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ای جمهوری اسالمی ایران بر نظم  بررسی تأثیرمسأله هسته 

 ( 2020-2000) ای غرب آسیامنطقه 
 

 *   1سان خادمی بهابادی اح 

 2زاده علی باقری 

 

 چکیده 
استراتژي جمهوري اسالمي ايران در مسأله هسته اي در غرب آسيا استراتژي بازدارنده و دفاعي است که  

، حا  ملي کشور  قدرت  توان  افزايش  به کاهش  باعث  منجر  ايران و  ملي  امنيت  و  ارضي  تماميت  فظ 
استراتژي   يک  اتخاذ  بررسي  با هدف  مقاله  اين  است.  ايران شده  عليه  نظامي  تهاجم  احتمال هر گونه 
بازدارندگي خصوصًا از نوع بلند مدت آن براي برنامه هسته اي ايران و تأثير آن بر غرب آسيا، نقش بسيار  

عي قدرت و اقتدار ايران در غرب آسيا دارد. در اين راستا به دنبال پاسخ به اين  مهمي براي بيان چهره واق 
سؤال مي باشيم که استراتژي پرونده هسته اي جمهوري اسالمي ايران بر نظم منطقه اي غرب آسيا بين  

تحليلي اين فرضيه مطرح    -چه تأثيراتي دارد؟ و با استفاده از روش توصيفي   2020تا    2000سال هاي  
ه است که استراتژي جمهوري اسالمي ايران در غرب آسيا عالوه بر اينکه مبتني بر اتحاد با نيروهاي  شد 

  2000شيعه طرفدار ايران و تقويت محورهاي مقاومت مي باشد، در پرونده هسته اي ايران بين سال هاي  
ان کشورهاي  موجب ايجاد ايران هراسي در بين کشورهاي غرب آسيا شده و عدم اعتماد مي   2020تا  

منطقه شده است.  در اين راستا با استفاده از چارچوب نظريه هالستي و همچنين نظريه ي بازدارندگي به  
بررسي سياست هاي هسته اي جمهوري اسالمي ايران و تأثيرات آن بر غرب آسيا با استفاده از متغيرهاي  

نده هسته اي ايران موجب ايجاد ايران  دخيل مانند نقش آمريکا پرداختيم و به اين نتيجه رسيديم که پرو 
هراسي در غرب آسيا شده است در حالي که استراتژي هسته اي ايران در غرب آسيا مبتني بر بازدارندگي  

 . و استراتژي تدافعي در مقابل حمله احتمالي است 
 

 اي، غرب آسيا، سياست خارجي و ايران هراسيپرونده هسته  : واژگان کلیدی 

 
 )نويسنده مسئول( ن، رفسنجان، ایران.رفسنجا واحد اسالمی آزاد دانشگاه  الملل،بین روابط دکتری دانشجوي. 1
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 مقدمه

مي ايران با دست يابي به فناوري هاي مهم  هسته اي و بکارگيري آن در زمينههه  جمهوري اسال 

هههاي مختلههع ضههنعتي، کشههاورزي، درمههاني در کههانون توجهههات کشههورهاي جهههان بههويژه  

کشورهاي غربي قرار گرفته است. برنامه هسته اي ايههران بهانههه اي شههد کههه آمريکهها ايههران را  

وقي بر اعمال سياست هههاي تحريمههي خههود عليههه  تهديد کننده صلح معرفي کند تا وجهه حق 

در سال هاي اخير غرب و ايران به اين نتيجههه رسههيدند کههه همکههاري در زمينههه    .ايران بدهد 

هسته اي،همانند دوران قبل از انقالب فوايد و مزاياي بيشههتري را بههه همههراه دارد. امهها بعههد از  

را بههدترين توافهه  و    برجام   ترامپ روي کار امدن ترامپ اين سياست مجددا تغيير کرده است . 

است .با توجه به قدرت گرفتن ايههران و همميمانههانش در    خوانده   توافقي شرم آور براي آمريکا 

منطقه حفظ امنيت اسرائيل و عربستان مشکل ساز شده است و آمريکهها قصههد دارد تهها جنهه   

دليل نزديکي خاورميانه به اروپهها    نيابتي در منطقه به راه اندازد که اروپا از آن واهمه دارد زيرا به 

بيشترين هزينه را بايد آنها بمردازند مثل پناهندگي افراد جن  زده، تروريسههت و از بههين رفههتن  

منابع وکم شدن رون  اقتصادي و ...  .  روسيه و آمريکا هر کدام  به دنبال ايجههاد تههنش بههراي  

ل صههلح و آرامههش در ايههن منطقههه  فروش سالح در اين منطقه هستند  و اتحاديه اروپا به دنبهها 

است و به دليل اين که ايران از غرب بدعهدي ديده است و به روسيه اعتمههاد نههدارد گرايشههي  

 نرم به سوي چين دارد. 

ايران در پي هژموني منطقه اي و استيال بر خاورميانه و اعمال اقتدار اسالمي بر خاورميانههه  

مناسبي براي تحق  اين هههدف مههي باشههد.  و کشور هاي عرب است و سالح هسته اي ، ابزار  

همچنين ايران اتمي به منزله کابوسي براي نظم بين المللي جلوه داده مي شههود و اسههرائيل بههه  

گذاري  عنوان اولين مرحله در تحمل پيامد هاي ايههران هسههته اي معرفههي مههي شههود. سياسههت 

هاي کههنش امنيتههي  در غرب آسههيا، بههدون توجههه بههه نشههانه  ايران هسته اي جمهوري اسالمي  

پذير نخواهد بود. بنابراين در اين تحقي  در پي پاسههخ بههه  المللي امکان اي و بين بازيگران منطقه 

ظههم منطقههه اي خاورميانههه  اين سؤال مي باشيم که مسأله هسته اي جمهوري اسالمي ايران بر ن 

 چه تأثيراتي دارد؟  2020تا   2000بين سال هاي 

موجب ايجاد ايههران هراسههي در بههين    2020تا    2000پرونده هسته اي ايران بين سال هاي  

کشورهاي غرب آسيا شده و عدم اعتماد ميان کشورهاي منطقه و برهم زننده نظم منطقههه مههي  

آميز جلوه دادن اين برنامه ، امنيتي کردن پرونده هسههته اي  باشد. و آمريکا نيز باتمرکز بر تهديد  

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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2020) 

ايران به موازات پروژه ايران هراسي، در برداشت کشور هاي حوزه غرب آسيا از ايههن پرونههده  

 مؤثر است. 

 

 چارچوب و مبانی نظری 

در اين قسمت به بررسي چارچوب نظري مرتبط با پرونده هسههته اي ايههران مههي پههردازيم. در  

استفاده از رويکرد هالستي قابل توجه است. زيرا براساس ايههن رويکههرد سههمتگيري  اين راستا  

، اعمال و نقش هاي ملي آن ها در راستاي پرونده هسته اي ايههران بررسههي ميشههود .  1+ 5هاي  

در ادامه نيز به بررسي نظريه تصميم گيري جيمز روزنا به عنوان چههارچوب مکمههل کننههده ي  

در اين راستا رويکردهاي کالن، خرد و مختلط مورد بررسههي    موضوع مورد بحث مي پردازيم. 

محيطى اسههت کههه    قرار مي گيرند که شامل پبج جزء فرد،نهقش، حکومتى، جامعه و متغيرهاى 

در رابطه با تأثير پرونده هسته اي ايران بر نظم منطقه اي غرب آسههيا مههورد بررسههي قههرار مههي  

هايي است کههه بههراي محافظههت از منههافع  گيرند. سياست خارجي يک کشور شامل استراتژي  

بين المللي و داخلي خود استفاده مي کند و نحوه تعامل آن بهها سههاير بههازيگران دولتههي و غيههر  

دولتي را تعيين مي کند. هدف اصلي سياست خارجي دفاع از منافع ملي يک ملههت اسههت کههه  

 (. Elrod, 1976: 165مي تواند به روشهاي غير خشونت آميز يا خشونت آميز باشد.) 

 

 اقدامهای کلیدی سیاست خارجی 

سياست خارجي شامل تاکتيک ها و فرآيندي است که يک ملت با آن براي برقراري منههافع  -1

 خود با ساير کشورها تعامل مي کند 

سياست خارجي ممکن است از ديملماسي يا ساير وسايل مستقيم تر ماننههد تجههاوز بههه  -2

 ريشه در قدرت نظامي استفاده کند 

هادهاي بين المللي مانند سازمان ملل و سلع آن ، اتحاديه ملل ، از طريهه  ديملماتيههک  ن -3

 (.  Viotti, and Mark, 2011: 43به برقراري روابط بين کشورها کمک مي کنند) 

سياست خارجي بايد روشهاي تغيير دولتها را روشن کند و در تغيير رفتار سههاير کشههورها  

ص آن جنبه هايي از سياست است که هدف آن تغييههر در  مدلسکي ، به طور خا  "موف  شود. 

رفتار موجود دولت ها ، به عنوان اهداف اصلي سياست خارجي است. با اين حههال ، سياسههت  

 ,Dineshخارجي نه تنها تغيير نمي کند ، بلکه ادامههه رفتههار در دوره هههاي مختلههع اسههت. ) 
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چههين سياسههت    2013سههال  (. يکي از نمونه هاي سياست خارجي، چين اسههت. در  6 :2016

خارجي خود را به عنوان ابتکار عمل کمربند و جاده ، استراتژي کشههور بههراي توسههعه روابههط  

اقتصادي قوي تر در آفريقا ، اروپا و آمريکاي شمالي توسعه داد. در اياالت متحههده ، بسههياري  

نرو  از روساي جمهور به دليل تصميمات برجسته خود در سياست خارجي مانند دکتههرين مههو 

که مخالع تصاحب دولت مستقل اممرياليستي بههود ، شههناخته مههي شههوند. سياسههت خههارجي  

همچنين مي تواند تصميم به عدم شرکت در سازمانها و گفتگوهاي بين المللههي باشههد ، ماننههد  

 ( Frazier, 2019: 13 سياستهاي انزواگرايانه کره شمالي.) 

و   ، حيههاتي هاي ضهروري و اخهتياري ف هد  دسته  چند  هالستي اهداف ملي را به   . جي کي 

  (. 229: 1373کند)هالستي، مدت و دراز مهدت تهقسيم مهههي  و مهيان   غير حياتي، کوتاه مهدت 

هالستي، سمتگيري را ايستارها و تعهدات کلي يک دولت در برابر محيط خارجي و اسههتراتژي  

ت مستمر ميداند. با بررسههي  اصلي آن براي تحقّ  هدفهاي خارجي و داخلي و مقابله با تهديدا 

ساختار قدرت و اعمال واحدهاي سياسي در نظامهاي بين المللي مختلع، دستکم ميتوان سههه  

سهههمتگيرين انزواگرايهههي، عدمتعههههد و ايجهههاد ائهههتالف و تشهههکيل اتحهههاد را مشهههخ   

(. مفهوم نقش ملي را ميتوان تعريفي دانسههت کههه سياسههت   167-165:  1373ساخت)هالستي، 

نواع متداول تصههميماتت تعهههداتت قواعههد و اقههدامات مناسههب بههراي دولتشههان و  گذاران از ا 

:     1373دولتشان بايد در شرايط گوناگون جغرافيايي و موضوعي به عمل مي آورد ) هالسههتي،  

198 ) 

اي از تصههورات موجههود در  ها و اهداف مجموعه ها، نقش گيري به تعريع هالستي، سمت 

ههها  شان نسبت بههه جهههان خههاری، تصههميمات و آرزوهههاي آن مداران، ايستارهاي اذهان سياست 

کنههد و نشههان  است. ولي آنچه اين ايستارها و تصورات ذهني رهبران را به ديگران معرفي مههي 

-اي از ايههن سههمت دهد، رفتارها و اقدامات رهبراني است که براي به اجرا در آوردن پههاره مي 

ههها در مقابههل ديگههران از خههود نشههان  آن   ها و يا کسب اهداف و دفاع از ها، اجراي نقش گيري 

دهند. هر عمل، در واقع برقراري ارتباط به شکل کنش و واکنش است که با عناصر قههدرت  مي 

کند و به شدت متأثر از قدرت و تاثيرگههذاري يههک کشههور بههر ديگههر  ارتباط مستقيمي پيدا مي 

ي يکههي از  (.  تصههميم گيههري در مههورد سياسههت خههارج 248: 1373کشورها است )هالستي، 

بزرگترين ابزارهايي است که يک کشور براي دستيابي به منافع ملي خود در اختيههار دارد. ايههن  

فعاليت سياسي براي همه ايالتها محسوب مي شود. بديهي است يک سياست خههارجي خههوب  
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که يک کشور را در تحق  منافع ملي خود و کسب جايگاه شايسته در ميان خيرخههواهي ملتههها  

د. از اين رو مطالعه سياست خارجي بخش مهمههي از مطالعههات بههين المللههي را  هدايت مي کن 

(.دانشمندان اتفاق نظر دارند که محيط داخلههي کشههور  Bojang, 2018: 54تشکيل مي دهد. ) 

مي گههذارد. کشههورها از نظههر انههدازه ، توسههعه  نيز از ماهيت و روند سياست خارجي آن تأثير  

اقتصادي داراي اقتصههادي متفههاوت و رژيههم سياسههي هسههتند. آنههها در نهادسههازي سياسههي و  

ساختارهاي اجتماعي ، توانايي هههاي نظههامي و اقتصههادي و فرهنهه  هههاي اسههتراتژيک خههود  

ش ملههي ،  همچنان داراي تفاوتهايي هستند. در همين راسههتا ، افکههار عمههومي ، تصههورات نقهه 

قوانين تصميم گيري و ويژگي هاي شخصيتي رهبران سياسههي از کشههوري بههه کشههور ديگههر  

 (. Bojang, 2018: 67متفاوت است . ) 

گههى  رفتار خارجى کشورها تحت تاثير پنج عامههل فههردي )ويژ  روزنا،   نظريه   در چارچوب 

شناسههى رهبههران تصههميم  ، ژنتيکههى و زيست شههناختى روان   هاى و خصوصههيت   شخصههيتى 

  گيرنده(،نهقشى)کارکردههاى اختصاصى هر واحد سههاختار(، حکومتى)بافههت سياسههى جامعههه 

هاى اجتمههاعى،  ، اقتدارگرا، باز، بسته و ماننههد آن(، جامعههه )ميههزان توانمنههدى دموکراتيک   نظير 

هاى انسانى و غير انسانى محههيط خههارجى  محيطى )جنبه   و متغيرهاى ( منزلت و موقعيت جامعه 

کشورى بايد بههه ايههن    هر   گيرد و در تهجزيه و تحليل سياست خارجى يک جهامعه( شهکل مى 

اى از  بينانههه و کههالن، بهههتوان درم جههامع و واقع  خرد  پنج عامل توجه نمود تا با تلفي  سطوح 

 .نمود   آن کشور حاصل   خارجى   سياست   روند 

 

 تاریخچه انرژی هسته ای ایران و شکل گیری برجام 

از اواخر جن  جهاني دوم مشخ  شد که فناوريهاي چرخههه سههوخت هسههته اي کههه بطههور  

خاص براي مقاصد نظامي توسعه يافته اند ، غني سازي و پردازش مجدد اورانيههوم،  پتانسههيل  

ي يک هدف دوگانه هسههتند و اگههر بههه  عمده اي براي کاربردهاي صلح آميز دارند اما ذاتًا دارا 

اي کههه سههازمان  درستي کنترل نشوند ، مي توانند به استفاده نظامي منحرف شوند. اولين مسئله 

  "مشکالت ناشي از کشع انرژي اتمههي "ملل متحد در بدو تأسيس مورد توجه قرار داده بود ،  

درت رسههيد ، برنامههه  بههه قهه   1979(. آيت اهلل خميني وقتي در سال  Carlson, 2016: 1بود. ) 

هسته اي را متوقع کرد. راه اندازي مجدد اين برنامه چند سال بعههد بههر دسههتيابي بههه فنههاوري  

هاي سانتريفيوژ اورانيوم از طري  شبکه هاي تکثير مستقر توسط بازرگانان اروپايي و پاکسههتان  

https://www.researchgate.net/profile/Alieu_S_Bojang
https://www.researchgate.net/profile/Alieu_S_Bojang
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آميز بوده اسههت  صورت گرفت.  ادعاي تهران مبني بر اينکه فعاليتهاي هسته اي آن کاماًل صلح  

، حتي روسيه ، شريک اصلي تالش هسته اي خود را راضي نکرد و شههوراي امنيههت سههازمان  

 ملل متحد مجموعه اي از تحريم هاي اقتصادي فزاينده فلههج کننههده را بههه تصههويب رسههاند ) 

Hecker,2014: 7 .)   يک گروه مخالع ايراني فاش کرد که برنامههه هسههته اي    2002در سال ،

   (IAEA) اين کشور بسيار گسترده تر از آنچه تهران قباًل به آژانس بين المللههي انههرژي اتمههي 

اعالم کرده بود مي باشد. ايران معتقد است که تمام فعاليتهاي هسته اي خود ، حتي آنهايي کههه  

ي انرژي هسته اي پنهان شده اند ، بههراي اهههداف صههلح آميههز در نظههر  قباًل از آژانس بين الملل 

گرفته شده اند و تواف  کرده است که تمام فعاليتهاي هسته اي خود را تحت حمايههت آژانههس  

(. ايران همچنههين بايههد  CIRINCIONE, 2006: 8-9  بين المللي انرژي هسته اي قرار دهد ) 

درباره تغييرات موجودي مواد هسته اي خود را به آژانس بين المللي انههرژي هسههته اي اعههالم  

 International Atomicکند و در صورت لزوم گزارش تغييرات موجههودي را ارائههه دهههد ) 

Energy Agency, 2003 .) 

و رويکرد ايران در رابطه بهها  تغيير مهمي در تلقي    1392انتخابات رياست جمهوري خرداد  

(.ايران و شش قدرت جهاني معروف بههه  464: 1394امور بين المللي برجا گذاشت)موسويان، 

بههه    2015ژوئيههه    14)چين ، فرانسه ، آلمان ، روسيه ، انگلسههتان و ايههاالت متحههده( در    5+    1

ر ازاي آن،  تواف  هسته اي تاريخي دسههت يافتنههد کههه برنامههه هسههته اي ايههران را محههدود و د 

هدف اصلي جلههوگيري از توسههعه فنههاوري  (. Masterson,2020:1 نظارت را افزايش دهند ) 

ايران براي ساخت بمب هاي اتمي بود. يکي از نتههايج حاصههله از ايههن توافهه  ، تحههريم هههاي  

اقتصادي که قبال توسط اياالت متحده )اياالت متحده آمريکا( ، اتحاديه اروپا )اتحاديههه اروپهها(  

حههذف    2016اي امنيت سازمان ملل متحد )برجام( اعمههال شههده بههود ، در آغههاز سههال  و شور 

 (. Argano, 2018:3شد) 
 

بررسی تأثیر پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ایران بر نظم منطقه ای غرررب یسرریا برری   

 براساس الگوی هالستی   2020تا    2000سال های  

 اعمال -1

خست مي توان منطقه غرب آسيادانست. ايران بههه  را در وهله ن  5+ 1محل تالقي منافع ايران و 

عنوان يک قدرت منطقه اي قابليت تاثير گذاري بر تحوالت غرب آسيا را دارد. نقش ايران بههه  

https://thebulletin.org/biography/siegfried-s-hecker/
https://issues.org/byline/joseph-cirincione
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عنوان يک قدرت منطقه اي از چند لحاظ قابل مالحظه اسههت. از لحههاظ ژئوپولتيههک جايگههاه  

و انساني تاثير گههذار، نقههش ويههژه    ايران در شمال خليج فارس و دارا بودن منابع انرژي، نظامي 

اي به اين کشور داده است. از سوي ديگر ايران با داشتن حکومههت شههيعي، داراي نفههوذ قابههل  

مالحظه اي در کشورهاي با جمعيت شيعه در غرب آسيا است. ايههن عوامههل باعههث شههده تهها  

 .ايران نقش تعيين کننده اي در امور منطقه غرب آسيا ايفا نمايد 

منطقه خغرب آسيا از جهاتي براي قدرت هاي بزرگ يا همههان کشههورهاي   از سوي ديگر 

نيز داراي اهميت مي باشد. اولويت نخست غرب آسيا براي کشورهاي بزرگ را بايسههتي   5+ 1

در سهم خاورميانه در منابع انرژي جستجو نمههود. کشههورهاي بههزرگ و صههنعتي عمومهها وارد  

جمهور پيشين امريکا بهها دکتههرين مقابلههه بهها  رئيس   "جری بوش "کننده نفت و گاز مي باشند. 

تروريسم به منطقه غرب آسيا لشگر کشيد. اسالم هراسي، محههور ايههن مبههارزه قههرار گرفههت و  

سمتامبر اوی گرفههت و اسههالم بههه عنههوان ديههن خشههونت از    11ايران هراسي نيز در پي حادثه  

 .سوي غرب معرفي شد 

المي ايههران در منطقههه بههه حههدي آشههکار  تأثير مستقيم برجام بر افزايش نفوذ جمهوري اس 

اي نظيههر ترکيههه بههه  اي ايران از جمله عربستان سعودي و رقباي منطقه است که مخالفان منطقه 

-اند؛ ترجيح مههي هاي متقابل نظامي خويش در محيط پيراموني افزوده مداخالت و ماجراجويي 

ايران همچنههان پابرجهها  هاي اقتصادي عليه جمهوري اسالمي دهند که انزواي سياسي و تحريم 

باشد تا تحوالت منطقه را در راستاي منافع خويش مديريت کنند. برجام پيامدهاي عميقههي بههر  

معادالت منطقه غرب آسيا به ويژه بر کشورهاي عضو شوراي همکاري خلههيج فههارس داشههته  

اي را بههه نفههع خههودش بههر هههم زنههد.  است. ايران از طري  برجام توانسته است موازنه منطقههه 

-اجرايي شدن برجام با همه تأثيرهاي مثبت اقتصادي و ژئوپليتيک آن براي ايران نزد سههعودي 

شود و ازهمين رو عربسههتان  اي قلمداد مي هاي منطقه ها بي ترديد يک باخت در صحنه معادله 

 توان نظامي خود را افزايش داده است. 

ت بارها تاکيد کههرد کههه  وزير خارجه ايران در سفر به کشورهاي قطر، کويت، عمان و امار 

نه تنها تهديدي براي کشههورهاي منطقههه نيسههت بلکههه    5+ 1تواف  هسته اي ايران با کشورهاي  

ثبات و امنيت بيشتر در خاورميانه ارمغان ايههن توافهه  بههراي کشههورهاي منطقههه خواهههد بههود.  

رادف  عربستان شطرنج سياسي خود را با ايران به گونه اي تعريع کرده است که برد ايههران متهه 

با باخت عربستان تعريع مي شود و امکان برد همزمان دو بازيگر در اين عرصه منتفي اسههت.  
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اين واکنش هاي منفي ذکر شده در قبال تواف  ژنو حاکي از افول جايگاه منطقههه اي عربسههتان  

 .پش از اين تواف  است 

ه تحههوالت  پيامد مثبت ديگر برجام، تقويت محور مقاومت است. با وجود اينکههه در نتيجهه 

پس از برجام بر روند قطبي شدن و پيچيدگي بيش از پيش معادالت استراتژيک منطقه افههزوده  

شده، اما نه تنها دورنماي کلي آن حتي به حد قبل از تواف  مههبهم و تيههره نيسههت، بلکههه بههراي  

جمهوري اسالمي ايران بسيار روشنتر از گذشته است؛ زيرا در آن شرايط بايههد شههاهد ضههعع  

زون و تدريجي موقعيت جمهوري اسالمي ايران به عنوان نقطه کانوني محور مقاومههت و  روزاف 

پيمانان و در مقابل تقويت روزافزون رقبا و دشمنان آن ها در منطقههه بههوديم، در حههالي کههه  هم 

:  1394اکنون جايگاه و مسير پيش روي ايران بهتر و همههوارتر از گذشههته اسههت )ميرحسههيني،  

تمام بازيگران منطقه خود را متأثر از نتيجههه برجههام ميداننههد، امهها واکههنش    (. در واقع، گرچه 12

همه آنها يکسان نبوده است. برخي از آنها، از جمله عربستان و اسرائيل به دليل نگرانيهايي کههه  

از شکلگيري نظم آينده منطقه به زيان خود دارند، تمام تالششان را به کار بسته انههد تهها باعههث  

گيههري جمهههوري اسههالمي ايههران از   قل مانع از اجراي کامل برجام و بهههره شکست آن يا حدا 

 نتايج آن شوند. 

 نقش های ملی -2

انقالب اسالمي ايران به حکومتي اسالمي منتهي شد که به قطههع رابطههه بهها آمريکهها بههه عنههوان  

به فاصههله   .( 21:  1379استکبار و نفي موجوديت رژيم صهيونيستي پرداخته است )سريع القلم،  

ند روز و چند ماه پس از پيروزي انقالب اسالمي بحث صدور انقالب به کشورهاي منطقههه  چ 

و ايجاد حرکت هايي همانند تظاهرات ضدشاه در ايران در کشورهايي چون عراق، بحههرين و  

عربستان حکومت هاي اين کشور را بههه وحشههت انههداخت و ايههن حکومههت ههها شههروع بههه  

(.جمهههوري اسههالم  1387اخههرای آن کردنههد)آقازاده،    سرکوب اسالم گرايان و شيعيان و حتههي 

ايران و الگوي انقالب اسالمي به عنوان تنها الگوي اسالمي اسههت کههه از يههک سههو بههه دنبههال  

  -و کشههورهاي دوسههت   -مانند چين و روسيه و غيههره   -ايجاد تعامل با کشورهاي غير معارض 

قابت و حمايت برخي از آنههها  به زعم ر   -و نيز کشورهاي اسالمي  -مانند عراق، سوريه و غيره 

و از سوي ديگر درصدد ايجا توازن بهها غههرب بههه    -از غرب مانند ترکيه، عربستان، قطر و غيره 

وسيله توسعه اقتصادي، سياسي و نظامي خود است تا به جاي اجبار به تغيير سههاختار هههويتي  

گههوي انقههالب  خود، به تثبيت خههود در سههاختار ژئههوپليتيکي منطقههه اي و جهههاني بمههردازد. ال 
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اسالمي ايران به واسطه شکل دهي به محور مقاومت در برابر کشورهاي غربي و متحههدانش و  

نيز فعال سازي ظرفيت هاي اعتراضي مسلمانان و به ويژه شيعيان، سههبب شههکل گيههري يههک  

هارتلند فرهنگي منطب  بر هارتلند)سرزمين قلب( انرژي در جهان شده است کههه هههم از نظههر  

تي و هم از نظر مادي و منافع در منطقههه و جهههان، غههرب را بههه چههالش کشههيده  معنايي و هوي 

هاي بههزرگ عمههاًل  (.پس از پيروزي انقالب، غرب و قدرت 96: 1392است )رشيدي و متقي، 

امتياز حضور و دخالت مستقيم در جريان مسائل داخلي ايران را از دست دادند و در اين ميههان  

( بهها ايههن  18: 1386دت تحت تأثير قرار گرفتند. )محمههدي، اي نيز به ش حتي بازيگران حاشيه 

هاي ناشههي از  اوصاف واکههنش امريکهها و غههرب در مقابههل ايههن قههدرت نوظهههور و شکسههت 

طلبانه  جويانههه و سههلطه ها و اقدامات مداخله ها و عملکرد آن، طيع وسيعي از سياست سياست 

امريکا از عراق در جنهه  تحميلههي،    هاي ايران، رويداد طبس، پشتيباني نظير بلوکه کردن دارايي 

 (. 8: 1388گيرد )اطاعت،  و ... را در بر مي 

 اهداف -3

اختالف هسته اي ايران با غرب و ابعاد مختلع آن اساسي ترين موضههوع سياسههي جمهههوري  

اسالمي ايران طي سالهاي اخير بوده است و از جنبه هاي مختلع منافع ملههي ايههران را تحههت  

در اين راستا ، نحوه برخورد آمريکا ، به عنههوان يههک سيسههتم هژمونيههک   .تأثير قرار داده است 

بر اين اساس ، همزمههان بهها آغههاز پيشههنهاد پرونههده   .بين المللي ، از اين مسئله بسيار مهم است 

هسته اي ايران در جوامع بين المللي ، ايجاد بحران توسط دولت اياالت متحده در دستور کههار  

( حفظ ساختار قدرت در سيستم بين الملل توسط اياالت  Haghgou, 2017: 1)  .قرار گرفت 

متحده نيازمند برخورد شديد با جمهوري اسالمي ايران به عنوان مهمترين مدل است. بههر ايههن  

ايههران بايههد  "و    "مارم جمهوري اسالمي ايران به عنوان يک کشور انقالبههي "اساس ، تأکيد بر  

ه اي در جايگههاه مقامههات آمريکههايي پيههدا کههرده  جايگاه ويژ   "مانند يک کشور عادي رفتار کند 

است. در نتيجه ، سياست خارجي ايران )مقاومت منطقه اي و سياسههت هسههته اي( بههه عنههوان  

يک رفتار غيرواقعي و غير عادي نشان داده مي شود. انرژي هسته اي يک صنعت بين المللههي  

سيع مي توان بهره بههرداري  است که در عين حال به صورت بومي نيز از اين منبع در مقياس  و 

( چند کشور معدود ادعا مي کنند کههه ايههران بههه دليههل دارا بههودن  147: 1386کرد.)حاتمي راد: 

ذخائر غني نفت و گاز نيازي به بهره برداري از انرژي هسته اي ندارد و از اينرو اسههتدالل مههي  

ت. )غريب آبههادي،  کنند که هدف ايران از پيگيري فناوري هسته اي، توليد سالح هسته اي اس 
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اي  تواند با اتخاذ رويکههردي منطقههه (.ديملماسي دفاعي جمهوري اسالمي ايران مي 138756-78

هاي بنيههادين جمهههوري اسههالمي ايههران در  المللي( در دفاع از ارزش )و در صورت امکان بين 

 (. 1393کند.)آجيلي،  هاي خارجي، نقشي برجسته مي تعامل با سياست 

اي، مههانع جنهه  اسههت ولههي  اور است که بازدارندگي نظههامي هسههته امروز جهان بر اين ب 

الملههل، امههروز  هاي روابههط بين ضامن بقا نيست. لذا در عصههر تحههول مفههاهيم و تکثههر نظريههه 

»بازدارندگي« مفهومي وسيع المنظر و کثيراالبعههاد شههده و ديگههر محههدود بههه ابعههاد نظههامي و  

گري و  راي رفههع تهديههد و مقابلههه بهها مداخلههه اي نيست. بازدارندگي، به مفهوم توانايي بهه هسته 

گرايي قدرت هژمون، امروز عالوه بر توانمنههدي و اقتههدار نظههامي، نيازمنههد حاکميههت  يکجانبه 

هاي قههدرت نههرم و  گيههري از مؤلفههه مردمي با اقتصادي پويهها و مقههاوم همههراه بهها توانههايي بهره 

اعي جمهوري اسههالمي  (. سياست دف 1397هاي ديملماتيک است)قاسمي،  بخصوص توانمندي 

کننده منافع ملي و برآورنده اهداف ناشي از آن در مقابله با ساير واحدهاي ملههي و  ايران، تأمين 

 (. 4: 1393المللي است.)خبيري،  هاي بين يا سازمان 

 سمتگیری -4

سمتگيري ايران در مسئله ي هسته اي در غرب آسيا مبتني بههر اسههتراتژي اتحههاد و ائههتالف بهها  

سو و دوست است. هرچند با ساير کشورها نيز خواستار اتحاد  و ائتالف اسههت  کشورهاي هم 

ليکن از نظر کشورهايي مانند عربستان روند تحوالت منطقه اي بيانگر اين واقعيت اسههت کههه  

ايران درصدد است به قدرت برتر منطقه اي تبديل شده و ضمن مخالفت با حضههور نيروهههاي  

آيد. در اين راستا، فعاليت هاي ايران محههور عمههده نگرانههي  فرامنطقه اي درصدد ايفاي نقش بر 

کشورهاي عربي و غربي را فراهم کرده اسههت. ايههن عوامههل شههامل مسههئله هسههته اي ايههران،  

افزايش توانمندي هاي نظامي و موشکي و نيز مداخله ايران در امور داخلي کشورهاي منطقههه  

الخ  دولت هاي خلههيج فههارس بهها  مي شود. داليل مخالفت دولت هاي منطقه غرب آسيا با 

 برنامه هسته اي ايران را مي توان چنين برشمرد: 

ترس از قدرتمند شدن ايران و به ظعم خود، تغيير موازنههه قههوا در منطقههه. آنههها بههه   -

صراحت مي گويند که ايران هسته اي براي منطقه خطرنام است و منطقه را به رقابت هههاي  

 هسته اي مي کشاند. 

ني از آسيب هاي زيست محيطههي اسههت. آنههها مههدعي هسههتند کههه  دليل ديگر نگرا  -

نيروگاه اتمي بوشهر در صورت بروز هر حادثه غيرمنتظره سبب بروز تشعشههعات هسههته اي  
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خطرنام خواهد شد و اين امر بر محيط زيسههت، آب دريهها و هههواي منطقههه اثراتههي جبههران  

هاي عههرب خلههيج  ناپذير خواهد گذاشت و آسيب هاي آن به طههور مسههتقيم شههامل کشههور 

 فارس خواهد شد. 

مسئله ديگر، اختالف بر سر دخالت ايران در امور داخلي کشورهاي منطقه از جمله عههراق  

است. سقوط صدام نظم گذشته را در عراق فرو ريخت و هههر يههک از بههازيگران منطقههه اي و  

ز امريکهها  فرامنطقه اي درصدد برقراري نظم مورد نظر خود در اين کشور بوده اند. صرف نظر ا 

در بين کشورهاي منطقه رقابت جدي بين ايران و عربستان جهت شکل دهي مناسب به رونههد  

اوضاع عراق بوده است. روي کار آمدن دولت شيعي در عراق، موجب ناخرسههندي عربسههتان  

( بنابراين با بروز تحههوالت جديههد سياسههي در عههراق و  325:  1389شده است. )نادري نسب،  

گاه و اهميت منطقه اي ايران افزايش پيههدا کههرده اسههت. بههر ايههن اسههاس،  منطقه بي ترديد جاي 

حمايت از دولت مرکزي عراق و کمک به آن براي کنترل ناامني و بي ثباتي و مههديريت تههنش  

هاي قومي و مذهبي، حمايههت از وحههدت و حفههظ يکمههارچگي و تماميههت ارضههي عههراق و  

موجود بر اساس قانون اساسي عههراق    مديريت متعادل گرايش ها و اختيارات واحدهاي فدرال 

و نيز واحدهايي که احتمااًل در آينده شکل خواهند گرفت، در کانون سياسههت خههارجي ايههران  

( امريکهها سههعي دارد ايههران را در  4:  1386در قبال عراق پههس از صههدام قههرار دارد. )واعظههي،  

ني از ايران سههوق داده  کشورهاي عربي، جايگزين اسرائيل کند يعني نگراني از اسرائيل به نگرا 

شود. به همين خاطر اين کشورها در مقاطع مختلع زماني و همگام با اياالت متحههده و سههاير  

امنيتههي بههر ايههران و در صههورت   -کشورهاي غربي بر ضههرورت افههزايش فشههارهاي سياسههي 

مقاومت ايران، بر ارتقاي فناوري هسته اي، ديملماسي زور و اجبار و تهديههد بههه بههه کههارگيري  

( از  61:  1386يروي نظامي ائتالف غرب عليه ايران تأکيد داشههته انههد. )دهقههاني فيروزآبههادي،  ن 

به بعد، تالش ايران براي دستيابي به فناوري صههلح آميههز هسههته اي و در کنههار آن   2006سال 

افزايش تهديدات و مخالفت هاي غرب با اين اقههدام، فضههايي را ايجههاد کههرده کههه بهها هههراس  

بازار خديد تسليحات نظامي به وسيله اعراب را تشديد کههرده اسههت. يکههي  آفريني هاي غرب  

از اهداف ايران هراسي فروش تسليحات به کشورهاي منطقه و ايجههاد رونهه  اقتصههادي بههراي  

کشورهاي غربي است که در اين خصوص افزايش قيمت نفت نيههز محههرم ايههن اقههدام بههوده  

 ( 28و    19: 1388است. )روحاني،  
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قدرت هاي غربي به ويژه امريکا در خصوص تخاصههم و مقابلههه گرايههي  در واقع رويکرد 

  -عليه ايران و اقداماتي که تحت عنوان ايران هراسي مطههرح اسههت بههر سياسههت هههاي نظههامي 

امنيتي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس اثر گذاشته است. امريکا و هههم پيمانههان  

واقعي از قدرت بازيگر رقيب يعني ايههران  غربي آن با قدرت سازي مجازي و ايجاد تصوير غير 

و توسعه توانمندي ها به طور همزمان آسيب پههذيري هههاي بههازيگر را افههزايش داده و نتيجههه  

کاربرد اين سياست، ايجاد تصوير مجازي از تهديد مورد نظر است و نکتههه اينکههه کشههورهاي  

و با دولههت  عربي و بخصوص کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس در اقدامي همس 

(در  244:  1391هاي غربي، مواضع آنها را تقليد و تکههرار مههي کننههد)ملک محمههدي و داودي،  

اي جمهوري اسالمي ايران بههه  باشد، برنامه هسته حالي که خاورميانه صحنه تحوالت مهمي مي 

المللي مورد چالش قرار گرفته و در اين خصههوص اسههرائيل  عنوان يکي از موضوعات مهم بين 

تواند کشههور  اي ايران جدا از آنکه مي دار است. از آنجا که توانمندي هسته لي را عهده نقش فعا 

اي انحصههاري  تواند به برتري هسههته اي سازد، به طور بالقوه مي را وارد باشگاه انحصاري هسته 

دهد، نوعي حس رقابت در سران اسههرائيل در قبههال ايههن مسههاله  اسرائيل در خاورميانه خاتمه 

است . ائتالف خليج فارس متشکل از شش کشور حاشيه جنههوبي خلههيج فههارس   بوجود آمده 

بر ضد ايران تشکيل شههده بههود، تهها پههيش از حملههه    1980است و با هماهنگي آمريکا در دهه  

، به علت بهبود نسبي روابط سياسي ايران و کشههورهاي حاشههيه  2003آمريکا به عراق در سال 

بههه بعههد در    2003ولي با تحههوالت سههال هههاي    خليج فارس، دچار ضعع و سستي شده بود. 

عراق که بموجب روي کار آمدن حکومتي با اکثريت شيعه براي نخسههتين بههار در تههاريخ ايههن  

کشور شد، موجب ناخرسندي شديد کشورهاي سني عرب منطقه گرديههد و بههزرگ نمههايي و  

... سبب شههد تهها  خطرنام جلوه دادن برنامه صلح آميز هسته ا ي ايران از سوي آمريکايي ها و  

 (. 601:  1384مجددًا روحي تازه در کالبد اين ائتالف نيمه جان دميده شود )امامي،  

مقابله با نفوذ و بسط ايدئولوژي ايران در خاورميانه از اهميت ويژه اي در نزديکي هرچههه  

بيشتر اياالت متحده وعربستان برخوردار است. افزايش عم  اسههتراتژيک ايههران در خاورميانههه  

الخ  در يمن و سوريه برخالف منافع اياالت متحده ،ضد امنيت رژيههم صهيونيسههتي و در  با 

نهايت خطري است در جهت ادامه حيات عربستان.دولت جديههد ايههاالت متحههده در راسههتاي  

مقابله با ايران که خطري بههالقوه بههراي شههرکاي منطقههه اي آن بههه حسههاب مههي آيههد بوسههيله  

سم پروري ايران، سعي در ايجههاد ائههتالف منطقههه اي عليههه  بازتعريع تهديد تروريسم و تروري 
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ايران دارد.در مقابل وضعيت آنارشيک نظام بين الملل بعنوان مهمترين ويژگي اين نظام باعههث  

تالش عربستان براي جستجوي امنيت از طري  ايجاد ائتالف راهبردي با قدرت هههاي بههزرگ  

تحده بدليل ناتواني در آغاز جن  جديههد  (.  در سالهاي اخيراياالت م 1396شده است )اسدي،  

به منظور پيشبرد اهداف خود به جن  هههاي نيههابتي روي آورده اسههت. جنهه  يمههن يکههي از  

ايران در يمن، توسههط     شدن ايدئولوژي    جن  هايي است که بدين منظور براي مقابله با حاکم 

منههافع مشههترم ايههن دو  عربستان سعودي اتفاق افتاد. با مراجعه به استراتژي اياالت متحههده و 

مقابلههه بهها نفههوذ ايههران در جههاي جههاي   کشور در منطقه، مهم ترين هدف اين جنهه  )يمههن( 

خاورميانه و جلوگيري از حاکم شدن ايدئولوژي ايران در منطقههه اسههت. يمههن سههتون فقههرات  

امنيت ملي عربستان محسوب مي شود و اگر هر تغييري در محيط سياسي يمههن اتفههاق بيفتههد  

 (. 1396تغييرات را به عربستان تحميل مي کند )التيامي نيا، عزيزآبادي و تاجيک ،  يقينا آن  

 

 منطقه غرب یسیا  اقدامات هماهنگ یمریکا باترکیه،اسراییل و عربستان در  

دولت به رهبري بنيامين نتانياهو اولويت هاي خود را بر روي سه عامل اصلي تعيين مههي کنههد:  

. ، تقويت قدرت نظامي اسرائيل ، و بههه چههالش کشههيدن  مخالفت با ظهور يک کشور فلسطين 

(. ترکيه اولين کشور با اکثريت مسلمان بود که بههه  Dentice, 2019 ) .اهرم ايران در غرب آسيا 

طور رسمي کشور اسرائيل را به رسميت شناخت ،  تنها يک سال پس از اعالميه دولت يهههود  

به ترکيههه بههود. همکههاري هههاي نظههامي ،   (. اسرائيل تأمين کننده مهم اسلحه 1949مارس    28) 

استراتژيک و ديملماتيک بين ترکيه و اسرائيل توسط دولت هاي هر دو کشور در اولويت قههرار  

گرفته است که نگراني هاي مربوط به بي ثباتي هاي منطقه اي در غرب آسيا را به اشترام مههي  

بههه دنبههال دسههتيابي بههه    هراسههان مههدعي هسههتند کههه ايههران ايران   (. Zvi Bar'el, 2009گذارد) 

اي است تا در برابر اسراييل ه دشههمني کههه  هاي کشتار جمعي خصوصا تسليحات هسته سالح 

 (. 11: 1398از قبل به اين تسليحات دسترسي دارد ه از خود دفاع کند )عابدي،  

تضاد بنيادين آمريکا با ايران، موضوع اسراييل است و حتههي از لحههاظ متههدلوژيک در وزن  

يرها ي دخيل در تقابههل ايههران وآمريکهها، موضههوع اسههراييل و امنيههت اسههراييل بههه  گذاري متغ 

(. در  15-14:  1381درصد مشکل را تشکيل مي دهد)سريع القلههم،  80صورت کمي نزديک به  

نگاهي ديگر پروژه ايران هراسي عربي با توجه به موضوع اختالف بين شيعه و سني با هههدف  

عربي سني مذهب منطقه تحت عنوان خطههر گسههترش  ايجاد رعب و ترس در ميان کشورهاي  
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قدرت تشيع با محوريت ايران و همچنين اثرپذيري از تبليغات سههنگين و احسههاس خطههر در  

برابر گسترش و نفوذ شيعه، از سوي دولتمردان کاخ سفيد و سههران رژيههم صهيونيسههتي دنبههال  

بي فراهم مي کند تهها از  مي گردد و همين مسئله زمينه مسابقه تسليحاتي را براي کشورهاي عر 

اين رهگذر مجتمع هاي تسليحاتي و نظامي آمريکا از رون  کاري برخههوردار گردنههد. )جنهه   

  2020(. بر اساس تواف  برجام، تحريم تسليحات سبک ومتعارف ايران در سههال  5: 1389نرم، 

هاي  هههم قطعنامههه   2025و در سههال    2023سههال    و تحريم تسليحات سههنگين و موشههکي در 

هاي فصل هفتمي بودند ديگر قابليت بازگشههت  ن سازمان مل عليه ايران که عمدتا قطعنامه پيشي 

دهند. بنابر اين نتانياهو با برجسته سازي تهديد موشکي ايههران سههعي مههي  خود را از دست مي 

(. نتانياهو در ديدار با جان بولتههون ،  4-3:  1398)محمدمراد،  .کند که اين تحريم ها تمديد شود 

، ترامپ را به خاطر کنار گذاشههتن     2018 نيت ملي اياالت متحده در اواسط ماه اوت مشاور ام 

تقدير کرد. در همان جلسه ، نتانياهو ادعههاي مههورد عالقههه و بههي    "وحشتنام "تواف  هسته اي  

مسير ايران را بههه سههمت بمههب مسههدود نکههرده  "اساس خود را تکرار کرد که تواف  هسته اي  

 ,Meir ) ."ر ايران را به يک زرادخانه هسته اي همههوار کههرده اسههت مسي "، اما در واقع    "است 

( اسرائيل ايران را به دليل برنامه هاي هسته اي و موشکي ، حمايت از گههروه هههاي  14 :2018

خشن ضد اسرائيل در منطقه و فراخوان هاي مکرر براي نابودي کشور يهههودي ، يههک تهديههد  

ضاي به چالش کشيده شدن برجام و نقهه   (. در ف DEITCH, 2018: 6 )   .وجودي مي داند 

آن توسط اياالت متحده امريکا، بازيگراني همچون عربستان سعودي، امارات متحههده عربههي و  

 ,O’Connor رژيم صهيونيستي از اين تصههميم دولههت ترامههپ بههه شههدت اسههتقبال کردنههد) 

س نشههان  (. بازديد گسترده مقامات ارشد اسرائيل به کشورهاي عربي حاشيه خلههيج فههار 2018

بهها اسههرائيل دارد. رقابههت خههارجي ايههران و    "دوسههتي "از عجله کشورهاي خليج فارس براي  

عربستان در بستر دو مکتب مذهبي متفاوت به لحاظ متني )شيعه و اهههل سههنت( وقههوع يافتههه  

است. دو کشور به شکل بنيادي در موضوع مذهبي اختالف نظر دارند. عربستان خود را داعيههه  

مي پندارد و حمايت از شبه نظاميان اهل سنت از جمله داعش يا القاعههده در    دار جهان اسالم 

بحران هاي خاورميانه و شمال آفريقهها از جملههه اقههدامات ايههن کشههور در ايههن زمينههه اسههت.  

 (Commins, 2014: xvi ) 

 

 



151 

 

 

 

 

تأثیرمسأأه   بررسی 

جمهأرری هست  ای 

اسأأیمی ااأأرا  بأأر 

منطق  غرب نظم  ای 

-2000آسأأأأأأی   

2020) 

 در غرب یسیا   .ا.ایران استراتژی تدافعی در دکتری  هسته ای ج 

چالش هاي موجود در محيط امنيتي دولت جمهوري اسههالمي  بسياري از تحليلگران با بررسي  

ايران، سياست اين کشور در جهت سازش ناپذيري هسته اي را ناشي از محاسبات عقالنههي و  

در جهت تالش براي ايجاد بازدارندگي عليه تهديدات موجود و يا تهديدات در حههال ظهههور  

ين ديدگاه به تجربههه تههاريخي مقامههات  منطقه اي عنوان مي کنند . در همين راستا معتقدان به ا 

دولت ايران در جن  با عراق اشاره کرده و بيان مي کنند که مقامات دولت جمهوري اسههالمي  

ايران با کسب تجربه هاي عيني از اين جن ، واقع گرايههي و حفههظ امنيههت را در دسههتور کههار  

آن بههه تهديههدات    خويش قرار داده و سياست هاي هسته اي ايران را ناشي از واکههنش طبيعههي 

منطقه اي و در راستاي بازسازي قههدرت هسههته اي ايههران را ناشههي از واکههنش طبيعههي آن بههه  

تهديدات منطقه اي و در راستاي بازسازي قدرت ملي و ارتقههاي سياسههت هههاي دفههاعي ايههن  

محيط منطقه اي غرب آسيا ، محيطههي نههاامن اسههت کههه داراي ويژگههي هههاي    . کشور مي دانند 

متخاصم و غير قابل اعتماد، فقدان اتحاد با قدرتي بزرگ، وقههوع پههنج جنهه   چون: همسايگان  

سال و نهايتًا در برگرفتن قدرت هاي هسته اي همچههون اسههرائيل اسههت و    25مهم در کمتر از  

دقيقًا به سبب همين شرايط است که جمهوري اسالمي ايران بههه ناچههار بايسههتي بههراي تههأمين  

ي آورد. جمهوري اسالمي ايران در زمره کشورهايي اسههت  امنيت خود به بازدارندگي مؤثر رو 

بخشههي  اي خود در سالهاي بعد از پيروزي انقالب اسههالمي را بههر اسههاس الهام که نقش منطقه 

بايست متکي بههر  امنيتي ايران مي  تعريع کرده است. بنابراين طبيعي است که ديملماسي دفاعي  

عامل سازنده بهها جهههان باشههد. ايههن در حههالي  جانبه، عناصر قدرت نرم و در ت بازدارندگي همه 

  المللي و رويدادهاي گسههترده در محههيط منطقههه است که تحوالت گوناگون در سطح نظام بين 

سههازد کههه  استراتژي بازدارندگي را مطههرح مي غرب آسيا و همچنين تهديدات نامتقارن، نوعي 

ضمن دارا بودن موازنه عقلي و ديني، ترکيبي از ايههدئولوژي، پراگماتيسههم و عقالنيههت بههوده و  

 (. 54:  1396دهد )مرسلي،  سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را سرلوحه خود قرار مي 

راي اهميههت  آنچه در منطقه غرب آسيا براي بازدارنههدگي در سياسههت هسههته اي ايههران دا 

اي بودن رژيم صهيونيستي است که بههه  باشد، نخست حضور آمريکا در منطقه و دوم هسته مي 

دليل رابطه خصومتي هر دو با ايران عمال منطقههه را بههه درون حههوزه بازدارنههدگي ايههران وارد  

 و  عنوان کشور سامان دهنده به نظم غرب آسيا، با دارا بودن توان نظههامي بههاال سازد. ايران به مي 

قدرت نرم در منطقه که سبب شده قاطبه مسلمانان از وضعيت انههزوا بههه نيروهههاي تأثيرگههذار  
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منطقه تبديل شوند؛ طبيعي است که خواهان قدرت براي ثبات سياسي و پايداري خههود باشههد.  

اي دارد،  امروزه دولت قدرتمند دولتي نيست که تنها نيروي نظامي گسترده متعههارف يهها هسههته 

هههاي  هاي نظامي و اطالعاتي در خاری از مرزهههاي کشههور و توسههط گروه ر توانايي ب بلکه تکيه 

توانههد صههاحب  شود. که ايران در اين زمينههه نيههز مي ترين ابزار قدرت محسوب مي مدافع، مهم 

 .قدرت بازدارنده در منطقه باشد 

 

 اعمال سیاستهای تنش زای ایران در منظقه غرب یسیا 

 و  ژئوپوليتيههک  موقعيههت  دليههل  بههه  و  مسههتقل  و  آزاد  کشوري  ن عنوا  به  ايران  اسالمي  جمهوري 

 تفکههر  صههدور  .است  بوده  تاثيرگذار  المللي  بين  و  اي  منطقه  تحوالت  در  همواره  ژئواستراتژيک 

 و  علمههي  هههاي  پيشههرفت  و  خودکههامگي  و  اسههتبداد  اممريههاليزم،  ،  اسههتعمار  با  مبارزه  و  مقاومت 

 در  ش  .ه  1357 اسالمي  انقالب  و  نفت  صنعت  شدن  ملي  مشروطه،  نهضت  نيز  و  تکنولوژيک، 

 سههطح  در  اي  هسههته  بحههران  مههديريت  و  تحميلي  جن   در  ساله  هشت  مقاومت  و  داخلي  بعد 

 راسههتا،  ايههن  در   .است  ها  آفريني  نقش  اين  تاريخي  و  بارز  هاي  نمونه  از  المللي  بين  و  اي  منطقه 

 پههس  را  آسههيا  غرب  اسالمي  برخي کشورهاي  ،  عيني  و  عملي  شکل  به  ايران  اسالمي  جمهوري 

 آزاد  انههرژي  و  داده  سههوق  گرايههي  هم  سوي  به  ه و  کرد  خاری  سکون  و  انزوا  از  سده  چندين  از 

 هههاي  جنههبش  و  ها  جريان  خيزش  و  تحوالت  ي  همه  ي  موتور محرکه  عنوان  به  را  آن  ي  شده 

 توانههايي  و  حقوق  و  ح   به  نسبت  را  آسيا  غرب  ويژه  به  منطقه  مسلمان  و مردم  درآورده  اسالمي 

و   اسههتعمار  غههول  بههودن  ناپههذير  شکسههت  طلسههم  ديگههر  سوي  از  . است  ه  کرد  آگاه  هاي خود 

 ملههت هههاي  بههه  را  نفههس  بههه  اعتمههاد  و  جسههارت  ،  خود  مسأله  اين  و  ه  کرد  ابطال  را  اممرياليسم 

 ،  خود  تثبيت  و  توسعه  ظهور،  فرآيند  در  چنين  هم   .است  بازگردانده  آسيا  غرب  ويژه  به  مسلمان 

 بههه  کنههوني  شههرايط  در  و  اسههالمي  بيداري  توسعه  و  پايداري  حيا، ا  فردي در  به  عامل منحصر  به 

 هههاي  ملههت  . اسههت  ه  شد  تبديل  آسيا  غرب  ي  منطقه  در  اسالمي  گرايي  ندهي هم  سازما  مرکز 

شههعارهاي   و  شههعائر  اسههالمي،  جوامههع  مههردم  مههتن  از  متههأثر  فعال  هاي  جريان  و  مسلمان منطقه 

 و  اند  خود پذيرفته  مبارزاتي  اساسي  اصول  عنوان  به  را  ايثار  و  شهادت  جهاد،  مانند  ايران  انقالبي 

 بهها  و  استناد  با  اسالمي  جنبش هاي  عنوان  تحت  بزرگ  و  کوچک  سازماني  و  منسجم  هاي  گروه 

 ههها  جنههبش  اين  .اند  شده  ظاهر  بين المللي  و  اي  منطقه  ملي،  محلي،  سطح  در  اسالم  ه  ب  اعتقاد 

 ديگههر  کشورهاي  توجه  کانون  در  ت شد  به  مند هستند  بهره  نيز  خود  جوامع  مردم  حمايت  از  که 
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اراده   بههر  تکيههه  بهها  جمعي  آگاهي  يک  عنوان  به  يا  آس  غرب  ي  منطقه  گرايي  هم   .اند  گرفته  قرار 

 تبههديل  شرايط کنوني  در  ايران  جمهوري اسالمي  مديريت  تحت  اصيل  اسالم  از  متأثر  و  عمومي 

ت. اين هم گرايههي  اس  ندهي شده  ساما  سياسي  ي  ايده  يک  قالب  در  و  شده  سياسي  رفتار  يک  به 

مرحله تکاملي را پشت سر گذاشته و به عنوان يک مدل سياسي رخ نمههوده اسههت. معههادالت  

منطقه اي در حرکت رو به جلوي خود هم سههو بهها منههافع و مصههالح اسههالم و جنههبش هههاي  

اسالمي و کاماًل در تضاد با برنامه ها و آرمان هاي قدرت هاي غههرب در حههال رقههم خههوردن  

له ، خود باعث تغيير موازنه ي قدرت به نفع کشورها و جنبش هههاي اسههالمي  است . اين مسأ 

ميان ه رو با پشتوانه ي فرهنگي جمهوري اسالمي شده است. جبهههه بنههدي فکههري جديههدي  

ميان جريان هاي اصيل اسالمي با آمريکا و جريان هاي وابسههته بهها آن تشههکيل شههده و غههرب  

مرحله ي سرنوشت سههازي از هههم گرايههي قههرار   آسيا را در قالب يک قيع ژئواستراتژيک در 

 داده است 

در دنيايي که رقابت در آن لجام گسيخته است ، کشورها به تنهايي قادر به دست يههابي بههه  

اهداف استراتژيک خود نيستند و چاره اي جز پيوسههتن بههه اتحادهههاي اسههتراتژيک منطقههه اي  

فههع تهديههد هههاي امنيتههي و حصههار  ندارند. از مهم ترين همکاري هاي مشترم ، اتحاد براي ر 

هايي است که در مسير پيشههرفت و توسههعه اعضههاي اتحاديههه قههرار دارد. بههه عبههارت ديگههر،  

آميختگي وصع ناپذير فرهنگي، اطالعاتي و اقتصادي کشورها شرايطي را پديد آورده اسههت،  

بههه آسههاني  که وضعيت امنيتي آن ها نيز بر يک ديگر تأثير نموده و ناامني يک کشور مي تواند  

بههر اسههاس نظريههه بههري بههوزان و اهميههت يههافتن    .کشور هاي همسايه و منطقه را ناامن نمايد 

مجموعه هاي امنيتي در هر منطقه از جهان، جمهوري اسالمي ايههران بههه عنههوان بههزرگ تههرين  

کشور منطقه ي غرب آسيا با داشتن پتانسيل هايي مانند منابع نفت و گاز، جم عيت نسبتًا بههاال  

ت خام، دسترسي به دريا هاي آزاد و استراتژيک جهان ماننههد خلههيج فههارس، دريههاي  و وسع 

عمان و هم چنين درياي خزر و در نهايت مولفه هاي قدرت نرم مانند توان باالي ايههدئولوژي  

اسالمي در حمايت از مستضعفين و کشورهاي ضعيع منطقه مي تواند به عنوان يههک کشههور  

آسيا تاثير گذار باشد و رونههد هههم گرايههي را در منطقههه  محوري در تحوالت کشورهاي غرب  

 غرب آسيا تقويت کند. 

 حکههام  سياسههي  مواضههع  در  ،  آسههيا  غههرب  منطقه  در  شيعيان  يابي  قدرت  از  از طرفي ترس 

 کمههک بههه  حرمههت  فتههواي  . است  يافته  نمود  القاعده  رهبران  و  وهابي  علماي  فتواهاي  عرب و 



154 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

دوره دوازدهطططط   

شماره اول  شططماره 

پ طططاپه  وططط  و 

  1401 وارم  بوار  
 
 
 

 شههاه  نيههز نگرانههي  و  عربسههتان  هاي  مفتي  و  زهر اال  علماي  توسط  روزه  33 جن   در  اهلل  حزب 

 پنهههان  وحشههت  ايههران بيههانگر  اسالمي  جمهوري  محوريت  با  شيعي  هالل  گيري  شکل  از  اردن 

 اسالم  علماي  جهاني  اتحاد  که رياست  قرضاوي  يوسع  .است  واقعيت  اين  از  عرب  هاي  رژيم 

 همههه  وي  .نصههارا هسههتند  و  يهههود  از  کههافرتر  و نصيريه  علويون  که  :کرد  اعالم  دارد  عهده  به  را 

 مفتههي  ايههن  .فراخوانههد  سههوريه  نظههام  مقابههل  در  جنهه   و  به سههوريه  رفتن  به  را  عالم  مسلمانان 

 و  الشههيطان  حههزب  » سههه  و  سي  جن   در  مقاومت  از  حمايتش  و  را خواند  اهلل  حزب  تکفيري، 

بههراي   چنههين  ( ايشان هههم 1390)القرضاوي،   دانست  بصيرت  عدم  از  ناشي  را  روزه   « الطاغوت 

 آن  دليههل  خههورده و  تأسع  کرده  صرف  ديگر  يک  به  سني  و  شيعه  شدن  نزديک  راه  در  که  ي وقت 

 مههي  ايرانيههان  ندارنههد زيههرا  مشههترکي  وجههه  هيچ  مذهب  دو  اين  که  است  کرده  بيان  گونه  اين  را 

 ( 1392)القرضاوي،   ببلعند  را  سّنت  اهل  تمام  خواهند 

 بههين  مشههترم  ي  رابطه  يک  وان عن  به  استراتژيک  در جريان اين تحوالت از انجاييکه اتحاد 

 بمنظههور  جانبههه  چنههد  و  دوجانبههه  سههازگار  اهداف  به  بخشيدن  تحق   هدف  با  کشور  چند  يا  دو 

 کشههور  چند  يا  دو  ميان  هميارانه  ترتيبات  عنوان  به  و  است  مشکل  تنهايي  به  ها  آن  به  يابي  دست 

شورهاي منطقههه  بين ک  مشرم  منافع  وسيله  به  آنها بوجود آمد که  رقابتي  موقعيت  پيشرفت  براي 

 (Johansson , 2008 ) ماننههد  مههي  بههاقي  مستقل  حال  عين  در  و  اتحاد  واقع  گرديد در  حاصل 

 اهههداف  از  اي  مجموعههه  پيدايش  براي  است  کشور  چند  يا  دو  بين  اي که  نامه  تواف   استراتژيک 

 مشههارکت  :است  استوار  مبنا  سه  بر  استراتژيک  اتحاد  در اين راستا  . شوند  مي  متحد  تأييد  مورد 

 دو  حههداقل  وجههود  غيررسههمي،  صورت  به  چه  و  قراردادي  و  رسمي  صورت  به  چه  شرکاء  بين 

 در  اسههتراتژيک  اتحههاد  منطقههه   1391 ) نوين  مديريت ( استراتژيک  اهداف  به  دستيابي  شريک، 

 بههر  تنههها  نههه  خاورميانههه  ي  منطقه  در  آينده  هاي  بازي  که  گردد  مي  بر  واقعيت  اين  به  آسيا  غرب 

 . پههذيرد  مههي  صههورت  ههها  نقههش  و  نفوذ  هاي  حوزه  تثبيت  براي  بلکه  است،  ايدئولوژي  اساس 

 حههزب  و  اعههال  مجلس  چون  هم  سو  هم  هاي  گروه  از  ايران  اسالمي  جمهوري  حمايت  بنابراين 

 بههر  عههالوه  را  سههوريه  بعههث  حههزب  و  کردي  هاي  گروه  حتي  لبنان،  اهلل  حزب  عراق،  در  الدعوه 

 استراتژيک  و  ملي  منافع  به  دست يابي  هدف  با  که  ،  گرايي  واقع  نوعي  بايد  ايدئولوژيک،  مسائل 

 آسههيا  غرب  ي  منطقه  در  سياست  و  قدرت  ساخت  ديگر  سوي  از  . کرد  ارزيابي  گيرد،  مي  انجام 

 بههين  در  ،  سههازنده  غيههر  يهها  سههازنده  از  اعم  ها،  رقابت  از  اي  درجه  همواره  که  است  اي  گونه  به 

 همههان  بههه  شههرايطي  چنههين  ر د  .داشههت  خواهد  وجود  اي  فرامنطقه  و  اي  منطقه  اصلي  بازيگران 
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 کههه  ايههران  چههون  هههم  منطقههه  اصلي  هاي  قدرت  و  گران  بازي  حضور  نقش  و  اهميت  بر  اندازه 

 هستند،  و اجتماعي  فرهنگي  سياسي،  هاي  جنبه  از  خصوص  به  قدرت،  مستقل  هاي  پايه  داراي 

 بنههابراين  .شههود  مههي  افههزوده  روز  به  روز  ،  منطقه  سطح  در  قدرت  کننده  متعادل  عنصر  عنوان  به 

 اتحههاد  يههک  کههه  شد  خواهد  آن  به  منجر  قالب  در  لبنان  و  سوريه  عراق،  ايران،  استراتژيک  اتحاد 

 نوعي  سرآغاز  تواند  مي  که  گيرد  شکل  آسيا  غرب  " آسيا  غرب  ژئوپوليتيک  قيع  " در  قدرتمند 

 گرد.  اي  منطقه  هاي  چالش  از  بسياري  کاهش  جهت  ،  نگر  آينده  و  مثبت  گرايي  منطقه 
 

 منطقه ای ایران سیاست بازدارندگی  

در اين مبحث با بررسي مواردي چون: اقههدامات دولههت جمهههوري اسههالمي ايههران در زمينههه  

پيوستن به تمامي معاهدات مربوط به منع تکثير سههالح هههاي کشههتار دسههته جمعههي، مواضههع  

دفههاعي    -اعالمي مقامات نظام در ارتباط با سههالح هسههته اي و جايگههاه آن در رهنامههه امنيتههي 

، نتايج گزارش هاي آژانس  بين المللي انرژي اتمههي در ارتبههاط بهها فعاليههت هههاي  دولت ايران 

هسته اي اين کشور و همچنين بررسي توان بازدارندگي متعارف دولت ايران، بههه ايههن نتيجههه  

خواهيم رسيد که برخالف اظهارات ارائه شده برخههي محافههل بههين المللههي بههر نظههامي بههودن  

مي در جهت ايجاد بازدارندگي منطقه اي، دولههت ايههران  فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسال 

حتي اگر به توانايي ساخت اين سالح ها نيز رسيده باشد، به هيچ وجههه بههه دنبههال سههاخت و  

مورد استفاده قرار دادن آنها نيست؛ چرا که رهبران دولت جمهههوري اسههالمي ايههران براسههاس  

ي معاهههدات منههع گسههترش تسههليحات  مباني فقهي و با ايجاد رويه در جهت پيوستن به تمههام 

کشتار دسته جمعي و همچنين از طري  مواضع رسمي خود، نشان داده انههد کههه سههالح هههاي  

امنيتي کشورشههان نداشههته و آنههها فقههط بههه دنبههال    -هسته اي هيچ جايگاهي در رهنامه دفاعي 

بايسههت    انرژي و فناوري صلح آميز هسته اي بوده و بر اين اعتقادند که هيچ کشههوري را نمههي 

 از دستيابي به اين فناوري محروم گردانيد.  

تهديدات جدي اي که مي توان براي دولت جمهههوري اسههالمي ايههران در محههيط امنيتههي  

غرب آسيا در نظر گرفت، تهديدات ناشي از وجود اسرائيل در منطقههه خاورميانههه و همچنههين  

ن )عراق، خليج فههارس( مههي  وجود نيروهاي نظامي و امنيتي دولت آمريکا در همسايگي با ايرا 

باشد. در اين زمينه نيز به نظر مي رسد که دولت جمهوري اسالمي ايران با تجربه هههاي ناشههي  

از جن  با عراق، درصدد بوده تا نيروي دفاعي خود را براي مقابله با تهديههدات منطقههه اي بههه  
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لههه اي تحههت  خصوص از جانب اسرائيل افزايش دهد. در همين زمينه کههامران طههارمي در مقا 

عنوان »موشک هاي بالستيک و نيروي بازدارندگي جمهوري اسالمي ايههران«، سههعي کههرده بههه  

ارزيابي دقي  بازدارندگي اين سالح ها بمردازد. وي با بيان اينکه در حال حاضر عنصههر اصههلي  

بازدارندگي جمهوري اسالمي ايران براساس موشک هاي بالستيک اين کشور است، اسههتدالل  

  1300يهها بههرد    3ه اين موشک ها که مهم ترين آنها موشک هاي ميههان بههرد شهههاب  مي کند ک 

کيلومتر است، مي توانند باعث تقويت قههدرت بازدارنههدگي دولههت ايههران در قبههال تهديههدات  

هسته اي منطقه اي شده و بههدين ترتيههب از بههه خطههر افتههادن امنيههت سههرزميني ايههن دولههت  

قدامات دولههت جمهههوري اسههالمي ايههران در زمينههه  جلوگيري نمايند. بدين ترتيب با بررسي ا 

پيوستن به تمامي معاهدات مربوط به سالح هاي کشتار دسته جمعههي، مواضههع اعالمههي ايههن  

کشور مبني بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي، نتايج گزارش هاي آژانههس بههين المللههي  

ر قالب موشههک هههاي  انرژي اتمي و همچنين بررسي قدرت بازدارندگي متعارف اين دولت د 

بالستيک، مي توان به اين نتيجه رسيد که رفتار دولت جمهوري اسالمي ايران در زمينههه هسههته  

اي را نمي توان در قالب يک رفتار امنيت جويانه و براي مقابله با تهديدات امنيتي ايههن کشههور  

 (. 108، 1390و در جهت ساخت سالح هاي هسته اي قرار داد. )رسولي ثاني آبادي،  

 

 ای  هسته  انرژی  از  استفاده  برای  ایران  های  استدالل 

گههاز   و  نفههت  بزرگ  منابع  داشتن  جهت  به  اسالمي  ايران  کشور  :منطقی  و  استداللی  مبانی  الف( 

 آن ها  اهم  که  دارد  وضعيت  اين  توجيه  در  زيادي  علل  و  باشد  فسيلي  انرژي  به  متکي  تواند  نمي 

 :از  عبارتند 

 آينده  هاي  نسل  به  ها  آن  تعل   و  فسيلي  منابع  محدوديت  •

 تبديلي  صنايع  در  استفاده  صورت  در  منابع  اين  وري  بهره  افزايش  •

 الکتريکي  انرژي  تقاضاي  رفتن  باال  و  ايران  در  انرژي  مصرف  شدت  بودن  باال  •

  .سوخت  مصرف  بابت  پنهان  هاي  يارانه  بودن  باال  •

 نفت خههام  ت صادرا  از  حاصل  ارز  شدت  به  ايران  در  گاز  و  نفت  فسيلي  منابع  زياد  مصرف 

 (  77: 1386 آبادي،  است )غريب  داده  قرار  خود  الشعاع  تحت  را  طبيعي  گاز  و 

 فنههاوري هسههته  توسههعه  محورهاي  از  ديگر  يکي  برنامه  اين  :ای  هسته  سوخت  تولید  ب(  

 حجم سههوخت  و  ايران  آژانس  نظارت  تحت  اتمي  هاي  نيروگاه  انواع  ساخت  که  است  ايران  اي 
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 کنههد  مههي  خههاری  و  داخههل  در  ههها  آن  نياز  مورد  سوخت  تأمين  به  ملزم  را  ايران  ها  آن  نياز  مورد 

 (  35: 1385 )اسدي، 

اي،   هسههته  انههرژي  از  آميههز  صههلح  اسههتفاده  منههابع  تههرين  مهم  از  :ای  هسته  برق  تولید  ج(  

زيههر   ههها،  کشههتي  سههوخت  براي  آن  از  استفاده  و  برق  توليد  جهت  اي  هسته  رآکتورهاي  ساخت 

 مهمترين  و  است  آموزشي  و  آزمايشي  مقاصد  و  علمي  ات تحقيق  ها،  ايزوتوپ  راديو  ها،  دريايي 

 داده  براسههاس  هدف  اين  که  است  هستهاي  برق  توليد  اي،  هسته  فناوري  توسعه  در  ايران  هدف 

 خصههوص  در ايههن  انرژي  ي  عرصه  و  کشور  اقتصادي  مؤلفه هاي  رشد  و  جمعيتي  آماري  هاي 

 .است  شده  تعيين 

 نتيجههه تههالش  در  اي  هسههته  علههم  بردهاي کار  ترين  مهم  :تکنولوژي  و  علوم  کاربردهاي  د( 

 :از  عبارتند  اي  هسته  مهندسين  و  گران  پژوهش 

 کههردن آب  شههيرين  بههرق،  توليد  جهت  اورانيوم  هسته  شکاف  فرآيند  يا  پلوتونيوم  از  استفاده 

 اسههتفاده  و  صههنعت  و  کشههاورزي  پزشههکي،  علههم  در  ههها  ايزوتههوپ  راديههو  از  اسههتفاده  درياههها، 

 هههاي  اسههتدالل   .کشههاورزي  و  صههنايع  پزشههکي،  علههم  در  اي  ه هست  فرآيند  از  ناشي  ازپرتوهاي 

 بههين  ي  جامعههه  در  براي طرح  کافي  وجاهت  فني  و  ماهوي  لحاظ  به  از  ايران  اسالمي  جمهوري 

 خلههيج  ي  حههوزه  هههاي  پژوهشي کشور  محافل  و  علمي  نخبگان  نگاه  حال  اين  با  دارد  را  المللي 

 تمايههل  آنان  طرف  يک  از  است؛   بوده  دوگانه  اغلب  ايران،  اي  هسته  فناوري  خصوص  در  فارس 

 در  کشههور  آن  اقههدامات  و  در منطقه  اسرائيل  ي  هطلبانه  سلط  هاي  سياست  به  توجه  با  که  دارند 

 مقابههل  در  اتمههي  بازدارنههدگي  به نههوعي  بتواند  ايران  اسالمي  جمهوري  فلسطين،  ي  مسأله  مورد 

 ي  آمههوزه  در  را  ي ا  هسههته  خههود سههالح  اسههتراتژيکي  و  تاکتيکي  اقدامات  با  و  آيد  نايل  اسرائيل 

 و  جمعيتههي  اقتصادي،  سياسي،  به وزن  توجه  با  معتقدند  ديگر  طرف  از  و  نکند  وارد  ايران  دفاعي 

 ايههن  آن،  اي  هسههته  برنامه  گسترش  در صورت  ايران،  موشکي  و  اتمي  برنامه  سياسي،  جغرافياي 

 .کند  پيدا  سيطره  جفارس  خلي  هاي  بر دولت  کامل  طور  به  ايران  که  دارد  وجود  خطر 

 جهان عرب  در  را  بسياري  عمومي،  ديملماسي  هدايت  و  ايران  اي  هسته  ي  مسأله  يدگي پيچ 

 عنههوان  و بههه  است  ظهور  حال  در  قدرت  هر  کنترل  جهت  غر در  هاي  تالش  که  ساخته  متقاعد 

ه   تههود  سطح  در  ويژه  به  جفارس  خلي  اعراب  از  بسياري  .يشود  نم  تلقي  جهاني  ابعاد  در  بحراني 

 فکههر  روشههن  ي  توده  از  بعضي  اعتقاد  وجود  ( با 1393 ستراتژيک، ا  تحقيقات  مرکز  ها )اسدي، 

 سياسههت  ديههد  در  قههوا  تههوازن  منط   بودن  محوري  باز  اين فناوري،  مثبت  تأثير  به  نسبت  اعراب 
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 غيههر  واکههنش  باعههث  بعههدها  کههه  شههد  هايي  واکنش  و  به نگراني  منجر  م . 2005 سال  از  مداران 

 بههه  غههرب  از  نظههامي  تسههليحات  خريههد  ل قبا  در  گزاف  هاي بسار  هزينه  صرف  جمله  از  آشکار 

 هههاي  سههال  بههين  التهههاب  ايههن  اوی  .شد  غربي  هراسي کشورهاي  ايران  انتشار  ديملماسي  خاطر 

 موازنههه  تغييههر  و  اي  منطقه  قدرت  کاهش  امر  اين  ي  که نتيجه  بود  ژنو  تواف   از  قبل  تا  م . 2005

 آمريکهها  ههها  آن  رأس  در  و  غربههي  کشههورهاي  ژنو،  تواف   بعد از  اما  بود  ايران  ضرر  به  قدرت  ي 

 را  خود  اقتصادي  لحاظ  از  کشور  داخلي  بعد  در  و  رسميت شناخت  به  را  ايران  اي  منطقه  قدرت 

 دو  روابههط  در  و  کههرد  زنههده  دوبههاره  را  ايران  اي  منطقه  مسأله جايگاه  اين  .يافت  بازيابي  حال  در 

 .يد بخش  بهبود  را  اي  منطقه  فرا  و  اي  ي  منطقه  کشورهاي مهم  با  جانبه  چند  و  جانبه 

 و اعمههال  ديملماسههي  به  تکيه  يعني  خاورميانه  کشورهاي  اصلي  محورهاي  هنوز  حال  اين  با 

 در  امنيتههي آمريکهها   نظههامي  توانههايي  بههه  اتکهها  اي،  فرامنطقه  نهاي  سازما  و  گران  بازي  فشارهاي 

 از  نهايههت جلههوگيري  در  و  ايههران  بهها  تههنش  و  دشههمني  ي  دامنههه  گسترش  از  جلوگيري  منطقه، 

 اسههتراتژيک،  تحقيقههات  مرکههز  دارد )اسدي،  تداوم  چنان  هم  ايران،  هاي  ت هس  برنامه  پيشرفت 

و   اسههلحه  بههزرگ  انبههار  يههک  بههه  فههارس تبههديل  خليج  کويت،  به  عراق  تهاجم  از  (. پس  1393

 ي  منطقه  اعراب  توسط  روز  به  روز  تسليحات نظامي،  از  معتنابهي  مقادير  خريداري .شد  مهمات 

 اسههت  پيشههرفتهاي  موشکهاي  و  بالگردها  و  نده ها جنگ  چون  هم  ادواتي  شامل  که  يافت  افزايش 

 ايههن  خريههداري  هم  بنابراين  .است  مستمر  و  لجستيک تخصصي  نيازمند  ها  آن  از  ي  نگهدار  که 

 نظههامي  رونههد  افههزايش  .دارد  نياز  پول  و  نيرو  بسيار  به مقدار  ها  آن  از  نگهداري  هم  و  تسليحات 

 هههاي  درگيري  احتمال  و  داده  فزايش ا  ديگر  يک  به  را  بيني کشورها  بد  احساس  منطقه  در  ي  گر 

 نفتههي  منههافع  دادن  دست  از  نگران  چنان  هم  غرب  ديگر  از سوي  .است  بخشيده  قوت  را  نظامي 

 کههل  از  درصد  65 که  -نفتي  ذخاير  کامل  کنترل  گرفتن  دست  خواهان به  و  است  منطقه  در  خود 

 درصد  70 ج فارس خلي  ي  منطقه  که  اين  به  توجه  با  .است  -بر ميگيرد  در  را  جهان  انرژي  ذخاير 

 غههرب  بههراي  بسيار  ميکند،  تامين  را  اروپا  سوخت  درصد  50 از  بيش  ژاپن و  نياز  مورد  سوخت 

 کشههورهاي  نفتههي  درآمههدهاي  بههر  تسلط  خليجفارس  ي  منطقه  نفتي  کنترل ذخاير  .دارد  اهميت 

 سههبب  را  غرب  اقتصاد  براي  تقاضا  ايجاد  سوي  به  درآمدها  سوقدادن  و  خليج فارس  صاحبنفت 

 نظامي به  تجهيزات  دالر  ميليارد  57 مجموع  در  م . 2011 سال  در  آمريکا  متحده  ياالت ا   .ميشود 

کههل   درصههد  60 رقههم  ايههن  کههه  اسههت  فروختههه  فههارس  خلههيج  ي  منطقه  عرب  پادشاهي  شش 

دفههاع   وزارت  گههزارش  بههه  بنهها  .ميآيههد  شههمار  به  سال  اين  در  کشور  اين  شده  فروخته  تسليحات 
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 را به  جنگي  ادوات  دالر  ميليارد  80 سفارش  سعودي  عربستان  م . 2011 سال  اواخر  در  آمريکا، 

 ارزش سههه  بههه  موشههکي  دفاع  سمر  نصب  قرارداد  عربي  متحده  امارات  و  است  داده  وزارت  اين 

 خليج فارس  ي  منطقه  رانتي  اغلب  کشورهاي  که  اين  با  .است  بسته  کشور  اين  با  را  دالر  ميليارد 

 زيههر  کنند، جههدول  نمي  آشکار  موارد  ر بيشت  در  را  خود  تسليحاتي  خريدهاي  به  مربوط  آمارهاي 

 گويههاي  تا اندازهاي  – است  شده  گردآوري  تسليحات  ي  کننده  يصادر  رسم  مراکز  کمک  به  که 

 منطقه  اين  در  م   2010تا   2000 سالهاي  بين  جهاني  بزرگ  قدرتهاي  از  تسليحات  واردات  ميزان 

 :است  ي 
 

 عمان بحری  امارات قطر کویت عراق عربستان ایران کشورها

2000 7409 23523 ----- 4023 ------ 10940 368 2621 

2001 8175 25053 ------ 3954 ------ 10575 387 3049 

2002 6148 21995 ------ 4080 1588 9725 462 3140 

2003 7195 22157 ----- 4396 1602 10201 831 3303 

2004 9109 24632 ----- 4732 1476 11016 535 3713 

2005 11296 29680 2845 4580 1569 10254 529 4476 

2006 12233 33809 2383 4550 1657 12098 576 4786 

2007 10158 33946 2097 5109 2020 13052 609 4849 

2008 9174 38223 5324 4460 ---- ---- 651 4671 

2009 ---- 39257 4156 4589 ----- ----- 721 4003 

2010  - 

2020 

------ 87257 ----- ----- ----- 42356 ----  

Source: SIPRI Military Expenditure Database 
 

 گیری نتیجه 

در اين تحقي  با استفاده از نظريه ي هالستي در پي پاسخ به اين سههؤال کههه مسههأله هسههته اي  

چههه    2020تهها    2000جمهوري اسالمي ايران بر نظم منطقه اي غههرب آسههيا بههين سههال هههاي  

فرضيه که مسههأله هسههته اي ايههران موجههب ايجههاد ايههران هراسههي در بههين  تأثيراتي دارد؟ اين 

کشورهاي غرب آسيا شده و عدم اعتماد ميان کشورهاي منطقه و برهم زننده نظم منطقههه مههي  

در اين مقاله چهارچوب نظري سياست هسههته اي از ديههدگاه هالسههتي  باشد ، ثابت شده است.  
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بعههد الگههوي هالسههتي شههمال اهههداف، اعمههال،   مورد بررسي قرار گرفت . در اين راستا چهار 

سمتگيري و نقش هاي ملي در راستاي رويکرد هسته اي ايران در غرب آسيا را مورد بررسههي  

از  قرار داده ايم. در راستاي انطباق چارچوب نظري با موضوع پژوهش مههي تههوان گفههت کههه   

کننههد  مي   اري همکهه   يک سو ايران و برخي کشورهاي غههرب آسههيا ماننههد سههوريه بهها يکههديگر 

)رويکرد اتحاد و ائتالف در سمتگيري(، اما با برخي ديگر از کشورها ماننههد عربسههتان برطبهه   

 الگوي هالستي همگرايي نهدارند.  

اند که حضور آنها در منطقه غرب آسههيا زمههاني توسههط  هاي بزرگ به خوبي دريافته قدرت 

اي را تهديههدي عليههه  منطقههه شود کههه آنههها يههک عامههل  اي طلب مي هاي منطقه برخي از دولت 

سايرين تعريع کنند. بر اين مبنا، بسيار تالش شده است که جمهوري اسالمي ايران به عنههوان  

عاملي براي تهديد امنيت منطقه معرفي شود. از طههرف ديگههر نيههز برخههي کشههورهاي منطقههه،  

تعريههع    امنيت خود و منطقه را در سايه اتحاد و همراهي با قدرت هاي بزرگ فههرا منطقههه اي 

کرده اند. اين کشورها نه تنها حضههور آمريکهها را در منطقههه درخواسههت مههي کننههد، بلکههه در  

مباحث و ترتيبات امنيتي منطقه نيز جمهوري اسالمي ايران را کنار مي گذارنههد. در ايههن راسههتا  

اي براي مشههارکت  هاي فرامنطقه کشورهاي عربي به ويژه عربستان سعودي، با دعوت از دولت 

يت منطقه و حذف ايران از اين مشارکت، ضمن امنيت جويي در وابستگي بههه هژمههون،  در امن 

در واقع به دنبال خل  تهديد براي ايران نيز هست. استمرار حضههور نظههامي امريکهها در غههرب  

گههردد ايههران رودرروي  آسيا و افزايش روابط ديملماتيک با کشههورهاي ايههن منطقههه باعههث مي 

اي که همواره يکي از موارد اختالفي ايران با ايههن کشههورها  گونه   همسايگان خود قرار گيرد. به 

ايران همواره تالش نموده است تا همسايگان خههود   .وابستگي امنيتي آنان به آمريکا بوده است 

را قانع کند که به حضور نيروهاي بيگانه در قلمروي خود پايان داده و به جههاي وابسههتگي بههه  

اي، مسئوليت امنيت را بههه صههورت مشههترم بههر عهههده  منيتي منطقه بيگانگان با انعقاد قرار داد ا 

گيرند. مشکالت مشروعيت نظام سياسي اين کشورها و احساس دخالت ايههران نيههز مزيههد بههر  

 منطقههه  در  منههافع آمريکهها  افتههادن  خطههر  به  باعث  ايران  در  اسالمي  انقالب  پيروزي   .علت است 

 و  صههلح  بههراي  عنوان تهديههدي  به  را  يران ا  کرد  تالش  آمريکا  علت  همين  به  گرديد،  غرب آسيا 

 جديههد  حکومههت  مخالفت علنههي  و  اسالمي  انقالب  پيروزي  با  نمايد،  معرفي  المللي  بين  امنيت 

 بههه  ايههران  از  گونههه  تصويرسازي دشههمن  براي  الزم  ي  بهانه  ديويد،  کمپ  صلح  قرارداد  با  ايران 

 ايههران  بههودن  آميههز  ه توهم مخههاطر  آمريکا  هاي  حمايت  با  و  شد  ايجاد  صهيونيستي  رژيم  دست 
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 تبليغاتي  پيمانانش  هم  و  آمريکا  زمان  اين  شد. در  منتشر  المللي  بين  نظام  سطح  در  اسرائيل  براي 

 و  نمودند  منتشر  جهان  سطح  در  را  دروغ  به  اخباري آميخته  و  انداختند  راه  به  ايران  عليه  گسترده 

 به  يابي  دست  دنبال  به  يد با  طبيعي  صورت  به  گرايانه  رويکردي واقع  اساس  بر  ايران  کردند  ادعا 

 در  و  کنههد  حفههظ  صهيونيسههتي  رژيم  مقابل  در  را  خويش  بتواند موجوديت  تا  باشد  اتمي  سالح 

 نمايد.  دفاع  خودش  از  اسرائيل  احتمالي  حمله  برابر 

در اين سالها تالش آمريکا و اسرائيل براي جلوگيري از دستيابي تهههران بههه انههرژي صههلح  

بي گاه رژيم صهيونيستي در مورد حمله به مراکههز هسههته اي    آميز هسته اي و تهديدهاي گاه و 

ايران بر شدت تنش ها افزوده است. حال آنکه بر اساس منشور سازمان ملل متحههد هههر نههوع  

گيرانه ممنوع است. در فضاي آزانس بين المللههي انههرژي اتمههي نيههز از زمههاني کههه  حمله پيش 

با کنار گذاردن بي طرفي و نگههاه فنههي در  ، سکان آژانس را به دست گرفته است  "يوکيو آمانو "

تر از گذشته عمل مي شود. تا حدي کههه وقتههي  هاي احتمالي« با غرب هماهن  بخش »گزارش 

اي تهههران منتشههر  هاي هسههته شود که آژانس قصد دارد گزارشي در خصوص فعاليت اعالم مي 

ننههد کههه ايههن گههزارش  ک هاي غربي اعالم مي کند، با کمترين استثنايي، مجموع مقامات و رسانه 

فشارها را عليه ايران افزايش خواهد داد.هدف از اين مقاله مشخ  کردن اين موضههوع اسههت  

که پرونده هسته اي ايران چه تأثيري بر نظم منطقه اي غرب آسيا دارد؟ در همين راستا تههالش  

در    .شده است، اين مسئله در چار چوب نظريه ي سياسههت خههارجي هالسههتي بررسههي شههود 

ي الگوي بازدارندگي ايران بايد گفت که الگوي انتخابي براي جمهههوري اسههالمي ايههران،  راستا 

باشد که عنصههر اولههي بيشههتر بههراي  راهبرد دفاعي با دو رويکرد بازدارندگي و نبرد نامتقارن مي 

اي کههه از  هاي فرامنطقههه باشد و عنصر دوم براي قدرت طراز مطرح مي اي هم هاي منطقه قدرت 

 له زياد و غير قابل جبراني را با ما دارند. نظر توان فاص 
 

 منابع 

آجيلي، هادي و رحيم افشاريان، کاربست سند چشم انداز در سياست خههارجي و امنيههت ملههي  

 ، پاييز 24جمهوري اسالمي ايران، فصلنامه آفاق امنيت، سال هفتم، شماره 

،  « ف و مسههائل سياست خههارجي عربسههتان سههعودي: منههابع، اهههدا »  . ( 1396) . اسدي، علي اکبر 

 1، شماره   فصلنامه مطالعات راهبردی 
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دفرراعی ایررران و کشررورهای    –عوامل موثر در همکاری های امنیتی    . ( 1385)   . اسدي، بيژن 
 يک بررسي خلیج فارس:  

، معاونت پههژوهش    سیاستهای هسته ای در منطقه ی خایج فارس   . ( 1387)   . اسدي، علي اکبر 

 هاي سياست خارجي.  

، تهران نشر سمت، پايگاه اينترنتههي اطالعههات  خلیج فارس و مسایل ین   . ( 1381)   . اسدي، بيژن 

 SIPRI ArmsTransfers Databaseو آمار نظامي :  

 روزنامه شرق.   احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی؛ (.  1388) . افتخاري، آزاده 

 ، روزنامه کارزگراران. چهارراده اسالم گرایی در خاورمیانه (.  1387)   .  آقازاده، مازيار 

تأثير برنامه هسته اي ايههران بههر کشههورهاي عههرب حههوزه خلههيج  » (.  1384)   . امامي، محمدعلي 

 سال نوزدهم.   فصلنامه سیاست خارجی،   ، « فارس 

نقد کتاب مباني نظههري و مسههتندات برنامههه چهههارم توسههعه در  » (.  1388)   . بزرگي، سيد مهدي 

، سههال  ت اسررالمی نامرره دولرر   ، « چشم انداز آمايش سرزميني عدالت گرايانه در دولت نهم 

 . 6و  5دوم، شماره هاي 

منازعات قههدرت و رقابههت هههاي ژئوپليتيههک  »  . ( 1396)  . نيا، رضا، عزيز آبادي و تاجيک التيامي 

فصلنامه پژوهش هررای سیاسرری و    ، « قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي در کشور يمن 
 . 31، شماره  بی  المللی 

، صهيونيسههتي اسههت«، جنهه  نههرم و  »ايههران هراسههي عمليههات آمريکههايي   . ( 1389)   . جن  نرم 

 خرداد.   31عمليات رواني، 

نشررریه   ، « چرخه سوخت هسههته اي جمهههوري اسههالمي ايههران »   (. 1386. ) حاتمي راد، منصور 
 . 23، شماره  مربیان بهار 

  کارهررا(. راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایررران لملمومررات و راه (.  1393)   . خبيري، کابههک 

 پايگاه تحليلي خبري بصيرت. 

(. »پس زمينه تارخي/انديشه اي سياست خارجي تعههالي  1389)  . آزموده، فهيمه  . ، محسن خليلي 

 . 29سال دوازدهم، شماره   فصلنامه سیاست، گرا«، 

فصررلنامه  »رويکرد اعههراب بههه برنامههه هسههته اي ايههران«،    . ( 1386)   . دهقاني فيروزآبادي، جالل 
 اييز. ، تابستان و پ 3و    2سال چهاردهم، شماره   مطالعات خاورمیانه، 
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  هویت و سیاست هسته ای در جمهوری اسررالمی ایررران،   (. 1390)   . رسولي ثاني آبادي، الهام 

 چاپ اول، تهران، انتشارات ابرار معاصر تهران. 

تبيين ژئوپليتيکي الگوهاي اسههالم گرايههي در جهههان  » (. 1392)  . رشيدي، مصطفي، افشين متقي 

 ، پاييز. 34، شماره  قالب اسالمی فصلنامه مطالعات ان   ، « اسالم از منظر بر ساخت گرايي 

فصررلنامه  »چشم انداز خاورميانه: تداوم نگاه غرب يا نگاهي جديد«،    . ( 1388)  . روحاني، حسن 
 ، پاييز. 52سال هجدهم، شماره   راهبرد، 

سياست خارجي جمهوري اسالم سياسي و جمهوري اسههالمي  » (.  1381)   . محمود   سريع القلم، 

 ، مهر و آبان. 46سال چهارم، شمارۀ   اه، ماهنامه نگ   «، ايران در سياست خارجي 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایررران: بررازبینی نظررری و  (.  1379) .  القلم، محمود سريع 
 ، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک. پارادایم ائتالف 

 4514روزنامه اعتماد، شماره  پروژا ایران هراسی،  (.  1398)  . عابدي، سجاد 

، تهههران: وزارت  امه هسته ای ایران: واقعیت هررای اساسرری برن   . ( 1387)   . غريب آبادي، کههاظم 

 امور خارجه. 

، ايههران  الملررل دیپلماسی؛ بعد مهم بازدارندگی در عصررر نرروی  بی  (.  1397)   . قاسمي، بهرام 

 ين. آنال 

خبرگههزاري صههدا و    نتانیاهو به ایران هراسی متوسل شده اسررت ، (. 1398)  . محمدمراد، رضا 

 . 2558883 :سيما، کد خبر 

تهههران: پژوهشههگاه فرهنهه  و  بازتاب جهانی انقالب اسررالمی،    . ( 1386)   . محمدي، منههوچهر 

 انديشه اسالمي. 

سررایت    ، « اي ايران دار منطقه بررسي نقش و جايگاه مردم در ارتقاء اقت (. » 1396. ) مرسلي، فاطمه 
 1396خرداد   28،  اندیشکده تبیی  

»تههاثير ايههران هراسههي بههر سياسههت هههاي    . ( 1391)   . ملک محمدي، حميدرضا و داودي، مهدي 

مجله سیاست دانشکده حقرروق  نظامي امنيتي کشورهاي شوراي همکاري خليج فههارس«،  
 ، تابستان. 2، شماره  42، دوره و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

  ایران و یمریکا؛ گذشته شکسررت خررورده و مسرریر یشررتی، (.  1394)   . وسويان، سيد حسين م 

 تهران: تيسا. 

http://www.ion.ir/news/414732/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c
http://www.ion.ir/news/414732/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c
http://www.ion.ir/news/414732/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c


164 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

دوره دوازدهطططط   

شماره اول  شططماره 

پ طططاپه  وططط  و 

  1401 وارم  بوار  
 
 
 

(. تواف  هسته اي ژئوپلتيک منطقه را تغيير داد». قابههل دسههترس  1394)   . ميرحسيني، سيدمحسن 

 /http://www.tabnakyazd.ir/fa/news/81922:در 

ري اسههالمي ايههران و عربسههتان در  »چالش هههاي روابههط جمهههو   . ( 1389)   . نادري نسب، پرويز 

،  1، شههماره  40مجله دانشههکده حقههوق و علههوم سياسههي، دوره    فصلنامه سیاست،   منطقه«، 

 بهار. 

مبانی تحلیل سیاست برری  الملررل، ترجمرره بهرررام مسررتقیمی و  (.  1373)   . هالستي، کي.جي 
 تهران:دفتر مطالعات سياسي و بين المللي. مسعود طارم سری، 

(، »چالش ها و رويکرد امنيتههي ايههران در محههيط  پيرامههوني«، گههزارش  1386)   . واعظي، محمود 

 راهبردي. 
Bojang .Alieu S. (2018). The Study of Foreign Policy in International 

Relations, Journal of Political Sciences & Public Affairs 06(04). 
Carlson, John, (2016). Iran and a New International Framework for 

Nuclear Energy, Belfer Center for Science and International Affairs 
Harvard Kennedy School 79 JFK Street Cambridge, MA 02138. 

CIRINCIONE, JOSEPH, (2006). Controlling Iran’s Nuclear Program, 
Issues in Science and Technology 22, no. 3 (Spring 2006). 

Commins, David (2014). The Gulf States: A Modern History. London: I. 
B. Tauris Co Ltd. 

DEITCH, IAN (2018). Netanyahu opposition to Iran deal not shared by all 
Israelis, https://apnews.com/4620cc8f50ff4419a110d4548d46647e/. 

Dinesh, (2016). Foreign Policy: 16 Elements of Foreign Policy, 
https://www. yourarticlelibrary. com/ international- politics 

Elrod, Richard B. “The Concert of Europe: A Fresh Look at an 
International System.” World Politics, vol. 28, no. 2, 1976, pp. 159–
174. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/2009888. 

Frazier ,Brionne (2019). What Is Foreign Policy? Definition and Examples, 
https://www.thoughtco. com/foreign-policy-definition-examples-
4178057  

Giuseppe Dentice, (2019). Israel's Foreign Policy: No Change in Sight, 
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. 

Haghgou, javad,(2017). Iran’s Nuclear Case and the Political Economy of 
Hegemonic Media Diplomacy (Analyzing the America’s Strategic 
Interests from Creating the Iranian Nuclear Crisis in West Asia), 
http://enghelab.maaref.ac.ir/browse.php?a_id=313&sid=1&slc_lang=en
. 

 Hecker, Siegfried S(2014). A nuclear energy program that benefits the 
Iranian people, bulletin of the atomic scientists. 

https://www.researchgate.net/profile/Alieu_S_Bojang
https://www.researchgate.net/journal/2332-0761_Journal_of_Political_Sciences_Public_Affairs
https://issues.org/byline/joseph-cirincione
https://www/
https://www.thoughtco/
https://www.ispionline.it/it/bio/giuseppe-dentice
http://enghelab.maaref.ac.ir/browse.php?a_id=313&sid=1&slc_lang=en
http://enghelab.maaref.ac.ir/browse.php?a_id=313&sid=1&slc_lang=en
https://thebulletin.org/biography/siegfried-s-hecker/


165 

 

 

 

 

تأثیرمسأأه   بررسی 

جمهأرری هست  ای 

اسأأیمی ااأأرا  بأأر 

منطق  غرب نظم  ای 

-2000آسأأأأأأی   

2020) 

Iran's Nuclear Power Profile, International Atomic Energy Agency (IAEA), 
updated on December 2003, p. 438, (via Iran 
Watch): /library/international-organization/international-atomic-energy-
agency-iaea/other-iaea-document/irans-nuclear-power-profile-iaea. 

Maria Elena Argano, (2018). THE IRANIAN NUCLEAR DEAL: THE 
CHALLENGE OF THE EUROPEAN UNION,EUROPEAN 
INSTITUTIONS,PARTNERS /EXTERNAL 

Masterson, Julia ,(2020). Timeline of Nuclear Diplomacy With Iran, 
 Kelsey Davenport, Director for Nonproliferation Policy, (202) 463-
8270 x102. 

Meir, Shemuel, (2018). Three years on, the Iran nuclear deal is still Israel’s 
best bet, By +972 Magazine August 27. 

PRASHAD,  VIJAY, (2019). Iran has lawful right to nuclear energy 
program, PROUDLY POWERED BY NEWSPACK BY 
AUTOMATTICPRIVACY POLICY. 

Tom O’Connor,  Israel’s Netanyahu Says on Video He Was Behind 
Trump’s Decision to  Leave Iran Deal, Newsweek 7/18/2018 

Viotti, Paul R., and Mark V. Kauppi. International Relations Theory. 5th 
ed., Pearson, 2011. 

Zvi Bar'el (18 October 2009). "Comment / How do Turkey and Israel 
measure each other's love?". Haaretz. Retrieved 5 December 2009 

 

https://www.iranwatch.org/library/international-organization/international-atomic-energy-agency-iaea/other-iaea-document/irans-nuclear-power-profile-iaea
https://www.iranwatch.org/library/international-organization/international-atomic-energy-agency-iaea/other-iaea-document/irans-nuclear-power-profile-iaea
https://www.eyes-on-europe.eu/category/institutions-europeennes/
https://www.eyes-on-europe.eu/category/institutions-europeennes/
https://www.eyes-on-europe.eu/category/partenaires/
https://www.armscontrol.org/about/kelsey_davenport
https://www.972mag.com/writer/972blog/
https://asiatimes.com/author/vijay-prashad/
https://asiatimes.com/author/vijay-prashad/
https://newspack.pub/
https://newspack.pub/
https://asiatimes.com/privacy-policy/
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1121734.html
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1121734.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Haaretz

