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 دهیچک

های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتیی ایا ا اهتییس اسیسق القیه منطقه خلیج فارس از جنبه     

اتصال میان شرق و غرب و داشتن تنگه هرما به این منطقه موقعیس ژ وپلتیکی خاصی بخشییه  اسیسق  

در کیانون ای ایران باعث شه  اسس که امنییس ایین منطقیه آمیا هستههای صلحذخایر انرژی و فعالیس

آمییا هیای مسیالتستوجه جهانی قرار گیردق در هتین راستا پرسش مقاله ااضر این اسس کیه فعالییس

ای ایران چه تاثیری بر امنیس منطقه خلیج فارس داشته اسس؟ فرضیه این اسس؛ از آنجایی که به هسته

و موازنه به نفع این کشیور  توانه باعث تغییر ترتیبات امنیتیای ایران میهای هستهرسه فعالیسنظر می

هیای آمریکیا، ایین انه؛ هتگام با سیاسسدر منطقه شود، عته  کشورهای اوز  خلیج فارس سعی کرد 

آمیا ونظامی نشان داد  و در نتیجه خطیر جیهی بیرای امنییس منطقیه جلیو  ها را غیر مسالتسفعالیس

 5+1اظه خواهه شه بعه از توافق اییران و ای ایران برآینهق مالهای هستهدهنهق و در صهد توقف فعالیس

شورای هتکاری خلیج فارس به عنوان بارگترین تشکل در این منطقه، نسبس  نیا دیهگا  امنیتی اعضای

اعتقیاد دارنیه کیه اییران  ای ایران تغییر محسوسی نهاشته اسس و هتچنان این کشورهابه مسئله هسته

هم زنهق مقاله ااضر سعی دارد با رهیافس نفع خود در منطقه بر خواهه با این اقهامات موازنه قوا را بهمی

ر الیسم به طور کلی و تئوری موازنه قوای مورگنتا موضوع را بررسی کنیهق رو  تحقییق مقالیه ااضیر 

 ای اسسقتحلیلی و گردآوری اطالعات به رو  کتابخانه -توصیفی

 هاکلید واژه

 ، امنیس، خلیج فارسقایقوا، انرژی هستهایران، منطقه، موازنه

                                                                 
 ، ایرانقاوین ،التللی امام ختینی)ر ( التلل دانشگا  بین یار روابط بیندانش *
  (نویسنه  مسئول) ، ایرانقاوین ،ینی)ر (التللی امام خت التلل دانشگا  بین کارشناس ارشه روابط بین **

sm.tabatabaie@gmail.com 



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ       1397 بهار، 4 شماره، دوم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسي

2 

 مقدمه

 جهان در انرژی مخان بارگترین به را فارس خلیج منطقه گاز و نفس عظیم ذخایر داشتن     

 بهق کننهمی تأمین را جهان نفس درصه 25 اهود فارس خلیج کشور 6ق اسس کرد  تبهیل

 آینه  رد جهان کل از درصه45 به نفس جهانی تولیه در فارس خلیج منطقه سهم خاطر هتین

 انرژی منابع به توجه دالیل ترینمهم از نفس برای ارزان جایگاین ماد  نبودق رسیه خواهه

 رقتی با به گاز و نفس میالدی 2020 سال تا برآننه انهیشتنهان مجتوع درق اسس هیهروکربن

 نیاز مورد انرژی درصه 63 به نادیک اصلی منابع عنوان به روز در بشکه میلیون 111 اهود در

 (ق1394 رضایی،)کرد خواهنه تأمین را

 از منطقه اینق اسس بود  اهتیس اا ا زمان دیر از جغرافیایی موقعیس لحاظ به فارس خلیج     

 که هرما تنگه داشتن دلیل به دیگر سوی از و بود  غرب و شرق میان ارتباطی القه جهس یک

 ارتباطی مرکا ترینمهم و بارگترین عنوان )به خاورمیانه منطقه از موقعیس راهبردی ویژ  ای در

 و مهیترانه دریای دو که را ارتباطی سیستم یک از بخشی وق اسس( برخودار اسس قار  سه بین

 اهتیس شه  یاد هایموقعیس و هامایسق زنهمی پیونه هم به را اطلس و هنه اقیانوس دو و سرخ

ق اسس ساخته مؤّکه با آن مرتبط ایکشوره دیگر نیا و اوز  این کشورهای برای را امنیس مقوله

 ازق اسس شه  آن کشورهای اساسیس باعث منطقه این در ایهسته هایفعالیس راستا این در

 هتکاری شورای عضو کشورهای شه علنی منطقه در ایران ایهسته هایفعالیس که 2003 سال

 برنامه با مخالفس به ایهسته تسلیحات از عاری خاورمیانه کلی سیاسس اعالن با فارس خلیج

 ایران ایهسته برنامه که انهنتود  اعالن بارها عربی کشورهای رهبرانق پرداختنه ایران ایهسته

 اتی و امنیتی منافع و بانه هم به کشور این سود به را ایمنطقه توازن توانهمی مهت بلنه در

 خواهان کشورها این دلیل هتین بهق نتایه مواجه جهی خطرات با را منطقه کشورهای بقای

 از اگرچه اینانق هستنه ایران اسالمی جتهوری علیه اقتصادی و سیاسی جانبه هته فشار اعتال

-کرد  اعالن بارها عربی کشورهای رهبران وجود این باق دارنه ایگسترد  هاینگرانی زور اعتال

 درق گردد ایران ای تههس برنامه تهاوم از مانع نتوانه سیاسی و دیپلتاتیک فشارهای اگر که انه

 خواهنه اتایس ایران ای هسته تأسیسات علیه اسرا یل یا و آمریکا ااتتالی اتله از صورت این

هسته برنامه از فارس خلیج هتکاری شورای عضو کشورهای رهبران که درکی به توجه باق کرد

 البتهق انهگرفته پیش در آن نتودن متوقف برای را اقهاماتی و هاسیاسس کنون تا دارنه، ایران ای

 ایهسته سیاسس با هتاهنگ و متأثر کامالً ایران ایبرنامه هسته قبال در کشورها این سیاسس
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برنامه جامع اقهام مشترک یا برجام که توافق هسته ای  قاسسبود  خاورمیانه منطقه در آمریکا

ایران را به رستیس  بین ایران و کشورهای اروپایی به رهبری آمریکا بود که اقوق هسته ای

برنامه  5+1شناخته و بر مسالتس آمیا بودن مسئله هسته ای ایران اذعان نتودنه)قبل از برجام 

 دانستنه(قای نظامی الو  داد  بودنه و تههیهی برای امنیس جهانی میهسته ای ایران را برنامه

با دستاویا قرار دادن  ( کشورهای اوز  خلیج فارس2015از زمان اجرایی شهن برجام)اواخر     

مسا ل مختلف خواهان کاهش قهرت ایران از طریق قطع روابط این کشور با کشورهای اامی 

خود هستنه)قطع رابطه ی عربستان با ایران در قضیه ی اعهام شیخ نتر و طی آن قطع روابط 

یران منجر به بعضی کشورهای افریقایی و خاورمیانه با ایران(ق عالو  براین توافق هسته ای با ا

افاایش قهرت منطقه ای ایران در جریان مذاکرات سوریه و سنگین شهن وزنه سنگین ایران در 

 شهق 3مذاکرات ژنو

 

 چارچوب نظری پژوهش

 سر بر کشتکش عرصه داخلی سیاسس هتاننه التللبین سیاسس گرایان،واقع دیهگا  از     

 اختصار را به گراییواقع اساسی مفروضاتق باشهمی یافته سازمان خشونس وسیله به ولی قهرت،

 :توان چنین خالصه کردمی

-ها و شرکسالتلل هستنه، سایر بازیگران ماننه سازمان ها بازیگران اصلی سیاسس بیندولس( 1

کننهق ماهیس ها عتل میها، و به طور کلی نهادهای غیر دولتی در چارچوب روابط میان دولس

 شودقصفر تعیین میچنین روابطی با ااصل جتع 

گیرد، و از آنجایی که در این فضا کل ها در یک فضای آنارشیک صورت میرقابس دولس (2

باشه، از بین بردن غریر  به دسس آوردن آن التلل مبارز  برای قهرت میسیاسس و سیاسس بین

 بسیار کم رنگ اسسق

دیاری در محیط خارجی، و از موضوعات محوری در رویکرد واقع گرایی، تاکیه بر اصل خو( 3

اختالف آن با محیط داخلی اسسق و این عهم اعتتاد در محیط خارجی منجر به پیهایش نظتی 

 شودقالتلل محسوب می مبتنی بر موازنه قوا به عنوان بهترین رو  اعتتاد متقابل در محیط بین

شودق و در این التللی محسوب می تامین منافع ملی مهتترین ههف هر دولس در فضای بین( 4

 باشهقبین اگر دولتی قهرت کافی نهاشته باشه در افاظس از اصول اولیه خود نیا عاجا می
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یکی از مهتترین اههاف یک دولس افظ موجودیس خود در محیط بین التللی اسسق  (5

 های دیگر مواجه نشود)قوام،هایی از طرف دولستضتینی وجود نهارد این مسئله با واکنش

 (ق79-84 :1394

 کسب سر بر رقابس در اسس ترقوی که کسی گرایانواقع منظر از باال مفروضات براساس     

 معکوس رابطه هاملس امنیس و دولس امنیس میان گرو  این منظر از بود خواهه برنه  منابع

 میان جتع و شودمی ااصل دیگری ناامنی بهای به یکی امنیس که معنی بهینق اسس برقرار

 (ق55 :1382قاستی، )اسس نامتکن بلکه دشوار تنها نه هاسمل امنیس

 قرار ملی منافع را خود مبااث اصلی محور گراییواقع منسجم پردار نظریه اولین مورگنتا     

 کشورها میان روابط و نهارد وجود هتاهنگی کشورها ملی منافع میان وی، اعتقاد به و دههمی

 براساس را قوا موازنه نظریه وی جهس هتین بهق گیردمی شکل ملی منافع در تعارض براساس

 بینیبه بر هم آن که کنهمی تهوین التللبین نظام بازیگران منافع میان بنیادین تضاد هتین

 (25: 1390 نوری،)اسس استوار فلسفی

 در امنیس و ثبات ایجاد خواستار فارس خلیج اوز  با توجه به مفروضات باال، کشورهای     

 ایجاد با تا با تضعیف ایران انهداد  نشان نیا گذشته در که چنان کشورها اینق هستنه منطقه

 الخصوص تامین منافع ملی خودمنطقه وعلی امنیس افظ راستای در ایمنطقه ترتیبات

 خلیج اوز  کشورهای شودمی علنی منطقه در ایران ایهسته هایفعالیس که وقتی بکوشنه،

 دالیلی آنهاق هستنه هافعالیس این لغو خواستار و دارنه را هافعالیس ننتود توقف در سعی فارس

 قدهنهمی ارا ه زمینه این در را

 ایشبکه به را گوناگون تسلیحات از انباشته و فارس خلیج اساس ذاتاً منطقه آنکه نخسس -1

 قساخس خواهه بهل رودمی آن انفجار ااتتال لحظه هر که باروت از

 به عتیق نحوی به تسلیحات تأمین برای ناخوا  خوا  را منطقه ورهایکش آنکه دوم -2

 به گرایش و طلبانه قهرت تتایالت رشه ااتتال آنکه نهایس و کنهمی وابسته بارگ کشورهای

 را ذاتی هایطلبی جا  ارضای و دیرین هایخصومس تصفیه جهس قوا موازنه زدن هم بر و تفوق

-هسته تسلیحات ساخس پی در ایران که انهعقیه  این بر کشورها اینق داردمی نگا  زنه  هتوار 

 نعیتی)دهه منطقه و منافع ملی کشور هایشان خاتته سود به را منطقه قوای موازنه تا اسس ای

 (ق135: 1370 ارفع،
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توان های رهیافس ر الیسم نظریه موازنه قوا اسس که میهتان طور که بیان شه یکی ازشاخه     

شودق بر این پایه و وان مهتترین تئوری نظم در در پارادایم واقع گرایی محسوب میگفس به عن

فناوری قهرت نظامی و هسته ای شهن ایران در بعه  ،خلیج فارس کشورهای اوز  از منظر 

و در این  واکنش های منفی از خود نشان دادنهاین کشورها لذا  و خواهه داد آنمضاعفی را به 

های ایاالت متحه  امریکا و غرب سعی در ایجاد مانع و وقفه در سیاسس راستا با اتایس از

انه تا از افاایش قهرت جتهوری اسالمی ایران و سنگین فعالیس های هسته ای ایران داشته

آورنه و  در یک رونه متقابل، آن را به  عتل به شهن موازنه قوا در منطقه به  سود ایران متانعس

بق برداشس ایاالت متحه  امریکا، غرب و دولتهای محافظه کار عربی، نفع خود ههایس کننهق ط

محور در منطقه تعریف میشود ایران منشا اصلی ناامنی و برهم خوردن ترتیبات سنتی غرب

فعالیتهایی که باعث افاایش قهرت جتهوری اسالمی ایران در منطقه می شود  از بنابراین بایه

 جلوگیری بعتل آوردق

 

 ایهسته انرژی

 و پروتون از ترکیبی خود که اتم هسته درون در که اسس انرژی از نوعی ایهسته انرژی     

-هسته ترکیب صورت دو به و شه  متترکا چرخنه،می آن دور به نیا ها الکترون و بود  نوترون

 یک درق اسس فراوان کاربردهای دارای ایهسته انرژیق گرددمی آزاد ایهسته شکافس و ای

 یا نظامی غیر و نظامی بخش دو در را ایهسته انرژی کاربردهای توان،می کلی بنهی تقسیم

 هایرشته در پیشرفس ای،هسته فناوری در پیشرفس که مالاظه این با داد، قرار وجویانه صلح

 معنای به کشور یک در رشته این پیشرفس بنابراینق دارد دنبال به را فناوری این با مرتبط عتلی

 ق هستنه یکهیگر با ارتباط در نوعی به علوم تتامی زیرا باشهمی علوم دیگر در پیشرفس

 قدارد جویانه صلح کاربرد زیر موارد در ایهسته انرژی موردی بصورت

 -3 بههاشتی، امور و پاشکی در اتتی انرژی کاربرد -2 برق، تولیه در ایهسته انرژی کاربرد -1

 به دسترسی در ایهسته انرژی کاربرد -4 دامپروری، و دامپاشکی بخش در اتتی انرژی کاربرد

 شناسایی در ایهسته تکنیک کاربرد -6 صنعس، بخش در ایهسته انرژی کاربرد -5 آب، منابع

 (ق2: 1389 ای،کارخانه)نفر ضه هایمین

 طریق از برق تولیه ای،هسته انرژی از آمیا صلح استفاد  موارد ترین مهم از یکی     

 ایهسته هایواکنش از الکتریسیته تولیه با که مختلفی هایفعالیسق اسس اتتی هاینیروگاه
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 اورانیوم با ایهسته انرژی سوختی چرخهق هستنه ایهسته سوخس چرخه به مرتبط هتراهنه

 خرج هایسوخس آوریعتل دوبارق یابهمی پایان ایهسته هایپستانه انههام با و شودمی آغاز

 پذیر پایان به توجه با کشورهاقدههمی صحیح شکلی ایهسته سوخس چرخه ایهمراله به شه 

 ایهسته انرژی از استفاد  اقتصادی، و اجتتاعی توسعه رشه به رو رونه و فسیلی منابع بودن

نتاینهق می دنبال را اتتی نیروگا  چنه ساخس و داننهمی الزم و ضروری امری را برق تولیه برای

 را خود هستنهکه هاییکشور جتله از عربی متحه  امارات ماننه فارس جخلی اوز  کشورهای

 در بسیاری تبلیغات و گذاریسرمایه اخیر هایسال در و بیننهمی مانه  عقب زمینه این در

-http://www.enec.gov.ae/about)دهنهمی انجام ایهسته انرژی  گیری کار به و ترویج زمینه

us:2015ق) 
 80 اهود تا( هتچون فرانسه) کشورها برخی در که اسس مسئله این به توجه با موضوع این     

 ،2013 سال پایان در کلی طور به وق شودمی تامین ایهسته طریق از الکتریکی انرژی درصه

 از درصه 11 اهود در و داشس وجود جهان درسراسر تجاری ایهسته راکتورهای عامل  434

 2014 )گاار  جهانی آژانس بین التللی انرژی،کردنهمی تولیه را جهانی تولیه برق

http://www.worldenergyoutlook.orgق) 

 

 ایهسته انرژی از استفاده مزایای

 که آنها خصوص به جهان کشورهای اغلب و اسس راهبردی عامل یک امروز جهان در انرژی     

 انرژی مقوله به دریچه هتین زا باشنه،می کشورها دیگر بر خود قهرت و اراد  اعتال دنبال به

 هتاننه هاآالینه  انواع از توجهی قابل مقهار سنگ، زغال ماننه فسیلی های سوخس .نگرنهمی

 ازق اسس زیانبار انسان سالمس برای که سازنهمی زیسس محیط وارد را گوگرد و کربن ترکیبات

-می نظر به فسیلی سوخس منابع بودن پذیر پایان و برق مصرف افاایش به توجه با دیگر سوی

 گازهای تولیه اجم رفتن باالق باشه موجود گاینه بهترین ای هسته انرژی از استفاد  رسه

 گازهای تولیه جلوی بایه بالطبع که کنهمی ایجاد را خاصی اجتتاعی هایهاینه ای،گلخانه

 قگرفس فسیلی نیروگا  های در را ایگلخانه
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 (Consa,2014)  سراسر جهان، منبع: ای درهای هستهتعهاد نیروگا 

 

توان دریافس، اسنفاد  از انرژی هسته ای بیشتر در مناطق  هتان طور که از منبع فوق می     

 گیردق بیشترینای ماننه آمریکا، اروپای غربی، آسیای شرقی و روسیه صورت میپیشرفته

 58 داشتن با فرانسه قار ، این اسسق در شه  متترکا قار  اروپا در جهان ای هسته هاینیروگا 

 این آنکه ضتن دارد، اختیار در را اروپا ای هسته نیروگا  بیشترین فعال، ای هسته نیروگا 

 را  آینه ، در نیا دیگر نیروگا  یک دارد تصتیم و دارد نیا ااهاث دسس در نیروگا  یک کشور

 تامین ا  ای هسته های نیروگا  از را خود نیاز مورد برق از درصه 77.1 این کشور قکنه انهازی

 هسته نیروگا  بیشترین روسیه فرانسه، از پس قاسس مگاوات 63130 آنها ظرفیس که کنه می

 و دارد ااهاث دسس در نیروگا  10 فعال، نیروگا  32 روسیهق دارد اختیار در را اروپا فعال ای

 در نفس بشکه میلیون 8 یهروس ااضر اال در قکنه تاسیس آینه  در نیا نیروگا  14 دارد قصه

 هم سرعس به و دارد ای هسته نیروگا  30ق کنه می صادر را آن از میلیون 5 اهود و تولیه روز

 .اسس گازی ذخایر در کشور اولین که االی در کنه، می اضافه خود نیروگا  های به

 15راین با و اوک17 سوم، آلتان با رتبه در فعال نیروگا  19 با انگلیس روسیه، از پس     

 نیروگا  طریق از را خود برق از توجهی قابل بخش نیروگا  اتتی از کشورهای اروپایی هستنه که

 فعال نیروگا  104 شتالی ایاالت متحه  با در منطقه آمریکای قکننه می تولیه ای هسته های

 ااهاث سسد در نیروگا  یک کشور این این، بر عالو  دارد، را جهان در فعال نیروگا  بیشترین
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 2 و فعال نیروگا  18 کانادا قکنه ااهاث آینه  در نیا جهیه نیروگا  9 دارد تصتیم و دارد

 (ق1391دارد)مشرق نیوز،  ساخس دسس در نیروگا 

این آمار و ارقام به خوبی ااکی از این اسس، کشوری که خواهان ایجاد تعادل و ثبات در      

های هسته ای را در اسس تولیه برق و توسعه نیروگا زمینه انرژی در کشور خود هستنه الزم 

مرکا توجه خود قرار دهنهق عالو  بر این مسئله مهتی که بایه در این جا بهان اشار  شود این 

ای مستلام ورود یا تولیه علوم و فنون جهیه و اسس که ایجاد نیروگا  و استفاد  از انرژی هسته

ای اسسق و توجه به این امر باعث تسریع در نرژی هستهمتناسب با امنیس الزم برای کاربرد ا

ای خواهه پیشرفس جوانب بسیاری در صنایع و علوم دیگر در کشور میابا تولیه انرژی هسته

 شهق

 منابع-1ق نتایهمی ضروری را ای هسته انرژی از استفاد  زیر دالیل اقتصادی صرفه بر عالو      

 تبهیل صنایع در خام نفس از استفاد  -2ق باشهمی آتی اینسله به متعلق و بود  محهود فسیلی

 کنونی نیروگاههای آلودگی اتتی نیروگا  طریق از برق تولیه-3ق دارد بیشتری ارز  پتروشیتی

 خام، نفس بشکه میلیون 190 مصرف با مگاوات هاار هفس تولیه نتونه عنوان به فقطق نهارد را

 نیتروژن اکسیه تن 50 و گوگرد تن 130 هوا، در علقم ذرات تن 150 کربن، اکسیهدی هاارتن

 شایه .نهارد را آلودگی چنین اتتی نیروگا  که االی در کنه،می پراکنه  زیسس محیط در را

 این از ااصل انرژی قیتس نوسان عهم ایهسته برق از استفاد  مایس بارگترین گفس بتوان

 بهق انه بود  نوسان پر بسیار متتادی ایساله در که فسیلی هایانرژی برخالف باشه، فراینه

 برق درصه 80 تولیه (OECD) توسعه و اقتصادی هتکاری سازمان که هاسسمایس هتین خاطر

 (http://www.worldenergyoutlook.org: 2014ق)اسس داد  قرار خود دستور در را ایهسته

 تایتا نیویورک در پیامی ،2005 سال نوامبر 18 در که بود استهالل هتین به توجه با ایران     

 درسس این":  کرد تاکیه ای هسته برنامه به توجه با و خود موقعیس ترسیم با و کرد، منتشر

 سرعس به توجه با و هستنه محهود منابع این ولی اسس، گاز و نفس از غنی ایران که اسس

 شه  خواهه تهی دهه پنج تا دو ظرف در را آنها ایران، اقتصادی توسعه

(http://www.wideasleepinamerica.com/2015ق) 
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 خاورمیانه و ایهسته انرژی

 مواجه مشکالتی با ایهسته گستر  منع زمینه در که اسس مناطقی جتله از خاورمیانه     

 پا زیر را سیاسس این که شودمی محسوب خاورمیانه منطقه در رژیم اولین اسرا یلق اسس بود 

 التللیبین آمارهایق یابه دسس ایهسته تسلیحات به رستی غیر شکل به توانسس و گذاشس

 اینکه بیان با تاز  گاارشی در «تحقیقات مطالعات استراتژیک مرکاتحقیقات» انهیشکه  ماننه

 بودن دارا توانایی به در مالکیس اسر یل اسس که بتب پیشرفته 200بیشتر از ااضر اال در

 ((Steinbach,2010:336دارنه اذعان اسرا یل اتتی سالح

 اولین خواههنتی اسرا یل کرد  تاکیه نتانیاهو، بنیامین اسرا یل وزیر نخسس اینکه با     

 بر هته تقریبا کنهق ولی معرفی خاورمیانه به بار اولین برای را ایهسته سالح که باشه کشوری

 موارد بسیاری در که عتومی اظهارنظرهای از فارغق دارد ایهسته سالح اسرا یل انه عقیه  این

 گرانتحلیل کننهمی برآورد عهد 400 تا 75 از را اسرا یل هایکالهک عهد و کننهمی اغراق

 اهی به رژیم این شکافتی مواد و البته دارد ای هسته کالهک 80 اهود در رژیم این که برآننه

 (قkristensen،norris: 2014)بسازد نیا دیگر اتتی کالهک 200 توانهمی که اسس
 

 جهان در ایهسته سالح دارای هایکشور ایهسته هایکالهک تعداد

 
 (httpwww.armscontrol.orgfactsheetsNuclearweaponswhohaswhat) :منبع
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 هتکاری شورای عضو کشورهای ویژ  به اعراب عته  هاینگرانی جتله از اگرچه این مساله     

 ایه  از طور کلیبه شورا عضو کشورهای تههیه، این با ابلهمق برای و بود  منطقه در فارس خلیج

 کشورهای اصلی نگرانی واقع اما درق انهنتود  اتایس «ایهسته تسلیحات از عاری خاورمیانه»

 این بر شورا عضو کشورهایق شه آغاز ایران ایهسته برنامه شهن آشکار با و 2003 از عربی

 ایهسته تسلیحات ساخس برای پوششی ایران اسالمی یجتهور ایهسته هایفعالیس که باورنه

 ایهسته برنامه که انهنتود  اعالم بارها منطقه کشورهای رهبران نتیجه در وق گرددمی محسوب

 بقای اتی و امنیتی منافع و زنهمی هم بر کشور این سود به را منطقه توازن مهت بلنه در ایران

 بهترین عربی کشورهای رهگذر این در وق نتایهمی همواج جهی خطرات با را منطقه کشورهای

 (ق1391 ترابی،)داننهمی ایران اسالمی جتهوری بر التللی بین و ایمنطقه فشارهای افاایش را را 

 

 فارس خلیج منطقه در امنیتی اقدامات و ترتیبات: امنیت مفهوم تحول

 روبروسسق آن از پس و سرد گجن دوران با متفاوت و جهیه شرایطی با فارس خلیج منطقه     

 پس ویژ  به فارس خلیج منطقه در ثبات و امنیس افظ و قوا توازن تنظیم اسس که این واقعیس

 هایطرف تتامی و شه  تبهیل منطقه معضالت از به یکی درعراق بعثی رژیم ااب سقوط از

 کرد  و صورت امنیتی بصورت هتیشه را موقعیس و صفر جتع ااصل اساس بر را مسئله درگیر،

 خلیج کنونی امنیتی محیطقانهبود  خود نفع به نسبی قهرت افاایش درصهد موقعیس این در

 مسئله این گشس و بسیاری تغییرات دچار سپتامبر یازدهم اادثه و شوروی فروپاشی با فارس

 توازن" سیستم منطقه این در گفس توانمی و اسس شه  اادتر بسیار صهام سقوط از پس

 (http://belfercenter:2015).اسس رفته بین از بکلی قوا توازن و  "امنیس

 ایران ایهسته آمیا مسالتس فعالیس های مسئله که هم 2003 سالهای از و این بر عالو      

 خانه و منطقه کشورهای میان فااینه  هتکاری برای را نوینی هایفرصس شرایط این شه طرح

 تههیههای و هاچالش آن از غفلس آورد که پهیه فارس خلیج هتکاری شورای در جهی تکانی

 کشورهای اطالعاتی و مذهبی محیطی،زیسس انسانی، فرهنگی، امنیس و منافع متوجه را ای تاز 

 امنیس توان نتی را نظامی تههیه نبود و دیه سلبی تواننتی را امنیسق کرد خواهه منطقه

 چنانکه وق دارد مستقیم رابطه توسعه و عیجت مشارکس هتکاری، با فارس خلیج امنیسق دانسس

 -عربستان کشورهای میان و هتکاری شورای در فارس خلیج در امنیس از برداشس و نگا  این

 پایهار امنیتی نظام به دستیابی قطعاًق یابه ااکتیس عتان، -قطر -متحه  امارات -بحرین -کویس
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ق دههمی شکل را جهان امنیتی هایایهپ از یکی فارس خلیج امنیسق بود نخواهه انتظار از دور

 یاق ناننه ارف امنیس از اما زننه، دم هتکاری از تواننهنتی خلیج شورای عضو عربی کشور شش

 ضه ماهیسق باشنه تفاوتبی منطقه در پیچیه  متقابل وابستگی عصر در آن سرنوشس به نسبس

 اسس شه  رنگتر پر ایران ایهسته هایفعالیس شهن علنی با که خلیج هتکاری شورای ایرانی

 کشتی سرنشینان از هم ایران کشور چونق یابه تغییر بایه منطقه در امنیس آمهن وجود به برای

 اال عین درق اسس سهیم آن رفا  و امنیس و ثبات در مشترک طور به و اسس فارس خلیج

 از کلی طور به اما شه  رنگ کم فارس خلیج کشورهای از بسیاری و ایران میان اعتتاد بحران

ق بگیرد شکل منطقه در بومی و پایهار امنیتی نظام یک تا شه  آن از مانع عوامل این نرفته، بین

 (14: 1384 مومنی،ق)نهارد وجود چنهانی اطتینان و اعتتاد منطقه کشورهای بین

 های فعالیس مقابل در اسس مشکل در گانه سه جاایر سر بر ایران با که متحه  امارات کشور     

 با جانبه دو نظامی هایتوافق نظامی، گسترد  خریههای با و گیردمی موضع ایران ای هسته

 بارگتر برادر را خود که عربستان کشور چنین هم وق کنه مقابله ایران با دارد سعی آمریکا

 یتتامق رودمی آمریکا نجات چتر زیر ایران ایهسته آمیاصلح اقهامات مقابل در دانهمی منطقه

 یکهیگر با ارضی مسا ل سر بر بیشتر و مرزنههم یکهیگر با فارس خلیج منطقه کشورهای

 و ترس ایران، ماننه ایهسته بارگ قهرت وجود که دارنه اعتقاد کشورها اینق دارنه اختالف

 آنها بنابراینق داشس خواهه دنبال به را هتکاری شورای عضو ایذر  و کوچک کشورهای نگرانی

-قهرت با را زیادی نظامی هایتوافق و انهزد  پیونه منطقه از خارج های قهرت با را خود امنیس

 نیا منطقه در متحه  ایاالت ههف تریناصلی میان این در و انهکرد  منعقه جهان بارگ های

 اسس کشور این با معارض ایمنطقه قهرت تقویس از جلوگیری و مثل به مقابله قهرت تثبیس

 (ق14: 1384 مومنی،)
 

 فارس امنیت خلیج

 چه ایران ایهسته هایفعالیس شروع با که پردازیممی فارس خلیج منطقه بررسی به اال     

 منطقه مهتترین اگر تاریخ گواهی به فارس خلیج منطقهق اسس داد  رخ منطقه این در اتفاقاتی

 که اسس بود  انجه مناطق مهتترین از یکی شک بهون نباشه جهان ژ واستراتژیک و ژ وپلتیک

 فاجعه مرکا اخیر هایدهه در و جهان بارگ هایقهرت رقابس کانون هتوار  گذشته هایقرن از
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 مسااس جهان، دیگر مشابه هایخلیج به نسبس چه اگر فارس خلیجق اسس بود  هاجنگ بارترین

 (ق9: 1385 سیاسی، علوم گرو )باشهمی برخوردار خاصی ژ وپلتیکی موقعیس از اما نهارد چنهانی

 هاینظریه درق اسس شه  اساسی تحوالت دچار فارس خلیج ژ وپلتیک جهیه، هاار  آغاز در     

-نظریه در اماق رفسمی شتار به ایااشیه هایسرزمین جاو فارس خلیج گذشته، ژ وپولتیکی

 ه ش تبهیل «مرکا مرکا» به لوهازن گفته به یا و هارتلنه سرزمین به فارس خلیج جهیه، های

 (ق53: 1390 نوری،)اسس

 موقعیسق اسس بود  التللیبین امنیس مساله کانون در گذشته دهه چنه از فارس خلیج منطقه    

 و مناقشات و اوز  این در ایفرامنطقه هایقهرت رقابس انرژی، عظیم منابع ژ واستراتژیک،

 اکنونق اسس بود  فارس خلیج در ایمنطقه امنیس اصلی هایمؤلفه از تاکنون ای،منطقه هایبحران

 در منطقه این در را امنیس و قهرت بنهی شکل توانهمی که اسس ظهور اال در جهیهی مؤلفه

 اینق سازد نوینی مراله وارد را منطقه هایرقابس و دهه تغییر آینه  هایدهه و هاسال طول

 صلح گوناگون ابعاد دارای توانهمی که اسس شهن ایهسته برای منطقه کشورهای تال  مؤلفه

-هسته فعالیس شهن تربرجسته با فارس خلیج منطقه در ایهسته سیاسسق باشه نظامی یا آمیا

 کامل چرخه تکنولوژی به دستیابی در آن موفقیس و 2003 و 2002 هایسال در ایران ای

 اوز  کشورهای سایر واکنش با سیاسس اینق گرفس خود به ایتاز  شکل ای،هسته سوخس

 تبلیغات اثر در فارس خلیج هتکاری شورای عضو کشورهایق اسس بود  هترا  فارس جخلی

 و آورد  یکهیگر با امنیتی هتگرایی به روی ایران، ایهسته توان مورد در غربی کشورهای منفی

 مواضع از و کننه تقویس خود بین را فارس خلیج هتکاری شورای امنیتی بعه انهکرد  سعی

 (ق2: 1389 محتهی، دوسس)کننه اتایس یشترب منطقه در یکهیگر

 کشورهای قهرت توازن عهم باشهمی مطرح فارس خلیج منطقه در که مسا لی ترینمهم از     

 سعودی عربستان اهی تا و عراق و ایران چون قهرتتنهی نظامی های قطب اضور و منطقه

 عربی متحه  ماراتا و عتان قطر، بحرین، کویس، چون ضعیفی و کوچک کشورهای مقابل در

 ای هسته هایفعالیستردیه بهونق اسس افاود  منطقه در ثبات دربار  موجود دغهغه بر خود نیا

 و ایران از اعم منطقه کشورهای کلیه امنیس آن از ناشی بحران و ایران اسالمی جتهوری

 و لا برای جانبه هته دیپلتاتیک و سیاسی تال  و دههمی قرار تاثیر تحس را هتسایگان

 .اسس آنان کلیه وظیفه کشورها هته طبیعی اقوق افظ با آمیا مسالتس صورت به آن فصل
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 نقش زمینه، این در کشور این های موفقیس و ای هسته آمیا صلح دانش به ایران دستیابی     

 در اینکه اضافه به اسس داشته خاورمیانه و فارس خلیج منطقه در قهرت توازن تغییر در مهتی

 ویژ  تاثیر ای منطقه امنیس و فارس خلیج عربی کشورهای با ایران سیاسی ناسباتم کیفیس

 توان تقویس ضرورت باعث ایهسته برنامه التلل بین و منطقه سطح در اسس داشته را خود

 ایهسته هاینیروگا  امنیس افظ و عتومی صورت به ملی امنیس افظ برای کشور یک دفاعی

 و ای منطقه سیاسس در را ملی دفاع و امنیس راهبردهای ی هتوسع و شه اختصاصی صورت به

 توازن کیفیس و ماهیس بر ایران آمیا صلح ای هسته توان و توسعه .کرد تقویس ایران التلل بین

 تاثیرگذار نقش ای منطقه امنیس و فارس خلیج کشورهای با سیاسی مناسبات و تغییر قهرت،

-انقالبی خارجی سیاسس موضع به توجه با ایران شهن قهرتتنه اینکه و .اسس داشته مهتی

 غرب و اسرا یل آمریکا، نیا و منطقه کشورهای نسبی اطتینان و اعتتاد ضریب آن، اسالمی

 اسسق داد  کاهش ایران اسالمی جتهوری به نسبس

 

 ایمنطقه امنیت و روابط قدرت، توازن بر ایران ایهسته تأثیر توان

 شوروی جتاهیر اتحاد فروپاشی نیا و کویس به عراق اتله مانز از فارس خلیج منطقه     

 گسترد  تحوالت و تغییر رشته یک شاهه( 1990 -1991) جهانی کتونیسم و سوسیالیستی

 آنها ترینمهم کهق اسس بود  جهانی و ایمنطقه قهرت توازن و سیاسس عرصه در ساختاری

 قالب در جهان در صهایی تک و قطبی کت نظام یک ایجاد و قطبی دو نظام فروپاشی از عبارت

 کسب با نیا ایران اسالمی جتهوری خارجی سیاسس میان این درق اسس بود  جهانی نوین نظم

 جتله از و آن به مربوط تحوالت و عراق و ایران جنگ رخهاد از ملتوس و عینی هایتجربه

 و جنگ قبال در ربیغ کشورهای و شوروی و آمریکا قهرت ابر دو هایگیریموضع و سیاستها

 مبتنی رویکردی کشورها وزن و موقعیس در تکنولوژی و صنعتی قهرت نقش و اهتیس شناخس

 به تاکنون را کشور این ایهسته فناوری به مربوط هایپژوهشق کرد پیها گراییواقع و قهرت بر

 یابیدستق اسس کرد  نا ل ایهسته آمیا صلح دانش جهانی عرصه در گیریچشم هایموفقیس

 نقش زمینه، این در آن آتی هایموفقیس دیگر بینی پیش و ایهسته آمیاصلح دانش به ایران

 در اینکه اضافه بهق اسس داشته خاورمیانه و فارس خلیج منطقه در قهرت توازن تغییر در مهتی

 ویژ  تأثیرهای منطقه امنیس و فارس خلیج عربی کشورهای با ایران سیاسی مناسبات کیفیس

 (ق6:  1385 اسهی،) اسس داشته را خود
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 سال دو تا یک در تحوالت برخی وقوع که اعتقادنه این بر سیاسی تحلیلگران و کارشناسان     

 و ایران نفع به را قهرت ایمنطقه موازنه نظام خاورمیانه در کلی طور به و فارس خلیج در اخیر

 روی نظیر خاورمیانه منطقه در ممه تحوالت برخی از جهاق اسس زد  هم بر عربستان ضرر به

 روی اسرا یل با جنگ در لبنان در اهللااب پیروزی و فلسطین در اتاس دولس کارآمهن

ق اسس کرد  زیادی کتک ایران ایمنطقه نفوذ افاایش به عراق در شیعی دولس یک کارآمهن

 تقویس در دیگری عامل را ایهسته انرژی اوز  در ایران چشتگیر های پیشرفس بسیاری

 این در ایران هایموفقیس دوام طبعاًق کننهمی قلتهاد فارس خلیج در ایران ایمنطقه موقعیس

 کشور این ملی قهرت و توان ارتقای بر ایهسته سوخس کامل چرخه به آن دستیابی و اوز 

 یجخل اوز  در قهرت توازن نظام تغییر رونه توانهمی امر اینق نهاد خواهه جایبر قاطعی تأثیر

 آمیاصلح فناوری ارتقای برای ایران اسالمی جتهوری تال ق نتایه تسریع ایران نفع به را فارس

 چنه سوی به منطقه امنیتی معادالت تغییر راستای در عاملی مناله به توانهمی خود ایهسته

 آمیاصلح توانق گردد تلقی کاراننومحافظه راهبردی گرایی جانبه یک زیان به گرایی جانبه

 منطقه امنیس فضای در را هاییدگرگونی توانهمی اساسی متغیر یک عنوان به ایران ایهسته

 زمانی مقطع در نهایس در که دهه ژ وپلتیکی و ژ واستراتژیک منطقه یک عنوان به فارس خلیج

 فارس خلیج منطقه در هتگرایی یا واگرایی مقوله به توانهمی کنونی ژ واکونومیکی و ژ وپلیتیکی

 قهرت افاایش از ناشی ترس به توجه با خود اههاف به دستیابی راستای در آمریکا»یانجامهب

 ایران، هسته ای فعالیس های بر تأکیه با خاورمیانه در رقیب عنوان به اضور و منطقه در ایران

 منطقه در باالیی قهرت از ایران که این خصوص به .دارد ایران دادن جلو  تههیه در سعی

 گیری های تصتیم در فعال اضور خواهان منطقه قهرتهای از یکی عنوان به و اسس برخوردار

 بر تأثیرگذاری برای که تال  هایی ماننه اسس؛ خاورمیانه و خلیج فارس امنیتی ی مجتوعه

 با موارد این از بسیاری در که تا جایی داد انجام طالبان از پس افغانستان و صهام از پس عراق

 (ق618: 1390، محسنی)«گردیهمی هتسو آمریکا سیاستهای

 

 انقالب از قبل ایران به ایهسته دانش ورود :ایران ایهسته هایفعالیت یپیشینه

 به امتیاز اعطای به شروع آیاونهاور جتهوری ریاسس زمان در صلح برای اتم طرح از پس     

 زمان آن در نیا رانایق نتودنه ایهسته تکنولوژی به دستیابی برای خود، دوسس کشورهای

 در آمریکا کتک با 1967 سال در را مگاواتی 5 راکتور اولین و گرفس قرار امتیازات این مشتول
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 و شه فعال ایهسته فناوری و علم زمینه در تهران دانشگا  زمان هتان ازق کرد انهازی را  تهران

 تصویب وقس دولس میالدی 70 دهه در سال چنه گذشس از بعهق کرد آغاز را دانشجو تربیس

 برایق باشه داشته برق انرژی تولیه برای ایهسته نیروگا  توجهی قابل تعهاد بایه ایران که کرد

 کلیه بنابراین بیایه وجود به ایران اتتی انرژی سازمان تا شه الزم بارگ تصتیم این مهیریس

 هاشتی،)گرفس ارقر سازمان این اختیار در اههاف این پیشبرد برای کشور ایهسته امکانات

 (ق18: 1385
 

 اسالمی انقالب از پس ایران ایهسته هایفعالیت

 و هاسیاسس با متناسب و داشس پهلوی زمان در ریشه ایران ایهسته برنامه که آنجا از     

 تجهیه پی در اسالمی انقالب از پس بود، شه  ریایبرنامه و طراای رژیم آن هایاولویس

 دهه یک مهت برای چیا هته ایران ایهسته انرژی سازمان وظایف و فاهها در اساسی نظرهای

 اواسط به مربوط نظریات برخی طبق انقالب، از پس ایهسته انرژی به ایران توجهق مانه متوقف

 از که کرد سعی ایران غرب با ارتباط قطع علس به دور  این در که اسس میالدی 80 دهه

با توجه به این مطلب،  (ق21 :1385 هاشتی،)شود منهر به پاکستان و چین ایهسته هایکتک

 در این جا به نظر موافقان کسب سالح هسته ای توسط ایران اشار  می شودق

 سالح ستس به بایه ایران که معتقهنه این بر ایعه : ایهسته سالح کسب به نظر معتقهان     

 این در عامل تریناصلی که کننهیم استهالل و بکنه را کار این بایه و بردارد گام ای هسته

 ایهسته قضیه به کالسیک ر الیسم نگا  با واقع در افراد اینق اسس امنیتی های نگرانی خصوص

 این درق آمه پهیه عراق و ایران جنگ جریان در هانگرانی اولین معتقهنه ایشانق پردازنهمی ایران

 اسس ایهسته سالح به دستیابی پی در راقع که بودنه شه  واقف امر این به ایران مقامات دور 

 دیگر سوی ازق برآمهنه ایهسته سالح به دستیابی پی در قوا، موازنه نوعی برقراری برای لذا و

 ایهسته سالح به دستیابی برای را ایران تال  نیا منطقه ژ وپلتیک های واقعیس به توجه

 با هترا  هتسایه، کشورهای هته تقریباً در آمریکا نظامی اضور قبیل از مواردیق کنهمی توجیه

 اسرا یل و روسیه پاکستان، ایهسته های قهرت میان در گرفتن قرار و ایران خوانهن یاغی

 شبه گیری قهرت ااتتال و روسیه با تاریخی مسا ل و اسرا یل و ایران بین موجود شرایط

 داشتن صورت در که اشهب داشته ایران برای منطقی نتیجه یک پاکستان در طالبان نظامیان

 (ق1381 ویژ ، بولتن)شه نخواهه تههیه منطقه کشورهای جانب از ایهسته سالح
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 را ایهسته سالح به دستیابی دلیل چنه به نیا ایرانی هایاستراتژیسس برخی دیگر سوی از    

 کوتا  در توانهمی آمریکا دولس یابه دسس بتب به ایران اگر سو یک ازق داننهنتی ایران نفع به

 را منطقه وضعیس تنها نه امر این و بگیرد خود اتتی اتایس تحس را منطقه کشورهای مهت

ق شه خواهه منطقه در آمریکا نظامی اضور تعتیق و تثبیس موجب بلکه کرد، خواهه ثباتبی

 صهیونیستی رژیم ای هسته هایبرنامه به بخشی مشروعیس موجب مسئله این دیگر، ازسوی

 را خود جتعی کشتار های سالح توسعه برنامه بهانه هتین به توانه می رژیم این و شه خواهه

 سیاسس دو با مبارز  ایران ایمنطقه سیاسس در اساسی اصل که آنجا از چنین همق دهه ارتقاء

 در آمریکا به کتکی بتب به ایران دستیابی اسس «ایران سازی محهود و انکار» بر مبنی آمریکا

 (ق25 :1381 هاشتی،)باشه یشهاسیاسس اجرای

-صلح استفاد  بر تأکیه هتوار  متتادی سالیان طول در ایران اسالمی جتهوری اال هر در     

 ایهسته هایسالح که انهکرد  اعالم بارها نظام عالی مسئوالن و داشته ایهسته انرژی از آمیا

 ایرانی مقامات ولی(ق 1: 1389 ای،کارخانه)نهارنه جایی کشور دفاعی دکترین در اتتی بتب و

 اعضای کلیه مصرّح اقوق از ای، هسته سوخس تولیه چرخه به دستیابی که انه، کرد  اعالم

NPT به ایران چنین همق کننه ایجاد مانع مسیر این در نهارنه اق بارگ های قهرت و اسس 

 از بتوانه ایران کشور اگر دیگر عبارت به و اسس اتتی انرژی تولیه در نسبی خودکفایی دنبال

 صنعتی استقالل جهس در مهتی گام کنه تأمین را ایهسته سوخس خود، اورانیوم غنی معادن

 که اسس فرصتی ایهسته سوخس چرخه به ایران دستیابی برخی نظر از عالو  بهق اسس برداشته

 ،هاشتی)دهه افاایش را اجتتاعی مشارکس و ااااب ااکتیس، به مردم اعتتاد سطح توانه می

 (ق27 :1385

 

 ایمنطقه پیامدهای ای،هسته ایران

 پیامههای آنگا  کنه، اتخاذ را مبهم موضعی و شود تبهیل ایهسته قهرت یک به ایران اگر     

 بهون دیه خواهنه را زیان بیشرین که کشورهاییق شه خواهه ااساس منطقه سراسر در آن

 که اسرا یل البته وق بود خواهنه عودیس عربستان و عراق ترکیه، یعنی ایران هتسایگان شک

 ایهسته موضع اتخاذق باشیم شاهه را وقایع از ایزنجیر  اسس متکن بنابراینق اسس نگران بسیار

 سعودی عربستان مصر، نظیر دولتهایی در ایهسته تسلیحات وگستر  اسرا یل سوی از آشکار

 ایهسته تهران پیامههای از توانهمی نیا قطبی چنه خاورمیانه یک ظهور اال عین در ترکیه و
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 و هاموشک و بود  ایهسته تسلیحات دارای اسرا یل که دارد وجود نظر این کلی طور بهق باشه

 ایهسته ابهامق باشنه می مناسب هاییکالهک چنین اتل برای آن هواپیتاهای از برخی

 این قبل هامهت از را یلاس فرمولق دارد قرار ایمنطقه ایهسته چالش یک فقهان بر اسرا یل

 البته و بود نخواهه خاورمیانه در ایهسته تسلیحات دهنه  نشان کشور اولین که اسس بود 

 برداشس منطقه در ایهسته چالش یکق بود نخواهه هم کشور دومین که کننهمی اضافه برخی

 ایهسته هرتق یک به شهن تبهیل از مردم و نخبگان پشتیبانی سبب و داد  افاایش را تههیه

 به امتیازی هرگونه دادن مخالف هتیشه که را اسرا یلی چالشی چنین ظهورق شه خواهه رستی

 برای را آمریکا خواستهای تا کرد خواهه مجبور را اسس بود  ایهسته معامله هر مخالف و ایران،

 ( /http://www.ecfr.eu/page:2015) قبگیرد نادیه  را ایهسته داریخویشتن

 در ایهسته قهرت چنه ظهور واتی ایهسته سالح به کشور چنه شهن مسلح از نگرانی     

 بازیگران که اسس بعیه بسیارق باشه خطرناک بسیار وضعیتی کننه  ایجاد توانهمی خاورمیانه

 ایاالت هایابرقهرت میان سرد جنگ در واشس توازن مکانیسم بتواننه فارس خلیج منطقه

 خلیج یک که دارد وجود زیادی ااتتال بنابراینق گذارنه اجرا به را شوروی اتحاد و متحه 

 منجر ایهسته جنگ ااتتال افاایش و مامن ثباتی بی تههیه، هایبرداشس به ایهسته فارس

 (ق211: 1384 پژو ، گلشن)گردد
 

 ایران ملی قدرت وزن تغییر در ایهسته انرژی نقش

 که اسس کشور یک مقهورات و هاتوانایی برآمه ی،ژ وپلتیک مفهومی عنوان به ملی قهرت     

 عرصه در دولس هر زنیچانه قهرت و ملی امنیس تأمینق اسس آن ژ وپلتیکی وزن از برگرفته

 این افاایش اسس، دولس آن ژ وپلتیکی وزن و ملی قهرت هایمؤلفه از ناشی هم التللیبین

 افاایش و قهرت تولیه در گذارتاثیر هایفهمول ازق مؤثرنه ژ وپلتیکی مرزهای گستر  در هامقوله

 قاسس ایهسته انرژی ژ وپلتیکی وزن

 شگرفی تاثیر شه اشار  باال در که کاربردهایی توجه با ایهسته چرخه به دسترسی توانایی     

 را توانایی این که کشورهایی مورد در وضوح به موضوع این و دارد کشور یک توانایی افاایش در

 ایهسته برق داردتولیه ایهسته انرژی که ایاستفاد  موارد از یکیق اسس مشاهه  لقاب دارنه

 1000 بوشهر تنها اتتی نیروگا  و دارد برق انرژی به ایران که ایفااینه  نیاز به توجه با و اسس

 دیگر نیروگا  های ااهاث تنها نهق نتایهمی تامین کامل انهازی را  صورت در را برق مگاوات



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ       1397 بهار، 4 شماره، دوم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسي

18 

 سازی غنی فراینه تکتیل پی در کشور این بلکهق اسس ضروری نیازی این افاون روز رفع یبرا

 وزیر ااضر اال در)ظریف جواد محتهق اسس بود  خارجی کشورهای به وابستگی عهم و داخلی

 بلنه نه ایران ایهسته برنامه" اسس معتقه( ایران ایهسته کننه  مذاکر  و ایران خارجه امور

 ماننه هاییانرژی از استفاد  تنوع چون توجیه، قابل غیر اقتصادی لحاظ از نه و ساس پروازانه

 عینی، واقعیات بررسی":گویهمی ویق اسس انرژی تامین در ایران استراتژی تنها ای،هسته انرژی

 توجه باق "کنهمی مشخص را ایهسته انرژی جتله از فسیلی، انرژی جایگاین منابع به ایران نیاز

 یابه دسس 2020 سال تا ای هسته برق مگاوات 20.000 تولیه به دارد نظر در ایران مسئله نای به

 ساالنه یا و سال هر در خام نفس بشکه میلیون 190توانهمی ایران یابه تحقق چیای چنین اگر

 (قhttp://www.wideasleepinamerica.com:2015)کنهجویی صرفه را دالر میلیارد 14 به نادیک

 مرزهای انقباض و انبساط باعث پارادایم، یک عنوان به ایهسته انرژی به ترسیدس    

 در که -فارس خلیج منطقه در را ایران سیاسی و ژ وپلتیکی هایچالش و شه  ایران ژ وپلتیکی

 متحول اسس، بود  ایران ژ وپلتیکی وزن و ملی قهرت افاایش یا کاهش از تابعی اخیر قرن نیم

 ای،هسته انرژی جتله از و قهرت هایسرچشته به مهبرانه رویکرد رسهمی نظر به اسس، کرد 

 التللیبین هایعرصه در ایران جایگا  رفتن باال و ژ وپلتیکی مرزهای گستر  به توانهمی

 منطقه در ویژ  به ایران سیاسی و ژ وپلتیکی هایچالش از بسیاری در تحول موجب و بینجامه

 (ق1392 ،پور ااتهی)شود فارس خلیج

 

 خلیج فارس منطقه در همگرایی بر ایران ایهسته هایفعالیت تأثیر

 با 2003 و 2002 سال از آن گرفتن شهت بهو از ایهسته انرژی به ایران دستیابی مسأله     

 عضو کشورهایق اسس شه  مواجه ایمنطقه و التللیبین عرصه در متفاوتی هایالعتلعکس

 اههاف دلیل به 1981 سال در را شورا این تشکیل اساس که فارس خلیج هتکاری شورای

 موضع به را خود موضع ای هسته انرژی به ایران دستیابی به واکنش درقبودنه گذاشته امنیتی

 ق انهکرد  ااساس خود بین در را امنیتی اتحادی تشکیل به نیاز هتامان و کرد  نادیک غرب

 کرد  سعی فارس خلیج هتکاری شورای عضو رهایکشو دیگر هترا  به عربستان واقع در    

 با کامل مخالفس در موضعی ایران ایهسته موضوع قبال در گذشته اولیه سالهای طی اسس

 با فارس،خلیج منطقه هایکشور ایهسته سیاسس اما نکنه، اتخاذ ایران ایهسته هایبرنامه

 دستیابی در آن موفقیس و 2002 ی 2003 هایسال از ایران ایهسته فعالیس شهن تربرجسته
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 اولین 1384 سال درق گرفس خود به ایتاز  شکل ای،هسته سوخس کامل چرخه تکنولوژی به

 این در را هایینگرانی عضو کشورهای فارس، خلیج هتکاری شورای ساالنه نشسس در که بود بار

 هتکاری شورای تصتیم قکردنه ابراز( نظامی برخورد ااتتال و محیطی زیسس هایبهانه به) مورد

 اعالم شورا اخیر نشسس در که اعضا بین مشترک ایهسته هایفعالیس مورد در فارس خلیج

 این در اتی را رقابس خواهنهنتی( عربستان ویژ  به و) کشورها این که دارد آن از نشان شه،

 (1385دهقانی، )کننه واگذار ایران به نیا زمینه

 عنوان به آن مورد در غرب فرافکنی و ایران ایهسته هایالیسفع مسأله ااضر پژوهش در     

 متغیر عنوان به فارس خلیج هتکاری شورای اعضای بین امنیتی هتگرایی و مستقل متغیر

 توان پیشبرد که انهرسیه  درک این به فارس، خلیج اوز  کشورهایق اسس شه  فرض وابسته

 و مهت کوتا  نتایج و بود  کشور آن ملی قهرت لیاص هایمولفه از یکی عنوان به ایران ایهسته

-هسته مساله گرفتن شهت صورت در که اسس واضح و گرفس نادیه  تواننتی را آن مهت بلنه

 ق هستنه مسأله این با تعامل در واضح و مشخص سیاسس فاقه کشورها این ایران ای

 برنامه که اسس گفته ارسف خلیج هتکاری شورای دبیرکل عطیه عبهالراتن راستا این در     

 و خاورمیانه سازیعاری بر مبنی التللیبین جامعه از ما هایدرخواسس به توجه با ایران ایهسته

 توجیه دلیل گونههیچ جتعی دسته کشتار و ایهسته تسلیحات از فارس خلیج الخصوصعلی

 مورد در فارس جخلی هتکاری شورای اعضای یکسان مواضع از مهتتر مسالهق نهارد ایکننه 

 کشورهای اخیر سالهای در کهق اسس کالنی تسلیحاتی خریههای ایمنطقه موضوع آن یا این

 قراردادهای این از یکی که ایگونه به انهداد  انجام عربی متحه  امارات و سعودی عربستان

 ریختا در تسلیحات خریه قرارداد بارگترین متحه  ایاالت از عربستان تسلیحات خریه اخیر

 خلیج هتکاری شورای اعضای امنیتی هایسیاسس سازییکسان کنار درق اسس کشور دو روابط

 در تقریباً که قراردارد مشترک دفاعی سیاسس اتخاذ رونه ای،منطقه موضوعات قبال در فارس

 امنیتی سیاستهای اتخاذ و مشترک ارتش تشکیل به شورا سران اجالس در هابیانیه تتام

 دوسس)اسس شه  تأکیهققق  و مرزها امنیس قاچاق، تروریسم، موضوعاتی لقبا در مشترک

 (ق1389 محتهی،

 قبال در فارسخلیج کشورهای سران سیاسس بر عتومی افکار محهودکننهگی تأثیر وجود با     

 منطق بودن محوری مورد، این در صریح آمیامخالفس مواضع اتخاذ و ایران ایهسته برنامه

ق شه منجر ایران ایهسته مسئله درخصوص آنها نگرانی اظهار به دولتتردان، نگا  در قوا توازن
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 به سرانجام و گرفس خود به تریجهی شکل تهریج به ،2005 سال از نگرانی اظهار این

 منتهی بعهی هایسال در ایران ایهسته برنامه قبال در هتکاری شورای ترفعاالنه دیپلتاسی

 یعنی ایران ایهسته مسئله قبال در شورا کشورهای راهبرد اصلی محورهای اال این باق شه

 توانایی به اتکاء ای،فرامنطقه هایسازمان و بازیگران فشارهای اعتال و دیپلتاسی به تکیه

 در و ایران با تنش و تخاصم دامنه گستر  از جلوگیری منطقه، در آمریکا امنیتی - نظامی

 (ق1387 اسهی،)دارد تهاوم هتچنان ایران، ایستهه برنامه پیشرفس از جلوگیری نهایس
 

 رو پیش هایچالش و ایران ایهسته انرژی

 اولینق بود هترا  التللیبین نهادهای واکنش با ایران ایهسته هایفعالیس شهن آشکار    

 پس و شه صادر ایران ایهسته هایفعالیس علیه 2003 سپتامبر 12 در اکام شورای قطعنامه

 التللیبین آژانس اکام شورای قطعنامه آخرین 8 بنه مطابق دیگر قطعنامه چنهین صهور از

 مفاد به ایران پایبنهی خصوص در کلمهیر گاار  ارا ه بر مبنی 2006 فوریه در اتتی انرژی

 شورای به ایران ایهسته پرونه  2006 مارس در کل، مهیر منفی گاار  متعاقب و هاقطعنامه

 سیاسی، و تبلیغاتی روانی، ابعاد، در گسترد  پرداز  از پس ایران ایهسته موضوعق رفس امنیس

 هم و امریکا هم نیا آن از پیشترق شه نتایی بارگ ایبرجسته طور به غربی هایدولس سوی از

 برق بود شه  اتتی هایسالح به دستیابی برای ایران تال  مهعی ،1371 سال از ویژ  به اسرا یل

 انظار در ای،هسته سوخس چرخه آمیامسالتس فناوری به دستیابی برای یرانا تال  اساس این

 ایادی،)گردیه تعبیر جتعی کشتار هایسالح به دستیابی برای ایران تال  به جهان عتومی

 (ق141: 1389

 

 ایران سیاسی -امنیتی پیامدهای به فارس خلیج همکاری شورای اعضای نگرش

  ایهسته

 ای هسته برنامه مورد در فارس خلیج هتکاری شورا عضو کشورهای سیاسی تحلیلگران     

 استراتژیک تههیهی را ایران ای هسته های فعالیس نخسس گرو ق دارنه کلی دیهگا  دو ایران

 برای تال  ای، هسته برنامه تعقیب از ایران اصلی ههف که معتقهنه و داننه می خود برای

 اعتقادنه این بر گرو  اینق باشهمی خاورمیانه منطقه رب تسلط و ای هسته تسلیحات به دستیابی

 رقابس تشهیه موجب ایران، سود به ای منطقه موازنه تغییر ضتن ایران شهن ای هسته که
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 انحرافی کنون تا ایرانق اق ج که اعتقادنه این بر دوم گرو  شه، خواهه منطقه سطح در تسلیحاتی

 از انقالب رهبر نظیر کشور این سیاسی و مذهبی قاماتم بارهای و نهاشته التللی بین مقررات از

 آنکه از بیش عربی کشورهای که معتقهنه آنهاق نتود  استقبال ای هسته سالح به دستیابی

 باشنه اسس ای منطقه امنیس کنه  تههیه که ای هسته اسرا یل نگران بایه باشنه ایران نگران

 (ق48: 1385 اشلقی،)

 اسس بود  مطرح بسیاری مسا ل فارس خلیج هتکاری شورای شورهایک این و ایران مابین     

 فارس خلیج غرب کشورهای بحث محورهای از هتوار  ایرانی جاایر مسئله اخیر سال چنه در

 بر امارات کشور برمالکیس خود هایبیانیه هته در فارس خلیج هتکاری شورای عتالًق اسس بود 

 یک فارس خلیج هتکاری شورای دول و ایران بین تنش ینابنابر وق اسس کرد  تأکیه جاایر این

 موارد این از یکی و شودمی تشهیه پیشامهی هر با تنش این و اسس بود  دار سابقه مسئله

 (ق1381 ویژ ، بولتن)اسس ایران ایهسته آمیامسالتس هایفعالیس

 به ایران دستیابی سرا یلا در اتی و عربی کشورهای ایران، در ها گرو  از برخی  اینکه با و     

 فصل و ال موجب مسئله این داننهمی خاورمیانه صلح برای مثبتی تحول را اتتی سالح

 در انهنتود  اعالم صرااس با شورا عضو کشورهای لکن  خواننهمی اعراب با اسرا یل اختالفات

 رقابس گردد ایههست تسلیحات به ایران یابیدسس از مانع نتوانه التللیبین جامعه که صورتی

 این درق بود خواهه ناپذیر اجتناب منطقه کشورهای میان در ایهسته نوع از هم آن تسلیحاتی

 ایهسته پرونه  فرستادن از که هستنه کشورهایی جتله از فارس خلیج اوز  کشورهای راستا

 فشار اعتال خواهان کشورها اینق نتودنه طرفهاری امنیس شورای به ایران اسالمی جتهوری

 عضو کشورهای نگرانی علسق انهشه  نظامی گاینه از اجتناب البته و ایران بر اقتصادی و سیاسی

 اینق اسس منطقه سطح در آن بار فاجعه ااتتاالً  پیامههای از ترس نظامی راهکار از شورا

ق کشانه خواهه ثباتبی شکل به را منطقه ایران علیه نظامی ال را  که باورنه این بر کشورها

 طرح با که بودنه امیهوار اولیه مراال در فارس خلیج هتکاری شورای عضو کشورهای رهبران

 شامل ها تال  اینق نتاینه اورانیوم سازیغنی نتودن متوقف پذیر  به وادار را ایران هاییایه 

 مشترک ایهسته هایکنسرسیوم طرح و ای هسته تسلیحات از عاری خاورمیانه طرح اعالم

 نهایی ههفق قرارگرفس گیریپی مورد غربی کشورهای دیپلتاسی با موازی شکل به کهق شهمی

 بودکه اورانیوم سازیغنی گذاشتن کنار برای ایران بر بیشتر فشار اعتال هاطرح و هاایه  این

 (ق1391 ترابی،)نگرفس قرار ایران پذیر  مورد موارد این از کهام هیچ البته
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 کنیم: می مرور را عرب تأثیرگذار کشورهای از برخی و هتکاری ایشور مواضع از برخی ذیل در

 سپتامبر 13) جه  در فارس خلیج هتکاری شورای ای دور  نشسس در خارجه وزرای( 1

 .شهنه جتعی کشتار تسلیحات انواع هته از خاورمیانه منطقه نتودن عاری خواستار( 2004

 شورای سران اجالس پنجتین و سسبی پایانی بیانیه در فارس خلیج هتکاری شورای (2

 .کردنه توصیف نظامی را ایران ای هسته برنامه "منامه" در هتکاری

 آذر هشتم و بیسس و هفتم و بیسس در که ابوظبی در هتکاری شورای سران اجالس در (3

 بستن کار به خواستار و کردنه نارضایتی ابراز ایران های برنامه از کشورها این شه، برگاار 1384

 هسته فناوری به دستیابی از ایران بازداشتن جهس اروپایی دیپلتاسی یعنی آمیا مسالتس شیو 

 .شهنه ای

 بین هتایش شانادهتین در سخنرانی یک در بغهاد دانشگا  عراقی استاد "شیال جبر عایا"(4

 توازن توانه می ایران ای هسته مسئله که داشس اظهار تهران دانشگا  در فارس خلیج التللی

 محوریس با آینه  برای را نوینی امنیتی ترتیبات و تغییر را فارس خلیج منطقه در قوا سنتی

 خلیج اوز  اعراب تنه واکنش موازنه، تغییر این که داشس بیان وی البتهق نتایه ایجاد ایران

 .دارد پی در را فارس

 رواانی اسن ایآق ایران ملی امنیس عالی شورای پیشین دبیر که وقتی 2005 می ما  در (5

 دستیابی از کویس در آمریکا سفیر "لبارون ریچارد" نتودنه، سفر هتکاری شورای کشورهای به

 .کرد انتقاد غیرمتعارف ای هسته فناوری به ایران

 داشس اظهار فارس خلیج هتکاری شورای کل دبیر العطیه عبهالراتن 2005 سال ژانویه در (6

 هسته های فعالیس برای توجیهی گونه هیچ شورا عضو کشورهای دیگر و سعودی عربستان که

 خلیج منطقه مردمان هته برای ماجراجویی نوعی ها ایرانی اقهامات این و بیننه نتی ایران ای

 .شود می قلتهاد فارس

 خواستار آمریکا خارجی روابط شورای در سخنرانی در سعودی خارجه وزیر الفیصل سعود (7

 .شه زد ، هم به منطقه در را قهرت موازنه که ایران اسسخو برابر در کشور این دخالس

 قالب در نخسس وهله در را ایران های برنامه فارس خلیج هتکاری شورای کشورهای (8

 که ساخس خاطرنشان سعودی نگار روزنامه یک مثالق نتودنه ارزیابی محیطی زیسس تههیهی

 .تهران تا ساس نادیک دواه و منامه به بیشتر بوشهر ای هسته راکتور
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 امارات کشور وزیر ایران ای هسته های فعالیس محیطی زیسس خطر دادن نشان ههف با (9

 عربستانی، و کویتی مقامات اظهارات راستای در و منطقه از رایس دیهار از قبل عربی متحه 

 خطر به نسبس هشهار و ایران ای هسته های فعالیس خطر برابر در التللی بین جامعه کتک

 .شه خواستار را بوشهر نیروگا  محیطی زیسس

 مثالق رسیم می ایران ای هسته مسئله شهن امنیتی مراله به محیطی زیسس مراله از بعه (10

 و هوایی فرمانه  ای، هسته سوخس کامل چرخه به ایران دستیابی شهن مطرح راستای در

 داشس اظهار ویکنیوز مجله در سخنانی در 2005 سال آغاز در عربی متحه  امارات دفاعی

 گستر  اول مراله اسس، نیازمنه مراله دو به اجرا برای هتکاری شورای موشکی سپر»

 سامانه این تکامل دیه خواهیم آینه  در که دوم مراله و ملی سطح در موشکی دفاعی سامانه

 «قاسس ای منطقه دفاعی شبکه چارچوب در

 در سخنانی در بحرین دفاع وزیر ایران ای هسته مسئله دادن جلو  امنیتی خصوص در (11

 دفاع سامانه در را آشکار و عتلی نقش بایستی متحه  ایاالت که شه مهعی نیوزویک مجله

 .گیرد عهه  به فارس خلیج در آینه  موشکی

 شورای به ایران پرونه  ارجاع به 2006 فوریه در اتتی انرژی التللی بین آژانس اقهام با( 12

 پس ویق نیستیم مخالف اقهام این با ما که گفس فارس خلیج کاریهت شورای کل دبیر امنیس

 ابراز مابور قطعنامه به امنیس شورای در قطر مثبس رای و ایران علیه 1737 قطعنامه تصویب از

 (1387)خبرگااری فارس، برنامه هسته ای ایران و شورای هتکاری خلیج فارس: .کرد خرسنهی

 

 2006 -2007 سال در فارس خلیج همکاری شورای اعضای ایهسته سیاست تغییر

 و غرب ناتوانی و اسالمی جتهوری ایهسته هایموفقیس تهاوم با ،2007 از بعه در دوران     

 کشورهای سوخس، یچرخه گذاشتن کنار برای کشور این ساختن متقاعه در امنیس شورای

 از دادنه تغییر ایران بالق در را خود سیاسس آمریکا، جهیه ایهسته راهبرد تاثیر تحس عربی

 اسالمی جتهوری به بیشتر فشار اعتال برای فارس خلیج یااشیه کشورهای بعه به سال این

 .نتودنه اتایس منطقه در آمریکا الگوی طرح از ایران

 در سعی بلکه انهبرنهاشته قهم ایران با تعامل و هتکاری جهس در تنها نه وجود این با     

 فشار اعتال به خارجی کشورهای تحریک و کشور این ای هسته برنامه موفقیس از جلوگیری

 بودکه هاسال این در تقریباً .هستنه تال  در ایران ایهسته برنامه نتودن متوقف برای بیشتر
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-می اعالم ایهسته برنامه به را خود تتایل ایران بر فشار اعتال خاطر به عربی کشورهای

 و هستنه ایران اسالمی جتهوری قهرت و توان افاایش نگران شهت به منطقه کشورهایقدارنه

 گذشته سال چنه رویهادهای اینکه ضتنق کننهمی ارزیابی ایران سود به را ایمنطقه تحوالت

 با خواهنهنتی عربی کشورهای رهبران و اسس زد  هم بر ایران سود رابه منطقه قوای توازن

 از عربی کشورهای رهبرانق کنه تغییر آنها ضرر هب کامل شکل به توازن ایران، شهن ایهسته

 به آمریکا اتله آنها هستنه، نگران منطقه در گذشته دهه یک طی شه  اادث تحوالت

 عربی کشورهای ضرر به را منطقه قوای توازن که داننهمی اقهاماتی جتله از را عراق و افغانستان

 جتهوری دشتن طالبان برکناری به منجر انافغانست به آمریکا اتلهق داد تغییر ایران سود به و

 کشور یک به کننه  تههیه کشور یک از افغانستان که شه باعث مساله هتینق شه ایران اسالمی

 با بود ایران جهی دشتن بعث رژیم که عراق کشور چنین هم و شود تبهیل ایران برای دوسس

 روی با لبنان در وضعیسق شه تبهیل ایران اسالمی جتهوری دوسس به شیعیان کارآمهن روی

 (ق1391 ترابی،)اسس منوال این به اهلل ااب کارآمهن

 

 همکاری شورای اعضای امنیتی -سیاسی روابط بر ایران ایهسته برنامه پیامدهای

 امریکا متحده ایاالت با خلیج فارس

 سس،ا جهانی عرصه در اقتصاد یافتن اهتیس جهانی، جهیه نظام اصلی های ویژگی از یکی     

هستنهق  بیشتری اهتیس دارای دارنه، بهتری موقعیس ژ واکونومیک نظر از که مناطقی اینرو از

 مسلط جهان بر باشه داشته تسلط فارس خلیج بر که کشوری هر رسه می نظر به لحاظ این از

 نظر از گاز، و نفس عظیم منابع بودن دارا بر افاون فارس خلیج منطقه واقع در بود خواهه

 و ای منطقه اهتیس دارای آن، کننه  محصور سیاسی های نظام هتچنین و جغرافیایی موقعیس

 خارجی سیاسس های اولویس جاء دارد که هایی اهتیس دلیل به منطقه اینق اسس جهانی

 تال  بر افاون آمریکا منطقه، این در ایران اسالمی جتهوری قهرتتنه اضور با آمریکاسسق

 انجام خود سلطه اثبات جهس را ای وقفه بی تال  انرژی، مسا ل در موثرتر آفرینی نقش برای

 را آمریکا سنگین صنایع اولیه ماد  که نظر این از هم فارس خلیج منطقه بنابراین اسس، داد 

 اسس، داد  جای خود در را آمریکا ظاهری دشتن مهتترین که بابس این از هم و کنه می تامین

 قباشه می کشور این ارجیخ سیاسس در دوچنهانی اهتیس دارای
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 تریناهتیس با و تریناساس از ژ وپلیتیکی، و جغرافیایی موقعیس لحاظ به فارس خلیج     

 ارتباط منطقه این در ها رقابس و انرزی منابع به زیادی اه تا اهتیس این .اسس جهان مناطق

 در کشور این منافع و دوم جهانی جنگ از پس آمریکا سلطه میان توانمی که ایگونه به .دارد

 گا  که دارد منافع نوع چنه فارس خلیج در آمریکا .کرد برقرار مستقیتی ارتباط فارس خلیج

 اقتصاد نفس تامین فارس، خلیج در کشور این ثابس منافع .دارنه هتپوشانی یکهیگر با منافع این

 افظ و ایمنطقه قهرتی ظهور از جلوگیری صهیونیستی، رژیم افظ .اسس صنعتی دنیای

 غیر و مستقیم طور به که اسس مواردی از فارس خلیج ااشیه کشورهای کار محافظه ساختار

 (ق25: 1385 جالینوسی،)شود می مربوط آمریکا ای منطقه و جهانی منافع به مستقیم

 روابط به امیه چشم خود امنیس برای فارس خلیج هتکاری شورای اعضای اینکه وجود با     

 تقویس به مهت کوتا  در نیا ایران ایهسته برنامه و انهبسته واشنگتن با جانبه دو دفاعی

 پروژ  شهن نهایی اماق شه خواهه منجر متحه  ایاالت با کشورها این امنیتی -سیاسی پیونههای

 وق ساخس خواهه نتایان عربی -آمریکایی ایمنطقه روابط در را عتیق شکافی ایران ایهسته

 کشورهای تتامی اضور با ایمنطقه ترمنسجم وابستگی و اتحاد یجادا سوی به را گرایشاتی

 تنها عنوان به را متحه  ایاالت نقش امر این کهق آورد خواهه وجود به فارس خلیج هتکاری

 قبرد خواهه سوال زیر منطقه امنیس ضامن

 اعضای چونق باشیم خاورمیانه منطقه در تشنجاتی منتظر بایه آن بهنبال رسهمی نظر به    

 مسلتاً شونه، امیه نا متحه  ایاالت جانبه هته هایاتایس از که فارس خلیج هتکاری شورای

 دخالس در توانمی را موضوع این بود خواهنه منطقه تحوالت در خود نقش افاایش بهنبال

 مشاهه  بوضوح یتن در گروهی صورت به چه و سوریه در انفرادی صورت به چه شورا اعضای

 ایرسانه دیپلتاسی در ریشه شورا اعضای منفی دیهگا  که داشس نظر در بایه را این هالبتق کرد

 تحریک تردیه، -تفرقه ایجاد با تا کرد  بسیار سعی که دارد آمریکا متحه  ایاالت روانی جنگ و

 شبهه ایران ای هسته اقوق اقانیس در منطقه سطح در واشس و رعب ااساسات و عواطف

 را فارس خلیج منطقه در امنیتی ترتیبات مهیریس بتوانه رااتی به یقطر بهین تاق نتایه

 سازدق بنا خویش هژمونی براساس
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 ایران ایهسته فناوری با آمریکا مخالفت علل

 شروع ای هسته سوخس چرخه تکتیل جهس 1980 اوایل در را خود ای هسته برنامه ایران   

 هیچ که اسس کرد  تاکیه هتیشه اینکه با و کرد انهازیرا  را خود سازی غنی تاسیسات و کرد

 درق اسس شه  مواجه آمریکا مثل هاییکشور مخالفس با نهارد ایهسته هایسالح به ایعالقه

 تنها نه" پیتان این کننهگان امضاء هته که کنهمی استناد NPT از چهارم ماد  به  ایران واقع

 صلح هایاستفاد  برای فناوری و علتی عاتاطال و مواد تجهیاات، تبادل اق بلکه سازی غنی

 موظف آمریکا، متحه  ایاالت ماننه ایهسته هایکشور اتی بلکه "دارنه را ایهسته انرژی از آمیا

  (http://www.wideasleepinamerica.com/2015)هستنه ایران هتچون هاییکشور به کتک به

 با گرچهق اسس بود  ایهسته آوری فن از ایران استفاد  عهم برای آمریکا تال  هتوار  لکن

 امور وزارت عراق و ایران جنگ بحبواه ودر انقالب اولیه سالهای در که اسس واقعیس این وجود

 تعههی نقض هیچ و اسس نکرد  رد را اینامهتوافق هیچ ایران" که کرد اقرار آمریکا خارجه

 اتتی انرژی التللی بین آژانس کل رمهی آن، از پس و بلیکس هانس سال، هتان درق اسس نهاشته

(IAEA)، دلیلی هیچ" ایهسته سالح به یابیدسس برای ایران تال  مورد در کردنه تصریح 

 شواههی هیچ ایران در IAEA نظارت و بازرسی از ،1992 سال در و "نهارد وجود نگرانی برای

 متعهد، ای هسته هایسایس از بازدیه از پسق داشس بر در قانونی غیر ای هسته هایفعالیس از

 ایهسته انرژی آمیا صلح برنامه  انهدیه  آنها که را آنچه هر که کرد اعالم "1جان" ارشه بازرس

 و کردیم سفر دیهن برای بود شه  خواسته ما از جاکه هته محهودیس هیچ بهون ما" اسس بود 

  "اسس آمیا صلح اههاف برای صرفا هستنه ایران در که ایهسته هایفعالیس هته
(http://www.wideasleepinamerica.com/2015ق) 

 چنه کنون تا آمریکا: ای هسته فناوری به ایران دستیابی با آمریکا های مخالفس دالیل     

 چرا که اسس این آمریکا اول فرضق دانسس وارد را آنها تواننتی که اسس کرد  ارا ه را فرض

 اقتصادی و آمیا صلح واقع در و رودمی اتتی سوخس دنبال به گاز و نفس مخازن داشتن با ایران

 اسس اتتی سالح ساختن پی در ایران که اسس آن دوم فرضق بردمی سوال زیر را آن بودن

 ایاالت که گفس توانمی چنین پاسخ درق اسس کرد  پنهان ایران چرا که اسس این سوم فرض

 خود اتتی های نیروگا  ایجاد ستس به نهتاما ولی بود  گاز و نفس مخازن دارای هم متحه 

 منابع بودن دارا وجود با نیا امروزین روسیه چه و سابق شوروی اتحاد چه سویی از باشه،می
                                                                 

1. Jennekens 
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 ایران ایهسته هایفعالیس از آمریکا نگرانی شایهق کنهمی استفاد  اتتی سوخس از گاز و نفس

 توان بهنبال ایران اگر که صورتی درق دارد اسرا یل به نسبس ایران که اسس وضعیتی از ناشی

 صورت در بهانه که اسس موجود ایران ااکتیس در عقالنیس قهر آن باشه بازدارنه  ایهسته

 اکثر با بلکه اسرا یل و آمریکا تنها نه شهیه و منفی گیریجبهه با توانتنهی، چنین کسب

 (ق1385 میثتی،)شه خواهه مواجه جهان هایکشور

 و اسالمی رادیکال کشور یک ایران اسس معتقه آمریکایی دیهگا  که اسس این واقعیس     

-می و دارد را آن کنار نه و غرب مقابل در عرب و اسالم جهان رهبری قصه که اسس بنیادگر

 ایران قهرتی، چنین کسب برای وق بکشه چالش به را خاورمیانه در اهاقل کنونی نظم خواهه

 برای ایهسته سالحق بردارد گام اتتی سالح کسب ستس به نظامی عرصه در اسس کرد  سعی

 به امریکا نگا  که آنجا از بنابراینق قهرت کردن پیها هم و دارد بازدارنهگی ی جنبه هم ایران

 ای، هسته دانش کلیس از ایران ساختن محرومق اسس سیاسی -امنیتی ایران ای هسته مسئله

 (ق27 :1385 اشتی،ه)اسس کشور این روی پیش سناریوی ترین مطلوب

 خود منافع دنبال به هتیشه فارس خلیج منطقه در متحه  ایاالت کشور اینکه به توجه با     

 واضح پرق کنه ایجاد منطقه در خاصی امنیتی ترتیبات اسس داشته سعی هتیشه و اسس بود 

 که کننهمی استهالل فارس خلیج در قهرت توازن از استفاد  طرفهاران که آنجایی از اسس

 دنبال به تا نههه اجاز  ای منطقه بازیگر هیچ به که باشه سیاستی بهنبال بایه واشنگتن

 آن منافع با هتگام و انرژی آزاد جریان تضتین الزمه را سیاسس این و باشه برتری به دستیابی

 ایران ایهسته برنامه با ذیل دالیل به آمریکا بعالو  (http://belfercenter:2015)داننهمی کشور

 قهرت بلوک گیری شکل از ترس -2 بارگ، خاورمیانه طرح اجرای -1: اسس مخالف منطقه در

 اگر که دارنه آنرا بیم هتوار  ها آمریکاییق ایران زای درون توسعه از نگرانی -3 اسالم، جهان در

 حسال این و کنه پیها ای هسته سالح تولیه به گرایش یابه دسس ایهسته تکنولوژی به ایران

 ویژ  به ایران هتسایه کشورهای و کنه تههیه جهی صورت به را اسرا یل امنیس توانه می

 سوی به اسالمی جتهوری ایمنطقه هژمونی از جلوگیری برای کنه وادار را ترکیه و عربستان

 ایفرامنطقه هاینظم اایاناً  و ایمنطقه نظم اسس متکن رقابس اینق بردارنه گام شهن ایهسته

 یا اسرا یل تههیه) هااالس این از یک هر دادن رخ متحه  ایاالت نظر ازق دهه قرار تأثیر تحس را

 توازن بر مبتنی که را متحه  ایاالت منطقه دکترین توانه می( شهن ایهسته برای رقابس

 استراتژیک عتق آمریکا امنیتی دکترین در اسرا یلق بانه هم به را اسس اسرا یل نفع به واشس
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 و شودمی انگاشته آمریکا خاک تههیه آن تههیه که رودمی شتار به خاورمیانه در رکشو این

  (ق132: 1388 والیس، قهر)اسس امنیتی قرما خطوط از الجرم

 ایران اسالمی جتهوری بالقو  خطر ایران، بر فشار تشهیه و کردن امنیتی از آمریکا ههف     

 ابرقهرتی بودن یگانه و کنونی مرج و هرج از پر جهان در متحه  ایاالت نهایی سلطه بسط برای

 را ایران مقابل در آمریکا خارجی سیاسس اصلی ههف توانمی .باشه می آینه  قرن برای آمریکا

 به دستیابی برای ایبهانه آن کردن امنیتی و ایران ای هسته هایفعالیس که دانسس رژیم تغییر

 در ساز  اجاز  آمریکا، بر ااکم نظام و ایران میان هویتی های تفاوت که چرا اسس؛ ههف این

 دههقنتی را هاسیاسس از بسیاری مورد

 

 ایران ایهسته موضوع قبال در منطقه عربی و اسالمی کشورهای مواضع بررسی

 هایبرنامه به نسبس خود مواضع در دستگی دو دچار 1385 سال اوایل در عرب اتحادیه     

 امارات رهبران از پیشتر اتحادیه، این دبیرکل عتروموسی، که االی در شه، ایران ایهسته

 و فشار جای به که بود خواسته قطر و بحرین عتان، سعودی، عربستان کویس، عربی، متحه 

 استانهاردهای اعتال از و باشنه متترکا نیا اسرا یل ایهسته تسلیحات روی ایران بر تترکا

 امنیتی موضوعات بر امارات و کویس چون ایران هب نادیک کشورهای برخیق بپرهیانه دوگانه

 این بر عرب نخبگان برخی چه گرق انهبود  ایران ایهسته هایبرنامه نگران و داشته تترکا

-می تتام خود نفع به را قوا موازنه که چنه هر یابه دسس ایهسته انرژی به ایران اگر که باورنه

 رژیم تجاوزهای از و کنه علم قه نیا صهیونیستی رژیم مقابل در توانهمی دیگر طرفی از اما کنه

 (ق91: 1386 پژو ، گلشن)کنه جلوگیری صهیونیستی

نگا  غالب در بین کشورهای محافظه کار عربی این اسس که تاکیه بر موازنه قوا متضتن      

ه افظ ثبات و امنیس در منطقه خلیج فارس اسس بر این اساس سعی در پیشبرد اههافی را دارن

 تا این توازن قوا افظ شودق

علیه  را ایران ای هسته های فعالیس از اصلی ههف منطقه در عرب کار محافظه های رژیم     

 خلیج در تنها نه سنتی تعادل زدن هم بر را ای هسته سالح آوردن دسس به و داننهمی خود

 سنگینی کشورها نای نفع به گذشته سال های در گفس توانمی که خاورمیانه در بلکه فارس

 (http://belfercenter:2015)کننهمی برآورد کرد ،می



 ...ای ایرانآمیز انرژی هستههای مسالمتلیتتأثیر فعا                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 

 نخبگان نگا  ایران، شهن ایهسته از جلوگیری در فارسخلیج مقامات انهک تردیه رغمبه     

 آنان طرف یک ازق اسس بود  دوگانه اغلب خصوص، این در کشورها این پژوهشی محافل و علتی

 در کشور آن اقهامات و منطقه در اسرا یل طلبانهسلطه هایسیاسس هب توجه با که دارنه تتایل

 اسرا یل مقابل در اتتی بازدارنهگی نوعی به بتوانه ایران اسالمی جتهوری فلسطین، مسئله مورد

 وارد ایران دفاعی آموز  در را ایهسته سالح خود استراتژیکی و تاکتیکی اقهامات با و آیه نایل

 جغرافیای و جتعیتی اقتصادی، سیاسی، وزن به توجه با معتقهنه گردی طرف از و نتایه،

 وجود خطر این آن، ایهسته برنامه گستر  صورت در ایران، موشکی و اتتی برنامه سیاسی،

 (ق1387 اسهی،)کنه پیها سیطر  فارسخلیج هایدولس بر کامل طور به ایران که دارد

 برای تال  اال عین در و کشور این رشه هروب قهرت با هتراهی در ایران هتسایگان    

 هایدولس لبنان، جنگ هتاننه انه،شه  تردیه دچار متحه  ایاالت با بیشتر امنیتی هتکاری

 ها دولس این اال عین در کننه، تحریک را خود آمریکایی ضه مردم و تهران خواهنهنتی عرب

 که وضعیتی چنین در دارنه هراس منطقه بر سیطر  صورت در ایران قهرت نیا و غرور تکبر، از

 جویانه هتکاری هایاستراتژی بایهق دارد وجود تردیه ایران ایهسته هایتوانتنهی به نسبس

 ایران هتسایگان و متحه  ایاالتق آیه وجود به ایران نفوذ و قهرت کردن لحاظ برای ایمحتاطانه

 بالقو  هایموشک ارسال و ایران هوایی تحرکات تتام کنترل جهس نظارتی سیستم یک بایه

 .(196: 1386 پژو ، گلشن)نتاینه  ایجاد
 

مشترک  اقدام جامع برنامه خصوص در فارس خلیج همکاری شورای کشورهای موضع

 (برجام)

 در اولیه واکنش ، شه انتخاب ایران جتهور ر یس رواانی اسن2013 سال ژو ن در وقتی     

 اعراب واقع در و بود محتاطانه خوشبینی سعودی عربستان در خصوص به و فارس خلیج اوز 

 تحوالتق کردنه برخورد مسئله این با ااتیاط با و گرگ؟ یا گوسفنه یعنی خود معروف مثل با

 مهر 5) 2013 سپتامبر 27 در که هنگامی ولی بود کننه  امیهوار سعودیها برای نیا بعهی

 خاورمیانه که تتاسی اعراب طرف از" یهرش تعبیر به کردنه صحبس تلفنی رواانی و اوباما( 1392

 ااکم الصباح صباح امیر سفر مثل اعراب سیاسی هایژسس ادامه، در و  "شه معنا داد تغییر را

 برای نامه دعوت فرستادن یا تجارتی، توافقنامه یک انعقاد و 2014 مه ما  در تهران به کویس

 بود سیاسی ژسس یک بیشتر ایران هجهی سفیر انتصاب و عربستان جانب از ایران جتهور ر یس
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 خلیج هتکاری شورای اعضای با ایران روابط تا اسس پیش در درازی را  که بود این واقعیس و

  (قhttp://www.ecfr.eu:2015)شود عادی ریاض-تهران بخصوص فارس

 علنی صورت به فارس خلیج هتکاری شورای کشورهای 5+1 و ایران میان برجام امضای با     

 اسالمی جتهوری نفوذ گستر  نظیر آن، پیامههای از نیا هایینگرانی اما کردنه استقبال آن از

 را خود شه  بلوکه مالی منابع به تهران دستیابی امکان توافق این چراکهق دارنه منطقه در ایران

 در قنیسس منطقه عربی کشورهای از برخی خوشاینه مورد دلیل، هتین به و سازدمی فراهم

 باراک متاشات سیاسس ادامه را متحه  ایاالت و ایران ای هسته مذاکرات عربی، رهبران واقع

 2011 سال در عراق از آمریکایی نیروهای خروج با که کننهمی توصیف ایران قبال در اوباما

 نشینی عقب با دیهگا  این طبق و یافس تهاوم سوریه به نظامی اتله عهم با و شروع میالدی

 که اسس ذکر قابل البتهق گردیه تکتیل ایران خاک در ایهسته سازیغنی اق  پذیر و آشکار

 سنه و ایران ای هسته مذاکرات قبال در بارزی های تفاوت نیا شورا عضور کشور 6 مواضع در

 گفتگوهای از دور چنهین میابانی عتان که االی درق شودمی مشاهه ( برجام) آن از منتج

 ایهسته موضوع در آمریکا و ایران میان میانجیگری نقش ایفای به و داشس عهه  بر را ایهسته

 ایهسته بحران کامل فصل و ال با را خویش مخالفس ابتها هتان از سعودی عربستان پرداخس،

 شیخ سایر و هاسعودی هراس از ناشی مخالفس، این از زیادی بخشق بود کرد  اعالم ایران

 خاورمیانه منطقه در آمریکا مسئولیس اااله کالن راهبرد شهن اجرایی از فارس خلیج هاینشین

 ایهسته توافق که داشتنه را آن بیم فارس خلیج در واشنگتن وابسته متحهین درواقع،ق اسس

 پاسفیک - آسیا ستس به خاورمیانه از متحه  ایاالت راهبردی جهس تغییر کننه  تسهیل ایران

 شه مجبور آمریکا جتهور ر یس اوباما، باراک برجام، شهن نهایی از قبل دلیل، هتین به وق باشه

 قول ها آن به و نتود  دعوت دیویه کتپ نشسس به را فارس خلیج کشورهای عربی سران تا

 (ق1394پنا ،  یادان)بههه را ترپیشرفته نظامی تجهیاات فرو  و ایران مقابل در بیشتر اتایس

 فضای مشترک، اقهام جامع برنامه به دستیابی با رفسمی انتظار که هتانگونه گفس، توان می     

 و رقبا دلیل هتین بهق اسس شه  فراهم خاورمیانه منطقه در ایران سیاسی مانور برای بازتری

 برجام متن در کشورمان شه  کسب امتیازات بارگنتایی دنبال به ایران ایمنطقه دشتنان

 این ازق انهبسته کار به آن آمیا موفقیس اجرای از متانعس جهس در را خود تال  تتام و هستنه

 و توافق طبق تهران ایهسته تاسیسات افظ از صهیونیستی و عربی مقامات ناخشنودی ابراز رو

 مخالفس محورهای به برجام شهن اجرایی نتیجه در ایران شه  بلوکه مالی منابع شهن آزاد
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 به 2009 سال در امارات و متحه  ایاالت اینکه با و .انه شه  تبهیل برجام ایمنطقه دشتنان

 اشتراک به را ایهسته تجهیاات و فناوری مواد، طرف دو آن اساس بر که یافتنه دسس توافقی

 شه  متعهه امارات ی اسس شه  مشهور 123 توافق به که ی توافق این طبقق گذاشس خواهنه

 از پلوتونیوم استخراج ههف با مصرفی سوخس بازفرآوری یا و اورانیوم سازیغنی دنبال به اسس

 کشورهای مقامات طرف از مختلفی نظرهای اظهار که بود برجام توافق بهنبال ولی .نرود آن

 اد به عربی متحه  امارات نشینشیخ سفیر العتیبه، یوسف مثال شه ابراز فارس خلیج اوز 

 لسمج در خارجی روابط کتیته ر یس و کالیفرنیا ایالس خوا جتهوری نتاینه  رویس،

 اورانیوم سازیغنی اق کسب دنبال به ااتتاال نیا امارات که اسس گفته کشور این نتاینهگان

 کشور تنها امارات و اسس داد  ایران به را اقی چنین ایران، با ایهسته توافق زیرا رفس، خواهه

 ه ش مهعی وی با تتاس در العتیبه کرد ، اضافه رویس این، وجود باق نیسس( اق این خواهان)

ق بتانه پایبنه خود کشور و آمریکا میان توافق تعههات به کنهنتی ااساس دیگر امارات که

 مهم نکته نگفته سخن توافق آن از رفتن کنار از صریحا العتیبه هرچنه شه ، مهعی رویس

 ایران با توافق انه،بود  مهعی هتوار  1+5 و ایران ایهسته توافق مخالفان دیگر و رویس اینکه

 :1394)شه خواهه خاورمیانه منطقه در ایهسته هایقابلیس به دستیابی برای مسابقه شروع ثباع

https://www.tabnak.ir/fa/news/ق) 
 ایهسته مذاکرات به نسبس عربستان منفی دیهگا  و عتلکرد راستای در رفتار این در واقع     

 و ایران ایهسته توافق از پس سعودی شا  سلتان ملک آمیاااتیاط سخنان وهتچنین ایران

 هایقهرت نهایی توافق به دستیابی: گفس که بود امسال ما  فروردین در سو یس لوزان در 1+5

 رااتی به را دیهگا  این .شود جهان و منطقه امنیس تقویس موجب دارد انتظار ایران، با جهانی

 خلیج هتکاری شورای ضوع کشور بارگترین عنوان به کشور این امنیتی دیه قالب در توانمی

 اسس امیهوار کرد بیان قطرکه امیر اتیق گنجانه کشور این خطر ااساس و موضوع به فارس

 بهلیل جا هتان در باز ولیق کنه تأمین را منطقه در ثبات و امنیس آمه  دسس به اولیه توافق

 و تاکیه آمریکا و قطر بین روابط کردن ترمستحکم بر دارد مسئله امنیتی بعه از که هاییترس

 (قhttp://www.tasnimnews.com :1394)کرد اشار  اتتی هایسالح از منطقه سالح خلع بر مجهداً

 عین در که اسس این اسس کرد  مشغول را فارس خلیج اعراب که دیگری فکر و خطر البته     

 در اسه که بودنه وضعی مشاهه  اال در سنی اعراب داشس، جریان ایهسته مذاکرات که اال

 دولس دهه،می ادامه لبنان در ا سیاسی قهرت به اهلل ااب اسس، مانه  باقی قهرت در سوریه
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 اینق دارنه اختیار در را یتن کنترل ها اوثی و اسس رسیه  قهرت به عراق در شیعه جهیه

 فااینه  خطر اسس کرد  منفی آمریکا به نسبس را اعراب عتومی افکار اینکه بر عالو  مسا ل

 هستنه سنی-شیعه از مؤزا یکی که فارس خلیج منطقه کشورهای برای را شیعه و رانای

 و غرب با ایران زنی چانه قهرت نسبی افاایش و هافرضپیش این به توجه باقاسس کرد  آشکارتر

 خلیج منطقه هایکشور برای ایران امنیتی خطر تنها نه منطقه در ایران قهرت افاایش و آمریکا

 قبود خواهه افاایش به رو بلکه یافس خواههن کاهش فارس

 

 گیرینتیجه

 اسالمی جتهوری ایهسته آمیا صلح هایفعالیس و ایهسته انرژی به با نگاهی مقاله این در     

 فارس خلیج منطقه امنیس بر هتچنین و کشور، این برتوان برنامه این تاثیر بررسی به ایران،

ه خصوص اعضای شورای هتکاری ب ایمنطقه کشورهای یگیر موضع به ادامه درق شه پرداخته

 باق گرفس قرار توجه مورد نیا ایران ایهسته آمیا مسالتس هایفعالیس قبال خلیج)فارس( در

 توان از قوا موازنه نظریه التلل، بین سیاسس در گرایی واقع رهیافس جهیه هایشاخه به توجه

 نگا  شه بیان که هتانگونه دیگر عبارت بهق سسا برخوردار بررسی مورد موضوع تحلیل و تفسیر

 از یکی توانه،می فارس خلیج منطقه در قوا موازنه نظریه کردن لحاظ و کل طور به ر الیستی

-هسته هایفعالیس زمینه در موجود هایگیریجهس و هادیهگا  بیان در هاتحلیل آمهترین کار

-می شتار به امنیتی نظام یک فارس خلیج همنطق که علس بهین باشه، منطقه این در ایران ای

 قباشنهمی خود نفع به موازنه تغییر در سعی بازیگران هته که  رود

 اقتصاد و امنیس برای استراتژیک بارگ چالش یک امروز  فارس، خلیج منطقه در ثبات     

 واههخ افاایش شهت به میالدی سوم هاار  در منطقه انرژی به اتکا و وابستگی قاسس جهانی

 و اسس بود  التللیبین امنیس مساله کانون در گذشته دهه چنه از فارس خلیج منطقه قیافس

 محسوب منطقه این به توجه عوامل مهتترین از انرژی، عظیم منابع ژ واستراتژیک، موقعیس

 که طور هتانق اسس ظهور اال در ایهسته هایفعالیس نام به جهیهی یمؤلفه اکنونق شودمی

 وزن افاایش باعث ای،هسته انرژی آمیامسالتس هایفعالیس به ایران دستیابی شه داد  توضیح

 که معتقهنه کارشناسان و تحلیلگران از بسیاری قشودمی کشور این ملی قهرت و ژ وپلتیکی

 رونه توانهمی امر این و داد  افاایش را کشور این ملی قهرت ایهسته انرژی به ایران دستیابی

 صلح ایهسته توانق نتایه تسریع ایران نفع به را فارس خلیج اوز  در قهرت توازن امنظ تغییر
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 فضای در را هاییدگرگونی توانهمی اساسی متغیر یک عنوان به ایران اسالمی جتهوری آمیا

 این درق دهه شکل ژ وپلتیکی ژ واستراتژیک منطقه یک عنوان به فارس خلیج منطقه امنیس

 قهرت تقویس به بارگی کتک،اسس توسعه شاخص بیانگر که ایهسته نرژیا به دستیابی میان

 قرار ایران اختیار در را توسعه و کنترل اباارهای زیرا کرد، خواهه منطقه در ایران جایگا  و ملی

 اسس فسیلی های انرژی به متکی که منفعل و وابسته بازیگر یک ماننه کشور این و داد خواهه

 ایران که شودمی باعث ایران ایهسته توان ای،منطقه سطح در این بر  عالوق کرد نخواهه عتل

 منطقه در هاییپیامه ایران شهن برتر و مطرح قهرتق کنه ظهور برتر قهرت عنوان به آسیا در

 وق باشه منطقه در مایشاء فعال و برتر قهرت توانسس نخواهه اسرا یل اول وهله درق داشس خواهه

 شهن شناخته رستیس به و ایهسته انرژی به ایران اسالمی جتهوری یدستیاب دوم مراله در

 مناسبات کیفیس در خاورمیانه و فارس خلیج منطقه در گذار تاثیر هایقهرت جانب از توانایی این

 خواهه را خود ویژ  تاثیرهای منطقه امنیس و فارس خلیج عربی کشورهای با ایران سیاسی

 بعه)دهه چنه طی متحه  ایاالت که ایمنطقه امنیس ترتیبات ساختار در بحران باعث وق داشس

 فارس خلیج اوز  عربی کشورهایق شه خواهه آورد  وجود به درمنطقه( اسالمی انقالب وقوع از

-می پیش متحه  ایاالت هایسیاسس با ایران ایهسته هایفعالیس مقابل در که خاطر این به

 توانهمی ایهسته ایران که دارنه نگرانی این از تنه،هس کشور این القا ات تاثیر تحس و رونه

 ااتتالی بروزققق  و زمینی مشترک مرزهای داشتن خاطر به و شه  منطقه در ناامنی بروز باعث

 امارات و اسرا یل عربستان، مثل کشورهایی که هتانگونه و دهه افاایش را منطقه این در جنگ

-می اتایس ایران ایهسته تأسیسات به اسرا یل یا امریکا کشور ااتتالی ازاتله اتی متحه 

 پیش با تا دارنه سعی برجام توافق از پس چه و قبل چه کشورها این شودمی مالاضهق کردنه

 و آشکار هاینگرانی ابراز و ایهسته تسلیحات از عاری خاورمیانه مثل هاییبرنامه کشیهن

 قننهک متوقف بیشتر چه هر را ایران هایفعالیس پنهان،

-ایه  طرح با که بودنه امیهوار اولیه مراال در فارس خلیج هتکاری شورای عضو رهبران     

 طرح اعالن شامل هاتال  این نتاینه اورانیوم سازی غنی نتودن متوقف به وادار را ایران هایی،

 شکل به شه،که می مشترک ایهسته کنسرسیوم طرح و ایهسته تسلیحات از عاری خاورمیانه

 ها،طرح و هاایه  این نهایی ههف .گرفس قرار پیگیری مورد غربی کشورهای دیپلتاسی با وازیم

 ایه  این از کهام هیچ کهق بود اورانیوم سازی غنی گذاشتن کنار برای ایران بر بیشتر فشار اعتال
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 پذیر  مورد ایهسته گستر  منع پیتان در شه  تصریح اقوق گرفتن نادیه  به توجه با ها

 نگرفسق قرار یرانا

 منطقه در توانهمی ایهسته ایران که معتقهنه فارس خلیج اوز  کشورهای که این از فارغ     

 این باق کنه تتام منطقه در خود نفع به را قوا موازنه وق بکنه را کشورها سایر به رهبری ادعای

 صهد در طریقی هر زا تا کرد خواهنه سعی کشورها نیااین آینه  در رسهمی نظر به هابینش

 عالو  بود مهعی توانمی توضیحات و ها تحلیل این با برآینه، ایران ایهسته هایفعالیس کاهش

 تغییر باعث توانهمی ایران ایهسته هایفعالیس داشس اعتقاد که ااضر تحقیق فرضیه که این بر

 بلکهق شودمی تأییه کنه، تتام کشور این نفع به را قوا موازنه و شود منطقه در امنیتی ترتیبات

 شورای سنتی نقش شاههکاهش نوعی به که 5+1 و ایران نسبی توافق بهنبال و آن بر عالو 

 منطقه مسا ل و موضوعات اکثر در دخالس با و بود، خواهیم منطقه در فارس خلیج هتکاری

 این به که عربی متحه  امارات اتی و قطر عربستان، هتچون هاییکشور توسط فارس خلیج

 در بسیاری تشنجات شایه و هاگیریجبهه شاهه آینه  در واقفنه منطقه در خود نقش کاهش

 قبود خواهیم فارس خلیج منطقه

 که انهرسیه  درک این به فارس خلیج هتکاری شورای هایکشور که کرد اضافه را این بایه     

 و بود  کشور این ملی قهرت اصلی های مؤلفه از یکی عنوان به ایران ایهسته توان پیشبرد

 نظر در بایه را موضوع این البتهق گرفس نادیه  تواننتی را آن مهت بلنه و مهت کوتا  نتایج

 چه و مذاکر  صورت به چه آینه ، در ایران ایهسته مسئله گرفتن شهت صورت در که گرفس

 انه،داد  نشان هگذشت سالهای در که طور هتان فارس خلیج اوز  عربی کشورهای دیگر، انحای

 گیریجبهه رویدنباله صرفاً وق هستنه مسئله این با تعامل در مستقل و مشخص سیاسس فاقه

 قبود خواهنه غربی کشورهای
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