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چكيده
تاثيرات  ايران  برنامه هسته ای  اقدام مشترک در ژوئيه 2015، در طول يك دهه  برنامه جامع  از  تا قبل 

برنامه  مختلف  ابعاد  بررسی  گذاشت.  جای  بر  خاورميانه  كنش گران  رفتاری  و  ذهنی  فضای  بر  را  متعددی 

هسته ای به ويژه از منظر ارتباط و تاثير آن بر نظم منطقه ای خاورميانه از دو جهت حايز اهميت است. نخست 

از منظر جايگاه و اهميت توافق هسته ای در سياست خارجی به ويژه در نظم منطقه ای خاورميانه به نسبت 

دوران پيشا برجام. دوم توجه به ذهنيت كنش گران منطقه ای در مسير شكل دادن سياست خارجی و درک 

به عنوان  آن  از  بهره گيری  و  منطقه ای  با محيط  موضوعات سياست خارجی  بين  و سيستمی  پيوندی  رابطه 

تجربه ای مهم در ديپلماسی جمهوری اسالمی ايران. بر همين اساس در مقاله اخير در راستای پاسخ به اين 

سؤال اصلی برآمده ايم كه برنامه هسته ای ايران چه تاثيراتی را بر نظم منطقه ای خاورميانه )2005- 2013( بر 

جای گذاشته است. در پاسخ اين فرضيه مورد تحليل قرار گرفته است كه برنامه و ديپلماسی هسته ای ايران 

)تا قبل از توافق( منجر به تهديد پنداری و تقويت ذهنيت متخاصم كنش گران منطقه ای و تقابل ها در نظم 

منطقه ای خاورميانه شده است كه می توان در نمونه های مختلفی آن را مشاهده نمود كه عبارت اند از: مسابقه 

تسليحاتی، جلوگيری از صدور افكار انقالبی ايران به عنوان تهديد منافع غرب و اعراب، اجماع واحدها جهت 

انزوای ايران، صف آرايی امنيتی برای مقابله با منافع و تحريم همه جانبه جمهوری اسالمی ايران. روش پژوهش 

توصيفی - تحليلی و شيوه گردآوری داده ها نيز كتابخانه ای، استفاده از مجالت، مقاالت معتبر می باشد. 

واژگان كليدی: خاورميانه، برنامه هسته ای ايران، مسابقه تسليحاتی، امنيت، انزوا گرايی، تحريم.

salehij@yahoo.com                                                                                 .استاديار علوم سياسی، دانشگاه شيراز *
mozaffar.hasanvand@gmail.com                                     . دانشجوي دكتري علوم سياسی، دانشگاه شيراز **

دو فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال بيست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان 1396، )ص 11-39(.
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مقدمه
مذاهب  و  ادیان  منطقه،  تاریخی  ذات  در  ریشه  كه  است  تعارضاتی  كانون  خاورمیانه،  محیط 

مذكور  پرتنش  دارد. محیط  قومیت های مختلف  و  متنوع  زبان های  گوناگون،  تمدن های  متفاوت، 

عرصه جدال تاریخی بین گروه های مختلفی است كه ریشه در گذشته و حافظه ی تاریخی منطقه 

دارد كه می توان به موارد مختلف تاریخی مختلفی اشاره كرد، مانند رقابت و تقابل ایرانیان و اعراب 

از قادسیه تا جنگ تحمیلی، ایرانیان و تركان از نبرد دوازده رخ1 تا چالدران، از نزاع تسنن و تشیع 

گرفته تا اعراب و اسراییل و تعارضات بنیادین دیگری كه سر دراز دارد. 

منطقه خاورمیانه در دهه اخیر همواره نسبت به ایران تا حدی حساسیت ناخودآگاه داشته كه 

علل آن را باید در علل مختلفی جست و مهم ترین علت آن، شكل گیری انقالب 1979 در ایران و 

تغییر پارادایمی آن در نگاه به ماهیت قدرت می باشد. برخی از دالیل مخالفت این كشورها با ایران 

ریشه در ماهیت روابط سیاسی و مذهبی این كشورها با ایران دارد و برخی نیز ناشی از اختالفات 

حل نشده بر سر مسایلی نظیر جزایر سه گانه است. كشورهای مزبور مخالفت خود را با انقالب 1979 

بیان كرده و در طی جنگ ایران و عراق حمایت ناموفق خود را از عراق اعالم داشتند. این كشورها 

برای حفظ امنیت خود كه درواقع به شدت به ایاالت متحده نیز وابسته است، به دنبال توقف برنامهی 

هسته ای ایران هستند. )Khaitous, 2009, 20( از شروع روند بحران هسته ای ایران، اغلب واحدها 

چه به صورت خودجوش و چه به تحریك قدرت های مداخله گر موضعی متعارض را نسبت به ایران 

هسته ای در پیش گرفتند. دست یابی ایران به فناوری هسته ای، واكنش های بین المللی بسیاری را 

به دنبال داشته است و با اعالم هسته ای شدن، واشنگتن نهادهای بین المللی نظیر شورای امنیت و 

همچنین افكار عمومی سراسر جهان را علیه ایران بسیج نمود و تحریم ها را با همراهی متحدانش 

سرعت بیشتری بخشید. 

1. آخرين جنگی كه بين ايران و توران بوده و در طی آن دوازده نفر از پهلوانان هر دو قوم با هم روبرو شده و تورانيان شكست خورده 
و هر دوازده پهلوان ترک كشته می شوند.
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به هرحال با این موضع گیری های امنیتی، هشدار خطرات بالقوه ایران هسته ای بیش از خطرات 

بالفعل رژیم صهیونیستی چهره افكند و با جابه جایی موضوعی، موضوعیت آن حداقل برای مدتی به 

كمای تاریخی سپرده شد. نگارندگان در پژوهش اخیر با بهره گیری از نظریات سازه انگاری به تاثیرات 

دیپلماسی هسته ای ایران خواهند پرداخت، هرچند كه در این تاثیر با مسایلی دیگر چون بحران 

سوریه، بحرین و انقالبات جهان عرب و بسیاری از موارد دیگر به نوعی هم پوشی دارد. 

تاثیرات عمدتا  به  با توجه  نوآوری و ضرورت پژوهشی اخیر در دو بعد نهفته است. نخست، 

منفی برنامه هسته ای، نقش و جایگاه توافق هسته ای در شكل دادن منافع ملی جمهوری اسالمی 

و  توافق  پیشا  دوران  در  هسته ای  دیپلماسی  تجربه  به  توجه  با  آنكه،  دوم  می شود.  دوچندان 

ارتباط آن با محیط منطقه ای خاورمیانه، باید با نگاهی سیستمی و چند سطحی، به نحوه ارتباط 

موضوعات داخلی و سیاست خارجی با كنش گران بیرونی بیش ازپیش توجه نمود تا در پرتو آن 

مهم  این  نمود.  مدیریت  مطلوبتری  نحو  به  را  خارجی  سیاست  آینده  در  آمده  پیش  موضوعات 

بیانگر آن است كه در بررسی و تحلیل موضوعات باألخص در بعد سیاست خارجی نباید به شكل 

امنیتی سایر كنش گران،  نگرانی های  و  به دغدغه ها  توجه  با  و  نگریست  به موضوع  تك ساحتی 

امنیتی شدن  از  به كار بسته و مانع  مصلحت بیشتری در گفتارها، كنش ها و رفتارهای خویش 

ادبیات  از جهت آسیب شناسانه  این موضوعی است كه متأسفانه  و  آنها شویم  پنداری  تهدید  و 

گسترده ای را در بر نگرفته است. 

پيشينه پژوهش
مواضع  و  آن  امنیتی شدن  و  هسته ای  موضوع  مورد  در  بسیاری  تالیفات  و  تحقیقات  بااینكه 

منطقه ای  نظم  بر  ایران  هسته ای  دیپلماسی  تاثیرات  زمینه ی  در  اما  است  شده  نگاشته  كشورها 

خاورمیانه پژوهشی منسجم و یكدست صورت نگرفته است. ما در این قسم آثاری را كه به نحوی به 

می نماییم.  ذكر  ارتباطند،  در  ایران  دیپلماسی هسته ای  تاثیرات 
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سید جالل دهقانی فیروزآبادی در )رویكرد اعراب به برنامه هسته ای ایران(1 به بیان دیدگاه های نخبگان 

عربی پرداخته و معتقد است به رغم تاكید آنها بر منافع و مصالح عربی تاكنون رویكرد واحدی نداشته اند؛ اما 

رویكرد غالب همراه با احتیاط و بدبینی بوده است، اما تمامی گرایش ها خواهان حل مسالمت آمیز موضوع هستند. 

در گزارش مشابهی، مجید عباس اشلقی2 به نگرش اعراب به مسئله هسته ای و گزینه های احتمالی آنها 

پرداخته، و معتقد است كه در آخر اعراب بیش از ایران نگران زرادخانه های هسته ای رژیم صهیونیستی هستند. 

امنیتی  مسایل  كانون  در  اهمیت خلیج فارس  نشان دادن  با  دیگران3  و  احمد دوست محمدی 

ایران  با تسلیحاتی نشان دادن فعالیت های هسته ای  بین الملل معتقدند كه غرب و به ویژه آمریكا 

این طریق سعی دارد منافع خود  از  و  فاز جدیدی كرده است  وارد  را  امنیتی خلیج فارس  فضای 

با تلقی ایران  و اسراییل را با روی آوردن كشورهای منطقه به همگرایی امنیتی تأمین نماید كه 

است.  تسلیحاتی شده  به خریدهای كالن  منجر  منطقه  تهدید  به عنوان 

طارق خایتوس در پژوهشی4 به پاسخ ها و عكس العمل های جهان عرب به هسته ای شدن ایران پرداخته، 

هرچند وی موضوع هسته ای را تا حدی نظامی دانسته؛ اما به خوبی به تحلیلی ذهنیت اعراب پرداخته است؛ 

و معتقد است كه كشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس به دنبال حمایت قدرت های غربی برای اطمینان از 

امنیت خود هستند. عدم تجربه ی نظامی،  جمعیت نسبتا كم و محدودیت جغرافیایی بسیاری از كشورهای 

حوزه ی خلیج فارس كه در نزدیكی ایران هستند را به دنبال تضمین امنیت بیرونی می كشاند. بر همین 

اساس قدرت های غربی در دهه های اخیر در پی توسعه روابط امنیتی خود با این كشورها برآمده اند. 

1. دهقانی فيروزآبادی، سيد جالل )1386(. رويكرد اعراب به برنامه هسته ای ايران، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال چهاردهم، شماره 
3 و 2.

2. اشلقی، مجيد عباس )1385(، نگرش اعراب به برنامه هسته ای ايران، گزارش، شماره172-173.
3. دوست محمدی، احمد؛ غبيشی، عبدالعظيم؛ مرادی عباس¬آبادی، ياسر )1389( تاثيرات فعاليت های هسته ای ايران بر همگرايی 

امنيتی در بين اعضای شورای همكاری خليج فارس، فصلنامه مطالعات سياسی، سال دوم، شماره 8.
4. Tariq Khaitous ,Arab Reaction to a Nuclear Armed Iran, (2009) , The Washington Institute 
for Near East Policy.
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جرج پركویچ1 و سیلویا مانزارنو2 پژوهشگران ارشد مؤسسه كارنگی در مقاله ی تحلیلی با عنوان 

انزوای سیاسی،  گزینه  به سه  نخست  به سالح های هسته ای(3  ایران  )پیامدهای جهانی دست یابی 

تحریم های اقتصادی و استفاده از زور برای عقب راندن اجباری تهران پرداخته و سپس به بیان پاسخ های 

احتمالی بازیگران بین المللی در برابر دست یابی ایران به تسلیحات هسته ای پرداخته اند و در پایان به 

پیامدهای هسته ای شدن ایران بر روابط آمریكا با بازیگران جهانی می پردازد. چنانچه از مباحث مذكور 

برمی آید نویسندگان برنامه صلح آمیز تهران را نظامی دانسته و با این ذهنیت به بیان تحلیل خود اقدام 

نموده و تاثیرات دست یابی ایران به تسلیحات هسته ای را عمدتا متوجه واشنگتن نموده اند. 

اغلب آثار و پژوهش های صورت گرفته از بعد واقع گرایی و تك ساحتی به موضوع برنامه هسته ای 

ـ و تاثیرات آنـ  پرداخته اند. در آثار داخلی بیشتر با نگاهی قدرت محور بر دغدغه های امنیتی ایران 

تمركز نموده و ادبیات پژوهشی خارجی نیز با امنیتی و نظامی پنداشتن موضوع با نگاهی واقعگرایانه 

 به بحث پرداخته اند و اگر هم به بیان تاثیرات دیپلماسی هسته ای ایران پرداخته عمدتا به بعد نظامی

هسته ای شدن  پیامدهای  بررسی  منسجم  شكل  به  كه  پژوهشی  بنابراین  داده اند.4  اهمیت  آن   

1. George Perkovich.
2. Silvia Manzanero.
3. The Global Consequences of Iran’s Acquisition of Nuclear Weapons, (2004). Carnegie 
Endowment for International Peace .

4. بطور كلی آثار و نوشته هاي بسيار اندكی در اين مورد نوشته شده كه مهم ترين آنها عبارتند از:
- ستمی، هادي؛ رهنورد، حميد )1388(، امنيتی شدن ايران و استراتژي امنيت ملی اياالت متحده آمريكا، فصلنامه روابط خارجی،. 

سال اول، شماره 2
- مرادي عباس آبادي، ياسر ) 1388 (، تحليل انتقادي پوشش خبري چالش هاي ايران و غرب پيرامون مسئله هسته اي در مطبوعات 

آلمان، پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
- بشير، حسن ) 138 (، تصوير پرونده هسته اي ايران در رسانه هاي جهان با رويكرد تحليل گفتمانی، ماهنامه مديريت ارتباطات،. شماره 2

-محسنی، سجاد؛ صالحی، عليرضا ) 1390 (، اهداف آمريكا از امنيتی كردن فعاليت هاي هسته اي ايران )با ناگهی به مكتب كپنهاگ(،. 
فصلنامه سياست خارجی، سال بيست و يكم، شماره 3

- واعظ علی ) 1391 (، ايران در رسانه هاي جهان، چشم انداز ايران، تلخيص هادي عبادي، تير و مرداد.
- شفيعی، فرزانه ) 1391 (، بازگشت پوتين، ايران هسته اي و جهان در حال دگرگونی، مصاحبه با رجب صفروف، گاهنامه تحوالت 
ايران. اوراسيا، شماره 26                                                                                                                                                

 - امامی، محمد علی ) 1384 (، تاثير برنامه هسته اي ايران در كشورهاي عرب حوزه خليج فارس، فصلنامه سياست خارجی، سال 
نوزدهم، شماره 4و 3
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این  اساسی  تمایزات  است.  نگرفته  صورت  باشد،  پرداخته  خاورمیانه  منطقه ای  نظم  بر  ایران 

منطقه ای  نظم  بر  ایران  هسته ای  دیپلماسی  تاثیر  به  توجه  از  تركیبی  از  عبارتند  پژوهش 

به هنجارها،  ایران و توجه  با ماهیت پرونده هسته ای  امنیت خاورمیانه  ارتباط دادن  خاورمیانه، 

ارتباط  ادبیات پژوهشی گسترده ای در  ایران. در حقیقت  تاثیرات پرونده هسته ای  تعامالت در 

با تاثیرات برنامه هسته ای به شكل سیستمی بر اساس مؤلفه های اساسی نظم منطقه ای، امنیت، 

به سطوح  توجه  با عدم  این مفاهیم كمتر شكل گرفته است و عموما  بین  تعامالت  و  هنجارها 

می باشند.  همراه  سطحی  چند  و  نظری 

مبانی نظری
ندادن پاسخ قاطع به تحوالت پیش روی جهان آشوب زده، قصور در تامل در نگاه های تجدیدنظر 

طلبانه، عدم توجه به بعد اجتماعی امنیت، مسیر سازه انگاران1 را برای بیان دیدگاه هایشان فراهم نمود. 

رهبران این جریان كسانی چون پیتر كاتزنشتاین2 با كتاب »فرهنگ امنیت ملی«، الكساندر ونت3 با 

كتاب فاخر »نظریه اجتماعی سیاست بین الملل«4 مایكل بارنت5 و ایمانویل آدلر6 می باشند، هرچند 

بارقه های اولیه شروع این جریان را باید در عقاید كارل دویچ7 و آنتونی گیدنز8 مشاهده نمود. فهم 
 سازه انگارانه در اواخر دهه 1980 با انتشار كتاب »جهانی كه ما می سازیم« نوشته ی نیكالس اونف9

1. Constructivism.
2. Peter Katzenstein.
3. Alexander Wenet.
4. Social theory of international politics.
5. Michel Barentt.
6. Emanuel Adler.
7. Karl Deutsch.
8. AntonyGiddens.
9. Nicolas Dunt.
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 و كتاب »قواعد، هنجارها و تصمیمات« اثر فردریش كراتوچویل1 وارد مباحث علوم سیاسی و روابط 

بین الملل شد. 

ازنظر ونت بنیادی ترین فاكت ها سرشت و ساختار آگاهی اجتماعی می باشند كه به معنای توزیع 

ایده ها و شناخت هاست )Wendt, 1999, 24( و این جدا از ساخت پارادایم های مسلط گذشته بود كه 

در آنها عوامل مادی و بخصوص مسایل نظامی سرشت آن را احاطه نموده بود. به بیان ونت، احیای 

تفكر سازه انگارانه در مورد سیاست بین الملل با پایان جنگ سرد سرعت یافت، با این تحول دانشوران 

پیرو نظریه های مختلف را خلع سالح كرد و باعث شد )كاستی های( راست كیشی ها2 به طور خاص افشاء 

شوند. مسئله این بود كه جریان اصلی نظری در روابط بین الملل در تبیین پایان جنگ سرد، یا در 

نگاهی كلی تر، در توضیح تغییر نظام با مشكل مواجه شده بود )ونت، 1386: 6-5(. واقعیت اجتماعی 

بین المللی یك امر اجتماعی بر ساخته به وسیله ی ساختارهای شناختی است كه به جهان ماده معنا 

می دهند و به دنبال آن سیاست بین الملل نیز از این دیدگاه قلمروی اجتماعی است كه ویژگی های 

 (Adler, 1997, 319) .آن در پایان از طریق ارتباطات و تعامل میان واحدهای آن تعیین می گردد

در مورد كم توجهی سازه انگاران باالخص از منظر ونتی آن به بازیگران غیردولتی باید گفت كه 

این مهم از سوی انتقادیون و نو لیبرال ها مورد انتقاد قرار گرفته است. جیمز روزنا3 بیان می دارد كه: 

و  مرجعیت  جهان گیر  بحران  مهارت ها،  انقالب  ندارد.  غلبه  دولت مدار  جهان  دیگر  »امروزه 

بدین  است.  شده  جهان4  ساختارهای  گونگی  دو  موجب  آشوب،  سرچشمه های  دیگر  و  اقتدار 

پدیدار  خودمختار  نسبتا  و  مختلف  بازیگران  از  متشكل  پیچیده ای  چندمركزی  جهان  ترتیب 

این  از حاكمیت  آزاد  بازیگران  دارد.  را  قواعد خاص خود  و  فرایندها  است كه ساختارها،  شده 

1. Fredrich Kratochwil.
2. Orthodoeies.
3. James N. Rosenau.
4. Bifurcation of Global Structures.
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جهان چندمركزی1 را شركت های چندملیتی، اقلیت های قومی، حكومت ها و دیوان ساالری های 

تشكیل  آنها  مانند  و  فراملی  سازمان  اجتماعی،  جنبش های  حرفه ای،  انجمن های  ملی،  فرو 

حاكمیت  به  پایبند  بازیگران  با  هم  دست  در  دست  نیز  گاه  و  منفرداً  بازیگران  این  می دهند. 

جهان دولت مدار به رقابت، ستیز و همكاری یا دیگر انواع تعامل می پردازند )روزنا، 1380: 43 

ـ 42(. 

معنای فیزیكالی2 برای دولت از منظر رئالیست ها روشن به نظر می رسد، ولی كشورها چیزی 

بیشتر از اشیاء فیزیكی می باشند و ساختارهای اجتماعی ذهنگرا پیش از حقایق مادی آن را تشكیل 

می دهند )Wendt, 2004, 290(. ونت بااینكه بیش از سایر همفكران خود به رئالیست ها نزدیك 

است، معتقد است ساختار و كارگزار به شكل متقابلی به یكدیگر قوام می بخشند و ساختار بر اساس 

هویت كنش گر تعریف می شود و چیزی جدا از كنش گر نخواهد بود. ونت معتقد است تعریف نو 

واقع گرایان از ساختار تحت تاثیر گفتمان دانشگاهی موقت در روابط بین الملل و نیز اصل بنیادین 

اقتصاد سرمایه داری جهانی بوده است، ونت با نقد از نو رئالیست ها، به فقر آنها در تبیین مسئله 

ساختار كارگزار می پردازد. نو رئالیست ها و طرفداران نظریه جهانی باوجود تفاوتهای بین آنها هر 

یك دارای مشكالتی در تجزیه وتحلیل كارگزاران دولتی با ساختار سیستم بین الملل می باشند كه 

ساختار متغیر مستقل این تبیین تجربی است )Wend, 1987, 335-337(، لذا، ساختار و كارگزار 

در سطح هستی شناسی مستقل از هم تعریف نمی شوند و در سطح معرفت شناسی نباید به دنبال 

رابطه ی علی میان آنها بود. 

سازه انگاران معتقدند كه آنارشی و آشوب زندگی بین المللی، ناشی از آن چیزی است كه 

نگاه این  از  و  جویانه  همكاری  نه  و  است  تعارض آمیز  نه  لذا  و  می سازند  خود  برای   دولت ها 

به را  تعارض آمیز می داند  را  بین الملل  نظام  نوواقع گرایی كه در آن ماهیت  بنیادین    مفروض 

1. Multi – Centric World.
2. Physicalism.
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كشورهای  كه  معتقدند  اساس  این  بر  آنها   .)Wendt, 1992, 392-393( می گیرم  انتقاد  باد   

تازه هسته ای شده درصدد آن هستند كه از طریق تقلید رفتار قهرآمیز كشورهای با سابقه ی 

 :1388 )شیهان  نمایند.  تثبیت  و  تایید  هسته ای  قدرت های  به عنوان  را  هویتشان  هسته ای، 

و  ساختار  از  تلقی  نتیجه ی  بین الملل  عرصه  در  هسته ای  سیاست  ترسیم  بنابراین  227(؛ 

امنیتی  سیاست های  ملی  هویت  تغییرات  و  هنجاری  فرهنگی،  عناصر  و  می باشد  كارگزار 

را  نهادی  و  فرهنگی  ساختارهای  دولتی  خط مشی های  و  می دهند  شكل  را  دولت  هویتی  و 

 Jeperson, Wendt, and( می آورد  پدید  آن  در  را  تكرارپذیری  نوعی  و  می كند  بازتولید 

 .)Katzenstein,1996, 48-55

بین االذهانی  مفاهیم  به واسطه ی  اجتماعی  واقعیت های  از  ساختارهایی  دولتی  كنش گران   

در  را  بازیگران  خود  هویت  كه  معناداری  فرایندهای  كه  كرده اند  ایجاد  بین الملل  سیاست  در 

برگرفته است را در خود نگاه داشته است. این ساختارها اهداف، نقش ها و هویت كنش گران را 

تعیین می كند. درواقع هویت: 1- ماهیت بازیگران و منافع بازیگران را مشخص می كند. اینكه 

بازیگران ساخته هویت  ازآنجایی كه منافع  بازیگران چه كسانی هستند و چه منافعی دارند 2- 

بازیگران شكل گرفته است.  با دیگر  از روابط   -3 است، هویت راهنمای عمل كنش گران است 

)دولت با تعامل با بازیگران حاضر در محیط نهادی بین الملل و سیاست های داخلی(. 4- ایستا 

نیستند بلكه سیال و روان هستند. ازآنجایی كه هویت ملی از مشتركات تاریخی كشور، اسطوره 

نظام  با  نزدیكی  بسیار  ارتباط  دولت  هویت  است،  گرفته  شكل  مشترك  تاریخی  حافظه های  و 

 .)Tidy, 2006-7, 18-21( دولت دارد

با  كه  دولت ها  منافع  كه  معتقدند  انگاران  سازه  هویت ها  و  منافع  میان  پیوند  خصوص  در 

هویت آنها پیوند یافته است، یك متغیر وابسته به محیط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

است؛  برساخته  اجتماعی  لحاظ  به  و  درون زاد  منافع  و  هویت ها  سازه انگاری  منظر  از  است. 

بنابراین هویت ها و منافع می توانند بسته به محیط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تغییر 
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ساختن  قاعده مند  برای  را  دستورالعمل هایی  سازه انگاران   .)Gülseven, 2010, 35-36( كنند 
تناسب1 »اصل  اساس  بر  دولت ها  رفتار  بر  تاكید  از  عبارتند  كه  نموده اند  بیان  خارجی   سیاست 

و همكاری«، برخالف عقل گرایان كه بر رفتار دولت ها با تاكید بر »منطق یا اصل نتیجه گرایی« 

برعكس  نرم  قدرت  دقیق  تشریح  آن،  مادی  ابعاد  با  قدرت  و  قدرت  اجتماعی  ماهیت  )نتیجه(، 

اجتماعی  نهادهای  نقش  بر  تمركز  بازیگران،  بین  و مهم گفتگو  نهادی  نقش  بر  تاكید  لیبرال ها، 

 .)Raymond, 2011, 20-40) 

استدالل سازه انگاران این است كه چون هویت ها الهام بخش منافع و درنتیجه كنش ها هستند، 

اینكه چگونه ساختارهای غیرمادی هویت های كنش گران را مشروط می كند، اهمیت دارد،  فهم 

دوم اینكه از طریق تعامل متقابل ساختار و كارگزار است كه ما ساختارهای اجتماعی پویایی را كه 

بر اساس آنها هویت ها و منافع خود را تعریف می كنیم می آفرینیم و معرفی می كنیم. ساختارهای 

هنجاری و فكری نیز از طریق تخیل، ارتباطات و محدودیت، هویت ها و منافع كنش گران را شكل 

 )Reus-smit, 2005, 197-198( .می دهند

بر اساس مطالب فوق، )مدل نظری پژوهش(، تاثیر دیپلماسی یك كشور بر سایر كشورها از 

منظر سازه انگاری در شكل )3-1( نمایش داده شده است. 

دهند«.  انجام  درست  را  »كارها  می كنند  تالش  كه  دارد  اشاره  دولت ها  قاعده مند  رفتار  به  تناسب«  »اصل  حقيقت  در   .1
بكند. نتيجه گرايی«  »اصل  اشارات  اساس  بر  دولت ها  ديگر  بر  خود  برتری  ساختن  كمينه  و  بيشينه  به  اقدام  اين كه  به جای 

 .)Mohammad  Nia, 2011, 282(
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شكل )3ـ1(: مدل نظری پژوهش: تاثير ديپلماسی يک كشور بر ساير كشورها

يك. تاثيرات ديپلماسی هسته ای ايران بر نظم منطقه ای1 خاورميانه
1-1. مسابقه تسليحاتی

ذهنی  تلقی  از  ناشی  غرب  و  ایران  هسته ای  متشنج  فضای  در  خاورمیانه  تسلیحاتی  مسابقه 

باور هر یك از كنش گران سامان یافته است.  واحدها به همدیگر بوده و ذهنیت شكل گرفته در 

اسراییل،  هند،  توسط  تسلیحات  كسب  از  بیش  هسته ای،  سالح های  به  ایران  دست یابی 

تغییر  نیز  ناتو  وضعیت  آن[  دنبال  به  ]و  زد.  هم  بر  را  جهانی  نظم  شمالی  كره  و  پاكستان 

تضمین های  یا  توان  چنین  كسب  پی  در  است  ممكن  نیز  تركیه  كه  به گونه ای  كرد  خواهد 

1. تامپسون، با چهار شرط الزم و كافی، نظم های منطقه ای را خالصه نموده است، كه عبارتند از، نخست، الگوی روابط يا تعامالت 
بازيگران، درجه خاصی از نظم و نسق را به نمايش می گذارد؛ به طوری كه تغيير در يك نقطه از نظام تابع بر ديگر نقاط آن تاثير 
می گذارد، دوم، بازيگران عموما در مجاورت و نزديك به يكديگرند، سوم، ناظران و بازيگران داخلی و خارجی نظام تابع را به صورت 
يك ناحيه يا »صحنه عمليات« مجزا می شناسند و چهارم، نظام تابع، منطقا متشكل از حداقل دو يا به احتمال قوی تعداد بيشتری 
از بازيگران می باشد. سازه انگار ها، نظام های منطقه ای را به صورت خود فهمی های دسته جمعی توليد شده در نظر می گيرند. رهيافت 
سيستمی فرض می كند كه مناطق متشكل از كشورهايی است كه در شبكه ای از تعامالت- حداقل تا حدی خود مختار- قرار دارند 
كه رفتار آنها را مقيد كرده و به آن شكل می دهد كه بری بوزان تحت عنوان وابستگی متقابل شديد و متراكم بر آن تأكيد می ورزد. 

) ليك، مورگان، 1381: 75 – 77(.
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اختالف نظر دچار  ایران  به  پاسخ  در  ناتو  متحدان  دیگر  و  ایاالت  متحده  و  باشد   مجددی 

 گردند. در حقیقت دست یابی ایران به بمب هسته ای قابلیت اجرای NPT و IAEA را نیز تهدید 

منع گسترش  پیمان  پاكستان  و  اسراییل  هند،  بر خالف  ایران  كه  است  حالی  در  نمود،  خواهد 

سالح های هسته ای را امضاء كرده و لذا ایران هسته ای شكاف جدی در جهان عرب و میان ایران 

و اعراب ایجاد خواهد كرد، شكافی كه تا خلیج فارس پیش خواهد رفت و بازارهای جهانی نفت را 

 )Perkovich & Manzanero, 2004, 1-2( .خواهد لرزاند

 ایزنشتات بیان می دارد كه: 

داده  تغییر  را  منطقه ای  سیاسی  معادالت  می تواند  هسته ای  تسلیحات  به  ایران  »دست یابی   

اتخاذ سیاست های  به  و  دهد  منطقه گسترش  در  را  و هسته ای  میكروبی  تسلیحات شیمیایی،  و 

ازسرگیری  مخالفان  به  می تواند  درعین حال  امر  این  كند.  پیدا  سوق  تجاوزگرانه تر  یا  جسورانه تر 

مذاكرات اسراییلی- فلسطینی جسارت و شجاعت متوقف كردن فرایند را بدهد و ضربه ای سنگین به 

رژیم بین المللی عدم گسترش تسلیحات هسته ای می باشد و دور نمای بلندمدت تروریسم هسته ای 

 )Eisenstadt, 2004, 14) یا جنگ هسته ای در خاورمیانه را ترسیم نماید«. 

با ادامه روند هسته ای شدن ایران، كشورهای خاورمیانه به دنبال دست یابی به فناوری هسته ای 

بوده اند و تركیه و بسیاری از كشورهای جهان عرب در این مسیر حركت نموده اند. 

آنها در سال 2010 قرارداد  بوده و  به دنبال فناوری هسته ای  در طی پنجاه سال اخیر تركیه 

با مسكو امضا كرده اند و كارشناسان روسی در شهر آك كویو  نخستین نیروگاه هسته ای خود را 

)آق قویو( در حال ساخت نیروگاه هستند كه توان تولیدی معادل 4800 مگاوات ساعت برق را 

دارد. تحلیل كارشناسان بین المللی از این حكایت دارد كه تمایل ترك ها برای دست یابی به انرژی 

برق محدود نمی شود. )همشهری دیپلماتیك 83/3: 82-92(.  تولید  نظیر  اهدافی  هسته ای در 

همزمان با روند هسته ای شدن ایران و در سال های اخیر عربستان نیز همانند دیگر كشورهای 

توجیه  بر  را مبنی  تمایل خود  آنها  بوده است.  فناوری هسته ای  به  به دست یابی  عربی عالقمند 
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انرژی  آنها  نفتی  عظیم  ذخایر  علی رغم  و  كرده اند  اعالم  نمك زدایی  موضوع  و  برق  و  آب  تولید 

كشورهای  عربستان،  راستا  همین  در  كرده اند.  معرفی  آن  برای  جانشینی  به عنوان  را  هسته ای 

است.  كرده  صلح آمیز  مقاصد  برای  هسته ای   فناوری  توسعه  به  تشویق  را  خلیج فارس  حوزه ی 

را  خود  برنامه  باید  ایران  كه  كرد  اعالم  كشورها،  این  تشویق  با   2007 نوامبر  در  سعود الفیصل 

متوقف كند و آنها به ایران پیشنهاد دادند كه برای راه حل كشورهای منطقه یك كنسرسیوم در 

 )Khaitous, 2009,11-12( كنند.  ایجاد  خاورمیانه  از  بخش  این 

 كشورهای حاشیه ی جنوب خلیج فارس دارای مزیت بیشتری نسبت به ایران، عراق و قابلیت و 

محدودیت توانمندی ماهوارها و بسیاری موارد دیگر بوده اند و این ناشی از همكاری و سازمان دهی 

برای  بهتر  آموزش  و  تجهیزات  به  نیازمند  كشورها  این  بااین حال  است.  بوده  آمریكا  نیروهای  با 

این مسئله  و  بوده اند  این بخش ها مواجه  توانایی در  با عدم  لذا  بوده اند،  قابلیت ها  این  از  استفاده 

 Cordesman & Wilner,( .باعث وابستگی آنها به پیمانكاران خارجی در این بخش ها شده است

36 ,2012( آمریكا نیروی دریایی خود را در منطقه خلیج فارس افزایش داده است؛ و در سپتامبر 

2012، 60 میلیون دالر سالح سنگین به عربستان فروخته است، همچنین واشنگتن به دنبال آن 

است تا قابلیت های نظامی شورای همكاری خلیج فارس را باال ببرد )Aguirre, 2012, 4(. از طرفی 

واشنگتن با ترسیم ذهنیتی از ایران قدرتمند، منافع خود را مبنی بر وابستگی كشورهای خلیج فارس 

پیش برده و هویت زخمی اعراب را نسبت به ایران قدرتمند تحریك می كند. 

شورای همكاری خلیج فارس در مواجهه با قدرتمندی جمهوری اسالمی ایران در تالش برای بهبود 

قابلیت های نظامی خود بوده است، این كشورها به خرید گسترده سخت افزارهای نظامی روی آورده اند، 

اما این خرید تكنولوژی باال عماًل بدون حمایت گسترده كشورهای خارجی در جهت حفظ و آموزش 

نیروهای نظامی بی فایده خواهد بود. )Modson, 2006, 4-3( آمریكا و كشورهای حاشیه خلیج فارس 

به طور مداوم سیستم دفاع موشكی خود را توسعه داده اند، واشنگتن نیز در یك پروسه ی بلندمدت 

پذیرفته است كه اطالعات مورد نیاز در مورد پرتاب موشك را به آنها ارایه دهد، به همین دلیل سیستم 
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دفاع موشكی این كشورها با هم گسترش یافته و به دنبال قابلیت دفاعی در برابر شهاب 1، 2 و 3 

ایران هستند. افزون بر آن قطر و امارات با خریداری سیستم گسترده دفاع موشكی THAAD همراه 

با آمریكا، اقدام به استقرار سیستم دفاع موشكی در خلیج فارس و شرق مدیترانه كرده اند. در حقیقت 

استراتژی جدید آمریكا در 2012 در خاورمیانه و خلیج فارس، شكل گیری منطقه ای است كه در آن 

 )Cordesman & Gold, 2013, 52( .ایران به عنوان یك مسئله بحران قلمداد شود

این تالش ناشی از ذهنیت شیوخ منطقه نسبت به توان ایران می باشد كه با رفتن صدام منافع 

توازن  ایجاد  و  این نگرش  تغییر  برای  تهران در معرض خطر دیده و  بیشتر  با قدرت یابی  را  خود 

حداقلی مقابل همسایه شمالی خود اقدام به همكاری نظامی و مسابقه تسلیحاتی با تهران نمودند. 

مسابقه تسلیحاتی از 1997 تا 2011 و میزان هواپیماهای جنگی خلیج فارس در 2012 را در 

جداول )4-1(، )4-1-1( می بینیم؛
جدول )4-1(: مسابقه تسليحاتی از 1997 تا 2011 در خاورميانه

كشور

سال

بحرين كويت عمان قطر امارات ايران عربستان مجموع

1997 403 984/3 213/2 439/1 762/3 201/5 238/23 758/42

1998 445 762/3 991/1 439/1 094/4 418/6 345/24 371/44

1999 491 540/3 771/1 549/1 205/4 308/6 693/20 581/40

2000 356 094/4 324/2 327/1 320/3 299/8 345/24 164/46

2001 370 762/3 656/2 881/1 098/3 324/2 332/27 565/43

2002 366 873/3 545/2 103/2 098/3 320/3 567/24 441/40

2003 364 873/3 766/2 103/2 098/3 320/3 567/24 710/40

2004 199 327/1 877/2 324/2 771/1 873/3 356/21 705/34

2005 582 725/4 342/3 422/2 932/2 860/6 107/28 013/50

2006 518 789/3 550/3 530/2 293/10 036/7 073/32 680/60

2007 573 981/3 433/3 159/1 715/10 919/7 630/37 563/70

2008 575 089/7 861/4 839/1 293/14 981/9 766/39 218/83

2009 711 783/6 141/4 0 779/15 0 024/42 440/72

2010 747 910/3 180/4 120/3 650/8 600/10 200/45 427/82

2011 873 050/4 270/4 450/3 320/9 000/12 200/46 993/86

 (Source: Cordesman & wilner, A 2012, 54)
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جدول )4-1-1(: ميزان هواپيماهای جنگی خليج فارس در 2012
يمن امارات قطر عمان كويت بحرين عربستان عراق ايران
79 178 18 54 66 39 296 3 336

  (Source: Cordesman & wilner, 2012: 40)

1-2. تهديد منافع آمريكا و اعراب
از انقالب 1979 بسیاری از رهبران سنی مذهب عرب در مورد فعالیت های ایران كه یك كشور 

شیعه است نگران بوده و بحران]هسته ای[ ایران در ذهن رهبران اعراب متمركز شده و آنها ظاهرا 

و  تسلیحاتی  كمك های  با  افغانستان  و  عراق  درگیری های  در  مستقیم  به طور  ایران  كه  معتقدند 

از  برای  عیسی،  بن  حامد  و  سعودی  عربستان  پادشاه  عبداهلل  ملك  است.  داشته  مداخله  مهمات 

با  اقدام نظامی تنها راه مقابله  از آمریكا خواهان آن بودند كه  ایران  بین بردن تأسیسات هسته ای 

 Bowen &( مار1«.  سر  الجبیر[»قطع  عادل  از  نقل  ]به  به اصطالح  و  است  ایران  برنامه هسته ای 

Brewer, 2011, 239-240( رفتار این كشورها بر اساس تحوالت اخیر منطقه و ظهور بهار عربی 

]بیداری اسالمی[ و مواجه با نفوذ ایران در این كشورها، قابل درك است، افزون بر آن استراتژی 

ایران مبنی بر هسته ای شدن، واكنش آنها را برمی انگیزد. از طرفی با توجه به مانورهای نظامی ایران 

در خلیج فارس و ناآرامی ها در اقلیت های شیعیان و كمك های جمهوری اسالمی ایران به جنبش های 

منطقه و ظرفیت ایران برای بسیج جوامع ناراضی در داخل كشورهای حاشیه ی خلیج فارس ایران را 

 .)Maloney, 2013: 15( تبدیل به تهدید اصلی در منطقه كرده است

 دولت واشنگتن مدعی است كه ایران بیشترین حمایت های مالی و نظامی از حزب اهلل را داشته و 

كمك های آن ساالنه بیش از 100 میلیون دالر است. ایران به چریك های حزب اهلل در پایگاه های لبنان و 

 ایران آموزش نظامی می دهد، كنفرانس هایی را در زمینه ی مقاومت برگزار كرده و نیروهای اطالعاتی و

1. cut off the head of the snake.
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 نیروهای سپاه پاسداران در لبنان و خارج از این پایگاه ها فعالیت می كنند. ایران مقادیر زیادی تسلیحات 

از قبیل موشك های كاتیوشا1 و موشك های میان بردی كه می توانند از جنوب لبنان حیفا را مورد هدف 

 قرار دهند را به حزب اهلل می دهد و درعین حال به سفارت خانه های خود اجازه داده است تا عملیات های

 حزب اهلل را تسهیل كرده و مواد انفجاری الزم برای حمالت تروریستی را در اختیار آنها قرار داد 

 .)Kemp, 2004, 6-7(

با ادامه تحوالت خاورمیانه به ویژه از 2011 به بعد نخبگان غرب و عرب همواره در پی كاهش 

و از بین بردن هنجارها و تاثیرات ذهنی انقالب اسالمی ایران بر انقالبات اخیر بوده اند. با بیان این 

اوصاف می توان نتیجه گرفت غرب به رهبری واشنگتن و نخبگان عربی تمام توان خود را برای مقابله 

با تاثیرگذاری این تحوالت از الگوی ایران به كار خواهند برد و در این مسیر یا به دنبال كاربست 

الگویی نظیر تركیه خواهند رفت یا سعی كرده ذهنیت واحدها را نسبت به ایران مخدوش نماید و 

با فرافكنی ترس از اندیشه های ضد ایرانی و شیعی را گسترش داده تا در كنار مسابقه تسلیحاتی 

اجماعی برعلیه تهران به وجود بیاورند و نقش ایران را در حاشیه افكار اسالمی به باد انتقاد بگیرند. 

 1-3. تحريم؛ اجماع واحدها
تحریم ایران به دنبال پیشبرد برنامه هسته ای از مهم ترین فصول اجماعی كنش گران منطقه ای 

و جهانی برای مهار و انزوای ایران بوده است تا بر اساس آن بتوانند عالوه بر انزوا و تقلیل قدرت 

اقتصادی ایران، قدرت مانور ایران را در مذاكرات هسته ای تقلیل ببخشند. پركوویچ و مانزارینو در 

مورد تحریم هایی كه برعلیه ایران است بیان می دارند كه: 

ازآنجاكه به كارگیری زور و فشار احتماالً باعث اقدامات متقابل خطرناكی از جانب ایران خواهد 

 شد و بسیاری از اعضای جامعه بین الملل نیز از آن حمایت نخواهد نمود؛ لذا در كل عملیات گسترده

1. Katyusha
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 برای براندازی حكومت ایران بسیار فراتر از امكانات موجود و اراده آمریكا و جامعه جهانی است و 

به نظر می رسد تحریم های اقتصادی شدید، بیشتر از آنچه تاكنون بر هر كشوری اعمال شده، بیش 

 )Perkovich & Manzanero,2004, 18( .از سایر راه حل ها مؤثر بوده است

 ایاالت  متحده پررنگ ترین موضع را در قبال پرونده ایران بر عهده دارد؛ و سیل مواضع دیگران 

نیز تا حدی بیانگر رویكرد هژمونی واشنگتن است. مواضع ایاالت  متحده آمریكا در برابر ایران به 

حدی است كه هیالری كلینتون1 در سال 2009 بیان كردند كه: »برای گسترش چتر دفاعی در برابر 

ایران بهتر است كشورهای منطقه هسته ای شوند«. )Bowen & Brewer, 2011, 81,240( بعد 

از به ثمر ننشستن مذاكرات ژنو ]در دوران دولت احمدی نژاد[، اعضای كلیدی كابینه ی اوباما به ویژه 

هیالری كلینتون سفر دوره ای خود را به كشورهای عربی خلیج فارس برای جلب رضایت كشورها 

و شركت های آن برای اعمال تحریم از سر گرفت و درعین حال سعی در ترغیب كشورهای دیگری 

چون چین و برزیل برای همراهی با واشنگتن جهت اعمال تحریم های بیشتر از طریق شورای امنیت 

 )Hunter. 2010, 75( .شد

تحریم های آمریكا علیه ایران با هدف تغییر رفتار ایران بوده است. تحریم های اقتصادی ایاالت 

 متحده از دهه 80 تاكنون بر این محور بوده است: در سال 1997 فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری 

ممنوع شد و در سال 2000 تحریم ها اعم از موارد باال تا مواد غذایی نظیر فرش و پسته نیز ادامه 

داشت. در سال 2007 تحریم هایی در معامالت مالی، سپاه پاسداران نیروی قدس، بانك های ملی، 

صادرات و. . . وجود داشتHaman, 2008, 14( 2(. در سال های اخیر نیز تحریم ها عالوه بر موارد 

فوق با تمركز بر كاهش صادرات نفت و تحریم ها به معنای تام علیه ایران بوده است. 

1. Hilary Clinton
2. عمده تحريم ها بر عليه ايران تحريم ها در حوزه انرژی بوده است. علل تمركز بر تحريم انرژی ايران كاماًل مشهود است. چنانچه 
در ژوالی 2006 كنگره آمريكا بيان نمود كه: »جمهوری اسالمی ايران از ذخاير انرژی جهان است. ايران دومين دارنده نفت در اوپك 
با ده درصد از ذخاير نفتی است با توانايی 3/9 ميليون شبكه در روز می باشد، ذخاير گاز طبيعی ايران نيز با 940 تريليون فوت مكعب 
 .)Haman, 2008, 15( می باشد. از طرفی 80 تا 90 درصد صادرات ايران و يك چهارم توليد ناخالص داخل ايران در انرژی است
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به طوركلی، تحریم های شكل گرفته برعلیه جمهوری اسالمی شامل محورهای زیر می باشد كه 

در جدول )3 – 1( آمده است:
جدول )3-1(: تحريم های شكل گرفته برعليه جمهوری اسالمی

 )Cordesman, et al, 2013, 34-41(

تحريمهاسال
تحریمهای اتحادیه اروپا در كاالهایی با مصرف دوگانه و سالح های نظامی در ارتباط با بحث هسته ای، 2010

ممنوعیت صادرات به اروپا، تحریمات در تجهیزات و فنآوریهای تولید نفت و گاز طبیعی و ممنوعیت 
دسترسی به فرودگاههای اروپا برای پروازهای حمل ونقل ایران و ارایه خدمات سوخت رسانی به كشتیها.

- تحریمات بانکی بین المللی نظیر بانك مركزی ایران و نفت خام.2011

- مسدود شدن منابع مالی و جلوگیری از ورود افراد ناقض حقوق بشر به اروپا.
- افزایش تحریمات، مشاركت شركت های خارجی در اعمال تحریمات و افزایش سه تا پنج درصدی 2012

تحریمات.

- تحریمات در حوزه ارتباطات و سایر تجهیزات، بانك های ایران، توقیف صادرات از فوالد گرفته تا 
آلومینیوم، تحریم واردات گاز طبیعی، توقیف وامهای كوتاهمدت و تحریمات در تكنولوژی كشتیسازی و 

تجهیزات نیروی دریایی به ایران.

- تحریمها در واردات، خرید و حمل ونقل فراورده های نفتی ایران و مسدود شدن دارایی شخصیت های 
ایران و نیز ممنوعیت اقالم كاالهایی كه مصرف دوگانه دارند

- تحریمها در كاال و خدمات انرژی، كشتی سازی حمل ونقل و بانك ها و جلوگیری از بازگرداندن ارز 2013
حاصل از فروش نفت و غیره.

مقامات ایاالت  متحده آمریكا معتقدند كه تحریم ها مانع از دست یابی ایران به برنامه های هسته ای 

و به دست آوردن تكنولوژی می شود و به بیان رابرت اینهورن1 مشاور وزارت امور خارجه واشنگتن 

»ما اعتقاد داریم كه ایران برای دست یابی به فنآوری دارای مشكالت اساسی است و قضاوت ما این 

 )Kerr, 2012, 25( .»است كه ایران برنامه های خود را با توجه به تحریم ها كاهش خواهد داد

 كشورهای خاورمیانه ای نیز علی رغم آنكه خواهان جنگ نظامی در منطقه نیستند، اما در تحریم ها

1 Robert Einhorn
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 با غرب همگام بوده و همواره در نشست های مشورتی خود تحریم ها را از بخش سرمایه گذاری گرفته 

این كشورها دارای منافع مشترك  ایران اعالم كرده اند.  از صدور نفت و گاز را علیه  تا جلوگیری 

و متضادی با ایران بوده و تمایل آنها به همكاری در تحریم ایران در شورای امنیت یا طرح منع 

گسترش هسته ای تحت رهبری ایاالت  متحده بوده است. این همكاری برای جلوگیری از گسترش 

بیانیه مشترك  به تسلیحات هسته ای بوده است.  ایران در صورت دست یابی  نیز مهار  هسته ای و 

كاندولیزا رایس با رهبران سه كشور اهل تسنن یعنی، عربستان، مصر و اردن در مخالفت با تسلیحات 

 )Jentelson, 2007, 32( .هسته ای و گسترش نفوذ تهران در منطقه بوده است

1-4. تقابل امنيتی در مقابل ايران
در مورد برنامه هسته ای ایران، كشورهای عربستان، اردن و مصر و چند كشور حاشیه ی خلیج فارس 

علی رغم شك و تردیدهایی كه در مورد توافقات و مذاكرات بوده خواهان توقف فعالیت های هسته ای 

 .)Bowen & Brewer, 2011, 240( از طریق حمله ی نظامی هستند ایران، به هر نحوی حتی 

امریكا در یك حركت روبه جلو، با تالش در تحریم و خلق مشكالت اقتصادی برای به تأخیر انداختن 

برنامه ایران، نیازمند همكاری قدرت های متحد نظیر تركیه و كشورهای خلیج فارس است تا بتواند 

 )Cordesman, Burke & Seitz, 2009, 1( .توانایی های ایران را محدود كند

پاكستان نیز به روند هسته ای شدن ایران و روابط نزدیك با تهران ـ دهلی واكنش نشان داد. 

نشان  هیچ چیزی  اما  بودند  جدا  هم  از  حدی  تا  خود  آینده  مسیر  در  هرچند  تهران  و  اسالم آباد 

نمی دهد كه عالقمند به تنش باشند. از آنجا كه پاكستان توان و قابلیت هسته ای مناسبی دارد در 

عوض، به احتمال زیاد تبدیل شدن ایران به یك كشور هسته ای را تلویحاً می پذیرد، این درك بیشتر 

ناشی از نیاز یك توازن بازدارنده خواهد بود كه هر دو طرف خطرات آن را می پذیرند، مسایل مابین 

ایران و پاكستان بیشتر تحت تاثیر روابط ایران و هند و نقش دو كشور در افغانستان بستگی دارد 

)Madson, 2006, 18, 19( اما باید در نظر داشت كه پاكستان حاضر به پذیرش همكاری امنیتی 
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تهران و واشنگتن نخواهد بود، چنانكه در دوره ی سید محمد خاتمی مخالف سیر همكاری این دو 

در افغانستان بوده است. به اعتقاد خانم هانتر این امر منجر به تجدیدنظر در مورد پاكستان می شود، 

اهرم  به عنوان  افغانستان  به عنوان واسطه العقد واشنگتن در  انحصاری اش  این كشور نقش  چرا كه 

فشار را داراست و آمریكا را مجاب می كند كه ارتش پاكستان بتواند یك نقش ارتباطی داشته باشد. 

 (Hunter, 2010, 59(

عربستان سعودی و آمریكا پس از 11 سپتامبر و حوادث پس  از آن، به اهداف مشتركشان در 

رسیدن به یك امنیت منطقه ای ادامه می دهند. اگر چه هر دو كشور در یك قرارداد رسمی پس از 

جنگ جهانی دوم منعقد كرده اند اما هیچ كدام از این دو بازیگران یك تیم نبوده اند. چرا كه آمریكا 

با ریشه های مسیحی و حمایت از اسراییل مشكالت داخلی برای سعودی ها به وجود آورده است. 

ایاالت  متحده و كشورهای عربی  ائتالف ها میان  نیروها و  از  لذا تركیبی   )Madson, 2006, 48(

برابر  و دفاع در  برای جلوگیری  نظامی  قابلیت های  افزایش  این  آمد.  به وجود  حوزه ی خلیج فارس 

تهدیدات ایران در منطقه بوده است كه شامل موشك، سالح های كشتارجمعی و نیروهای نامتقارن 

و نامتعارف بوده است. امریكا و این كشورها طیفی را برای مقابله و رقابت با ایران برای نفوذ و ایجاد 

نیروهای امنیتی در عراق ایجاد نمودند )Cordesman & Wilner, 2011, 30( ناتو و كشورهای 

عربی برای مقابله با ایران مسلح به سالح های هسته ای در پی ابتكار 2004 استانبول به دنبال راهی 

برای خطرات بالقوه ایران بوده و با توجه به گزارش ناتو، در حال حاضر ناتو به تشویق عربستان و 

عمان و دیگر كشورهای منطقه برای همكاری بیشتر و توافقات دوجانبه با خود اقدام كرده است؛ 

و در همین راستا آنها اقدام به آموزش های مشترك و توسعه استراتژی های مشترك برای مقابله با 

خطرات بالقوه ایران نمودند. شیخ تامر علی الصباح نیز در این مورد بیان كرد كه به دنبال آموزش 

ناتو بوده و اعالم تمایل خود را برای گسترش همكاری و تبادل  نظامی و همكاری بین كویت و 

)Khaitous, 2009, 8( .اطالعات نظامی ابراز داشته بود

جفری كمپ در مورد ائتالف هایی كه در مقابل تهران صورت می گیرد، بیان می دارد كه: »واقعیت 
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این است كه ما بایستی از یك ائتالف و همكاری حمایت كنیم، ائتالفی كه دربرگیرنده ی كشورهایی 

است كه آماده همكاری با ما هستند و تقریباً برنامه ی همسانی داشته و آن را اجرا می كنند. معتقدم 

كه اگر می توانستیم روسیه را وادار به پذیرش خواسته هایمان كنیم، در آن صورت بزرگ ترین ائتالف 

را داشتیم. ائتالف آمریكا و روسیه در مورد وضعیت برنامه هسته ای ایران می تواند نخستین گام در 

جلب همكاری اتحادیه اروپایی، ژاپن و سایر كشورهای كلیدی در این حوزه باشد و درنهایت معتقدم 

كه تنها اتحادیه اروپا با ما همكاری می كند. حداقل در كوتاهمدت یك مسیر عملی برای اعمال فشار 

خواهد بود«. )Elizabeth, Walter & Library, 2003, 9-10( عالوه بر ائتالف های شكننده قدرت های 

منطقه ای مقابل تهران، در این یارگیری امنیتی قدرت های متوسطه منطقه نیز پیمان های نظامی 

متعددی را منعقد ساخته اند كه این پیمان ها پیامدهای منطقه ای را نیز به دنبال داشته است. 

به سوی  اسراییل  از  نگاه ها  به دنبال جابه جایی  امنیتی خود همواره  ایاالت  متحده در روندهای   

ایران عملكرده است. در حقیقت اگر آمریكا از حمله نظامی به ایران اجتناب كند و به طور تلویحی یا 

صراحتاً توان هسته ای ایران را مورد ارزیابی قرار دهد و از عقب راندن ایران منصرف شود، در آن صورت 

همسایگان ایران سریعاً در پی كسب تضمین های امنیتی بیشتری از سوی ایاالت  متحده آمریكا در 

 .)Perkovich & Manzanero, 2004, 31( قبال تهاجم بالقوه یا ارعاب، توسط ایران بر خواهند آمد

1-5. واحدهای خاورميانه ای؛ تشتت نگاه ها
هر یك از كنش گران خاورمیانه بر اساس رویكرد نظری خود به مواضع خود پرداختند و لذا ما 

رویكردی منسجم را در برابر تهران مشاهده نكردیم. شاید عامل جغرافیایی و نزدیكی استراتژیكی به 

تهران معرف برخی مواضع باشد بدان معنا كه هركدام به ایران نزدیك تر بوده رویكرد متعارض تری 

را در پیش گرفته است. ماهیت این رفتارها را در عوامل متعددی باید جست. عواملی نظیر مذهب، 

نگاه نخبگان رسمی كشورها به هم مسئله جغرافیا، نوع نگاه به رژیم صهیونیستی و درجه وابستگی 

امنیتی به غرب. به عنوان نمونه كشورهایی كه رویكرد متعارضی به مسئله رژیم صهیونیستی داشته 
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رویكرد مطلوب تری به مسئله ایران داشتند، چرا كه معتقدند دست یابی ایران عامل موازنه دهنده 

منطقه بوده و با توجه عدم ترس امنیتی نسبت به ایران بر اساس الگوی دوستی و نه دشمنی به 

قضیه می نگریستند. 

 در سال های اخیر كشورهای منطقه خاورمیانه از مراكش و تونس گرفته تا امارات و مصر به 

دنبال دست یابی به فناوری هسته ای بوده اند. در این  بین ریاض و آنكارا بیشترین تالش را در این 

زمینه مقابل تهران برای دست یابی به توسعه فناوری هسته ای انجام دادند. 

اقدامات عربستان در سال 2009 با اصرار و ترغیب ایاالت  متحده چین را تحریك به كاهش 

روابط با ایران نمود و اعالم كرد كه برنامه هسته ای ایران ثبات خاورمیانه را بر هم می زند. سعودی ها 

در برابر كاهش روابط به چین پیشنهاد دادند كه نفت را به قیمت پایین تری به آنها می دهد. برخی 

مفسرین چینی دراین ارتباط معتقدند كه چین نباید متعهد راضی ساختن ایران باشد زمانی كه به 

احساسات اعراب و سایر كشورها لطمه وارد می كند

 )Hunter, 2010, 126( درواقع جهان عرب و غیر عرب بر سر دوراهی عظیمی گرفتار آمده، از 

یكسو ترس از ایده های اسالمی ایران و توان بازدارندگی ایران و از سوی دیگر مسئله اسراییل؛ لذا 

احتیاط در برخورد با موضوع همه ی آنها را به سمت مواضع متفاوتی می كشاند كه در یك نقطه به هم 

گره می خورند و آن این است كه در صورت جنگ احتمالی همه ی آنها متضرر خواهند شد. كشورهای 

خلیج فارس معتقدند كه ایران در مقابل خاورمیانه عاری از سالح های هسته ای عالوه بر تضمین های 

فنی و عینی، امتیازات سیاسی و امنیتی به اعراب به ویژه شورای همكاری خلیج فارس بدهد؛ یعنی، 

نخست، ایران باید در سیاست های خاورمیانه ای خود و فرایند صلح اعراب و اسراییل بازنگری كند 

روند صلح خاورمیانه  با  و مخالفت  فلسطین  به مسئله  آرمانی خود نسبت  و  رادیكال  رویكرد  از  و 

تجدیدنظر كند و از سیاست معتدل كشورهای میانه رو مانند مصر، اردن و عربستان در مورد منازعه 

اعراب و اسراییل و حل وفصل مسالمت آمیز بحران خاورمیانه از طریق مصالحه و سازش حمایت نماید 

دوم، باید سیاست خارجی انقالبی مبنی بر صدور انقالب و استمرار نظم منطقه ای تجدیدنظر طلبانه 
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كه در دولت نهم احیا شده را تعدیل كند )دهقانی فیروزآبادی، 68: 1386(. در حقیقت در تعریف 

هویت و منافع ملی خود آنها انگیزه های ایرانی را در اهداف قدرتطلبی و گسترش هالل شیعی تعریف 

می كردند. لذا حمایت ایران از نیروهای نیابتی یا پراكسی حزب اهلل و حماس و فتح، توان نظامی و 

موشكی ایران بخصوص در خلیج فارس، توان موشكی ایران و در كنترل داشتن تنگه هرمز را علل این 

برتری جویی دانسته و هویت غیرعربی را برای آینده خود بسیار مرگبار می دانند. 

كشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس برای اطمینان از امنیت خود به دنبال حمایت قدرت های 

غربی بوده اند. عدم تجربه ی نظامی، جمعیت نسبتا كم و محدودیت جغرافیایی بسیاری از كشورهای 

حوزه خلیج فارس كه در نزدیكی ایران هستند را به دنبال تضمین امنیت بیرونی كشاند. بر همین 

اساس قدرت های غربی در دهه های اخیر در پی توسعه روابط امنیتی خود با این كشورها برآمده اند. 

قرار  ایران  هسته ای  سالح های  تاثیر  تحت  خلیج فارس  عربی  كشورهای   )Khaitous, 2009, 6(

از آنجا كه  از آنها نیز برنامه های سالح های هسته ای خود را توسعه دادند و  گرفته و لذا تعدادی 

ادامه  با  روند  این  بوده،  از سالح های هسته ای  عاری  به دنبال منطقه  غرب تحت فشار سنتی خود 

این  در حقیقت كشورهای   ،)Madson, 2006, 18( به سختی حفظ می شد.  ایران  هسته ای شدن 

حوزه در خصوص مواجهه نظامی با ایران و عراق ضعیف بوده و با از بین رفتن ارتش عراق، ایران تنها 

قدرت منطقه محسوب می شد. لذا اغلب این كشورها ازلحاظ تأمین امنیت به قدرت های خارجی 

وابسته شده، چنانچه از سال 1971 این نقش بر عهده ایاالت  متحده آمریكا بوده و این نقش در 

مواجهه با ایران هسته ای نیز افزایش یافت. )Madson, 2006, 18( و همزمان با تحریم ها برعلیه 

ایران آنها به دنبال تغییر استراتژی و تغییر تمركز اعراب بر اسراییل بوده تا كشورهای عربی را متوجه 

 )Cordesman, et al, 2013, 29( .اقدامات ایران نمایند

در همین راستا آمریكا و متحدانش در خلیج فارس توانایی خود را برای توقف كشتی هایی كه 

دارای محموله هسته ای بوده را باال برده و قدرت زمینی، دریایی و هوایی و سیستم های دفاع موشكی 

را برای رهگیری موشك های بالستیك و كروز ایران باال برده تا بتوانند به اقدامات متقابل دست 
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بزنند و به نابودی گروه های وابسته به ایران بپردازند. (Eisenstadt, 2004, 26) آمریكا همواره در 

تا ذهنیت كشورهای عربی را به سمت تل آویو بكشاند و ماجرای مشروعیت اسراییل  تالش بوده 

را با تهدید خواندن ایران به حاشیه ببرد تا با درهم تنیده شدن منافع كشورهای عربی با اسراییل، 

پذیرش اسراییل به عنوان تهدید، اعتبار وجودی خود را از دست بدهد. آمریكا در خلیج فارس همواره 

در پی كاهش توان بازدارندگی ایران بوده و با توجه به ماهیت نخبگان عربی در گرایش به واشنگتن 

و ضدیت با هنجارهای ایران، در این مسیر با غرب هم داستان شدند. 

برای  اسراییل  و  پاكستان  به  بیشتری نسبت  پتانسیل  ایران  باید گفت كه  از یك منظر دیگر 

جنگ با همسایگان غیرهسته ای خود دارد. این خصومت بر اساس الگوهای تاریخی نفوذ ایران در 

خلیج فارس، جمعیت بزرگ شیعه در كشورهای عربی خلیج فارس و وجود منابع دیگر هرج ومرج و 

اختالفات سیاسی میان ایران و این كشورهاست. در این میان عربستان نقش منحصربه فردی داشته 

است. روابط احتیاط آمیز این دو را می توان این گونه برشمرد، اول نقش كلیدی عربستان به عنوان 

فرقه اهل سنت در تقابل با شیعه ایران، دوم، این واقعیت كه ایرانیان فارس زبان هستند نه عرب و 

سوم، نفت كه عربستان با دست كاری قیمت آن به دنبال افزایش قدرت منطقه ای خود است. از طرفی 

عربستان به طور ظاهری به برنامه هسته ای ایران واكنش نمی دهد، اما با توانایی باال به دنبال توسعه 

سالح های هسته ای خود می باشد. )Madson, 2006, 44(، همچنین عربستان یكی از بزرگ ترین 

مشتریان تسلیحات غرب بوده و برای حفظ جایگاه خود نزد اعراب، ایران را به عنوان رقیب سنتی 

خود دانسته و قدرت منطقه ای ایران و تعارض های موجود بین ایران و اعراب را كه ریشه در عقاید 

مذهبی و ملی دارد را خطری جدی برای امروز و آینده ی خود تصور می كند. 

حفظ  برای  آنها  دارد.  منطقه  این  نخبگان  مشروعیت  عدم  در  رویكرد  این  ریشه  حقیقت  در 

موقعیت داخلی و حداقلی خارجی خود برای ایفای نقش دست به دامان قدرت های غیربومی شده، 

عدم مشروعیت و وابستگی به غرب، ماجرای رشادت اعراب مقابل اسراییل را به كمای تاریخی برده 

و حداقل راه تساهل را برای مقابله با آن را برمی گزینند و تحت لوای غرب مدام توهم قادسیه ی دیگر 
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را می پروراند؛ لذا در تعریف خود نامشروع، دیگری شیعی یا عجم یا باید تسلیم خواسته های جوامع 

خود باشند كه بعید به نظر می رسد یا آنكه امنیت خود را به غیر بسپارند. آنها به  احتمال سیاست 

فشار را در پیش خواهند گرفت و خواهان جنگ دیگری در منطقه نبوده، چرا كه خطرات این جنگ 

دامن تمام منطقه و محیط بین الملل را خواهد گرفت. 

این مطالب را با سخنان دكتر روحانی در این مورد تكمیل می كنیم. 

»عرب ها اساسا از اینكه موازنه به هم خورده بود ناراحت بودند. در ذهن آنها بین ایران و عراق یك 

موازنه ای برقرار بوده كه اگر ایران قدرت بزرگی بوده به تبع آن عراقی نیز به لحاظ نظامی قدرتی 

در منطقه بوده است كه زعم اعراب روزی می توانست مقابل ایران بایستد. با رفتن صدام این موازنه 

به هم خورد. قبال عربستان دنبال طالبان رفته بود و به آنها كمك می كرد تا مشكلی در برابر ایران 

باشند، حكومت طالبان نیز سرنگون شد؛ بنابراین جایگاه ایران ارتقا پیدا كرد. همزمان در آن مقطع 

موضوع هسته ای مطرح شد، پس آنها تالش كردند حال كه توازن به هم خورده از طریق پرونده به 

ایران فشار بیاورند. ما می دانستیم كه آنها كارشكنی می كنند یا فشار می آورند اما نمی دانستیم كه 

این فشار خیلی زیاد است«. )مهرنامه 248/2: 1391(. 

نتيجه گيری
دیپلماسی هسته ای ایران از همان اوان تاثیرات بسیاری بر این نظم منطقه ای پرتنش بر جای 

گذاشت و پس زمینه های تنش را دوباره میان این نخبگان شعله ور ساخت كه خود را با تعارضات 

هویتی، باورها و منافع نمایش داد و درنتیجه زمستان سرد دیپلماتیكی بین تهران و این واحدها 

پدید آمد. با دست یابی ایران به دانش هسته ای مسابقه ی تسلیحاتی مضاعفی در این محیط شكننده 

پدید آمد كه تهران و ریاض در رأس این مسابقه قرار گرفتند. در راستای مسابقه مذكور كنش گران 

نظیر  نخبگان عربی  برای مقطعی  نموده و حتی  اجماع  ایران  از قدرت منطقه ای  برای جلوگیری 

با تحوالت عربی منطقه، نخبگان عربی  ایران شدند.  امارات خواهان جنگ غرب علیه  عربستان و 
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انقالبات برآمدند. در ادامه این  ایران بر این  از بین بردن تاثیرات ذهنی  و غربی در پی كاهش و 

اجماع شدید امنیتی، واحدهای خرد و كالن این نظم بی سامان با هم سویی با غرب، تحریم برعلیه 

ایران را در دستور كار خود نهادند و تمام عرصه های سیاسی و اقتصادی ایران را نشانه رفتند تا 

بتوانند حداقلی از تغییر و تعدیل را در رفتار ایران پدید آورند. . . روند اجماع در تحریم ها منجر 

اسراییل،  اردن،  سعودی ها،  آن  پی  در  و  شد  تهران  دروازه های  مقابل  امنیتی  صف آرایی  به نوعی 

امارات، پاكستان و تركیه و اغلب واحدهای خاورمیانه برای متوقف كردن ایران به توافقات امنیتی 

و همكاری های دو و چندجانبه رسیدند، حتی كشورهایی نظیر پاكستان كه دارای اشتراكات منافع 

بسیاری با ایران بوده و ایران در این كشور از محبوبیت باالیی برخوردار بوده نیز با عربستان وارد فاز 

همكاری هسته ای و امنیتی شدند. در همین راستا این واحدها اقدام به همكاری و آموزش نظامی 

مشترك كردند، چنانچه كویت، عربستان و عمان با ناتو وارد توافقات امنیتی برای مقابله با خطرات 

و عربستان  اسراییل  بین  امنیتی  افزایش روند همگرایی  ما شاهد  ادامه  . در   . ایران شدند.  بالقوه 

هستیم كه به دنبال حمایت از تحریم ها و كاهش صادرات نفتی ایران، تالش نمودند تا همكاری ایران 

را با كشورهای بزرگ منطقه ای نظیر چین را به حداقل برسانند. 

در حقیقت آمریكا به خوبی با فرافكنی گسترده از پتانسیل تاریخی تعارض هویتی بین ایران و 

سایر نخبگان بهره جست و توانست كشورهای كمجمعیت و ثروتمند را با خود همگن سازد، لذا 

نخبگان خاورمیانه ای توازن قوای پس از جنگ ایران و عراق را با تحریف دیگری تعبیر نمودند و 

تالش نمودند تا با هنجارهای ایرانی-اسالمی مقابله نمایند تا توازن را تا حدی تقلیل دهند، همكاری 

با پاكستان و كارشكنی متوالی قدرت ها در همكاری هسته ای خود  بنیادگرایی عربستان سعودی 

گواهی بر این ادعاست؛ لذا آنان تمام منافع ایران را در داخل و خارج نشانه رفتند و با اقدامات پنهانی 

نظیر به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای ایران و فعال تر شدن اتاق های فكر مقابل تهران، افكار 

عمومی را مقابل تهران بسیج نمودند و تمام توان خود را به كار بستند تا به منافع ایران از اسالم آباد 

گرفته تا بیروت و دمشق آسیب برسانند كه اوج این توان را نیز در بحران دمشق به كار بستند. 
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