرسويازدهندهثباتومحدودکننده

مولفهبهنگاهوائتالفواتحادوخودیارييهاگرایشومنطقهدرگراییهموهمکارييهازمینه
زدنبرهمدربرتريراستايدرهاسیاستکردنپیادهوهااستراتژيریزيپیدرداخلینیروهاي
اصلیمسالهوموضوعباپیوندووثیقربطدرموارداینهمهوبودهنظرمدقدرتمعادالت
سنجیدهمستقلمتغیراینبارابطهدرواقعدروایرانايهستهيهاعالیتفوضعیتیعنیپژوهش

.شودمی
وايمنطقهعناصروداخلیعناصربهتوجهبایعنیکالنوخردتحلیلیسطوحدرموضوعاین

وسیستمیفشارهايوالمللبینسیاستبرمستولیامنیتینظامبهتوجهبادیگرسوياز
نظریهيهامولفهتوانمیکالنشقدریعنیشود،میبررسیسیستمزیراعضايبرواردساختاري

.داشتنظرمدراوالتزکنثساختاريگراییواقع
ومقالهاینپژوهشیموضوعزمینهدرتحوالتآهنگبودننشیبوپرفرازوسیالیتبهتوجهبا

حوزهعربکشورهايباایرانروابطشدنتیرهسوابقوزیرسیستماینبحرانازمملوپیشینه
بابایدآنپیامدهايوایرانايهستهفعالیتبررسیدیگر،سويازآمریکاوسوییازفارسخلیج
وهاذهنیتوتصوراتوایستارهاوهابرداشتوپیشینهاینگرفتننظردرورابطهوپیوندنوعی

وزیرسیستمایندرامنیتیمسائلودشوهمراهخاستگاهوزمینهاینازبرخاستهيهابدبینی
بهمباحثایندرچندهرهمچنین. شودسنجیدهمدتبلندومدتمیانمدت،کوتاهدرپیامدها

هنجاري،هویتی،مسائلنبایدشودمیتمرکزاعلیسیاستکالوعینیمسائلبرخاصطور
وچگونگیونخبگانونگیراتصمیمذهنیفضايدربستهنقشحاکمتصوراتوایدئولوژیک
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اینشدنساختهبروتکوینتوانمینوعیبهکهشودگرفتهنادیدهتصوراتاینتغییرپتانسیل

.نمودکاوشمجزانوشتاريدرانگاريسازهنظریهچارچوبدرراابعاد
اي ایران و ظهور ایران ي هستههاسوال اصلی این پژوهش معطوف به این مساله است که فعالیت

چه تاثیري بر توازن قوا در منطقه خلیج فارس داشته و آیا عاملی در جهت ثبات منطقه و ايهسته
باشد؟مییا بحرانی نمودن منطقه 

شوند:  میدر این راستا سواالت دیگري نیز مطرح 
متغیرهاي نفت و اسرائیل به عنوان عوامل اصلی توجیه حضور آمریکا در منطقه چه نقش و -

هاي متصور براي این مناقشه در سطح ایران و در حالتايهستههاي رابطه با فعالیتاهمیتی در 
؟ منطقه خلیج فارس دارد

ی کشورهاي منطقه را دچار اي ایران به فاز نظامهاي هستهآیا سوق یافتن مناقشه بر سر فعالیت-
فایده چه -ر معادله هزینهآورد و در کل دیی را براي آنها به ارمغان میهاسازد و یا فرصتچالش می

حاصلی براي این کشورها در پی دارد؟ 
اي شدن در بین طح منطقه ایجاد و تالش براي هستهیک دومینو را در سايهستهآیا ایران -

کند؟منطقه را به یک مسابقه تبدیل میکشورهاي
دن) چه در حالت اي شه (تالش کشورهاي منطقه براي هستهبا توجه به سوال پیشین آیا این مسال-

علنی و چه به صورت مخفی و پنهانی تا چه حد ثبات منطقه خلیج فارس را به خطر انداخته، آن را 
نماید؟میوارد فاز بحران 

ي جهانی و در کل کشورهاي هابا توجه به دو سوال واپسین در باال واکنش آمریکا و دیگر قدرت-
همچنین مجامع بین المللی باالخص سازمان ملل اردوگاه غرب و متحدین امریکا و اعضاي ناتو و 

متحد و آژانس بین المللی انرژي اتمی به چه شکل خواهد بود؟
توان متصور بود:ساس در این پژوهش مفروضاتی را میبر این ا

اهمیت این منطقه به لحاظ عناصر جغرافیایی و عامل نفت که به این منطقه به عنوان تامین -
ن صنعتی موقعیت برتر ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بخشیده است.کننده اصلی سوخت جها

وجود مناقشات گسترده در این منطقه در طی چندین دهه اخیر و وجود اختالفات مرزي بین -
کشورها.

ي ایدئولوژیک و قومی و هااعتمادي و بدبینی نسبت به ایران و همچنین تعارضوجود فضاي بی-
اي شدن ایران.ها و تشدید آنها با هستهمذهبی بین ایران و این کشور

ي خارجی باالخص آمریکا و وابستگی کشورهاي عربی منطقه به آن و شکننده هانقش مهم قدرت-
بودن پتانسیل ائتالف و همکاري و همگرایی بدین سبب در سطح منطقه.
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گردد:میبا توجه به موارد فوق فرضیه تحقیق بدین نحو در ذیل صورت بندي 
بر اي، قدرت مانور ایران در سطح منطقه و تاثیرگذاري آن یل ایران به یک قدرت هستهبا تبد

ي معادالت و موازنه قدرت به یابد؛ این به معناي تغییر کفهکشورهاي منطقه رشدي چشمگیر می
اي شدن در سطح منطقه محتمل بوده و تاثیراتی . با این رخداد مسابقه براي هستهسود ایران است

ها و حضور آمریکا در منطقه به طرز محسوسی شاهد خواهیم بود.فعالیتنیز بر
هاآوري دادهگردد. روش جمعصیفی به تبیین موضوعات اهتمام میتو- در ادامه در قالب تحلیلی

باشد.و رجوع به تارنماهاي اینترنتی میاي نیز به صورت کتابخانه

پیشینه مطالعاتی
ي نظامی و هادن اتم و استفاده از آن در جهت فعالیتبه طور کلی از زمان شکافته ش

اهیم امنیت، بازدارندگی و موازنه وحشت حاصل ازآن در دوران جنگ سرد و همچنین تغییر مف
ي خلع هاالملل و... از بابت این امر و از سوي دیگر مطالعات صلح و کنفرانسدیپلماسی، سیاست بین

گشت، همواره مساله عدم 1968در سال 1هاي اتمیحسالح که منجر به پیمان منع گسترش سال
ي مهم ژئواستراتژیک و هااي باالخص در حوزهي هستههادستیابی کشورهاي جهان سوم به سالح

ي هاي سیاسی و امنیتی آمریکا و دیگر قدرتهاژئوپلیتیک مثل منطقه خلیج فارس که در استراتژي
و فضاي تصمیم هاگیريو تحلیل وضعیت و جهتدهجهانی جایگاه مهمی داشته در دستور کار بو

اي مورد بررسی و ي هستههاي رفتاري این کشورها در صورت دستیابی به سالحهاگیري و کنش
مباحثه بین اندیشمندان و پژوهشگران بوده است.

و تالیفاتی در هااي ایران و تاثیر آن بر فضاي پیرامونی خود پژوهشدر مورد وضعیت هسته
از تاسیسات هاو بازرسی1380المللی و ایران از سال ده اي با آغاز تعامالت آژانس بینگسترسطح
اي مختلف در سطح کشور ایران آغاز گشت که هم در محافل دانشگاهی ایران، کشورهاي هسته

نتی و تارنماهاي اینترهاجمعی و خبرگزاريها، رسانههامنطقه و اروپا و آمریکا و همچنین روزنامه
اي و با توجه به وضعیت سیال ي مختلف مناقشه هستههاي بسیاري در این رابطه در برهههاتحلیل

ي قابل ذکر تحقیقات گسترده گروه مطالعاتی آکسفورد هااین مساله صورت پذیرفته است. از نمونه
که در بخشی باشدتبعات و پیامدهاي این مناقشه میدر مورد2است که یکی از آنها مقاله پل راجرز

ي کشورهاي پیرامونی بررسی شده است. از هاو واکنشهااز آن در سطح منطقه خلیج فارس، کنش

1- The Nuclear Non-Prolifation Treaty, NPT
2  -Paul Rogers
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1دیگر موارد، تالیفات اعضاي شوراي روابط خارجی آمریکا و مقاالت مندرج در مجله فارین افرز

اشاره نمود که در توان در این رابطه می3و ري تکیه2است که به عنوان نمونه به مقاله کنث پوالك
اي ایران و ي هستههازاي فعالیتان ایرانی در رابطه با ماهیت تنشي عملگرایهاآن به دغدغه

ایستارها و تصورات نقش بسته در ذهن سیاستگزاران کشورهاي عرب حوزه خلیج فارس در این 
راستا پرداخته شده است.

کتابیکههستندانگلیسینگارروزنامهونویسندهنیز دو5»موریسوندیوید«و 4»اوبورنپیتر«
2013در اوایل سال 6»استاشتباهدرايایران هستهدربارهغربچرا: خطرناكتوهم«عنوان با

دست بهدستداخلیوخارجیهايخبرگزاريمیانآن درانتشارمیالدي ارائه نموده اند که خبر
چرخیده است.

آنوجودباغربکهدهدمینشانبسیاريشواهدبرتکیهبا» توهم خطرناك«کتاب واقعدر
هافعالیتاینبودنخطرناكطبلبراماداردآگاهیایرانايهستهفعالیتبودنخطراز بیکه
.اندازدراهبهجهاندررادروغین» ایران هراسی«یک تاکوبدمی

نبرد غرب براي تسخیر : هاتمدنعبوربردرآمدي(ایراناتمیمناقشهسیاسیاقتصاد«کتاب 
توهم «همزمان با کتاب -به صورت نسخه الکترونیکی 1392نیز که در سال» )پایان تاریخ

است که در سال » محسن رنانی«ي هاعرضه شده است و حاصل مطالعات و یافته-»خطرناك
ه گیري و محافل آکادمیک توسط نویسنده بشده و در آن برهه به مراکز تصمیمصورت بندي 1387

ایران ايهستهي هاصورت غیر رسمی ارائه شده است، از دیگر آثاري است که به پیامدهاي فعالیت
اي و غرب بویژه آمریکا در سمت و سو دادن به هاي فرامنطقهدر منطقه خلیج فارس و نقش قدرت

آن با تاکید بر مولفه انرژي پرداخته است.
اي صفحه112کتاباصلی، پیام»تمی ایراناقتصاد سیاسی مناقشه ا«به زعم نویسنده کتاب 

متفاوت. به اذعان منظردوازاماوي استايصفحه700کتابپیامشبیهخطرناك دقیقاتوهم
راهبهغربکهاستدروغینیبازيایرانغرب بااتمیمناقشهگویندمیهاکتابایندويهر«وي: 

کتاب توهم نویسندگان. متفاوت استمالکاگیرندمیکتابدوکهنتایجیاما. استانداخته
افکاربردنانحرافو بهدروغیناطالعاتانتشارباخودشرامناقشهاینغربگویندمیخطرناك 

1- Foreign Affairs
2 -Kenneth Pollack
3- Ray Takeyh
4- Peter Oborne
5-David Morrison
6 -A Dangerous Delusion: Why the West Is Wrong About Nuclear Iran?
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که عاقبتیراندمیجنگ تازهیکسويبهراآنداردنیزاکنونواستانداختهراهبهعمومی
واست،انداختهراهبهغربراایراناتمیشهمناقالبتهگویممیمناما. داردجهانبرايخطرناك

هاایندويهریعنی. استعراقبهحملهپروژهمکملکهاستطرحیایراناتمیالبته مناقشه
حملهایرانبهغربکهاستاینمنگیرينتیجهاما. اندشدهطراحیواحدیک هدفتحققبراي

ادامهدیگرسالهفتششتادستکم» ریزمودارکج«صورت را بهمناقشهغرب. کردنخواهد
گزینهداشتننگاهمیزرويوتنبیه،وتشویقو تحریم،مذاکرههویج،وچماقبازي. دادخواهد
باشدالزمگاههروماندباقی می» در زخماستخوان«صورت بهتنشاینویابدمیادامهنظامی
باهمچنانوکردخواهدرا ملتهبفضاران،ایايهستهفعالیتازجدیدسندیکروکردنباغرب

طراحیکهاياصلیبه اهدافکهآنگاهتاکردخواهدبازيماباهاتحریماعمالوهاقطعنامهصدور
نخواهدغرببرايدستاوريهیچجنگ،«به زعم این صاحب نظر: ». یابداست ... دستکرده

عیارتمامهراسیایراندهد یکمینجاتورپیشدرهايدشواريازراغربتمدنآنچه. داشت
حالدرماشود کهمتوجهواقعاًغرباگرکهنیستشکیالبته. است2020سالتادستکمبراي
نخواهد جنگنوعازحملهایناما. کردخواهدحملهمابهتعارفبدونهستیماتمیسالحتولید

جاآندردهدمیاحتمالکهاينظامیزمراکتخریببرايبوداي خواهد» تک حمله«بلکه بود
خواهداستفادهنیزايحملهچنینفرصتازالبتهو. بسوهمین. باشیماتمیتولید سالحمشغول

).12-11: 1392(رنانی، »بخشدتداومرا همچناناتمیمناقشهتاکرد
کنترلپیامدهايوعراقمثال«دیدگاه فوق را صاحب نظر دیگري نیز مطرح نموده است: 

زایاوپذیرتجدیداگرآناحتمالیاايهستهتوانچگونهکهدهدمینشانکشوراینتسلیحاتی
ونابوددنیابزرگهايقدرتتوسطبرود،آنازاستفادهيبالغانهنااحتمالکوچکترینونباشد
فرهنگیهمخوانیلبدلیتنهاشودنمیمشابهیرفتاراسرائیلبااینکه. شودمیکنترلمربوطکشور

اینحفظضامناسرائیلخودفنیوعلمی زیربنايبلکهنیست،غربیکشورهاياردويبهتعلقو
).191-193: 1384منصوري،(»استتوان

اي و در راستاي بومی نمودن دانش هستهي بلندي راهاالبته باید اذعان نمود ایران گام
ي مقامات ارشد کشور ایران بر صلح آمیز هادر دیدگاهي فرعی آن برداشته است و همواره هاشاخه

اي تاکید شده و حتی فتواي شرعی نیز مبنی بر حرام بودن تولید و استفاده ي هستههابودن فعالیت
از بمب اتمی توسط باالترین مقام کشور، مقام رهبري صادر گشته است. از سوي دیگر در مطالعات 

گیري ایران از تدابیر و تمهیدات پدافند غیرعامل به بهرهفوق، بسیاري از محققان عالوه بر مطالب 
اي آن اشاره شده است که در واپسین در برابر تهاجم به تاسیسات هستهدر راستاي بازدارندگی
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تایمز در این رابطه رجوع آسیانشریهدرايمقالهدر1پورتر. ي جیهابخش این پژوهش به دیدگاه

دات و اقدامات بنیانی براي بر سر میز مذاکره نشستن با ایران توسط تمامی این تمهیشده است.
2015در  ماه ژوئن 5+1و خلع بهانه از ایشان بوده که منجر به توافق وین میان ایران و هاغربی

میالدي شده است.
توان به یک اثر قدیمی مشهور پیشگویانه که در قالب غیر در خاتمه بخش پیشینه مطالعاتی می

ي هااي خلیج فارس و واکنشي منطقههادمیک و رمان گونه به رویکردها و راهبردهاي قدرتآکا
ثار غرب در این راستا پرداخته است اشاره نمود که در زمره یکی از مشهورترین و پرفروش ترین آ

نگاشته 3نام دارد که توسط پل اردمن2»79سقوط «شود. این اثر ژانر ادبیات سیاسی قلمداد می
ه و در مدت کوتاهی قبل از سقوط و سرنگونی شاه، این رخداد را پیش بینی نموده است. به شد

اي است که گویی از روند اتفاقات در این اثر به گونهاذعان صاحب نظران پردازش و صورت بندي و 
به داري به بیرون درز نموده است و از جمله آثاري است که ي تدوین استراتژي جهان سرمایههااتاق

سالمی و عنوان شاهدي بر ادعاهاي موافقان با تئوري توطئه در راستاي تحوالت منجر به انقالب ا
بینی شکست و از بین لی و نکته بنیادین این کتاب، پیششود. هسته اصسقوط شاه بدان استناد می

ویسنده رفتن شاه ایران و فروپاشی ایده تجدید حیات امپراطوري ساسانی توسط وي است. به زعم ن
ها نهفته است که در پایان منجر به ناکامی اثر، علت اصلی سقوط شاه در تضاد منافع وي با ابرقدرت

گردد. در این میاي و سلطه وي بر کشورهاي عربی خلیج فارس ي هستههاشاه در تحقق جاه طلبی
کشور در اتخاذ اي و اختالفات دوعربستان به عنوان دو قدرت منطقهاثر به رقابت میان ایران و

گیري براي تعامل با ف سلیقه در اوپک در راستاي تصمیمراهبردها در حوزه انرژي و اختال
کشورهاي غربی نیز اشاره شده است.

درآمدي بر پیشینه و مسیر تحوالت حوزه امنیتی در زیر سیستم خلیج فارس
ان اصلی سوخت جهان ایران حلقه ارتباطی اتصال دهنده دو زیر سیستم مهم و در واقع شری

شود. ایران در میصنعتی یعنی آسیاي میانه و قفقاز از یکسو و خلیج فارس از سوي دیگر تلقی 
ي ژئواکونومیک، ژئواستراتژیک و هارتلند و اوراسیا قرار گرفته و از اهمیت خاصی در حوزههامجاورت

ژئوپلیتیک و حتی ژئوکالچرال برخوردار است.

1- Gareth Porter
2- The Crash of 79
3- Paul Erdman
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4/744بافارسخلیجیعنیجهانخیزنفتمهمکانوندوایران«به زعم صاحب نظران: 
درصد39/10(نفتبشکهمیلیارد8/126باخزرحوزهو) جهانینفتدرصد61(نفتبشکهمیلیارد
جهانیجایگاهدرگازجهانیسهمدرصد7/15باایرانآنبرعالوه. دهدمیارتباطهمبهرا) جهانی

درصد3/40بافارسخلیجیعنیجهانگازيذخایرعمدهحوزهدووهگرفتقرارروسیهازبعددوم
نظریهازمتاثرکمپ،جفريمبناهمینبر. دهدمیارتباطهمبهرادرصد7/26باخزر،حوزهو

گازونفتحوزهکهبیضیکند،مییادژئوپلیتیکرتلندهایاجهانیانرژيبیضیازمکیندر،رتلندها
وعربیمتحدهاماراتقطر،بحرین،کویت،سعودي،عربستانگازونفتذخایریعنیفارسخلیج
وارمنستانآذربایجان،جمهوريروسیه،گازونفتذخایریعنیخزرمنطقهگازونفتحوزه

کهاستایرانسرزمیننیزبیضیاینقلبعبارتیبهیامرکزوکانون. گیردمیبردرراترکمنستان
همچنین. »بخشدمیتداومراخویشحیاتوافتادهحرکتبهجهانیاقتصادوتصنعآنتپشبا

بهبزرگيهاقدرتژئواکونومیکعالیقجهان،انرژيرتلندهاژئواکونومیکيهاجاذبهمقابلدر
).96: 1387اطاعت،(داردوجودامریکامتحدهایاالتویژه

اره ایران را در مرکز و کانون تحوالت و موقعیت ژئوپلیتیکی، نفت و بازار مصرفی وسیع، همو
اي شدن آن جلوگیري نموده است.ي جهانی قرار داده و از حاشیههاي قدرتهااستراتژي

نقشیواستجهانیکشوريسیاسی،جغرافیايدلیلبهایرانرويهراز منظر محققان به
دادهکشورهاسایربهنقشایند،ندهانجامایرانرانقشیچنیناگر. نمایدایفاتواندمیراجهانی

فعلیروابطسطحکهاستايگونهبهانرژيازبرخورداريواقتصاديسیاسی،موقعیتشود.می
ماجدي،(کردتلقیانزوادرراایرانتوانمینگاهیچنینبایعنیشودمیشمردهناچیزایران

اگراتصاللولهاست،اتصاللولهیکهمانندکهنفوذیستمنطقهاز این منظر ایران). 15: 1384
وداردواشريحالتسوئیسکشورحالیکهدرآیدمیفشارخودشبهکندبرقرارراارتباطنتواند

).81: 1385زاده،سیف(استاستراتژیکنظرازحائلکشوري
ي اعالنی تصمیم گیران هاکشور ایران با پیشینه تمدنی پربار و دیرینه همواره در سیاست

ش همزیستی مسالمت آمیز را در رابطه با کشورهاي عرب حوزه خلیج فارس مد نظر داشته خوی
است و تاکید بر وجوه مشترك را بر نقاط افتراق مرجح داشته است.

ن نقطه عضویت ایران در دو سیستم تابعه پیش گفته بویژه سیستم تابعه خلیج فارس به عنوا«
نیز براي کشور ما در یی راها، محدودیتهان ایجاد فرصتالمللی در عیپیوند ایران با سیستم بین

سازد که میپی دارد. به عبارت دیگر برجستگی و چشمگیر بودن موقعیت ژئوپلیتیکی، ایران را ملزم 
المللی را مد اي و بینخود نوعی هماهنگی در سطوح منطقهبراي پیشبرد اهداف سیاست خارجی

).114: 1383(آسایش زارچی، »نظر قرار دهد
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که آمریکا نقش اصلی را در راستاي تامین امنیت این منطقه برعهده گرفت، در 1968از سال 

ي امنیتی  هاچارچوب سیاست دو پایه نیکسون، ایران و عربستان نقش واالیی را در اجراي سیاست
گشت. ن به نوعی ژاندارم منطقه تلقی میواشنگتن عهده دار و تهرا

براي»فارسخلیجنفتیذخایرامنیت«مفهومکهبودایراندرفتنکشفو1908سالاز
برايراغربصنعتیکشورهايعملیودائمیحقوشد،غربامنیتیواژگاننظامواردهمیشه
).78: 1377(فولر، کردایجادفارسخلیجدرقدرتموازنهدرمداخله

امنه حضور و تاثیرگذاري به زعم شاه ایران، این کشور در چارچوب سیاست ملی خویش د
خویش را تا حوزه اقیانوس هند قلمداد نموده و از جمله مصادیق تجلی نقش ایران و مشارکت آن 

به اذعان توان اشاره نمود.میدر حفظ امنیت منطقه به مداخله در جنگ ظفار در کشور عمان 
ایرانرفتارترتیب،اینبه. استمنطقهایندررقیببیقدرتحفظایران،اصلیگراهام فولر تمایل

قدرتهرباکشوراین: بودخواهدايمنطقهبزرگيهاقدرتسایریااندونزي،هند،بهشبیهبسیار
مزبورقدرتاز آنکهاعماست،مخالفباشدداشتهمحلیقدرتاعمالتضعیفدرسعیکهخارجی
).118زمان (فولر، همان: ازمقطعیهردروباشد،رومیانهیاکنددنبالراانقالبیيهاسیاست

با وقوع انقالب اسالمی و فروپاشی رژیم حاکم بر جزیره ثباتی که در ذهن سیاستگزاران امریکا 
نقش بسته بود، حکومت اسالمی، سیاست تغییر حفظ وضع موجود و نوعی آرمانگرایی رادیکال و 

ایران و عراق و سیاست صدور انقالب ي مرزي هاتقابل با امریکا را در پیش گرفت. پیشینه درگیري
ي امنیتی ناشی از این هاتوسط ایران و هراس حکومت عراق از تاثیر آن بر اکثریت شیعه و دغدغه

مساله و چراغ سبز واشنگتن، عراق را به سمت برهم زدن معادالت قدرت و سنگین کردن کفه به 
ي عرب حوزه خلیج فارس نیز دلگرم سود خود هدایت نمود که در این راستا به پشتیبانی کشورها

بود.
اي یا داخلی منازعه در خلیج فارس در چند ي منطقههاترین ریشهتوان گفت: مهممیدر واقع 

میالدي به این سو به طور خاص، عبارت از اختالفات مرزي، 1990دهه گذشته به طور عام و دهه 
).166:1384(حاجی یوسفی،است، بوده ایدئولوژیک و عدم تقارن در نیروهاي نظامی- مسایل مذهبی

اي قابل ع و نیروها از داخلی تا فرامنطقهدر منازعات، سطوح مختلف منابهادر این جهت گیري
هیچ «مشاهده است و این سمت گیري کشورهاي عرب خلیج فارس اثبات این مدعاست که 

(سریع القلم، » نها نیستتر از امنیت آعات مملکتی این کشورها، با اهمیتموضوعی در میان موضو
ي بزرگ باالخص امریکا به سمت و سوي هااین رویارویی با نظارت و اعمال نظر قدرت).72: 1379

توان گفت بستر و خاستگاه توان دو کشور را در پی داشت و میفرسایشی شدن سوق یافت و تحلیل 
ا به واقع این مدعا که در جنگ دوم خلیج فارس را نیز در این سیاست باید جستجو نمود. در اینج
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گردد که امریکا از یک سو عامل شتاب زا و از سوي ح مساله پژوهش هم ذکر شد مطرح میطر
مریکا همواره در ي موازنه دهنده بوده است. سیاست آدیگر محدود کننده منازعات و به نوعی نیرو

ثبیت برتري موضع راستاي کنترل و مدیریت بر منطقه و سیاست حفظ وضع موجود و به نوعی ت
توان گفت با امنیت انتقال نفت بوده است و میاسرائیل در منطقه گسترده خاورمیانه و تضمین

به این سو بوده است که امریکا در جهت از بین بردن 2001ي تروریستی از سال هاتجلی گرایش
چارچوب ي منطقه را درهاي بنیادگرایی، سیاست اصالحات در نظام سیاسی حکومتهازمینه

و هماهنگ نمودن اقتصادهاي این کشورها و ایجاد نوعی تقسیم کار و » طرح خاورمیانه بزرگ«
ي هاایجاد وابستگی متقابل در منطقه و مبادالت دوسویه و چندسویه بین این کشورها در حوزه

مختلف اقتصادي براي کاستن از تبعات منفی فرایند جهانی شدن در پیش گرفته است.
ي میلیتاریستی امریکا و تامین گردش مالی اقتصاد تسلیحاتی آن و هاي سیاستدر راستا

نظامی و فروش تسلیحات به کشورهاي حوزه خلیج فارس، -ي صنعتیهابرآورده شدن منافع مجتمع
کشور امریکا همواره سعی در حفظ فضاي تنش زا و نوعی توهم تهدید در منطقه از جانب امریکا و 

ي هاتحد استراتژیک امریکا در منطقه که یکی از متغیرهاي عمده سیاستگذاريم-به نوعی اسرائیل 
داشته است.امریکا در منطقه است

هدف دولتمردان اسراییلی، این بوده که ایران به عنوان یک «در واقع به زعم صاحب نظران: 
آمریکا مطرح اي، در قوه مجریه و قوه مقننه هاي کشتار جمعی و هستهخطر واقعی ناشی از سالح

ل سازگار بوده است. باشد. این سیاست امریکا در تمامی دوره کلینتون، بطور رسمی با مواضع اسرایی
اي نیز اسراییل سعی کرده است میان ایران و دنیاي عرب فاصله ایجاد کند و در سطح منطقه

» ایجاد نگرددي برقراري روابط استراتژیک و پایدار به خصوص میان دو طرف خلیج فارسهازمینه
). 79(همان: 

کشورهاي حوزه خلیج فارس به «که: نمایندمیاز سوي دیگر برخی صاحب نظران استدالل 
ثباتی و عدم توسعه در ترین عامل در ایجاد ناامنی و بیطور سنتی همیشه عوامل خارجی را مهم

قه فراهم رهاي منطرا خود کشوهاو درگیريهادانند در حالیکه زمینه این دخالتمنطقه می
، از وحدت براي رسیدن به اهداف خود بهره گرفتههاهاي خارجی از این فرصتاند و دولتساخته
اي و منازعات منطقههااي دیگر از بحراندر برهه).81: 1380(عزتی، » انداي جلوگیري کردهمنطقه

ه نوعی چراغ سبز حمله از باشد، در حالیکه بمیکه جنگ دوم خلیج فارس و حمله عراق به کویت 
سوي امریکا نشان داده شده بود، از سوي دیگر امریکا در صدد ایجاد ائتالف گسترده اي از کشورها 
در این بحران برآمد. در فضاي حاصل از بعد از جنگ سرد و نظم نوین جهانی ارائه شده از سوي 
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اي براي آغاز یکجانبه ه عرصهمان ملل متحد، این بحران ببوش پسر و تفسیر موسع از منشور ساز

ي بین الملل تبدیل شد.هاگرایی امریکا و حضور فعال سازمان ملل در عرصه
براي اولین بار الگوي همکاري جدیدي شکل گرفت «در این راستا در سطح منطقه خلیج فارس 

رس که متفاوت از شرایطی بود که قبل از فروپاشی شوروي وجود داشت. الگوي جدید در خلیج فا
اتحاد این کشورها با آمریکا (و همچنین بریتانیا و فرانسه) براي تضمین امنیت خود، به جاي ایجاد 
یک سیستم امنیت دسته جمعی بود. کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس دقیقا 

پذیرفتند. یعنی مییی را در پیش گرفتند که قبل از جنگ و در زمان جنگ سرد آنها را نهاسیاست
ي نظامی آمریکا را در کشور هانیروهاي خارجی در سرزمین خود را پذیرفتند، تاسیس پایگاهحضور

).175(حاجی یوسفی،پیشین: »یتی رسمی با آمریکا امضاء کردندخود قبول نمودند و پیمان امن
مهار دوجانبه در دوران کلینتون استراتژي و سیاستی است که در مورد دو کشور ایران و عراق 

شود. فرمان کلینتون و قانون داماتو و تشکیل آنسکام و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در عراق میاعمال 
در این راستاست. همه این تدابیر به نوعی در پی سیاست حفظ وضع موجود در منطقه بودند.

شود این است که چرا در جنگ دوم خلیج فارس و میپرسش اساسی که در این جا مطرح 
را از ساقط نمودن رژیم صدام امتناع شد؟ که جواب آن همان سیاست حفظ عملیات طوفان صح

ي میلیتاریستی امریکا در منطقه است.هاوضع موجود و وجود توصیه براي پیشبرد سیاست
در دوران کلینتون به نوعی ایران در جهت سیاست اعتمادسازي و تنش زدایی در سطح منطقه 

ي خارجی و هابه اقتصاد مولد و لزوم جذب سرمایه گذاريگام برداشت. انتقال از اقتصاد جنگی 
ثبات منطقه به عنوان زمینه سازي این امر از علل اصلی این اقدامات بود که به هر حال با طرح 
ادعاهاي دولت امریکا و گرفتن انگشت اتهام به سوي ایران در مقوالت صلح خاورمیانه و حمایت از 

ي کشتار جمعی در برابر این سیاست مواجه گشت و این هاسالحتروریسم و تالش براي دستیابی به
مسائل از مواردي بود که امریکا در سطح منطقه بر روي آن تاکید و سعی در ایجاد شکاف بین 

به زعم صاحب نظران ایجاد جو بدبینی، انعکاس وسیع اخبار منفی کشورهاي منطقه و ایران داشت.
باشد که در تفکرات و رفتار میهایی میان ایران و اعراب از تاکتیکاز ایران و دامن زدن به اختالفات

). در این راستا به 80(سریع القلم، همان: اثرات قابل مالحظه اي گذاشته استبه خصوص اعراب، 
عنوان نمونه و مصداق عینی یکی از دالیل عمده عدم بهبود روابط میان ایران و مصر به فشارهاي 

گردد از این رو که همکاري حتی دیپلماتیک بین ایران و مصر، تعادل میتبط امریکا و اسرائیل مر
نسبی قدرت در منطقه را متحول خواهد نمود (همان). قرار دادن ایران در کنار عراق و کره شمالی 

شود.میدر این راستا تفسیر 2001سپتامبر 11در محور شرارت از سوي بوش پس از حوادث 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


خلیج فارسنگی فره–علمی همایش ملییازدهمینمجموعه مقاالت  240

ایران با حوزه جنوبی خود مسیري سینوسی و پاندولی و پرفراز و نشیب به هر روي سیر روابط 
به این سو با حذف صدام و روي کار آمدن دولت جدید در عراق 2003را طی نموده است. از سال 

که وضعیتی مطلوب براي ایران است و از سوي دیگر کارآمدي نسبی سیاست تنش زدایی و 
در جهت مین و اعتمادبخشی به اعراب و کشورهاي منطقهي دیپلماسی تهران در جهت تضهاتالش

اي، هر چند ایران از سوي دیگر به توسعه طلبی و ایجاد هالل شیعی و صلح آمیز فعالیتهاي هسته
و ري تکیه بیان نمود: توان به زعم کنث پوالكمیتاثیر بر فرایند صلح خاورمیانه متهم است، 

و مهیب بوده است، اما هیچ یک از رفتارهایش غیر عقالنی و اگرچه تهران پرخاشجو، ضد آمریکایی «
بی مهابا نبوده است. ایران اقداماتش را تحت قاعده در آورده و به طرز صحیحی اجتناب از اقدام را 

را هنگامی که با پیامدهاي هاباال بوده است به نمایش گذارده و حمایتهادر زمانی که ریسک
).Pollack and Takeyh,2005:20-21» (ود جلب نموده استدشوار تهدید گشته به سوي خ

ی سازي اورانیوم در سازي غنو تروئیکاي اروپا مبنی بر متوقفپس از بیانیه سعدآباد و تفاهم ایران
ي آژانس بین المللی انرژي اتمی و راستی هااي ایران و پذیرش نظام فراگیر بازرسیتاسیسات هسته

با فک پلمپ تاسیسات اتمی و از 2006دن دولت احمدي نژاد، از سال آزمایی آن، با روي کار آم
و تکمیل تاسیسات ايهستهسرگیري روند غنی سازي و حرکت در راستاي تکمیل چرخه سوخت 

ي شده بود، آب سنگین اراك و تاسیسات فردو که با به کارگیري تمهیدات پدافند غیر عامل پی ریز
ي شوراي هاي ناشی از قطعنامههااي مواجه شد و انزوا و تحریممنطقهالمللی و ایران با فشارهاي بین

حاصل فرایندي بود که به زعم مقامات دولت ایران تاوان پافشاري ایران در 1امنیت سازمان ملل

ایران صادر شده است به ايهستههایی که از سوي شوراي امنیت سازمان ملل در مورد مساله یانیهها و بقطعنامه- 1
ترتیب ذیل می باشد:

ایرانايهستهپرونده) 2006مارسهشتم(1384اسفند18درحکامشورايآنکهازامنیت: پسشوراي1696بیانیه
6بعدبه2006سالاز.کردایرانعلیهقطعنامهصدوربهاقدامالسآنازامنیتشورايداد،ارجاعامنیتشورايبهرا

بعديقطعنامه5وداشتاالجراالزمغیرواجباريغیرجنبهقطعنامهاولینکهشدصادرایرانعلیهقطعنامه
.کرداعمالایراناسالمیجمهوريعلیهراهاییتحریم

غنیشدهخواستهایرانازآنبراساسکهکردتصویبرا1696انیهبی2006جوالي 31تاریخدرامنیتشورايالبته
این.شدخواهدمواجهاقتصاديیادیپلماتیکاحتمالیهايتحریمباصورتاینغیردروکندمتوقفرااورانیومسازي

سازمانورمنشهفتفصل40بندتحتقطعنامهاین.شدتصویب) قطر(مخالفرأيیکوموافقراي14باقطعنامه
.نیستتحریمییاتنبیهیمعیارهايحاويکهشدهتصویبملل

سازيغنیپایانبهایراناسالمیجمهوريکردنواداربراي2006دسامبر23درامنیت: شوراي1737قطعنامه
دروشدتعدیلچینوروسیهفشاراثربرآنبندهايازبرخیالبتهکهگذاشترايبهرا1737قطعنامهاورانیوم
وموشکیصنایعمالی،تجاري،هايفعالیتاین قطعنامه بیشتر.دادندمثبترايآنبهشوراعضوکشور15نهایت
سندنخستینقطعنامهاین. بوددادهقرارهدفمتحد،مللمنشورهفتمفصل41بندبراساسراایرانايهسته
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. کردمیمعرفیايمنطقهثباتوصلحعلیهتهدیديعنوانبهرانایراايهستههايفعالیتکهبودحقوقیالمللیبین
باتبعیضیغیررفتارخواستاروخواندمیمستندغیررااتهاماتاینتیپیانمعاهده4بندبرتأکیدباتهران

.بودکشورایناتمیهايفعالیت
15(آرااتفاقبه) 1386فروردین4(الديمی2007مارس24درمللسازمانامنیت: شوراي1747تحریمیقطعنامه

جهانکشورهايتمامیازقطعنامهایندر.رساندتصویببهایرانعلیهرا1747قطعنامه) دائمغیرودائمعضو
ممنوعیت. کنندمحدوددارند،فعالیتايهستهانرژيزمینهدرکهراایرانیهايشرکتباخودفعالیتتاشدهخواسته
.بودقطعنامهایندرصادرهموارددیگرازنیزایرانبهسنگینهايسالحوارداتوصادرات

هايدرخواستوقطعنامهاینازتبعیتباتادادمهلتروز60ایراناسالمیجمهوريبهامنیتشورايهمچنین
پایاناورانیومسازيیغنجملهازخود،»اتمیحساس«هايفعالیتبهبود،شدهتصویبآنازپیشکه1737قطعنامه

.دهد
مارسسومدوشنبهتاریخدر1747قطعنامهصدورازبعدماه9مللسازمانامنیت: شوراي1803تحریمیقطعنامه

شکلبهقطعنامهمفاد.کردصادرایرانعلیهونزوئالممتنعرايومثبتراي14بارا) 1803(دیگريقطعنامه2008
بهناظرمتحد،مللمنشورهفتمفصلاساسبرقبلیهايقطعنامههمچونوپیشنهادنیابریتاوفرانسهتوسطرسمی
.شدتصویبجهانیامنیتوصلحتهدیدباارتباطدرالزمهاياقدام

مدیرکلالبرادعیمحمدجدیدگزارشبهاشارهضمنخود1835قطعنامهدرامنیت: شوراي1835تحریمیقطعنامه
صورتبهتاخواستایرانازبود،گفتهسخنایراناورانیومسازيغنیتعلیقعدمازکهاتمیرژيانالمللیبینآژانس
برنامهتعلیقدرآژانسحکامشورايهايدرخواستنیزوشورااینپیشینهايقطعنامهبهتاخیريهیچبدونوکامل
.کندعملخودايهسته

هفتمفصلتحتآنهاهمگیکه1803و1696،1737،1747هايقطعنامهبرمجددتاکیدضمنامنیتشوراي
سنگینآبپروژهواورانیومسازيغنیهايفعالیتکهشدهخواستدرایرانازآنهادروشدهصادرمتحدمللمنشور

.نکردایرانعلیهجدیدهايتحریمبهاياشارهخودجدیدقطعنامهدرکند،تعلیقرا
درکهبود1887قطعنامهکرد،صادرایرانعلیهامنیتشورايکههاییقطعنامهدیگر: از1887تحریمیقطعنامه

ایندرکهگرفتقرارشورااینتصویبموردموافقراي15بانیزقطعنامهاینشدتصویب2009سپتامبر24تاریخ
.کندعملقبلیهايقطعنامهبهبودشدهخواستهایرانازقطعنامه
را1929قطعنامه) خرداد19(2010ژوئن9چهارشنبهروزمللسازمانامنیت: شوراي1929تحریمیقطعنامه

قطعنامهسهبراساس1929قطعنامه.شدشدیدتروفراگیرترایرانعلیههاتحریمآنبراساسکهکردصادرایرانعلیه
قطعنامهایندر.شدمنظورایرانتحریمبرايدیگرياقداماتآندروتنظیماسالمیجمهوريعلیهپیشینشدهصادر

حلراهیکبهرسیدنبرايوگوگفتبهمللسازمانامنیتشورايدائماعضايکهشدهگفتهحالعیندر
دهند.میادامهایرانايهستهبرنامهبرابردرآمیزمسالمت
9ایران است که در تاریخ ايستهه: این قطعنامه سندي بین المللی درباره عدم گسترش جنگ افزار 1984قطعنامه 

هاي پیشین تاکید ها بر قطعنامهراي موافق و یک راي ممتنع تصویب شده و با تمدید مدت تحریم14با 2011ژوئن 
دارد.
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اي بوده است. البته ي صلح آمیز هستههااي دستیابی به فناوريتحقق حقوق مشروع خود در زمینه
و هاهمکاريهاهاي ابتدایی دولت نهم و قبل از گسترش دایره شمول تحریمدر این برهه در سال

و ... با کشورهایی چون برزیل و ترکیه نیز صورت ايهستهتفاهماتی نیز در راستاي تبادل سوخت 
پذیرفته بود که در ادامه منتفی شده بودند.

ماتیک و تیم مذاکره کننده به موازات این روند، مسیر مذاکرات و تعامالت نیز از مجاري دیپل
ي نهم و دهم دبیران شوراي امنیت ملی الریجانی و جلیلی به عنوان هاکه در دولت-ايهسته

با کشورهاي اتحادیه اروپایی و مسووالن ارشد سیاست -مذاکره کنندگان ارشد عهده دار آن بودند
ریف بر تیم ست دکتر ظپذیرفت که با انتخاب حسن روحانی و ریامیخارجی این اتحادیه صورت 

اي تفاهمات لوزان و ژنو و در نهایت برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) یا مذاکره کننده هسته
حاصل گشت. 5+1وین میان ایران و کشورهاي ايهستهتوافق 

ایران از مجاري دیپلماتیک ايهستهتمایل داشته اند تا مساله هادولت اوباما و در کل دموکرات
جمهوري » تغییر رژیم«دولت ایران نسبت به ایده » تغییر رفتار«صل گردد و بیشتر به حل و ف

و شامل ايهستهخواهان معطوف بودند. البته ایران و غرب این پرونده و مساله را فراتر از حوزه 
تمامی ابعاد اقتصادي، امنیتی و دفاعی، سیاسی و حقوق بشري به نحو جامع و فراگیر مد نظر داشته 

ي غرب و منحرف کننده هااي ایران سپر و مانعی در برابر دخالتم بسیاري برنامه هستهند. به زعا
ي غرب از مساله حقوق بشر و دیگر موارد حوزه سیاست داخلی ایران بوده و به هاتوجهات و دخالت

گرایانه زعم عده اي دیگر از کارشناسان ایران به واسطه این برنامه، در صدد تهییج گرایشات ملی 
به خواست همه ایرانیان و همچنین در پی امتیازگیري از غرب در ايهستهمردم و تبدیل انرژي 

ي تجاري و دیگر موارد بوده است. برخی دیگر از کارشناسان، بحران در خاورمیانه و خیزش هاحوزه
ردي برشمرده ي تکفیري و نو سلفی و وقوع نوعی جنگ نیابتی در منطقه را از مواهاو ظهور جریان

ایران و جلب مشارکت ایران در ايهستهي غربی به حل و فصل پرونده هااند که تمایل قدرت
بخشد. به زعم صاحب نظران به نظر در منطقه خاورمیانه را تسریع میترتیبات امنیتی ایران

وتی نسبت به اي ایران به دلیل عوامل گوناگون مشی متفارب در برابر ایران و برنامه هستهرسد غمی
به نوعی به ايران به دلیل بومی سازي دانش هستهالگوي لیبی و عراق در پیش بگیرد. در واقع ای

اي پیوسته و مواردي چون صدور فتاواي مقامات ارشد نظام مبنی بر باشگاه کشورهاي هسته

هاي صادر شده و شش قطعنامه قبلی که علیه ایران صادر شده و منجر به تحریم2015ژوئیه 20: در 2231قطعنامه 
» برنامه جامع اقدام مشترك«علیه این کشور شده بود را ملغی نمود. این قطعنامه بر ايهستهموضوع وسیع در رابطه با 

تاکید می نمود.
www.armscontrol.org,2015
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استاي در اي استنتاجاتی را براي غرب در ري هستههاغیرشرعی بودن تولید و استفاده از سالح

پیش گیري مشی و رویه اي دیگر فراهم آورده است. 

گیري کشورهاي منطقهاي ایران و جهتهاي هستهفعالیت
اي و تاثیر اي و فرامنطقهکیب و آرایش و نقش نیروهاي منطقهذکر پیشینه تحوالت امنیتی و تر

و جهت هان و واکنشاي تهراخلیج فارس براي بررسی مساله هستهعوامل داخلی در سطح منطقه 
اي و پیامدهاي آن در این مورد ضروري بود که در بخش پیشین اي و فرامنطقهي منطقههاگیري

سیاسی از منظر صاحب نظران، ایران هم به لحاظ قومی، هم از حیث مذهبی و هم از نظر ذکر شد.
ه این شکاف کند و بحران مشروعیت و امنیت در دنیاي عرب ببا اعراب احساس بیگانگی می

).80فرهنگی پیوسته مساعدت بخشیده است (سریع القلم، همان: - سیاسی
مساله فوق امري است که تجلی آن در جنگ هشت ساله با عراق مشاهده شد. پس از این 

ي موثري را در هامقطع ایران با سیاست تنش زدایی و اعتمادسازي و در واقع عادي سازي گام
ایران و کشورهاي حوزه خلیج فارس برداشته است. راستاي حل و فصل تعارضات 

دررفسنجانیشمیهادولتکلیخارجیسیاستشالودهوایراناز نظر رمضانی هدف بلندمدت
مدتکوتاههدفولیبوده،آنحاشیهيهاقدرتکمکبهمنطقهاینامنیتتامینفارسخلیج
است (رمضانی، بوده) GCC(فارسخلیجهمکاريشورايعضويهادولتباجوییآشتیایران

1381 :82.(
جمهوري اسالمی ایران از همان ابتدا بر این باور بوده و هست که امنیتش «به باور کارشناسان: 

اصولی زیر را هايباشد؛ لذا سیاستمیبا امنیت خلیج فارس به هم پیوسته بوده تفکیک ناپذیر 
اي خود قرار داده است: مبناي رفتار منطقه

ضمین خروج بالوقفه نفت از خلیج فارس به بازارهاي جهانی.ت-1
حراست از استقالل سیاسی و تمامیت ارضی تمامی کشورهاي حوزه خلیج فارس بدون توجه به -2

ماهیت سیستم حکومتی آنها.
مخالفت با هر گونه سلطه خارجی بر کشورهاي منطقه.-3
ي اعمال سلطه بر کشور دیگر.هاي هر یک از کشورهاي منطقه برامخالفت با تالش-4
کاهش و رفع تشنجات و ایجاد اعتماد میان کشورهاي منطقه براي اعمال سلطه بر کشور دیگر.-5
حل و فصل تمکام اختالفات مرزي اعم از دریایی و زمینی میان کشوررهاي منطقه از طریق - 6

مسالمت آمیز.
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المللی خلیج ي در آبهاي بیناطقهشناورهاي کشورهاي خارجی و منتردد بی ضرر و الینقطع-7
فارس.

جمهوري اسالمی منادي یک امنیت دسته جمعی بوده و این امر تنها از طریق گفتگو، سوءظن 
ي هازدایی، اعتمادسازي، هماهنگی و حرکت تدریجی به سمت ایجاد ائتالف و انعقاد پیمان

(آسایش » ي پراگماتیک استهااستراتژیک میسر است. سیاست ایران پیگیري اهداف خود در قدم
این وضعیت «توان بیان داشت که اما از منظر صاحب نظران دیگر می).122- 121زارچی، پیشین: 

تابع عوامل بسیاري است که در اختیار ایران نیست و به عوامل و متغیرهایی وابسته است که زمان 
).82(سریع القلم، پیشین: » باشدمیبر و اقدام بر در یک دهه آینده 

منافع آمریکا در دنیاي عرب، روابط ایران و منطقه جنوبی آن را به شدت «در واقع، از این منظر 
).83(همان:» تحت الشعاع قرار خواهد داد

تا زمانی که ایران و آمریکا در مقابل هم هستند، بهبود واقعی روابط «از این رو به زعم محققان 
هاي جدید پذیرد، در قالب جوسازيه که صورت میهر آنچایران با دنیاي عرب عملی نخواهد بود و 
).85(همان:» و اقدامات ظاهري دیپلماتیک خواهد بود

اي در معادالت امنیتی در منطقه است که رابطه ق همان نقش مهم نیروهاي فرامنطقهموارد فو
ره قرار گرفته ایران در فرضیه این پژوهش نیز مورد اشاايهستهي هامستقیم آن با وضعیت فعالیت

است. حال با توجه به موارد فوق و پیشینه تحوالت امنیتی در منطقه سوال اینجاست که آیا 
تواند شکاف میان اعراب حوزه خلیج فارس و ایران را تعمیق بخشد؟میایران ايهستهي هافعالیت
عملگراي ، وزیر2002در یک مصاحبه در سال «کنند: این رابطه پوالك و تکیه اشاره میدر 

اي ما را به تهدیدي براي دیگران دهد که وجود تسلیحات هستهمیطار اخ"دفاع، علی شمخانی، 
رسانی به روابط ما با کشورهاي اي خطرناك براي آسیبتواند در شیوهمیل خواهد کرد که تبدی

).  Pollack and Takeyh,OP.Cit:24-25("منطقه مورد بهره برداري باشد
یکبرابردرشدنگذاشتهتنهاترسازفقطفارسخلیجشورايعضوکشورهايالبته مواضع

درعربستانهژمونیکمداخلهازهادولتاینبلکهنیست،ايهستهآمیزصلحفناوريبهمجهزایران
داردریاضبهبسیارينزدیکیآنحاکمههیاتکهبحرینحتیوهستندنگراننیزکشورهایشان

حمددرخواستمطلباینگواهوبیندمیمنطقهامنیتیحامیموثرترینوتنهاانعنوبهراآمریکا
یافت،دستايهستهسالحبهایراناگرکهاستامریکاییيهادیپلماتاز2005دربحرینپادشاه
).Monroe,2005آورد (عملبهايهستهحمایتبحرینازامریکا
راايهستهمسالهبتواندکهقطعیاينتیجهبه1+5وتهراندستیابیازریاضترسعملدر
ازناشینماید،خارجنظامیحملهاحتمالوسیاسیفشارتحریم،چرخهازراایرانوبخشدپایان
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واشانقالبیيهاآرمانپیگیريدرايهستهفناوريبهمجهزایرانسویکازکهاستتصوراین

- مینشانمنطقهکشورهايتمامیبهعمالًدیگرسويازوگشتهترمصممايمنطقهتوازنتغییر
ویابدمیدستخوديهاخواستهبههمجهانی،يهاقدرتبرابردر"مقاومت"مدلارائهباکهدهد
موردراهستندغربايمنطقهمتحدانواقعدرکهاشايمنطقهرقیبانايمنطقهمنافعهم

باراوضعیتاین2013سالدراشپیگلباخودصاحبهمدرفیصلبنترکی. دهدمیقرارتهدید
).Burke,2013کند (میتوصیف".استفلزيییهاچنگالباکاغذيببريایران"کهجملهاین

اي در سطح منطقه ي هستههاایران سعی داشته است دیپلماسی فعالی را در زمینه فعالیت
د تضمین داده و شفاف سازي کند. در مورد هاي خوپیش گرفته و در مورد صلح آمیز بودن فعالیت

ي زیست محیطی و خطرات فعالیتهاي نیروگاه هاي کشورهاي حوزه خلیج فارس از آبهانگرانی
اتمی بوشهر با توجه به نزدیکی آن به این کشورها، ایران همواره بر متعهد بودنش بر در نظر گرفتن 

ي مربوط به این امر را هاکه معاهدات و پروتکلتدابیر امنیتی در این راستا اشاره و تاکید داشته
امضاء و مطابق با حقوق بین الملل عمل نماید.

برخوردارند، هر چند ايهستهدر کل کشورهاي عربی از دیدگاه متفاوتی نسبت به ایران 
اي شدن ایران توازن قوا در خاورمیانه را بر هم زده در این مورد اجماع دارند که هستهبسیاري 

در ب رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه شده و جایگاه شیعیان را در خاورمیانه تقویت خواهد کرد.سب
با اشاره به 2006همین راستا به طور مثال حسنی مبارك حاکم سرنگون شده مصر در ماه می 

کنند گفته تان سعودي،کویت و بحرین زندگی میشیعیانی که در کشورهاي عراق، سوریه و عربس
لب شیعیانی که ساکن این کشورها هستند به ایران وفادار هستند نه به عراق و ایران به است: اغ

- اي میصورت بهره مند شدن از انرژي هستهعنوان کشوري که هژمونی شیعیان منطقه را دارد در 
).3: 1385تواند اقتدار شیعیان را افزایش دهد (بولتن شوراي روابط خارجی آمریکا، 

اي باشد و چه نباشد تمایل ز آن است که اعراب چه ایران هستهحاکی ابه هر حال شواهد
ندارند که ایران داراي قدرت مضاعفی در منطقه باشد، زیرا اعراب مایلند به همراه کشورهاي عربی 

یکعنوانبهحداقلایرانبهاعرابدیگر نوعی تفوق بر ایران داشته باشند. به زعم محققان
دولازبعضیمورددرومظنونشریکیکعنوانبهسیاسیطیفیکدرونامطمئنهمسایه

).81نگرند (سریع القلم، پیشین: میدشمنعنوانبهعربی،
به گفته تحلیلگران مسائل اعراب و ایران، همواره سیاست برخی از کشورهاي عربی در قبال 

سائل امنیتی در خاورمیانه ایران، سیاست دوگانه بوده است. در این میان برخی از کارشناسان م
اي شدن ایران برخی از کشورهاي عرب خاورمیانه و به طور خاص منطقه که شاید با هستهمعتقدند 

تواند اولین اي شوند و عربستان سعودي مید که آنان نیز داراي فناوري هستهخلیج فارس بخواهن
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خارجیروابطشورايرد (بولتناي شدن را هم داشد که به لحاظ مالی توانایی هستهکشور عرب با
همان).آمریکا،

شود و به نوعی سبب یک وضعیت دومینو میشدن ایرانايهستهو این حاکی از آن است که 
واکنش امریکا در این راستا شدید و همانا ممانعت از شکل گیري این وضعیت است. سیاستگزاران 

و حتی گزینه توسل به قواي قهریه را نیز روي امریکا از تمامی ابزارها براي تحقق این امر استفاده
میز داشته و از جنگ به عنوان آخرین راهکار و از قواي نظامی و تهدید آن براي پیش بردن

ي دیگر هااي و در پی آن تالشگیري ایران هستهبرند. با شکلمد بهره میدیپلماسی فعال و کارآ
اي به نوعی از نظر سیاستگذاران آمریکایی، قه براي دستیابی به تسلیحات هستهکشورهاي منط

ایران به نوعی موضع برتر دست یافته و با توجه به مخالفت اسرائیل از یک سو و وضعیت عراق که 
ي خود هاحذف صدام و روي کار آمدن دوستان ایران را در آن در پی داشته و به نوعی ایران هدیه

ي بسیاري هاو کارتهاگر و مساله انرژي، ایران برگرا یک به یک در آنجا باز کرده است از سوي دی
خورد، لذا فشار جهانی و اجماع بین المللی توازن قوا در سطح منطقه بر هم میبراي بازي داشته و 

ي قدرت هژمونیک هاو فشار سیستماتیک و شکل گیري ساختار مورد نظر امریکا با توجه به مولفه
ریت این معادالت قدرت از سوي تصمیم گیران امریکا در سطح جهانی در مورد کنترل و مدی

باشد تا از یکسو کنترل امریکا بر انرژي منطقه همچنان ادامه داشته، امنیت اسرائیل و میضروري 
هاي برتري استراتژیک آن در سطح منطقه حفظ و از وضعیتی که دولتهاي منطقه گروگان سیاست

آید.توسعه طلبانه تهران شوند ممانعت به عمل 
ي امریکا در مواجهه با این مساله و هادر این راستا در سطور بعدي این نوشتار به گزینه

دستانه تهران در مواجهه با امریکا هاي پیشي تهران و چگونگی اعمال سیاستهاهمچنین واکنش
شود.میپرداخته 

نگی حل و جا دارد در این بخش رویکرد کشورهاي عرب حوزه خلیج فارس در رابطه با چگو
رسد براي ا به اجمال بررسی شود. به نظر میاي ایران و مواضع آنان در این راستفصل مساله هسته

ي دیپلماتیک حل و هااي ایران از راه، خبر خوش این است که مساله هستهکشورهاي عربی منطقه
نه مسائل اقتصادي ي اعراب در زمیهانگرانیهافصل گردد تا منطقه به ثبات برسد. در زمینه تحریم

ي هایی که ایران در بانکهاتواند از بابت سرمایه گذاريخورد. ضرر امارات متحده میمیشم به چ
دوبی کرده است و همچنین روبه رو شدن بازارهاي انرژي در سطح خاورمیانه و جهان با نوسانات 

گوید که میاه کمبریجاي دانشگروب استاد علوم ارتباطات رسانههاخطرناك باشد. دیدگاه خالد
کشورهاي عربی حتی اگر بخواهند در صورت وقوع یک رویارویی نظامی بین امریکا و ایران جانب 
احتیاط را رعایت کنند مجبور خواهند بود فشار زیادي را تحمل کنند تاییدي بر این مدعاست که 
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دیگر به دلیل ترین گزینه است(همان). ازسوي ن مناقشه از راه دیپلماتیک مطلوبحل ای

- توان در این امر تشکیک نمود که آنها در راستاي سیاستي این کشورها به امریکا میهاوابستگی
هاي امریکا گام بر ندارند. 

ي هوایی ارتش امریکا در منطقه (بحرین، قطر و عربستان) هاحضور نظامیان امریکا و پایگاه
نطقه حمله به یک کشور مسلمان دیگر مدعاي این امر است، هرچند در بین برخی کشورهاي م

توانیم به مواضع و در اینجا به عنوان نمونه میمنطقه و بی ثباتی منطقه مطلوب نیست.  
شهر دوبی به عنوان یکی از بزرگترین شرکاي رویکردهاي امارات متحد عربی و به طور خاص دولت

اشاره نماییم.اي ایران و غربن در منطقه، در قبال مناقشه هستهتجاري ایرا
اماراتدربریتانیاپیشینسفیرهریسآنتونی. استایرانبازرگانیشریکبزرگتریندوبی

ازدوبیباتجارت. »استوابستهایرانبهمستقیمادوبیثروتورونق: «گویدمیعربی،متحد
ایرانیارهزصدچهارحدودبا).52: 1392است (کرین، دوبیاقتصاديرونقکلیدييهاشالوده

در همین.استدرآمدهدنیاباایرانارتباطیخطصورتبهامیرنشیناینهستند،دوبیمقیمکه
امریکاییيهاشرکتکهخاورمیانهدرحیاتیپایگاهیامریکاست،کلیديمتحدانازدوبیحال،

دهند. میگسترشافریقاومرکزي،آسیايعرب،دنیايبهجاآنراخوديهافعالیت
باواشنگتن،که،آنغریب: گویدمیواشنگتن،در1نوامریکايبنیادهمکارانازمولوي،افشین

امضاءییهاموافقتنامهاماراتوامریکا. پنداردمیایرانضدراعربیمتحداماراتاوصاف،اینوجود
. کنندفراهمراتامابرايايهستهانرژيفناوريدهدمیاجازهامریکاییيهاشرکتبهکهاندکرده
نشانتهرانبهايهستهتجهیزاتسریعایجادبراياماراتبهکردنکمکباکهاستاینبرتصور
).343-344(همان:نادرستراهیو-داردوجوددرستراهیکاراینبرايکهدهند

تحریمبرنامه-صهیونیستیالبیفشاراثربر-ويدولتوقتیکلینتونجمهوريریاستزماندر
2کرینجیمدیداز. گرفتنادیدهراآنابتدادرعربیمتحدهاماراتدرآورد،اجرابهراایران

وامریکاوایرانمناقشهبهآنازفصلیدرکهدوبیشهر-دولتمورددرجامعکتابینویسنده
کهاهدبخوتگزاسازاسپانیاکهبوداینمثلواقعدرتحریم،اینپرداخته،دوبیبرآنپیامدهاي
.کندقطعمکزیکباراروابطش

مللسازمان. استدادهدرتنهامحدودیتبهحدوديتاهاسالطولدراماراتحال،اینبا
دستایرانتحریمبهکرد،احیاراایرانايهستهبرنامهنژاداحمديکهآنازبعد،2006درمتحد

مللسازمانمالیمتحریماینبهحدوديتا،اشقرارداديتعهداتبهبناعربی،متحدامارات. زد

1 -New American Foundation
2- Jim Krane
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صادرات2007سالدرامارات. بودشدهفرساطاقتاماراتبرآمریکافشارزمان،آنتا. دادرضایت
کردند ایرانعازميهاکشتیبازرسیبهشروعکشورآنگمركمامورانوکرد،محدودراایرانبه

).347(همان: 
ازپسکهرسدمینظربهحتیوکنندمیدنبالراایرانبامنعطفروابطهموارهدوبیحاکمان

ازحمایتاست،این مشی مخالفباکهابوظبیامادهند،ادامهراروندایننیزايهستهتوافق
است دادهقرارخودکاردستوردرراایرانبرابردرخشنيهاسیاستازپشتیبانیوهاتحریم

)Sajadpour,2011:10.(ازکهایرانبااشگستردهتجارتکهدهدمیناجازهدوبیهمهایناب
). Kerr,2013(برسد صفربهابوظبیفشارهايتحتاست،یافتهکاهشسومیکبه2011سال

ابوظبیبهزیاديفشارهايکهشودمیسببنفتقیمتکاهشکناردر5+1وایرانايهستهتوافق
یافتخواهدمتحدهاماراتازخارجدرتريگستردهحرکتامکاندوبیآنباتضاددروشدهوارد
بود.خواهددوبیسودبهکشورایندرمالیتوازنکهچرا

اقتصاديکردنخفهبرامریکاسیاستگویدمیامریکاییبازنشستهدیپلماتکستنباوم،چارلی
ایرانرژیمبربمب،نداختنافروجزبهممکن،راههرازخواهدمیواشنگتن. استمتمرکزایران
وگذاري،سرمایهتکنولوژي،سرمایه،انتقالونقلازجلوگیريمعنايبهامر،این. کندواردفشار

اینباهاتحریمازبخشی: «دهدمیتوضیحکستنباوم. استایرانبازرگانیيهاارتباطدرخرابکاري
هر. زندلطمهکشورآناقتصادبهدرازمدتدروکندترگرانایرانبرايراکاالهاکهبودهدف

برايموجوديازکهاستآنمعنايبهشود،مصرفبازارمتعارفنرخازتربیشکهدالري
.»شودمیکسردالریکمعامالت

شد،میترسختایراندرکارهانبود،دوبیاگرراستاایندردارنداذعاننظرانصاحببرخی
عاملواشنگتن،يهافشاررغمعلیایران،باستدهایشوداداعظمبخشازحمایتبهدوبیتمایل
عیندروکندمیبازترخارجیمستقلسیاستیکازپیرويدرراتهراندستکهاستمهمی
روزنامهسردبیرواقتصاديکارشناسلیالزسعید. کاهدمیکشورثباتبهزدنلطمهامکانازحال،

تادهدمیاجازهمابهکهاستبزرگايپنجرهدوبی: «گویدمیرانتهدر»سرمایه«اقتصادي
کهاستمعتقدهشتاد،دههيهامیانهدرامریکاکنسولاستاکول،دیوید. »بزنیمدورراهاتحریم

. نیستیکیهااماراتیوامریکامنافع. استموجهواشنگتنفشارهايقبالدردوبیرهبرانمقاومت
نفتاطمینانقابلتولیدکنندهعربیمتحدامارات. کندمیخطرفشارهاایناعمالباواشنگتن

. استاهمیتبامتحديوامریکاست،نظامیتجهیزاتوبوئینگيهاجتبزرگخریدارانازاست،
. دهندواشنگتنيهاخواستهبهتنموردایندرکهندارنددلیلیهیچآنان: «گویدمیهمچنینوي

منطقهایندربایدعربیمتحداماراتکهاستاینواقعیتدارند،امریکابهکهاحترامیهمهبا
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خواهدمینمسلماچون. دهدمیشکستراخودبیاورد،فشارحداززیادهامریکااگر. کندزندگی

.»کندتبدیلدشمنبهراخوددوستان
جنگیبروز. بوددوبیبرايوحشتناكکابوسینژاداحمديوبوشهمزمانجمهوريریاست

اماراتبهبودممکنجنگاینکه،آنازبدتر. رسیدمینظربهممکنواقعبهفارسخلیجدردیگر
ایراننیروهاياحتمالیهدفکهدارد،قرارکشورآندرامریکانظامیيهاپایگاهزیراکشد،دامنه
آلمحمدشیخاجراییرهاداازالیوسفنبیلنظربه).350-351گرفتند (کرین،پیشین:میقرار

آسیبمدتمیانومدتکوتاهدرماگیرد،قرارحملهموردایراناگرحتی: دوبیحاکممکتوم
).339مدت (همان:بلنددرنهامادید،خواهیم

مصلحتبادهد؟ادامهخوردهسوگنددشمندوقبالدرراخودراهتوانستچگونهدوبی
دوبیدیپلماسیاصلیخصوصیاتهااین. سیاسیبرخوردهايازخودداشتننگهدورواندیشی

دارند،سروکارآنباهاطرفهمهکهجاییمحوري،طرفبینقطهمثابهبهراخوددوبی. است
.کندمیمعرفی

،1990درکویتبهصدامحملهشوكاثربر،1990دههمیانهدرعربی،متحداماراتوامریکا
دلیلترینمحتملواقعدرواستمحرمانهقرارداداینمفاد. کردندعقدمندفاعیهمکاريقرارداد

.استایرانسرزمینبهاسرائیلیاامریکااحتمالیهجومباتهرانمقابلهامارات،بهایرانحملهبراي
بهحملهمنظوربهرااماراتسرزمینازاستفادهعلناتاداشتآنبرراخلیفهشیخاین احتمال،

هواپیماهايپایگاهازراامریکاارتشاستفادههمچنین،او،. کنداعالمممنوعامریکابرايایران
.کردممنوعایرانخاكفرازبراطالعاتیيهاماموریتبرايابوظبیدراشجاسوسی

ايواسطهورابطمثابهبهدوبینقشتاشودمیباعثایرانباامریکامستقیمگفتگويهر نوع
شدتبهایرانبهدوبیصادراتیتجارتپذیرد،پایانامریکايهاتحریماگر. شودفتضعیکلیدي
شد خواهدغیرالزمنیزجاآندرهاایرانیگذاريسرمایهعالوه،بهو،خوردخواهدلطمه

).352- 355(همان:
تاساینعمان،ازغیربهشورااعضايتمامیدیدگاهاز منظر دیگر به زعم کارشناسان اگرچه

بحرانباوضعیتاینشدنهمراهوعراقسوریه،درآمدهوجودبهبحراندرامریکاعملنوعکه
اینبااست،خودامنیتتامینبرايامریکابهاتکاءکاهشبرايجديايزمینهایران،ايهسته
مایهسرعنوانبه(اقتصاداهرمازاستفادهغرب،بانظامیمشارکتطریقازهمچنانآنهاوجود

ارتقاءدرسعیآنها،انرژيمنابعتامینو) کشورهاایناقتصادمختلفهايبخشدرکنندهگذاري
براي. دارندخاورمیانهناامنمحیطدرداشتنقرارازحاصلپذیريآسیبکاهشوخودامنیت
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باخوددالريمیلیارد4نظامیقراردادامارات،5+1وایرانمیانژنودراولیهتفاهمازپسنمونه
).Ratnam,2013کرد (علنیراامریکا

ي کنونی و حتی هادر این منطقه و تالشهابه هر حال از بررسی پیشینه تحوالت و بحران
در آتیه یعنی وجود پتانسیل و زمینه تنش در این منطقه کلیدي هاو تنشهامتصور بودن بحران

رسد بازیگران در منطقه (در اینجا به نظر می«توان با قاطعیت از منظر کارشناسان گفت که می
توانند بر رفتار دیگر ، بر مبناي توانایی نظامی خود میي منطقه به عالوه امریکاست)هامنظور دولت

بازیگران تاثیرگذار بوده و از قدرت نظامی خویش براي نیل به اهدافشان استفاده ببرند. از این رو، 
).                            160(حاجی یوسفی، پیشین:»استرت نظامی کشورها حائز اهمیت قد

مساله ي کالسیک، هاي متعارف و ارتشهاحال در این منطقه حساس، عالوه بر اتکاء به سالح
اشی اي و توازن قوا و بازدارندگی حاصل از آن و پیامدهاي بسیار نتسلیحات کشتار جمعی و هسته
ي تحوالت امنیتی در سطح منطقه و به هاو سیاستهااند پویاییتواز آن پدیدار گشته است که می

به دلیل اینکه امنیت کشورها با یکدیگر در پیوندي تنگاتنگ تبع آن سطح جهانی را سرعت بخشد.
بر هم اثرگذاري هاقرار داشته و در دوران نظام پساوستفالیایی و سیستم تعامل گراي امنیتی، حوزه

باید در پیش بینی هارند، لذا این فشارهاي سیستمی و ساختاري و اندرکنشو اثرپذیري و تداخل دا
و در نظر گرفتن معادالت امنیتی در نزد تصمیم گیران مورد توجه باشد.

اي ایران و پیامدهاي حمله به ایران در منطقه خلیج فارس آمریکا و مساله هسته
خواند که عمال آمیز میاي تبعیضهرا معاهدNPTایران همگام با کشورهاي عضو عدم تعهد 

اي تقسیم کرده است و از سوي دیگر پروتکل دسته دارا و ندار در زمینه هستهکشورها را به دو
المللی انرژي ز استانداردهاي پادمان آژانس بینو اجرایی شدن آن را نوعی عدول ا93+2الحاقی 

شته بر روي دوش کشورهاي عضو طرح گNPTاتمی و گذاشتن تکالیف فراتر از آنچه که در 
داند، از سوي دیگر پذیرش پروتکل الحاقی را نوعی نقض حاکمیت ملی، دسترسی بازرسان و می

بیگانگان به اسرار ملی کشور دانسته، اعتقاد دارد با پذیرش آن نیز فشارها بر روي کشورها کاهش 
چیزي به دست آورند.دهند بدون آنکهمییابد. در واقع کشورها حقوقی را از دست مین

اي از کشورهاي انتقال دانش و فناوري هستهNPTمعاهده 4تهران عقیده دارد بر طبق ماده 
شود و از نظر به نوعی این حق نادیده گرفته میپیشرفته در این حوزه حق کشورهاي عضو است که

اد کشورهاي جهان سوم المللی به عنوان ابزاري در دست کشورهاي برتر براي انقیتهران مجامع بین
باشد. رهاي شمال و مجامع بین المللی میقلمداد و مدعی مواضع دوگانه و تبعیض آمیز کشو
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کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل در اظهار نظري در مورد گزارش هیات علی رتبه منصوب 

اوطلبانه از شده از طرف خود براي بررسی مساله خلع سالح جهانی تاکید دارد کشورها به طور د
غنی سازي اورانیوم چشم پوشی کنند و ایران غنی سازي را در خط قرمز خود در این مجادالت ذکر 

کند. نظرات میخود تاکید دارد و بر صلح آمیز بودن آن پافشاري ايهستهکرده است و بر حقوق 
هاد، اما غربیباشمیي پیرامون آن هاو فعالیتايهستهفوق مواضع رسمی تهران در باب مساله 

عقایدي دیگر دارند.
کنث پوالك یک صاحب نظر امریکایی و عضو شوراي روابط خارجی آمریکا و نویسنده کتاب 

وایرانروابطمورددر«نماید: میدورنماي منازعه ایران و آمریکا را چنین ترسیم » معماي ایرانی«
واقعدر. دارندوجودبنیادیناختالفاتخصومتها،وهامقابلهپسدرکهنموداذعانبایدامریکا
مشکالتهمهاآنو(داردهاایرانیباايگستردهوجديبسیارمشکالتامریکا،متحدهایاالت

).20: 1388دارند) (پوالك،مابابسیاري
کند:میوي در ادامه تحلیل خود از روند امور در آینده را چنین بیان 

تريبزرگاشتباهنیز،داشتیمافغانستانوعراقباکهبرخورديهنحوهمانبهایرانبابرخورد«
بود.خواهد

خواهدقرارایرانو متحدهایاالتروابطتنگنايورطهدررامانیزایرانيهاسیاستبامقابله
ان،ایرايهستهبرنامه. بردکاربهتوانمیهمایرانايهستهيهابرنامهمورددرراتعبیرهمین. داد

کهحالیدر. استساختهآشفتهمتوالیيهاشبطیراماخوابناخوشایند،رویايیکهمانند
.استايهستهدانشبهیافتندستشرفدرحدچهتاواقعاایرانکهداندمینکسهیچ

اینتمامیبهنسبترامابایستیعراقمورددرماگذشتهسال15مختلفتجاربکهحالیدر
صلحوسازشکارترینمیانحتیکهرسدمینظربهچنین. باشدکردهمحتاطهابینیپیشگونه
تسلیحاتتوانبهایرانیافتندستامکانکهباشدآمدهوجودبهنظراجماعنیزافرادترینطلب
.استشدهمیتصورقبلسالچنددرکهاستآنیازبیشحتیايهسته

مشیخطتنظیمبرايمهمبسیارلحظهیکبهویژهبهراحالزمانایران،ايهستهيهابرنامه
صورتدرایرانفهمیدبتوانکهنداردوجودهمراهیهیچ. استکردهتبدیلایرانبرابردرسیاسی

ایندلیلآن،گذشتهعملکردهايقطعا. کردخواهدرفتارچگونهايهستهتسلیحاتبهیافتندست
تهاجمیکبهمجدداتاکندتحریکراایرانتوانمندياینکهاستممکنزیراستهانگرانیگونه

عملبه90و80دههدرچهآننظیرامریکا،سیاستضدوايمنطقهيهارژیمکنندهثباتبی
.کندواردمنطقهدرامریکامنافعبهزیاديصدماتتواندمیامر،اینکهیازددستآورد
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يهاسالحبهرسیدستازهنوزجهاتیبهایرانکهجاآنازرسدمینظربهتقدیر،هربه
کالکهشوداقداماتیبهمتوسلنزدیکآیندهدرامریکاکهباشدآنوقتدارد،فاصلهايهسته
متحدهبه زعم وي ایاالت).24(همان:» سازدمنتفیحتییاوانداختهتاخیربهراامريچنینوقوع

بایدوگشتهمواجهبرلیندیوارسقوطوسردجنگازپسدورانيهاچالشترینبزرگازیکیبا
عنصرآخریناین. کندپیداایرانمشکلنظیرمیخوپرپیچوتودرتومشکالتبرايییهاحلراه

ملتاینبارامانروابطقطعه،هزارانچیدنهمکنارطریقازبایستیماواستایرانمعماي
رهبرينهاییآزمایشتواندمیایرانمشکلروایناز. دهیمسامانوسرسازمشکلومشکلدچار

).555آید (همان:میبرکهجدیديدوراندرباشدامریکا
اي دانسته و عقیده دارد ایران پاشنه آشیل ایران در مناقشه هستهوي مساله اقتصاد ایران را 

کدام را بپذیرد، از یکسو فشار تحریم باید بین انتخاب دو گزینه مخیر شود: بمب یا کره و تبعات هر 
یی ارائه شده و براي تسهیل این امر پیام شفاف و واحد اروپا و هاو از سوي دیگر امتیازات و مشوق

ها و پیامدهاي تنبیهی آن از یک طرف و تضمین اروپا و آمریکا به آمریکا در مورد توقف فعالیت
اي که در همراه ري تکیه در مقالهاست. وي بهتهران را در مورد مشوقات از طرف دیگر خواستار

در نشریه فارین افرز درج نموده اند سناریوهاي محتمل در مورد روندهاي جاري در 2005سال 
در یک مسیر، ایران امکان دارد تا با دست : «نمایندرا چنین پیش بینی و گمانه زنی میمنطقه 

م بازرسی فراگیر را قبول نماید، و به حمایتش از ش موافقت کند، یک رژیایهستهکشیدن از برنامه 
را بردارد و دعاوي ایران در مورد هاتروریسم پایان دهد. در مقابل، آمریکا ممکن است تحریم

ي محمدرضا شاه پهلوي را تسویه نماید. غرب ممکن است همچنین پیوستن ایران به هادارایی
ي تجاري هاتجارت جهانی و اجابت عالیق و خواستي اقتصادي بین المللی مانند سازمان هاسازمان

رو به رشد ایران را مورد مالحظه قرار دهد و شاید حتی این امر را با همکاري اقتصادي فراهم آورد 
توانند به وسیله گام نهادن در راستاي یاري به ایران در مورد نیازهاي میو تسهیل نماید. ملل غربی 

ش) و با تعلیق حمله ایهستهر ابراز شده براي پیگیري برنامه آن حول محور انرژي (دلیل آشکا
تواند به خلق و پی ریزي یک ساختار ی جذاب نمایند. آمریکا همچنین میمستقیم نظامی توافق

ي هاامکان دارد شیوههاو اعراب یاري نماید؛ و آمریکاییهاامنیتی جدید در خلیج فارس با ایرانی
ي امنیتی شان را همان گونه که واشنگتن با روسیه در اروپا در هانگرانیهمکاري براي ابراز و بیان

Pollack and»(میالدي تحقق بخشید، بیابند1980و دهه 1970طول دهه 
Takeyh,OP.Cit:29.(
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اي مستقیم با تحوالت امنیتی در منطقه خلیج فارس داشته و صلح و موارد فوق همگی رابطه
تار امنیتی سازد و از موارد مهم این مباحث، ساخمیرا به نوعی متاثر ثبات و توازن قوا در منطقه

باشد.جدید در خلیج فارس می
در یک برهه تهران با شکاف انداختن بین اروپا و آمریکا سعی در پیشبرد موضع خود داشت. به 

در چانه ي بیشترهاي مناقشه سیاست لبه پرتگاه را براي کسب امتیازهارسد تهران و طرفمینظر 
در پیش گرفته بودند، اما مباحث اقتصادي اهمیتی شایان را در این مناقشه دارد که از سویی هازنی

شود.میي طرفین و از سوي دیگر به مساله انرژي مربوط هابه سرمایه گذاري
پل راجرز محقق گروه مطالعاتی آکسفورد، پیامدهاي حمله آمریکا به ایران و پتانسیل و توان 

ي دخیل در این مورد را در پژوهشی در سال هاگذاري و اثرپذیري و پیشدستی طرفین و مولفهاثر
بررسی نموده است. دراینجا با استناد به پژوهش ذکر شده، بر امنیت انرژي در منطقه خلیج 2006

ه شود. الزم به ذکر است که اروپا و چین و ژاپن بمیفارس و اقدامات ایران در این راستا تمرکز 
شدت به منافع نفتی این منطقه وابسته اند و حیات اقتصادي شان به آن وابسته است، لذا بحران و 
تنش در این منطقه و عملی شدن تهدیدات ایران مطلوبیت گزینه نظامی را در نزد آنها پایین آورده 

است.
عیت در صورت اما از سوي دیگر تمهیدات و اقداماتی نیز در مورد کاستن از اثرات نامطلوب وض

رویارویی نظامی از سوي تصمیم گیران مورد اشاره قرار گرفته است. باال بردن ظرفیت تولید 
عربستان و دیگر کشورهاي عضو اوپک و ذخایر استراتژیک که براي چند ماه و حتی چند سال 

به کند. از سوي دیگر با باال رفتن قیمت نفت در یک سال اخیرمیجبران فقدان نفت ایران را 
نحوي که به اوج خود رسید و عدم مشاهده نارسایی در اقتصادهاي کشورهاي صنعتی، صاحب 

دالر و باالتر نیز اثر چندان سوئی بر 100نظران عقیده دارند حتی با رسیدن قیمت نفت به 
اقتصادهاي کشورهاي صنعتی و شکوفایی و بالندگی و رشد آنها متصور نخواهد بود و این به نوعی 

ي فوق است، اما از سوي دیگر وسعت یافتن دامنه تهدیدات ایران و عملی شدن آن هاغدغهنافی د
زند.میدر مقیاس وسیع در صورت ورود به فاز نظامی بالشک بی ثباتی را در فضاي منطقه دامن 

همچنین در سطور ذیل دو مقوله بسته شدن تنگه هرمز و هدف گیري تاسیسات نفتی غرب 
در حالیکه یک هدف عمده هر اقدام «پل راجرز مورد بررسی قرار گرفته است: خلیج فارس از سوي 

نظامی آمریکا ممکن است در جهت پیشدستی کردن بر مداخله ایران در صادرات نفت خلیج 
ي ایران باشد. ها[فارس] باشد، این امر ممکن است به کلی در پیوند با تاثیر و نفوذ امریکا بر قابلیت

جرا اگر نگوییم غیرممکن است، امکان دارد دشوار باشد که به یک هراس از حمله این مقوله براي ا
گردد که به تنهایی ممکن است تاثیري قوي بر بازارهاي نفت داشته باشد. عالوه بر این، میمنجر 
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براي واحدهاي نظامی وابسته به ایران ممکن است میسر باشد تا توانایی براي خرابکاري در 
نفت در دولتهاي غرب خلیج [فارس] را همچون کویت، عربستان سعودي و تاسیسات صادرات

ها استمرار امارات متحده وسعت ببخشند. سطوح باالي امنیت ممکن است بدون شک در این دولت
ي شبه نظامی براي کنترلی که امکان دارد دشوار باشد یقینا مشخص هاداشته باشد، و هنوز گروه

و تاثیر بسیار بر بازارهاي نفت را هادو رویداد خرابکارانه امکان دارد نقشنگشته اند. هر چند یک یا 
).Rogers,2006:12» (افزایش دهد

- عمدهقسمتانتقالگذرگاهبعنوانهرمزتنگهامنیتاهمیت مساله تأمینبهتواناز این رو می
ودیپلماسیچارچوبدرکهايبازدارندهوپدافنديخصلتوایرانتوسطآنازجهاننفتازاي

کردناثربیدرسالحیکبعنواننفتکند پی برد. همچنینمیپیداکشوردفاعیراهبرد
بهتوجهبا.*نمایدایفاءبازدارندهوپدافندينقشتواندمیغربیکشورهايمؤثريهاتحریم
9ازبیشلیدتوتوانبهتوجهباعربستانکهاینواوپکدرعربستانوایرانمستمريهاچالش

تقاضايوعرضهدرتأثیروسیاسیسالحیکبعنواننفتازاستفادهتوانروزدربشکهمیلیون
داردرااعضاءدیگرتولیدعدمخألجبرانونفتقیمتکاهشآنتبعو بهجهانیبازاردرنفت

ونفتیدیپلماسیپتانسیلازاستفادهضرورتلذا) بودیمشاهدلیبیبحراندرراامرایننمود(
. شودمیاحساسآنپدافنديخصلتسازيبرجسته

اتمیمناقشهسیاسیاقتصاد«همان گونه که در بخش پیشینه مطالعاتی اشاره گشت کتاب
یکی از آثاري است که توسط )» تاریخپایانتسخیربرايغربنبرد: هاتمدنعبوربردرآمدي(ایران

اي ایران و غرب و بحرانی بودن فضاي ش هستهبوحه کشاکیکی از صاحب نظران ایرانی در بح
ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه به تحلیل و کاوش در زوایاي این مساله پرداخته است. 

وایرانآیندهیعنی(نفتآیندهبینیپیشازکنندهنگرانگزارشی«کتاب،ایننویسنده،زعمبه
طرحبازگویه. استآندرغربنقشوایراناتمیمناقشهازمتفاوتیتفسیرو) فارسخلیج

رهاییبرايایران،اتمیمناقشهتنوردردمیدنطریقازآمریکابویژهوغربکهاستاياحتمالی
واردداردمدرندنیاي«به زعم وي.»کندمیدنبالخودش،تاریخیهايگرفتاريازغربتمدن
گذشتهبهبازگشتنهکهوضعیتییعنی1)گیینهتَک: بخوانید(تکینگیو. شودمیتکینگیمرحله
).7-8(رنانی، پیشین: » آیندهدقیقبینیپیشنهواستممکن

سالدوازدهدرغربکهرفتاري«سازد: یدي اثر خود را این گونه مطرح میاین محقق سخن کل
ویاروییر«بهنهاستگرفتهتصمیمکهاستمعنیاینبهگرفتهپیشدرفارسخلیجدراخیر

1- singularity
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سلطهو»تاریخپایان«کهاستغربنفعبه. »هاتمدنگويوگفت« بهنهودهدتن»هاتمدن

وقتیها»تمدنعبور«پروژهو. بزندرقم»هاتمدنعبور«پروژهباجهانی،نظامبرراخودبالمنازع
وکندرهافسیلیانرژیهايبهاتکاازراخودتولیدينظامگریبانبتواندغربکهشودمیمحقق

افزایشباکه-ايگلخانهگازهايمسالههمتاکندبناپاكونوهايانرژيبرمتکیايتازهنظام
وفرسودهصنایعهموکندحلرا-بودخواهدغرباشاصلیبازندهزمین،شدنگرموآنها

فعالیتصحنهازیاوکنندمتحولراخودتاکندمجبورراصنعتیعصرازماندهجابهناکارآمد
مدتبراينفتقیمتافزایشازموثرترابزاريهیچغربهدفی،چنینبراي. شوندحذفاقتصادي
سودبهراوآنداریمنفتقیمتافزایشازایرانیانماکهتصوريخالفبر. نداردسالدهدستکم

»بودخواهدغربنفت،قیمتافزایشبرندهنخستینانگاریم،میخود
مداربراخیرسالدوازدهدرفارسخلیجدرآمریکايهاسیاست«کند که میدر ادامه بیان وي
شمالیکرهوعراقایران،اعالمنظیرییهاسیاست. استچرخیده»هاتمدنعبور«يپروژههمین

مورددرافشاگريواغواگري،2003درعراقبهحمله،2002سالدر»شرارتمحور«عنوانبه
وایرانعلیههاتحریموهاقطعنامهصدوربرايتالشبعد،به2004سالازایراناتمیيهایتفعال

پسسالهايتمامیدرایراناتمیيمناقشهشدنطوالنیجهتدرهویچوچماقسیاستاعمال
فیزیکدانیکانتخابنظیر(انرژييحوزهدرآمریکاجهانیوداخلیيهاسیاستنیزو،2005از

بهیافتهتخصیصاعتباراتهدایتو2008سال درآمریکاانرژيوزیرعنوانبهنوبلجایزهبرنده
کهتريکوچکيهااتومبیلتولیددر جهتاقتصاديبحراندرورشکستهخودروسازييهاشرکت
تضمینجهتدرکههستندییهاسیاستآشکارا) کنندمصرفغیرفسیلیوپاكيهاسوخت
).10(همان:» اندشدهاجراغربهدفتحقق

يهافعالیتبهایرانورودکهکندمیمطرحرااحتمالاینحتی«اثر وي » رنانی«به اذعان 
یکبتواندغربتااستشدهدادهقرارایرانمسیردردیگرانتوسطکهاستبودهطرحیاتمی
نیزایرانوکنداندازيراهفارسخلیجکردنآلودهتنشبرايراسالهدهکمدستپروژه

.»استکردهگرفتارشده،طراحیاتمیبازيیکدرراخودخوشبینانه
راجهانیانرژيمصرفالگوي2020سالازپیشتانتواندغرباگر«کهگویدمیوي در ادامه 

گرفتارانرژيواقتصادحوزهدربزرگیهايبحرانبهجاريقرنبیستدههدرکند،متحول
نفتیمنطقهدرآفرینیبحرانطریقازسروصدابیکهاینجزنداردراهیغرببراینبناوشودمی

سرمایهتانگهدارددالر100تا90بااليده سالتاپنجمدتبرايرانفتقیمتفارس،خلیج
راهیهیچکاراینبرايو. شودصرفهبهمقرونپاك،ونوهايانرژييهاحوزهيهمهدرگذاري

تایافتنخواهدایرانازترنجیبدشمنیهیچغربونیستفارسخلیجکردنآلودتنشازبهتر
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درراکتاباینپیام. کنداجراراتاریخیبزرگپروژهایناو،باخطرکماماپیچیدهبازيیکدر
یابزندگلایراناست،کردهطراحیغربکهايبازيدر: کردتوصیفچنینتوانمیجملهیک
کنارهبازياینازسرعتبهکهاستایندرماتاریخیمنافعواستغربنهاییبرندهورد،بخگل

).11- 10(همان: » بگیریم
ي خود را وسعت هادیدگاه» هانظریه بازي«رنانی در صفحات بعدي نوشتار خود با بهره از 

نماید:  میبخشیده و چنین موارد مطروحه در سطور باال را تحلیل 
ماکندمیایجابغربسیاسیفرآیندهايبرحاکمعقالنیسازوکارهاينیزوشتهگذتجربه

بزرگهايبازيآن همبازيواردروشن،»استراتژي«داشتنبدونهیچگاهغربکهبپذیریم
درنفتبازاردروفارسخلیجحوزهدرآمریکارهبريبهغربکهکنونیبازيبنابراین. شودمین

- برد«بازياینتحققابزارواست»باخت- برد«بازيبلکهنیست»برد- برد«بازياستانداخته
).87(همان:»نفتنسبیقیمتافزایش«و»زمان: «استچیزدو»باخت
ازناتوانراخودظاهراًغرب. کندمیدنبالایرانبارا»آچمزيخود«بازينوعیغربچگونه«

ایرانکهکندمیرفتارايگونهبهباطناًولیهددمینشانسازيغنیتوقفبرايایرانکنترل
وایرانبازيکهاستشدهدادهنشان. کنددنبال»مریزودارکج«صورتبهراسازيغنیمسأله
پرسشاما.استغرببرايوضعیتبهتریناینوداردقرار»ناشتعادل«وضعیتدراکنونغرب
سریعپاسخچیست؟ایرانبا»آچمزيخود«يبازیککردندنبالازغربهدفکهاستاین

وتنهاییبهخودکهرابزرگیوتاریخیاهدافتااستدرانداختهرابازياینغرب: استاینوساده
اهدافآنتحققالبتهوسازدمحققبازياینطریقازسازد،محققراآنهاتواندنمیسادگیبه

).78- 79(همان:» است) اسالمیخاورمیانهوایران(مابرايبزرگیهاي_خسارتمتضمن
تکثیر، منعمعاهدهازایرانگیريي کنارههاو مولفههانیز در ادامه نوشتار خود مقولهراجرزپل

پاسداران انقالب اسالمی را از موارد اهللا لبنان در منطقه و اقدامات سپاهحزباستفاده از توان
خود به ايهستههبردهاي خود در برابر غرب در مجادله داند که ممکن است ایران در رامیدیگري 

تواند اتخاذ کند برگزیند و در پیش گیرد.مییی که هاو بدیلهاعنوان گزینه
نی که پتانسیل به زعم راجرز گزینه کناره گیري از معاهده منع تکثیر، همزیستی با یک ایرا

وي در رابطه با استفاده ایران از حربه سازد. از نظرمیاي را دارد، محتمل ساخت تسلیحات هسته
هاي زمین به زمین با برد کافی حزب اهللا لبنان، با توجه به آن که این گروه مقادیر زیادي موشک

براي رسیدن به حیفا و دیگر مراکز جمعیتی در شمال اسرائیل را دارد این امر امکان پذیر است، اما 
باید انتظار یک واکنش و پاسخ شدید اسرائیل را نیز از سوي دیگر در صورت عملی شدن این مساله

مد نظر داشت. وي در مورد گزینه اقدامات سپاه پاسداران نیز در صورت تقابل در خلیج فارس و 
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نماید که یت مستقیم دفاعی ایران قلمداد میمنطقه، این نیرو را مولفه اي قوي و جزء ترکیبی وضع

ي اولیه حمالت هادر خلیج فارس و مرزها در موجحتی در صورت آسیب دیدن تاسیسات آن 
,Rogers(نمایدمیبخشد و حفظ میآمریکا، تاثیرگذاري اقدامات خود را استمرار  Op.Cit:12-

13.(
از پیامدهاي دیگر مناقشه در منطقه شاید به خطر افتادن منافع و مواضع نیروهاي آمریکایی در 

ي رخ داده هاد. حمایت ایران از حزب اهللا لبنان و انتفاضهمنطقه و امنیت اسرائیل از سوي دیگر باش
ي امریکایی در خلیج هادر این چند دهه اخیر نیز در این صورت تشدید خواهد شد. حمله به نیرو

باشد.میي تندرو در دوران اواخر جنگ ایران و عراق نیز محتمل هافارس همانند حمالت قایق
شدن با ايهستهن الگوي مقاومت کره شمالی و تسریع در و در پیش گرفتNPTخروج ایران از 

در ایران، نوعی اجماع را بین ايهستهتوجه به این که صاحب نظران بر این عقیده اند که مساله 
ایجاد و پشتوانه اي براي بسیج ملی گرایانه بوده است نیز در این راستا پیش بینی هاو جناحهاگروه
نیروهايبهو کمکدرونازاستحالهونرمجنگيهاآمریکا سیاستشود. در مقابل غرب و می

ایران را ايهستهي تهاجم به تاسیسات هابراندازانه و همچنین تسریع در طرحاقداماتومعارض
وسعت خواهند بخشید.

کتابنویسندهوامریکاخارجیروابطشورايدرایراناموربرجستهتحلیلگرتکیهريزعمبه
محرمانهوگستردگیبهتوجهباایرانايهستهتاسیساتعلیهنظامیاقدامبهاشاره: »پنهانایران«

ادامهوتاسیساتسریعبازسازيامکانوجاسوسیکاملاطالعاتفقدانوهافعالیتبرخیبودن
).3: 1386نیست (تکیه،توجیهقابلايهستهيهافعالیت

ري از راهبردها و ابزارهاي آفندي و پدافندي در راستاي از سوي دیگر ایران عالوه بر بهره گی
و ایجاد بازدارندگی و ارتقاي توان و آمادگی دفاعی مانند مانورها و ساخت تجهیزات و ادوات نظامی

خودکفایی و خوداتکایی در این راستا و مهندسی معکوس در ساخت تجهیزات با فناوري باال 
تمهیدات و تدابیر پدافند غیر موشکی، اقدام به بهره گیري ازي هاهمچون پهبادها و انجام آزمایش

بررسیخود و گمراه نمودن دشمن نموده است.ايهستهعامل در راستاي حفاظت از تاسیسات 
غیردفاعتمهیداتازگیريو همچنین بهرهایرانايهستهيهابرنامهوغیرعاملپدافندنسبت
تدابیرتحققدردیپلماسیتکمیلینقشع تبیین تجلیو در واقايهستهدیپلماسیدرعامل

تواند باشد.میکشور از موارد مهم دیگر ايهستهيهاطرحدرغیرعاملپدافند
ايعرصهبعنوانایرانايهستهبرنامهوغیرعاملپدافندراهبردنسبتبررسیبهذیلسطوردر

-میالمللیبینمحیطایران دردیپلماتیکفراگیراقداماتظهوروبروزودرآمدنفعلیتبهبراي
ایرانايهستهدیپلماسیوغیرعاملپدافندتدابیرمتقابلتأثروتأثیربررسیبهواقعدر. پردازیم
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مینمایندمیایفاایرانبازدارندهدفاعیراهبردباارتباطدرراافزاهمومکملنقشینوعیبهکه
پردازیم.
تحققايهستهدیپلماسیوغیرعاملپدافندهمبستگیاهبرديرومهمنتیجهواقعدر

مبهمیيهاچینیمقدمهباآمریکاواسرائیلنظامیطراحانوظیفهنمودندشواروسازيپیچیده
واقعدر. باشدشدهپنهانبودهممکنکشورالحاقیايهستهتأسیساتکهییهامکانمورددراست

دولتپافشاريدر»قاطعمؤلفه«یکبعنوانایران»غیرعاملفاعد«راهبردبربسیاريتحلیلگران
. اندداشتهاشارهغیرنظامیحلراهیکبراوباما

بزرگیبخشیسازيپنهانبهکهتایمزنیویوركروزنامهگزارشازمباحثاینکلیدحقیقتدر
داشتاشارههاکوهدلردمدفونيهاداالنوهاتونلازعظیمشبکهیکدرایراناتمیمجموعهاز

غیرعاملپدافندتدابیربهتایمزآسیانشریهدرايلهمقادرپورتر. جیراستاهمیندر. شدزده
نظامی،واطالعاتیفریبعناصرازاستفادهبرگیرندهدرکهاسالمیجمهوريتوسطشدهاتخاذ

.نمایدمیاشارهباشدیمايهستهتأسیساتمورددرتنوعوزداییتمرکزوسازيپراکنده
يهاسرویسيهاماهوارهتوسطخودتأسیساتمستمرپایشورصدبهتوجهباایرانواقعدر

رويبرغرباطالعاتیتمرکزسازيخنثیبرايفریبناكعناصروهاتلهازغربیاطالعاتی
درا. ا. ج. استهشدغرباطالعاتیتحلیلگرانسازيگمراهسببواستبردهبهرهخوديهابرنامه
وهواییضدپدافنديهاسامانهوتسلیحاتازگیريبهرهوعاملپدافندتدابیرپیگیريبهظاهر
بازدارندگیکهغیرعاملدفاعتدابیربهواقعبهکهحالیدرپرداختهمیخودتأسیساتدرآنتعبیه

باواقعدر. استپرداختهمییردگبرمیدرراتسلیحاتازاستفادهبدونيهاروشازبهرهسبببه
.استنمودهمیایجاداطالعاتیگرانتحلیلدرراقطعیتعدمواطمینانعدمایرانهاحربهاین

راآشکاريشواهدایرانکهاندرسیدهنتیجهاینبهغربیاطالعاتیيهابر این مبنا سرویس
اشايهستهتأسیساتازمحافظتبراي»غیرعاملدفاع«راهبردازاستفادهامکانکهنمودهفراهم

2007سالدرجاللیغالمرضاغیرعاملپدافندسازمانرئیسراستاایندر. دهدمینشانرا
حساستأسیساتازمحافظتوسازيپنهانباراهبرداینکهنموداظهارسیماوصدادرمیالدي

برايهمچنینجاللی. استهساختفراهمراتأسیساتپذیريآسیبمقیاسکاهشامکانکشور
بخشیIAEAوسیلهبهايهستهتأسیساترصدتجهیزاتنصبکهساختآشکارمهرخبرگزاري

ییهاکوهدرییهاتونلنمود،گزارشایامهماندرتایمزنیویوركکهچنانآناست،بودهطرحاز
مستمراًخبرييهاهرسان. بودندشدهساختهاصفهاناورانیومسازيتبدیلمجموعهبهنزدیک
سپتامبر21تاریخبهنامهیکبوسیلهقمتأسیساتمورددرIAEAبهایرانکهاندنمودهگزاش
. بودشدهکشفغربجاسوسیيهادستگاهبوسیلهمکانآنکهآنخاطربهتنهابوددادهاطالع
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یافتموضوعیتروزهمیندراوباماباراكدولتبوسیلههاپاسخوهاپرسشازايمجموعهاما

پرا«پرسشبهپاسخدر،»بدانیمتوانیمنمیما: «بودیافتهانعکاسهارسانهدرگذراطوربهچنانکه
.»است؟دادهرخزمانایندرتأسیساتاینافشايبرايهاایرانیتصمیم
زارشگدرنوامبر16درآنچهازبودايقطعه،IAEAبهایرانسپتامبر21نامهحقیقت،در

IAEAوآمریکاجنگیطراحانسازيگمراهراهبردازبخشیدادمینشانکهیافت،انتشار
بر) «قمفردو(سازيغنیتأسیساتدومینساختکهداشتمیاظهارسندآن. استبودهاسرائیل

متنوعیابزارهايواسطهبهايهستهحساستأسیساتازنگهداريبرايشانحاکمیتیحقپایه
.»استبودهغیرعاملدفاعکارهايوسازازگیريبهرهچون

بوسیلهکهنامهنمود،روایتاکتبر2درتایممجلهدراطالعاتیتحلیلگرانازیکیآنچهپایهبر
ازبیشترمیاندرمکانآنکهنمودمیالقاءچنانبودشدهگذراندهنظرازاطالعاتیگرانتحلیل

افشاايهستهيهامکانازبیشتردقیقیطوربهکهاستبودهننديماتونليهامکانازجیندو
دررااعالناین) کیهانروزنامه(دولتبهنزدیکمنبعبعد،روزچند.استشدهمیرصدنشده

ییهامکانشدنآشکارسبببهکهدانستغربتهاجمیيهاطرحسازيخنثیبهکمکراستاي
مورددرتایمزنیویوركمقالهواقعدر. باشدمیمؤثربسیاراعیدفتدابیربهمجهزمتنوعومتعدد

ومتحدهایاالتمیانگفتگوهابرتأثیردرایرانراهبردکهدهدمینشانایرانتونلیمجموعه
ایرانايهستهبرنامهبهکنندهویرانضربهیکواردسازيساختنعملیاتیامکانمورددراسرائیل

کهسازدمیتشبیه»نامرییپوشش«یکبهراتونلیسیستمتایمز. استبودهبخشنتیجه
راایرانراهبردآنچهازاينشانه. استساختهدشواروپیچیدهراغربنظامیوژئوپلتیکمحاسبات

فرماندهفرکاشزهاويآهارونارشدژنرالکهاستآنپنداردمیمؤثراسرائیلمحاسباتبر
نیرويبوسیلهایرانبهحملهیکازکه،2006تا2002سالازرائیلاسدفاعینیروهاياطالعات

آمریکااسرائیلرابطهحامیانمیاندرمیتینگیدر-اسرائیلاولویتدررویکردیک-آمریکاهوایی
هشداربادیگراظهاراتیدربودنمودهحمایتاکتبرماهاواخردرخاورمیانهسیاستگذارينهاددر

آگاهیونشدهتکمیلایرانايهستهيهامکانهمهمورددرهنوزغربتاطالعاکهاین
,Porter(استنمودهمخالفتاسرائیلجانبازايحملهبااستنیامدهوجودبهحداکثري 2010:

Asia Times(.
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نتیجه گیري
ام میالدي به توافقی که به برنامه جامع اقد2016در آستانه سال 5+1دستیابی ایران و 

المللی اتمی و تایید شوراي عاقب آن تفاهم ایران و آژانس بینمشترك یا برجام موسوم گشت و مت
ایران از دستور کار آن ايهستهي هاامنیت سازمان ملل متحد مبنی بر خارج گشتن موضوع فعالیت

احمدي نژاد و ، پروسه اي بود که ایران را که از زمان روي کار آمدنهاشورا و متعاقب آن لغو تحریم
ایران به از سرگیري روند غنی سازي اورانیوم و دستیابی به چرخه ايهستهفک پلمپ تاسیسات 

و مقطع زمانی 2003ایران مبادرت نموده بود، بار دیگر به برهه ايهستهسوخت و احیاي برنامه 
صدور بیانیه سعدآباد در پی مذاکرات ایران و تروئیکاي اروپا رهنمون ساخت.

ي جهانی و هاین بازه زمانی تقریبا ده الی یازده ساله، دوران بروز تنش میان ایران و قدرتا
ي شوراي امنیت و قرار گرفتن پرونده هاهمسایگان در منطقه خلیج فارس و صدور قطعنامه

و روي برتافتن از رویکرد المللی انرژي اتمیدستور کار شوراي حکام آژانس بینایران درايهسته
زدایی و رهیافت صلح مردمساالرانه دوره گفتمان اصالحات و پررنگ شدن و تمادسازانه و تنشاع

از سوي 1392تقویت پروژه ایران هراسی غرب بود که بار دیگر مسیر و روند عادي سازي از سال 
دولت یازدهم پیگیري شد.

قرار گرفتن سیر تمامی سیر رخ دادها در این بازه زمانی حکایت از آن داشت، حتی در صورت
ي منطقه به هاباشد و تمامی دولتمیحوادث در چارچوب فاز نظامی، این تقابل به صورت گسترده ن

ي آن جلوگیري کنند. تمایل هانوعی در صدد بودند تا دامنه بحران را کاهش داده و از تسري دامنه
انال دیپلماسی و انتخاب دولت اوباما و تاکید آن بر رویکرد دیپلماتیک و حل و فصل مسائل از ک

حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوري اسالمی ایران و انتصاب محمد جواد ظریف به عنوان رئیس 
ي روند این مناقشه بود. البته از هنگام تصدي گري علی هاتیم مذاکره کننده ایران، از دیگر جلوه

کا از کانال میانجیگري کشور اکبر صالحی در وزارت خارجه در دولت دهم مذاکرات مستقیم با آمری
عمان کلید زده شده بود.

ي نیابتی در منطقه و تیره شدن هاپدیده بهار عربی و تحوالت در کشورهاي عربی و وقوع جنگ
روابط ایران و عربستان در پی برخی حوادث از جمله فاجعه منا و جنگ یمن از دیگر تحوالت 

تا حدي کاسته شده هاشدت و حدت این بحرانمنطقه است که به واسطه مجاري دیپلماتیک از 
است و بازیگران به دالیلی تقابل نظامی مستقیم را از دستور کار خارج ساخته اند.

یی براي دور زدن هاي موشکی و شیوههادیپلماسی، تمهیدات پدافند غیر عامل و آزمایش
ایران در راستاي ایجاد بازدارندگی در اند کهالمللی ابزارهایی بودهو انجام تبادالت مالی بینهاتحریم

ي اقتصادي و کاهش سقف عرضه نفت ایران هامانند تحریم-برابر رویکردهاي تهدیدگرایانه دشمنان
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و تجهیزات هاایران با آلوده نمودن سیستمايهستهبه بازارهاي جهانی و ایجاد اختالل در تاسیسات 

گرفته و از آنها بهره برده است تا در چارچوب و در پیش- یی چون دوکو و اتاکس نتهابه ویروس
ي جهانی نوعی موازنه را ایجاد نماید. مساله دیدگاه ژئوپلیتیکی هاحیطه نبرد نامتقارن با قدرت

ي ایران براي هاانتقال مرزهاي مخاصمه به سوریه و عراق و ایجاد عمق استراتژیکی از دیگر حربه
باشد.میدور کردن تهدیدات 

توان گفت در راستاي آزمون فرضیه پژوهش که در مقدمه ذکر گردید، مین این نوشتار در پایا
ي غربی و در هاگردد که قدرتمیبا سیر حوادث، این امر اثبات هاو مطابقت یافتههابا بررسی داده

به صورت یک ايهستهراس آنها آمریکا، تمامی تمهیدات را به کار بسته اند تا از وقوع رقابت 
ومینو در منطقه حساس خلیج فارس جلوگیري نموده و در نتیجه از بر هم خوردن توازن قوا در د

منطقه ممانعت به عمل آورند.
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).www.renani.ir(<<رنانیمحسنرسمیتارنماي
بازبینی نظري و پارادایم ائتالف،؛ایراناسالمیجمهوريخارجیسیاست)1379(محمودالقلم،سریع-
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شمارهسوم،سالشرق،روزنامهایران،درشدنجهانیعمدهيهاچالشبهنگاهی) 1384(علیماجدي،-
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Iran’s nuclear activities and its consequences for balance of power in
Persian Gulf region, and the role of world powers especially United

States of America in this issue

Amir Mohsenzadegan

Abstract
The purpose of this article is exploring security issues in Persian Gulf region
and analyzing the effect and role of actions of regional and transregional actors
through a systemic approach and with concentration on Iran’s nuclear activities
issue. Among transregional actors and world powers, we will concentrate on
American reactions to Iran’s nuclear activities.This article also will depict the
major and effective parameters in stability or tension and crisis through out the
region with an analytic- descriptive method and argues that the main priority of
all actors is resolving the nuclear issue in a manner that a widespread crisis and
instability can be avoided. Various developments have shown that so far this
goal is pursued and many analysts believe that in the region a major conflict is
not a case. The Vienna agreement is an instance of this common will. But this
expectation that all security concerns of actors can be resolved is not realistic.
Current proxy wars in the Middle East are examples of other security problems
that have entangled actors of Persian Gulf subsystem.

Key Words: the subsystem of Persian Gulf, unilateralism, the Gulf Cooperation
Council, nuclear competition, detente, confidence building, regional balance of
power, NPT.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

