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 چكيده
پرسش اصلي مقاله حاضر آن است كه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليـج فـارس تـاكنون چـه            

انـد؟    اي جمهوري اسـالمي ايـران در پيـش گرفتـه            ها و اقداماتي در مواجهه با برنامه هسته      سياست
گيرد، عبارت است از آنكه كـشورهاي عـضو     اي كه در اين زمينه مورد بررسي و آزمون قرار مي فرضيه

اي جمهوري اسالمي     شوراي همكاري خليج فارس به شكل مشترك در پي متوقف نمودن برنامه هسته  
اي   همچنين سياست اين كشورها در مقابل ايران به شدت تحت تاثير سياسـت هـسته          .  اند  ايران بوده

كشورهاي عربي  .  طور خاص سياست آمريكا در قبال جمهوري اسالمي بوده است   آمريكا در منطقه و به
هـاي ديپلماتيـك و       حل  بيشتر تالش داشتند به ارايه راه 2007 و  2006 هاي   حاشيه خليج فارس تا سال

در ادامه و در پي ناكارآمد بودن اين سياسـت،          .  موازي با سياست غرب، ايران را تحت فشار قرار دهند
اي شدن هستند كه در آن كـشور ميزبـان از             اين كشورها به تبعيت از آمريكا در پي الگويي از هسته    

هاي قبلي قرار دارد، بـا هـدف          اين سياست كه در ادامه سياست     .  دهد  سازي اورانيوم انصراف مي   غني
ها و اقدامات صورت      هدف اصلي اين مقاله ارزيابي اين سياست.  اعمال فشار بر ايران طراحي شده است

 . اي ايران است گرفته مشترك و ملي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس عليه برنامه هسته

 سازي، شوراي همكاري خليج فارس، آمريكا، اعمال فشار اي، غني برنامه هسته: ها كليدواژه
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 مقدمه
اي بـا مـشكالتي       خاورميانه از جمله مناطقي است كه در زمينه سياست منع گسترش هـسته   

گردد كه ايـن سياسـت را         اسراييل اولين رژيم در منطقه خاورميانه محسوب مي  .  مواجه بوده است
بر اسـاس آخريـن     .  اي دست يابد    زير پا گذاشت و توانست به شكل غيررسمي به تسليحات هسته      

منتـشر    )1 (»المللـي تحقيقـات صـلح اسـتكهلم         انجمـن بيـن   «المللي كـه از سـوي         آمارهاي بين 
 1 اي در اختيــار دارد     كالهــك هــسته   80 اســت، ايــن رژيــم احتمــاال چــيزي در حــدود           شــده

ويـژه كـشورهاي شـوراي        هاي عمـده اعـراب، بـه        همين مساله از جمله نگراني  ).  1 شماره  جدول(
براي مقابله با اين تهديد، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج         .  همكاري خليج فارس بوده است
انـد كـه      حمايت نموده   )2 (»اي  خاورميانه عاري از تسليحات هسته«فارس به شكل مشترك از ايده 
همچنين ايـن كـشورها بارهـا بـه         .  اي اسراييل را هدف گرفته است    به شكل مستقيم برنامه هسته

بـا وجـود ايـن،      .  انـد   ن قيد و شـرط اسـراييل شـده        واي بد   سالح هسته  شكل رسمي خواهان خلع
اسراييل تاكنون در برابر اين فشارها مقاومت نموده و به هيچ عنوان اجازه ورود بازرسـان آژانـس را     

 . اي خود نداده است به تاسيسات هسته
اي سـاير     انـد هميـن سياسـت را در مـورد برنامـه هـسته               كشورهاي عضو شورا سعي نمـوده     

اي   عنوان مثال، همين سياست در مورد برنامـه هـسته           كشورهاي منطقه خاورميانه اجرا نمايند؛ به 
عراق اولين كشور اسالمي بود كـه در زمـان صـدام برنامـه              .  عراق در زمان صدام حسين اجرا شد   

اي ايـن كـشور را از         از طريق حمله هوايي تاسيسات هسته     1981 اي داشت؛ اما اسراييل در   هسته
اي را در     اي مخفيانـه    ، عراق برنامه هـسته    »اوسيراك«پس از حمله اسراييل به تاسيسات .  بين برد

كـشورهاي شـوراي    .  زمان سب نگراني كشورهاي عربي و رژيم اسراييل گشت          پيش گرفت كه هم
همكاري خليج فارس در راستاي اجراي همـان سياسـت كلـي خاورميانـه عـاري از  تـسليحات                     

ايـن كـشورها حـتي بـه شـكل كامـل از             .  اي عراق پرداختند    اي، به مخالفت با برنامه هسته   هسته

1. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 

2. The Middle East Region as a Nuclear Free Zone 
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هاي شوراي امنيت عليه عراق حمايت نمودند كه در نهايـت بـه اشـغال               ها و فرايند بازرسي تحريم
اي معتقد بودنـد عربـستان        البته در همان زمان عده   .  اين كشور توسط آمريكا و متحدانش انجاميد

هرچند در مورد درسـتي ايـن ادعـا         .  اي مخفيانه عراق حمايت نموده است  سعودي از برنامه هسته
ترديدهاي جدي وجود دارد، با وجود اين، حمله عراق بـه كويـت و تهديـد عربـستان پايـاني بـر                     

  2 .اي عراق بوده است هاي احتمالي عربستان از برنامه هسته حمايت
. اي ايـران آغـاز گرديـد        و با آشكارشدن برنامه هـسته    2003 نگراني اصلي كشورهاي عربي از  

اي جمهـوري اسـالمي پوشـشي بـراي           هاي هـسته    كشورهاي عضو شورا بر اين باورند كه فعاليت      
در نتيجه رهـبران كـشورهاي عربـي بارهـا اعـالن            .  گردد اي محسوب مي ساخت تسليحات هسته

هم   اي را به سود اين كشور به        تواند توازن منطقه اي ايران در بلندمدت مي اند كه برنامه هسته نموده
در نتيجـه   .  بزند و منافع امنيتي و حتي بقاي كشورهاي منطقه را با خطرات جدي مواجـه نمايـد           

اي ايران دارند كه ايـن امـر آنهـا را وادار بـه اتخـاذ                 كشورهاي عربي نگراني فراواني از برنامه هسته
انـد يكـي از بهتريـن           ها و اقداماتي نموده است؛ از جمله كشورهاي عضو شورا متوجه شده   سياست

اي در راسـتاي افـزايش فـشارها          گـسترش هـسته     اقدامات در اين زمينـه، تاكيـد بـر رژيـم منـع           
الملل   شوند كه آژانس بين     البته اين ادعاها در شرايطي مطرح مي    3 .جمهوري اسالمي ايران است بر

اي جمهوري اسـالمي ارايـه ننمـوده          آميز بودن برنامه هسته   صلح  غير انرژي اتمي مدركي مبني بر
اي و    با اين حال كشورهاي عربـي از طـرق متعـدد بـه دنبـال افـزايش فـشارهاي منطقـه                     .  است
انـد در     كشورهاي عضو شورا با صراحت اعالن نمـوده .  المللي بر جمهوري اسالمي ايران هستند  بين

اي گـردد، رقابـت       يابي ايران بـه تـسليحات هـسته         المللي نتواند مانع دست     صورتي كه جامعه بين 
در ايـن   .  ناپـذير خواهـد بـود       اي در ميان كشورهاي منطقه اجتنـاب   هم از نوع هسته  تسليحاتي آن

راستا، اعضاي شوراي همكاري خليج فارس از جمله كـشورهايي بودنـد كـه از فرسـتادن پرونـده              
 . اي جمهوري اسالمي به شوراي امنيت طرفداري نمودند هسته

اين كشورها خواهان اعمال فشار سياسي و اقتصادي بر ايران و البته اجتناب از گزينـه نظامـي      
بـار    علت نگراني كشورهاي عضو شورا از راهكار نظامي، ترس از پيامدهاي احتمـاال فاجعـه      . اند شده

حـل    كشورهاي عضو شوراي همكاري بـر ايـن باورنـد كـه هرگونـه راه             .  آن در سطح منطقه است
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بـه هميـن دليـل ايـن كـشورها          .  ثبات خواهد نمود   نظامي عليه ايران، منطقه را به شكل كامل بي
جانبه سياسي و اقتصادي عليه جمهوري اسالمي ايـران هـستند، ولـي از         خواهان اعمال فشار همه

با وجـود ايـن رهـبران كـشورهاي عربـي بارهـا اعـالن                 4 .اي دارند   هاي گسترده   اعمال زور نگراني  
اي ايـران گـردد، در        اند اگر فشارهاي ديپلماتيك و سياسي نتواند مانع از تداوم برنامه هـسته    نموده

اي ايران حمايـت خواهنـد        اين صورت از حمله احتمالي آمريكا و يا اسراييل عليه تاسيسات هسته     
اي   بست مذاكرات و بروز حمله احتمالي چـاره   به هر حال كشورهاي عضو شورا در صورت بن 5 .كرد

شـدن ايـران      اي  مدت حمله نظامي، در مقابل پيامدهاي بلندمدت هـسته          جز پذيرش عواقب كوتاه 
آميز، احتمـاال از گزينـه        كارهاي مسالمت   اين كشورها در صورت عدم موفقيت راه      .  نخواهند داشت 

توان به حمايت سفير امـارات در         در اين زمينه مي 6 .نظامي آمريكا و اسراييل حمايت خواهند نمود
يوسف العتيبه، سفير امارات در واشنگتن، در مـصاحبه         .  آمريكا از حمله نظامي به ايران اشاره نمود  

برانگيز مدعي شد كـه حملـه اسـراييل بـه تاسيـسات               در سخناني تامل  واشنگتن تايمز   با روزنامه  
حملـه بـه    «:  وي در اين ارتباط بيان داشت     .  اي ايران تنها راه متوقف نمودن اين كشور است  هسته

قطعا حمله به ايران پيامدهايي خواهد داشت، اما حقيقت آن است كه     .  ايران ارزيابي سود و زيان است
واقعيت آن است كه سودهاي ناشي از بمباران      .  اي زندگي كنيم توانيم در كنار يك ايران هسته  ما نمي
رغـم    كنـم بـه     بنابراين من فكر مـي    .  هاي زودگذر آن ارجحيت دارد     اي ايران بر زيان  هاي هسته سايت

رسد، حمله به ايـران       ميليارد دالر در سال مي      12 مبادالت انبوهي كه ما با ايران داريم و ارزش آن به  
آميز نـسبت بـه       هاي اعتراض   اگرچه حمله به ايران پيامدهايي چون برگزاري تظاهرات     . سودمند است

دنبال دارد، اما ايـن       اين اقدام و افزايش خشم مسلمانان در پي حمله به يك كشور مسلمان ديگر را به  
 7 ».چيزي است كه اتفاق خواهد افتاد و پيامدهاي آن اهميتي ندارد

اي   با توجه به دركي كه رهبران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از برنامه هـسته          
البتـه  .  انـد   ها و اقداماتي را براي متوقـف نمـودن آن در پيـش گرفتـه             ايران دارند، تاكنون سياست

اي   اي ايران كامال متاثر و هماهنگ بـا سياسـت هـسته            سياست اين كشورها در قبال برنامه هسته
با توجه به اين موضوع، در ادامه سياست ايـن كـشورها در              .  آمريكا در منطقه خاورميانه بوده است

مورد ارزيابي قرار خواهـد گرفـت،        2007 و بعد از  2006 ـ 2007 هاي   دو مقطع زماني قبل از سال
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شـود و در پايـان سياسـت          هاي كشورهاي عربـي پرداختـه مـي         سپس به ارزيابي اهداف و انگيزه     
 . اي شورا بررسي خواهد شد هاي هسته كشورهاي بزرگ دنيا در مورد نوآوري

 2006 ـ 2007 سياست شوراي همكاري خليج فارس تا سال . 1 

ـا طـرح            رهبران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در مراحل اوليه اميدوار بودند كه ب
ها شامل اعـالن     اين تالش.  سازي اورانيوم نمايند  هايي ايران را وادار به پذيرش متوقف نمودن غني ايده

شد كه به شكل    اي مشترك مي  اي و طرح كنسرسيوم هسته طرح خاورميانه عاري از تسليحات هسته
ها اعمال    ها و طرح    نهايي اين ايده  هدف . گيري قرار گرفت موازي با ديپلماسي كشورهاي غربي مورد پي

ها با توجـه      كدام از اين ايده     اورانيوم بود، كه البته هيچ سازي   فشار بيشتر بر ايران براي كنار گذاشتن غني
اي مـورد پـذيرش ايـران قـرار           گرفتن حقوق تصريح شده در پيمان منع گـسترش هـسته         به ناديده
 . گيرند ها با تفصيل بيشتري مورد بررسي قرار مي در ادامه هر كدام از اين ايده. نگرفت

 خاورميانه عاري از تسليحات كشتارجمعي. 1 ـ1 

منطقه عاري از   «كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس تاكنون بارها پيشنهادهايي در مورد        
كشورهاي عضو شـورا بـر ايـن بـاور هـستند كـه چنيـن                 .  اند  ارايه داده »  تسليحات كشتارجمعي 

آوردن كـشورها     و در نتيجه كاهش احتمال روي     »  اعتمادسازي«تواند باعث افزايش    هايي مي  طرح
. البته طرح اين ايده در منطقه خاورميانه سابقه طوالني دارد     .  اي گردد  آميز هسته به برنامه غيرصلح

، 1974 ايران و مصر طي يك اعالميه مشترك در اجالس مجمع عمومي سـازمان ملـل در سـال            
اي عاري از تسليحات كـشتارجمعي اعـالن          خواهان آن شدند كه سازمان ملل خاورميانه را منطقه  

المللـي، ايـده ايـران و مـصر در            اي و بيـن     رغم بحث فراوان در عرصه منطقه   با وجود اين، به.  نمايد
اي جمهوري اسالمي، شوراي همكـاري خليـج      با آشكارشدن برنامه هسته 8 .سطح نظري باقي ماند

دليـل نگرانـي      طرح مجدد اين موضوع از سوي شورا به.  فارس يك بار ديگر اين ايده را مطرح نمود
المللـي بـر جمهـوري اسـالمي ايـران            اي و بين    اي ايران و افزايش فشارهاي منطقه    از برنامه هسته

 . صورت گرفته است
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عبدالرحمن عطيه، دبيركل شوراي همكاري خليج فـارس، در راسـتاي طـرح             2005 در سال 
بـر اسـاس ايـن طـرح        .  شـد   )1 (»رژيم امنيتي جامع در خاورميانـه     «مجدد اين ايده، خواهان يك 

بود در ابتدا يك رژيم امنيتي بين كشورهاي عضو شـوراي همكـاري خليـج فـارس مـشتمل           قرار
پس از طي اين مرحله     .  كويت، عربستان، امارات متحده عربي، قطر، عمان و بحرين شكل بگيرد    بر

شـد كـه بـه        به شكلي تدريجي از سه كشور عراق، جمهوري اسالمي ايران و يمـن خواسـته مـي            
هاي نظـامي و      هدف نهايي اين فرايند، افزايش شفافيت در برنامه .  عضويت اين رژيم امنيتي درآيند

ايجاد اعتمادسازي و در نهايت كاهش انگيزه براي دنبال نمودن برنامـه بـراي سـاخت تـسليحات                
كشورهاي شورا معتقد بودند كه تنها نه كشور شامل شش كشور عضو       .  شده بودغيرمتعارف عنوان 
شوراي خليج فـارس    . اضافه ايران، عراق و يمن بايد به عضويت اين رژيم درآيند شوراي همكاري به

هرچنـد شـوراي    .  علت اين امر را در منافع مشترك و همچنين تهديدات مـشترك اعـالن نمـود              
اي ايران ارتباطي وجود نـدارد،      همكاري اعالن نموده بود كه بين اين طرح و نگراني از برنامه هسته

اي ايـران و      براي تمامي كارشناسان مشخص بود كه اين طرح بيشتر با هدف مديريت برنامه هسته
خواستند با طـرح ايـن        در واقع اين كشورها مي  .  كشاندن آن به يك رژيم امنيتي جديد استوار بود

 . موضوع، ديپلماسي ايران را در شرايط واكنشي و تدافعي قرار دهند
بر اين اساس، عضويت و عدم عضويت جمهـوري اسـالمي بـه شـكل مـشابه باعـث افزايـش                  

خواستند ايران    به عبارت ديگر، كشورهاي عربي مي    . شد اي مي المللي بر برنامه هسته فشارهاي بين
در .  تـري قـرار دهـد       را در شرايطي قرار دهند كه اتخاذ هرگونه تصميم، آن را در شـرايط پيچيـده    

اي   المللي بـر برنامـه هـسته        هاي بين   پذيرفت، محدوديت   صورتي كه ايران طرح اين كشورها را مي  
در مقابل، عدم عضويت در چنين رژيمي با توجه بـه اينكـه خواهـان خاورميانـه           .  يافت  افزايش مي

گـشت، بـا ايـن        اي بود، باعث افزايش فشارها بر جمهـوري اسـالمي مـي        عاري از تسليحات هسته
به همين داليل كامال واضح بـود   .  استدالل كه اين كشور به دنبال اهداف نظامي و تسليحاتي است

هم پس از چند دهه از پيشنهاد مشترك ايران و مصر در شرايطي كـه        كه طرح مجدد اين ايده آن

1. Middle East Comprehensive Security Regime 
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. گذشت، با چـه اهـدافي دنبـال شـده اسـت            اي ايران مي تنها دو سال از آشكار شدن برنامه هسته
اي ياد شده بود، از نـه    رغم اينكه در اين طرح از خاورميانه عاري از تسليحات هسته  تر آنكه به  جالب

ايـن امـر    .  كشور منطقه خليج فارس بدون اشاره به اسراييل و ساير كشورهاي عربي نام آورده شد       
اي ايـران و اعمـال        شاهدي ديگر بر هدف كشورهاي عضو شـورا بـراي تمركـز بـر برنامـه هـسته            

 . المللي بر آن است فشارهاي بيشتر بين
» اي  رژيم خاورميانه عـاري از تـسليحات هـسته      «كشورهاي عضو شورا اعالن نموده بودند كه 

اي،   هاي مرتبط با كنترل تسليحات هـسته       ها و پروتكل  بايد با پذيرش تمامي معاهدات، كنوانسيون
خواهند به عضويت آن درآيند، بايـد از          بنابراين كشورهايي كه مي   .  شيميايي و ميكروبي آغاز گردد

هاي كنترل تـسليحاتي ازجملـه پروتكـل الحـاقي بـه پيمـان                ها و پروتكل    قبل تمامي كنوانسيون 
 . گسترش را امضا و تصويب نموده باشند منع

اولين كنفرانس در ايـن زمينـه       .  پاسخ سه كشور ايران، عراق و يمن به طرح اوليه شورا مثبت بود  
هاي بعـدي نـيز جلـسات         در سال .  برگزار شد   )1 (»مركز تحقيقات خليج فارس دوبي   «در  2004 در  

در ميان كشورهاي منطقه بيـش از    .  ديگري براي آماده نمودن اساسنامه و توافقات اوليه برگزار گرديد
ـا    نيز عراقي  2005 در سال .  همه كويت، عربستان و امارات متحده عربي از اين طرح حمايت نمودند ه

اي   با وجود اين، ايران پذيرش اين ايده را منوط بـه خلـع سـالح هـسته             .  از اين طرح حمايت نمودند
در پيش گرفتن چنين شروطي از سوي جمهوري      9 .اسراييل و همچنين خروج آمريكا از منطقه نمود

ـا           اسالمي ايران نشانگر آن است كه دستگاه ديپلماسي ايران به خوبي از اهداف كشورهاي شـورا كـه ب
ضمن اينكـه جمهـوري     .  گيرند، آگاه هستند   اي صورت مي  ها بر برنامه هسته  هدف افزايش محدوديت

ـاني كـه اسـراييل          اسالمي ايران معتقد است اصوال طرح خاورميانه عاري از تسليحات هسته        اي تا زم
به عـالوه طـرح كـشورهاي عربـي از خاورميانـه            .  معنا خواهد بود   اي است، بي  داراي تسليحات هسته

گيرد؛ كه    كند، در حالي كه صرفا در مراحل اوليه نه كشور منطقه خليج فارس را دربر مي         صحبت مي
  10 .خواني ندارد اي هم اين امر با طرح ايده خاورميانه عاري از تسليحات هسته

1. Dubai-based [Persian]Gulf Research Center 
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 سازي مشترك طرح ايجاد مركز غني. 1 -2 
اي ايران و براي متقاعد نمودن تهران به كنار گذاشتن برنامـه    در راستاي نگراني از برنامه هسته

، سعود الفيصل، وزير امورخارجه عربستان، در قالـب شـوراي همكـاري             2007 ملي خود در اكتبر     
افزايـش  هدف اصلي عربستان سعودي از ارايـه ايـن طـرح،            .  خليج فارس طرحي جديد ارايه نمود

ـازي اورانيـوم بـود       المللي و محروم نمودن ايران از برنامه غني     فشارهاي بين در ايـن طـرح سـعود       .  س
الفيصل پيشنهاد نموده بود كه ايران به همراه ساير كشورهاي منطقه خليج فارس يـك كنسرسـيوم            

ضمن اينكه فيصل اعالن نموده بـود در صـورت          .  المللي مشترك براي توليد اورانيوم ايجاد نمايند بين
طرف كـه مـورد تاييـد         سازي اورانيوم در يك كشور بي       تاييد جمهوري اسالمي ايران، تاسيسات غني  

بدين وسيله اورانيوم مورد نياز كشورهاي منطقه از طريـق تاسيـسات    .  گردد  ها باشد، ايجاد   همه طرف
در نتيجـه ايـن امـر،       .  طرف به شكل مشترك تامين خواهد شـد    سازي اورانيوم در يك كشور بي  غني

ضمن اينكه اين روش    .  يابند  تمامي كشورهاي منطقه به اورانيوم مورد نياز رآكتورهاي خود دست مي      
  .اي ايران را نيز از بين خواهد برد هاي موجود از برنامه هسته نگراني

اي زيـر    ها هدف خود از ارايه اين پيشنهاد را ايجاد يك كنسرسيوم تامين سوخت هسته  عربستاني
با اين حال، ايـن پيـشنهاد     . المللي اعالن نموده بودند اي و بين هاي منطقه نظر آژانس و كاهش نگراني

ايران ضمن قبول   .  به داليل روشن و اهداف پنهاني آن مورد قبول جمهوري اسالمي ايران قرار نگرفت 
اي به شـكل ملـي       گسترش هسته  همكاري با اين طرح، اعالن نمود كشورها طبق مقررات پيمان منع

كـشورهاي اروپايـي      2005 پيش از اين نيز در سال    .  سازي اورانيوم داشته باشند  توانند برنامه غني  مي
ايـن  .  سازي ايران، پيشنهاد تامين سوخت مورد نياز نيروگاه بوشـهر را داده بودنـد         شرط تعليق غني  به

  11 .پيشنهاد نيز به علت ناديده گرفتن منافع ملي مورد تاييد ايران قرار نگرفت
زمان با طرح دولت عربستان براي ايجاد كنسرسيوم مشترك، دولت بـوش نـيز در       جالب آنكه هم

دهـد    اين موضوع به خوبي نشان مي  .  راهبرد جديد خود ايجاد چنين كنسرسيومي را مطرح كرده بود
. هاي عربي و آمريكا، هماهنگي الزم با هدف اعمال فشار بر ايـران وجـود دارد                كه بين سياست دولت

اي از سوي دولت بوش با هدف تشويق كشورها براي      گفتني است پيشنهاد ايجاد بانك سوخت هسته
ـاد          .  اي مطرح شد  گذاشتن چرخه سوخت كامل هسته  كنار اين طرح به دنبال آن بود تا از طريـق ايج
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سازي اورانيوم، مسئوليت تامين سوخت كـشورها را برعهـده گـيرد و در ايـن زمينـه                 يك مركز غني
ـاهش تمايـل             .  تضمينات الزم به تمامي كشورها داده شود هدف اصلي دولت بـوش از ايـن طـرح، ك

به دنبال اعالن دولت   .  گيري چرخه سوخت داخلي و تحت فشار قرار دادن ايران بود  كشورها براي پي
ها و كارشناسان پيـشنهادهاي مختلفـي بـراي ايجـاد          آمريكا، بالفاصله بسياري از كشورها، سازمان

هاي ارايه شده، صرفا بـا پيـشنهاد         دولت بوش با رد تمامي طرح.  اي ارايه دادند  بانك سوخت هسته
پيشنهاد آمريكـا در    .  اي در روسيه و آمريكا زير نظر آژانس موافقت نمود         ايجاد بانك سوخت هسته

بـاال را       شده با خلوص  اي در خاك آمريكا بود كه اورانيوم غني  اين زمينه، ايجاد بانك سوخت هسته
مركـز  «طرح روسيه نـيز ايجـاد        12 .نمود  شده تبديل مي  براي مصرف كشورها به اورانيوم كمترغني

اي در سيبري بـا      الملل انرژي اتمي در منطقه  زير نظر آژانس بين )1 (»سازي اورانيوم  المللي غني  بين
توانـد    اي مـي    دولت بوش بر اين باور بود كه ايجاد بانك سوخت هـسته     .  بود )2 (»آنگارسك«عنوان 

باشـد، در     )3 (»اي  مكانيسم جمعي براي تامين مطمئن دسترسي به سـوخت هـسته        «باعث ايجاد 
اي بومـي داشـته       خواهند انرژي هسته   تواند بهانه را از دست كشورهايي كه مي  نتيجه اين طرح مي

  13 .باشند، بگيرد
سـازي اورانيـوم      المللـي غـني     به دنبال آنكه طرح بوش و پيشنهاد روسيه براي ايجاد مركز بين 

مورد پذيرش ايران قرار نگرفت، كـشورهاي عربـي تـصميم خـود را در قالـب شـوراي همكـاري                      
بنابراين تصميم شـوراي همكـاري خليـج فـارس          .  اي شدن اعالن نمودند  فارس براي هسته خليج

هاي غربي بر برنامـه      شدن ناشي از نااميدي اين كشورها از اقدامات و فشارهاي دولت  اي  براي هسته
. اي جمهوري اسالمي ايران و مقاومت آن در برابر پيشنهادهاي كشورهاي عربي بـوده اسـت      هسته

تا پيش از اين كشورهاي عربي اميد داشتند اقدامات كشورهاي غربـي كـه بـه شـكل مـوازي بـا                   
بـا  .  هـاي ايـران گـردد       هاي شوراي همكاري همراه بود، بتواند باعث توقف فعاليت   ها و نوآوري  طرح

اي ايران به شوراي امنيت و ناكامي اين ركن در متقاعد نمـودن تهـران بـراي              ارسال پرونده هسته

1. International Uranium Enrichment Center (IUEC) 

2. Angarsk 

3. Multilateral Mechanism for Reliable Access to Nuclear Fuel (RANF) 
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گذشتن از حق مسلم خود، كشورهاي عربـي مطمئـن شـدند كـه ايـران در ايـن زمينـه كوتـاه                        
اي مشترك در قالب      دنبال برنامه هسته    بنابراين كشورهايي چون عربستان و امارات به .  آمد نخواهد

اي   هـاي هـسته     در ادامه به بررسي مسايل مرتبط با فعاليـت      . شوراي همكاري خليج فارس افتادند
 .  شود شوراي همكاري خليج فارس و اهداف پنهان و آشكار آن پرداخته مي

 2006 -2007 سال اي در  تغيير سياست هسته. 2 

گـيري برنامـه      چندان تمـايلي بـراي پـي        2006 كشورهاي عرب خليج فارس تا اجالس سال    
هاي عربي حاشـيه خليـج فـارس درخـصوص            تا اين سال دولت . دادند اي از خود نشان نمي هسته

اي ايـران رويكـرد خاصـي را دنبـال            ويژه برنامه هـسته    اي در منطقه خاورميانه و به تحوالت هسته
المللـي و     هاي بيـن    آفريني بازيگران و سازمان  اين كشورها در اين رويكرد بيشتر بر نقش.  كردند مي

گيري چنين سياسـتي از سـوي كـشورهاي           پي.  اي بودن كشورهاي خود تاكيد داشتند      غيرهسته
شـد كـه ايـن كـشورها بـه شـدت نگـران                عضو شوراي همكاري خليج فارس در حالي دنبال مي    

تدريج رويكرد سنتي اين كشورها در خصوص مـساله           اما به  14 .اي اسراييل بودند  هاي هسته فعاليت
اي   رويكـرد هـسته   .  اي آغاز شد  هاي آنها براي حركت در مسير هسته اي دچار تغيير و تالش هسته

هـا قبـل گزينـه        شد كه ايـن كـشورها از مـدت          جديد كشورهاي خليج فارس در حالي اتخاذ مي     
هـاي جلوگـيري از گـسترش تـسليحات           هـا، پيمـان     اكثر اين دولـت   .  اي را رد نموده بودند     هسته

ضمن اينكـه   .  اند  هاي مربوط به آن را امضا كرده       كشتارجمعي از جمله پيمان عدم اشاعه و پروتكل
را امـضا     )1 (»كميت انـدك  «پنج كشور از شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس پروتكل      

هـا،    كـدام از ايـن دولـت        بـه عـالوه هيـچ     .  اي صفر داللت دارد  اند كه تقريبا بر فعاليت هسته نموده
بنابراين كامال آشكار است كه علت اصـلي تمايـل كـشورهاي              15 .اي ندارند  گونه رآكتور هسته هيچ

كشورهاي عربـي بـه شـدت نگـران         .  اي، اعمال فشار بر ايران است   عربي براي داشتن برنامه هسته
سـود ايـران      افزايش توان و قـدرت جمهـوري اسـالمي ايـران هـستند و تحـوالت منطقـه را بـه                    

1. Small Quantity Protocol 
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اي را بـه سـود ايـران          ضمن اينكه رويدادهاي چند سال گذشته توازن قواي منطقـه .  كنند  مي ارزيابي
شدن ايران توازن به شكل كامل بـه    اي  خواهند با هسته  برهم زده است و رهبران كشورهاي عربي نمي

واقعيت آن است كه رهبران كشورهاي عربي از تحوالت حادث شده طـي يـك            .  ضرر آنها تغيير كند
آنها حمله آمريكا به افغانـستان و عـراق را از جملـه اقداماتـي                .  دهه گذشته در منطقه نگران هستند     

ـا   .  اي را به ضرر كشورهاي عربي و به سود ايران تغيير داد       دانند كه توازن قواي منطقه مي حمله آمريك
همين مساله باعث شد كه    .  به افغانستان منجر به بركناري طالبان دشمن جمهوري اسالمي ايران شد

 6 1 .افغانستان از يك كشور تهديدكننده به يك كشور دوست براي ايران تبديل شود

اي به سود جمهوري اسالمي      در عراق نيز سقوط رژيم صدام حسين باعث شد توازن قواي منطقه
ترين كشور عربي دشـمن جمهـوري اسـالمي         ترين و بزرگ عراق صدام حسين مهم. ايران تغيير كند

شد كه هشت سال جنگ را به ايران تحميل نموده بود و همچنان هرگونه حركـت    ايران محسوب مي
ـار          .  كرد جمهوري اسالمي را محدود مي با اين حال، با اشغال عراق و سقوط صـدام حـسين و روي ك

هميـن وضـعيت را     .  شد آمدن شيعيان، عراق از كشوري دشمن به كشوري دوست براي ايران تبديل 
اهللا توانـسته     باور رهبران كشورهاي عربي، حـزب   به.  توان مشاهده نمود  اهللا مي وبيش در مورد حزب كم

روز بر نفـوذ و قـدرتش در        هر طي چند جنگ در برابر اسراييل مقاومت و قدرت خود را نشان دهد و
 17 .بخشي ديگر از خاورميانه است گر قدرت جمهوري اسالمي ايران در لبنان بيفزايد، كه اين امر نشان

. اي از ايـران اسـت      ماندگي آنها در زمينه فناوري هسته به عالوه نگراني ديگر اين كشورها عقب
. توان به سخنان مصطفي االني، مدير مركز تحقيقات خليج فـارس، اشـاره نمـود           در اين زمينه مي

اي كـشورهاي شـوراي       اي ايران را اعالن نموده و برنامه هسته  وي بارها نگراني خود از برنامه هسته
بيانات   18 .اي جمهوري اسالمي ايران دانسته است       همكاري خليج فارس را واكنشي به برنامه هسته

عنوان مثال حـسني     به.  ساير سران كشورهاي عربي نيز به شكلي تاييدكننده همين استدالل است
ما قـصد   «:  در همين ارتباط بيان داشت      2007 مبارك، رييس جمهور بركنار شده مصر، در ژانويه   

. اي جـز دفـاع از خودمـان نـداريم           نداريم در منطقه رقابت تسليحاتي به راه بينـدازيم، امـا چـاره             
منطقي نيست ما بنـشينيم و افزايـش      .  مجبور هستيم در مقابل تهديدات بر قدرت خود بيفزايم ما

 19 ».قدرت سايرين را تماشا كنيم
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شوند كه جمهوري اسالمي ايران تاكنون بارهـا بـر انگـيزه        ها در شرايطي مطرح مي  اين نگراني
الملـل انـرژي      هاي مرتب آژانس بيـن      به عالوه، بازرسي  .  اي خود تاكيد نموده است   آميز هسته صلح

اي ايـران     آميز بودن برنامـه هـسته       اتمي و همچنين گزارش دبيركل اين سازمان تاييدكننده صلح      
. اند   با وجود اين، مقامات كشورهاي عربي بارها نگراني خود را در اين زمينه اعالن نموده    .  بوده است

عنوان مثال، در اجالس وزراي امور خارجه كـشورهاي عـضو شـوراي همكـاري خليـج فـارس                    به
. اي جمهوري اسـالمي ايـران پرداخـت         ، سعود الفيصل به انتقاد از سياست هسته    2006 مارس  در

اي ايران باعث گذاشتن بار اضافي بـر دوش كـشورهاي       وي در اين ارتباط بيان داشت برنامه هسته
البته وي امكان بروز درگيري بين كشورهاي منطقه بر سر اين موضوع را كامـال  .  منطقه شده است

اي كـشورهاي شـوراي       همچنين وي اظهار اميدواري نمـود كـه شـفافيت برنامـه هـسته          . رد كرد
حـال، بـا توجـه بـه ايـن           هـر  بـه   20 .همكاري خليج فارس در ساير كشورها نيز مد نظر قرار گيرد  

. اي خود در برابـر ايـران را تغيـير دادنـد             سياست هسته   2007 ها كشورهاي عربي در سال    نگراني
تغيير سياست اين كشورها به شكل رسمي در اجالس ابوظبي اعالن شد كه در ادامه با توجـه بـه       

 . گيرد اهميت اين اجالس بيانيه آن مورد ارزيابي قرار مي

 اي جديد شورا در اجالس ابوظبي اعالن سياست هسته. 2 ـ1 

» شـوراي همكـاري خليـج فـارس       «وزراي امور خارجه كشورهاي عـضو         2007 مارس  5 در 

محور اصلي اين اجـالس،     .  دومين اجالس خود را در شهر ابوظبي عربستان برگزار نمودند  و يكصد
. اي به شكل مشترك توسط كشورهاي عـضو بـود          آميز از انرژي هسته  بحث در مورد استفاده صلح

اي مطـرح شـده بـود، ولـي اجـالس             هاي قبلي نيز مباحثي در مورد انرژي هسته    البته در اجالس
در پايـان ايـن اجـالس         21 .اي شـكل گرفتـه بـود        ابوظبي به شكل ويژه بر محوريت بحث هـسته        

در ايـن   .  اي اعـالن نمودنـد      اي سياست خود را در زمينه انـرژي هـسته     كشورهاي عضو طي بيانيه
اعالميه كشورهاي عضو يك بار ديگر بر سياست خـود مبـني بـر خاورميانـه عـاري از تـسليحات             

اي   محور دوم اعالميه پاياني، تاكيد بر حل و فـصل نهـايي بحـران هـسته                .  اي تاكيد نمودند   هسته
ضـمن اينكـه بخـش سـوم اعالميـه          .  آمـيز بـود     هاي مسالمت   ايران از طريق مذاكره و ساير روش     
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اختصاص به اسراييل داشت كه در آن كشورهاي عضو از اسراييل خواستند مانند ساير كـشورهاي      
الملـل    اي درآيد و اجازه ورود بازرسـان آژانـس بيـن      گسترش هسته منطقه به عضويت معاهده منع

  22 .اي خود بدهد انرژي اتمي را به تاسيسات هسته
ترين محور اين اجالس و اعالميه پاياني آن تاكيد بر شـروع برنامـه مـشترك            با اين حال، مهم

اي شـوراي همكـاري       دنبال اين اعالميـه، اهـداف هـسته         به.  اي از سوي كشورهاي عضو بود  هسته
دولت مصر تحـت تـاثير ايـن        .  خليج فارس مورد توجه ساير كشورهاي عرب خاورميانه قرار گرفت 

اي مصر تحـت      برنامه هسته .  ريزي نمود   اي خود طرح  خود را براي شروع فعاليت هسته   اعالميه، برنامه
تقريبا به فراموشي سپرده شده بود، اما با نوآوري شـوراي      1980 المللي و داخلي از    تاثير تحوالت بين

ها نيز    از طرف ديگر، اردني 23 .اي مورد توجه رهبران اين كشور قرار گرفت  همكاري دوباره برنامه هسته
پادشاه ايـن كـشور تمايـل خـود را          .  سعي نمودند از ساير كشورهاي عربي در اين زمينه عقب نيفتند

 4 2 .اي مانند ساير كشورهاي عرب اعالن نمود براي شروع فعاليت هسته

اي كـشورهاي عـضو شـوراي همكـاري           تغييري اساسي در سياست هسته      2007 بنابراين در   
كشورهاي عربي تمايل چندانـي   2007 تا پيش از  .  خليج فارس و ساير كشورهاي عربي ايجاد شد

هـاي    اي نداشـتند، امـا از ايـن سـال بـه بعـد در پـي ناكـامي                   گذاري بر برنامه هسته براي سرمايه
اي شـدن     دنبـال هـسته     اي ايران، كشورهاي عربي نيز به      المللي در متوقف نمودن برنامه هسته بين

اي شـدن هـستند كـه در آن كـشور ميزبـان از                البته آنها در پي الگوي جديدي از هسته      .  افتادند
با اين حال هدف اين الگو اعمال فشار بيـشتر بـر جمهـوري         .  دهد  سازي در داخل انصراف مي  غني

 . اسالمي ايران است

 اي شورا  نوآوري مشترك هسته. 2 ـ 2 

اي   گيري برنامه هـسته     ابوظبي تمايل شوراي همكاري خليج فارس براي پي 2007 در اجالس 
در اين اجالس قرار شد كشورهاي عربي از طريق همكاري با كشورهاي دارنده فنـاوري    .  اعالن شد

مدل اين كشورها براي رسيدن بـه چنيـن         .  هايي براي توليد برق تاسيس نمايند    اي، نيروگاه  هسته
اي   اي و تنها اكتفا نمودن به ساخت نيروگاه هـسته    هدفي كنارگذاشتن كامل چرخه سوخت هسته
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اي   البته اعضاي شوراي همكاري خليج فارس زمان قطعي براي برنامه هسته        .  براي توليد برق است
اي و همچنين عدم توافـق اعـضا        از جمله داليل اين امر پيچيدگي بحث هسته.  خود اعالن نكردند

را زمـان شـروع فعاليـت مـشترك           2009 آقـاي عطيـه سـال       .  بر روي جزييات طرح بوده اسـت    
هاي خـود     كشورهاي عضو بايد برنامه  2009 وي بيان داشت، از سال .  كشورهاي عضو معرفي نمود

بر اساس گفته وي، قرار است طي دو سـال        .  اي را آغاز كرده باشند در زمينه ساخت نيروگاه هسته
المللـي را بـه شـكل مـشورتي در زمينـه فعاليـت                شده بيـن    كشورهاي عضو يك شركت شناخته   

با اين حال، به نظـر        25 .اي ياري رساند    هاي مختلف هسته   اي اجاره نمايند تا به آنها در زمينه  هسته
گونـه    هم براي كشورهايي كه تقريبا هيـچ    اي، تعيين زمان دو سال آن   بسياري از كارشناسان هسته

بـر اسـاس    .  رسـد   نظـر نمـي     زيربناي فيزيكي و همچنين نيروي انساني خبره ندارند، منطقـي بـه          
سال زمان نياز است تا يك كشور بتوانـد زيربناهـاي الزم بـراي              10 شده، معموال   برآوردهاي انجام
بنابراين تعيين زمان دو سال براي عملي كـردن طرحـي بـا ايـن              .  اي را فراهم سازد  فعاليت هسته

اي كـشورهاي عـضو       ضمن اينكه در اعالميه مـشترك هـسته       .  اهميت بيشتر شكل تبليغاتي دارد   
در اين اعالميه تاكيـد شـده      .  آميز بودن طرح صورت گرفته است شورا، تاكيد فراواني بر جنبه صلح
اي اسـراييل تفـاوت      اي شوراي همكاري خليج فارس و برنامه هسته  است كه بايد بين برنامه هسته

اي   اي اسراييل صرفا براي ساخت تسليحات هـسته     كشورهاي عضو معتقدند برنامه هسته.  قائل شد
اي مـشترك خـود را صـرفا در راسـتاي اهـداف               كه اين كشورها برنامه هسته      بوده است، در حالي 

يكي از اهداف كشورهاي عربي از اين تاكيـد، متقاعـد نمـودن آژانـس         26 .كنند  آميز دنبال مي  صلح
شـود    گفته مـي  .  براي كمك به آنها و همچنين تحت فشار قرار دادن جمهوري اسالمي ايران است  

آمريكـا،  (اي در منطقه، توجه كشورهاي بزرگ       كشورهاي عربي قصد دارند با طرح گسترش هسته
الملـل    شوراي امنيت و آژانس بين(المللي  هاي بين و همچنين سازمان) روسيه و كشورهاي اروپايي

  27 .اي ايران جلب كنند را به برنامه هسته) انرژي اتمي
. البته در زمان طرح ايده از سوي شورا اتفاقـاتي روي داد كـه هميـن مـساله را تاييـد نمـود                       

جمهور وقت فرانسه بالفاصله پس از طرح ايده شوراي همكاري خليج فارس، موفقيت ايـران   رييس
اي در بيـن      اي را عاملي براي گـسترش تمايـل بـه برنامـه هـسته               دست آوردن برنامه هسته    در به
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وي با صراحت بيان داشت در صورتي كه غرب نتواند مـانع از پيـشرفت      .  كشورهاي منطقه دانست
دنبـال داشـتن      اي ايران گردد، عربستان سعودي، مصر، اردن و ساير كشورها نـيز بـه               برنامه هسته

اي بر اين باورند كه كشورهاي عربي چندان قـصد           به همين دليل عده. چرخه سوخت خواهند بود
بـه عـالوه،    .  هاي اعالمي خود در قالب شوراي همكاري خليج فـارس را ندارنـد        نمودن برنامه  عملي

انـد بـه      بسياري از كشورهاي عضو شورا همچون عربستان، امارات، كويـت و بحـرين تـرجيح داده          
دهنـد كـه      بنابراين، چنين شواهدي نشان مـي .  گيري نمايند  اي خود را پي  شكل ملي برنامه هسته

المللـي    اي داشته و با هدف افزايش فشارهاي بين    اي مشترك بيشتر شكل رسانه  طرح برنامه هسته
  28 .اي ايران صورت گرفته است بر برنامه هسته

اي در قالـب شـوراي همكـاري خليـج فـارس بـا                همكـاري جمعـي هـسته         مقايسه موفقيت 
البتـه بـراي موفقيـت      .  دهنده همين موضوع است     هاي ملي اعضايي همچون امارات نشان     موفقيت
ازجمله اينكه، در ميان كشورهاي عـضو شـورا    .  توان داليل ديگري نيز ذكر كرد هاي ملي مي تالش

اي   گذاري در انرژي هـسته      بعضي از كشورها هم از انگيزه و هم از منابع مالي بيشتري براي سرمايه
اي و درآمـدهاي فـراوان نفـتي،          عربستان سعودي و امارات با توجه به شرايط منطقـه      .  برخوردارند

در مقابل، كـشورهايي همچـون عمـان از تـوان           .  بيش از سايرين در اين حوزه انگيزه و توان دارند    
ضمن اينكه اصوال تجربه محدودي     .  اي شدن برخوردارند   مالي و انگيزه محدودتري در زمينه هسته

در نتيجـه تفـاوت     .  در اين منطقه در حـوزه همكـاري مـشترك امنيـتي و فناورانـه وجـود دارد                  
ويژه در حوزه درآمدهاي نفتي و شرايط امنيـتي باعـث         كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس به

در نتيجه، جمع آنهـا در      .  اي داشته باشند  هاي متفاوتي به برنامه هسته  شده است اين كشورها نگاه
 . رسد اي كه صرفا جنبه تبليغاتي نداشته باشد، مشكل به نظر مي قالب يك برنامه هسته

 هاي كشورهاي عربي اهداف و انگيزه. 3 

اي خود را توليـد     كشورهاي عضو شورا به شكل مشترك و همچنين ملي هدف از برنامه هسته
داننـد ايـن مـساله        با وجود اين، آنها به خوبي مـي .  اند  انرژي پاك و سازگار با محيط زيست دانسته

كشورهاي شورا همگي داراي ذخاير عظيم نفـت هـستند          .  تواند مورد قبول سايرين قرار گيرد   نمي



 

 

24 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

ها سال تمامي نيازهـاي آنهـا را در عرصـه انـرژي تاميـن                 كه با توجه به جمعيت محدود براي ده      
رغم داشتن نفت فراوان بـه داليـل مختلـف            البته بسياري از كشورها مانند روسيه به     .  خواهد نمود

اي تاميـن     ازجمله مسايل زيست محيطي بخش مهمي از برق مـورد نيازشـان را از انـرژي هـسته         
با وجود اين، بنا به شواهد موجود اين مساله در مورد كشورهاي عضو شـورا كمـتر قابـل        .  كنند  مي

ويـژه اينكـه كـشورهاي عـضو شـورا بـدون مقدمـه و تنهـا پـس از آشكارشـدن                         به.  قبول نيست
. انـد   ه  اي اعـالن نمـود      هاي جدي خـود را در زمينـه هـسته           هاي جمهوري اسالمي برنامه   موفقيت

اي بـه شـكل مـشترك و ملـي، نگرانـي              گـرفتن برنامـه هـسته       ترين عامل در پيـش    بنابراين مهم
 . اي جمهوري اسالمي ايران بوده است كشورهاي عرب از برنامه هسته

اي ايـران احـساس تـرس بيـشتري            هاي هـسته    ويژه زماني در مورد برنامه     كشورهاي عربي به
درپي جمهـوري اسـالمي       هاي پي   هاي شوراي امنيت نتوانست مانع از موفقيت    نمودند كه قطعنامه

هـاي ديپلماتيـك و نااميـدي از موفقيـت            بر اين اساس كشورهاي عربي بـا شكـست رويـه      .  گردد
اعـالن برنامـه    .  انـد   اي دانـسته    گـرفتن برنامـه هـسته       اقدامات شوراي امنيت، راه چاره را در پيـش  

اي ايـران بـود، نـشانگر هميـن مـساله             هاي هسته  كه اوج فعاليت 2006 مشترك شورا در دسامبر 
در پايان اين اجالس نيكول استراك، يكي از كارشناسان مركز تحقيقـات خليـج فـارس، در         .  است

كشورهاي عضو شورا قصد ندارند با ايران وارد مسابقه تسليحاتي شـوند،   «:  همين ارتباط بيان نمود
به عالوه، شورا با اين تصميم نـشان داد كـه      .  با اين وجود اين تصميمي راهبردي از سوي شورا بود

  29 .»اي را نخواهد پذيرفت هيچ عنوان يك ايران هسته به
اي   در اين بين كشورهايي چون عربستان و امارات متحده بيش از سايرين در مورد برنامه هـسته          

ـارس،              عربستان سعودي به.  ايران نگران هستند عنوان يكي از سه كـشور بـزرگ در منطقـه خليـج ف
تواند بـه افـزايش منزلـت         اي جمهوري اسالمي ايران مي  آميز هسته  داند حتي برنامه صلح خوبي مي به

در واقـع كـشورهاي     .  اين كشور و آسيب رساندن به جايگاه عربستان در سطح منطقه منجـر گـردد             
ـا بـراي               ـايي يكـي از آنه بزرگ يك منطقه رقيب هم تلقي شده و هرگونه پيشرفت محسوس در توان

عربستان از جمله كشورهايي است كه بـراي بازداشـتن جمهـوري         .  گردد  ديگري تهديد محسوب مي
ايـن كـشور در قالـب شـوراي         .  اي، كامال فعال بوده اسـت   اسالمي از حق خود در زمينه انرژي هسته
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 .اسـت     همكاري چندين طرح براي تحت فشار قرار دادن جمهـوري اسـالمي ايـران مطـرح نمـوده                  
اي شدن ايران و تقويت تنها كشور شيعه در سـطح منطقـه و       عالوه، عربستان سعودي نگران هسته به

مسئوالن عربستاني و اماراتي در ايـن       .  پيامدهاي منفي آن براي كشورهاي حاشيه خليج فارس است    
ها در كـشورهاي     هاي شيعه و همچنين تروريست زمينه جمهوري اسالمي را متهم به حمايت از گروه

اي   كنند در صورتي كه ايران به تسليحات هـسته         اين كشورها ادعا مي. نمايند حاشيه خليج فارس مي
هاي تندرو در سطح منطقه خواهد بود، كه ايـن           دست يابد، اولين اقدام آن حمايت از شيعيان و گروه

به عالوه نگراني امارات با توجه به ادعايي غيرمستند در مـورد         .  ثبات سازد  تواند خاورميانه را بي  امر مي
به همين دليل امارات مانند عربستان از جمله كشورهايي است كه   .  جزاير ايراني بيش از سايرين است

 30 .كند اي مشترك شورا حمايت مي از برنامه هسته

اي ايـران صـورت       دادن برنامـه هـسته      هاي كشورهاي عربي با هدف تـوازن     بنابراين تمامي تالش
ـا از        المللي بر برنامه هـسته      همچنين اين كشورها براي افزايش فشارهاي بين .  گيرد  مي اي ايـران دقيق

آمريكا در اين راهبرد به دنبال ارايه الگويي جديـد  .  اند اي آمريكا در منطقه حمايت نموده راهبرد هسته
ـاري قـرار گرفتـه            .  اي شدن است  از هسته اين الگو به شدت مورد توجه كشورهاي عضو شوراي همك

  اي  گفتني است اياالت متحده آمريكا طي يك دهه گذشته راهبرد خاصي را در زمينـه هـسته          .  است
محورهاي اين راهبرد جديد شامل تالش      .  خصوص در قبال منطقه خاورميانه در پيش گرفته است     به

ـان                براي ايجاد اجماع بين كشورهاي دارنده فناوري هسته ـارت بيـشتر بـر جري ـال نظ اي بر سـر اعم
ـاد        وانتقاالت بين   نقل و همچنيـن تـشويق       )1 (»اي  بانـك سـوخت هـسته     «المللي مواد حساس، ايج

اي بـه شـرط تـامين آن از سـوي آمريكـا يـا                 دادن از چرخه سوخت هـسته   كشورها براي انصراف
اهداف آمريكا از اين راهبرد جديد شامل مواردي همچون مقابله بـا الگـوي              .  كشورهاي ديگر است

اي، نظـارت     شدن جمهوري اسـالمي ايـران، جلوگـيري از گـسترش تـسليحات هـسته                 اي  هسته
اي كشورهاي عربي، تامين امنيت راهبردي اسراييل، تـامين منافـع        جانبه بر فرايندهاي هسته  همه

جانبـه آمريكـا در ابعـاد         اقتصادي آمريكا، افزايش وابستگي كشورهاي منطقه و گسترش نفوذ همه   

1. International Nuclear Fuel Bank 
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اي بــراي اعمــال     سياســي، اقتــصادي و نظــامي، ايجــاد توافــق بيــن دارنــدگان فنــاوري هــسته           
اي، ايجـاد تغييراتـي در مفـاد پيمـان            هاي بيـشتر در انتقـال فنـاوري و مـواد هـسته               محدوديت

اي   اي كشورها و طرح ايجاد بانك سوخت هسته       گسترش با هدف محدود نمودن حقوق هسته  منع
 31 .اي است با هدف متقاعد نمودن كشورها براي كنارگذاشتن چرخه سوخت هسته

به پيروي از راهبرد آمريكا در منطقه، مدل كشورهاي عربي در اين زمينه تالش براي داشـتن         
المللي براي تامين سوخت راكتورهايي است كه احتماال به شكل مشترك و يا        يك كنسرسيوم بين

البته در ايـن مـدل چـون تـامين سـوخت آن توسـط يـك كنسرسـيوم                 .  ملي ايجاد خواهند شد
المللي يا كشوري چون آمريكا تامين خواهد شد، احتمال كمي بـراي امكـان انحـراف خواهـد            بين

شـده از خـارج وابـسته اسـت،           اي كه به ورود اورانيوم غني       با وجود اين، حتي برنامه هسته .  داشت
در نتيجه كشورهاي عضو شـورا بـر ايـن          .  اي يك كشور گردد   ساز ارتقا برنامه هسته  تواند زمينه   مي

. گردد  رفته    تواند باعث افزايش بازدارندگي و در نتيجه جبران توازن از دست        باورند كه مدل آنها مي
حال   دانند، ولي در عين     اي ايران را يك تهديد مي     ضمن اينكه كشورهاي عربي اگرچه برنامه هسته

تالش دارند به بهانه آن و با توجه به عالقه آمريكا براي ارايه الگوي جديد، از شرايط موجود نهايـت   
گاه آمريكـا     گشت، شايد هيچ    اي ايران آشكار نمي    به هر حال اگر برنامه هسته. برداري را نمايند بهره

با اين وجود، اين كشورها بـا       .  كرد  كمك نمي     اي  به كشورهاي حاشيه خليج فارس در زمينه هسته 
هاي بسيار بـاال بـراي        اند قراردادهاي مهمي با رقم     استفاده از شرايط موجود و اجازه آمريكا توانسته

ميليارد دالري   20 توان به قرارداد      عنوان مثال، مي    به.  اي خود به امضا برسانند  پيشبرد برنامه هسته
بر اسـاس ايـن قـرارداد، امـارات         .  اي و آمريكايي اشاره نمود  هاي كره امارات متحده عربي با شركت

اي پيشرفته خواهد شد كه بخش مهمي از برق ايـن        صاحب چهار نيروگاه هسته 2017 متحده تا  
 . كشور را تامين خواهند نمود

اي خـود     اي ايران، برنامه هسته     اند به بهانه برنامه هسته   در نتيجه كشورهاي عربي تالش نموده
اي آنها كه تابع الگوي       هايي در برنامه هسته    اين كشورها معتقدند هرچند محدوديت.  را پيش ببرند

ضـمن  .  آوردهاي مهمي داشته باشند     توانند در آينده دست     ها مي   آمريكاست وجود دارد، اين برنامه
. عنوان الگويي در مقابل مدل ايران استفاده نمايند      خواهند از اين مدل به  اينكه كشورهاي عربي مي
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گـيرد،    هدف اين كشورها از اجراي اين سياست كه با حمايت مستقيم دولت آمريكـا صـورت مـي       
آمـيز جمهـوري      تالش براي شكستن الگوي مستقل ايران و يا حداقل متوقف نمودن برنامه صـلح         

 . اسالمي ايران است

 همكاري كشورهاي بزرگ با شوراي همكاري خليج فارس. 4  

اي شوراي همكاري خليـج فـارس       كشورهاي بزرگ هركدام به داليلي از برنامه مشترك هسته
در اين بين آمريكا بنا به داليل راهبردي و همچنين درآمدهاي كالن اقتـصادي          .  اند  حمايت نموده

 23 نيكوالس برنز، معاون وزارت امور خارجـه آمريكـا، در           .  از اين برنامه حمايت كامل نموده است    
طي اجالسي در مركز تحقيقات انرژي خليج فارس اعالن كرد كـه آمريكـا از طـرح                 2006 ژانويه 

هاي كشورهاي عربي بيـان       وي ضمن تقدير از تالش .  اي شورا حمايت خواهد نمود  همكاري هسته
شدن هوا و همچنين مالحظـات راهـبردي،         با توجه به تمامي شرايط از جمله فرايند گرم«:  داشت

 32 ».اي مشترك شورا دارد آمريكا تصميم جدي در حمايت از برنامه هسته

تريـن    اوليـن و مهـم    .  اي شورا وجـود دارد      داليل متعددي براي حمايت آمريكا از برنامه هسته     
ها، الگوي كـشورهاي      از نظر آمريكايي  . دليل را بايد افزايش فشار بر جمهوري اسالمي ايران دانست

اي ايـران     المللي بر برنامه هـسته    تواند باعث افزايش فشارهاي بين شوراي همكاري خليج فارس مي
اي، بـدون آنكـه       ها موفقيت كشورهاي عربي در به دست آوردن برق هسته       به باور آمريكايي. گردد

. توانـد باعـث تـضعيف الگـوي ايـران گـردد             چرخه سوخت را به شكل كامل داشـته باشـند، مـي      
اي خود، بارها اين مساله را بـه شـكل علنـي             ها ضمن تاييد اين موضوع در راهبرد هسته  آمريكايي

سازي   نظركردن ايران از غني     مبني بر صرف    5 به عالوه طرح چند سال پيش گروه .  اند اعالن نموده
. اورانيوم به شرط تامين سوخت نيروگاه بوشهر، دقيقا در همين راستا قابل تجزيه و تحليـل اسـت         

ترين دليل حمايت آمريكا از برنامه مشترك و همچنين ملي كشورهاي عضو شـوراي           بنابراين مهم
همكاري خليج فارس، تضعيف الگوي جمهوري اسالمي و همچنين اعمال فشار بر ايران در جهـت  

 . سازي اورانيوم است كنار گذاشتن غني
توان به مزاياي اقتصادي طـرح       اي شورا، مي از جمله داليل ديگر حمايت آمريكا از برنامه هسته
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اي به داليل راهـبردي و همچنيـن انحـصاري بـودن بـراي                معموال قراردادهاي هسته  .  اشاره نمود
هـا قـصد دارنـد از طريـق           آمريكـايي .  آورد  گذار درآمد ميلياردي به دنبـال مـي         كشورهاي سرمايه 

اي كـشورهاي ثروتمنـد شـورا چـون امـارات، عربـستان و كويـت                  گذاري در برنامه هسته     سرمايه
تـري بـه نـسبت منافـع          البته مالحظات راهبردي نقـش مهـم   .  درآمدهاي عظيمي به دست آورند

تـوان اهميـت مـسايل و          بـا وجـود ايـن، نمـي       .  اند اقتصادي در حمايت آمريكا از طرح شورا داشته
 . مالحظات اقتصادي را ناديده گرفت

سياست انگلستان، فرانسه، ژاپن و كره جنوبي نيز تحت تاثير همان اهداف راهبردي و همچنيـن          
ها در مورد برنامـه       انگلستان و فرانسه دقيقا همان برداشت آمريكايي .  اقتصادي آمريكا قرار داشته است

اي شورا را دارند و آن را عاملي براي تضعيف الگوي جمهوري اسالمي و همچنين تحـت فـشار        هسته
ـا در        .  دانند  قرار دادن ايران مي پـي بـه دسـت آوردن        ضمن اينكه انگلستان و فرانسه همچـون آمريك

ـا كـشورهاي       . اند اي بوده امتيازات اقتصادي در حوزه هسته تاكنون اين دو كشور قراردادهاي مهمـي ب
ـاري         سياست ژاپن و كره در مورد برنامه هسته  .  اند  ويژه امارات بسته منطقه به اي ايران و شـوراي همك

ـا       اين كشور حتي قـرارداد هـسته      .  خليج فارس نيز تابع سياست آمريكا در اين حوزه است   اي خـود ب
هاي   مند به مشاركت در برنامه      ها عالقه   بنابراين اگرچه ژاپني . ها نهايي نمود امارات را با مجوز آمريكايي

. دهـد   ها انجام مي    هاي آمريكايي   اي كشورهاي منطقه هستند، اما اين كار را با توجه به سياست     هسته
ها بيشتر به دنبال اهداف اقتصادي، از سياست جديد كـشورهاي عربـي حمايـت                 اي  ضمن اينكه كره

تـوان بـه       عنـوان نمونـه، مـي       به.  اند و در پي انعقاد قراردادهاي پرسود با كشورهاي عربي هستند   كرده
ـاير شـركت       موفقيت چند شركت كره ـا س ـاي غربـي در مناقـصه        اي در رقابت ب ـارات        ه اي كـه در ام

ـاه         اي در مناقصه   هاي كره چندي پيش شركت. شد، اشاره نمود برگزار اي كه براي ساخت چهار نيروگ
ـارد و     20 اي در امارات برگزار شد، مشاركت نمودند و موفق شـدند مناقـصه را بـه ارزش                  هسته ميلي
اي   هاي كـره    گرفته، قرار است شركت     بر اساس توافق انجام .  ميليون دالر به سود خود تمام كنند 400 

همچنيـن قـرار    .  مگاوات برق را به پايان برساند       1400 اي با توان توليد    چهار نيروگاه هسته 2017 تا  
ـاس    .  برداري گردنـد    آماده بهره   2017 آغاز گردد و تا   2012 ها از   است كار ساخت اين نيروگاه بـر اس

  33 .ميليارد دالر خواهد بود 40 گرفته ارزش نهايي اين قرارداد بيش از  برآوردهاي صورت
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ها نيز بيشتر به داليـل اقتـصادي از طـرح شـوراي همكـاري خليـج فـارس طرفـداري                   روس
طور كلـي بايـد گفـت، ايـن كـشور بنـا بـه داليـل                 اي روسيه به  در مورد سياست هسته.  اند  نموده

روسـيه از جملـه     .  اي كشورهاي مختلف مشاركت نمايـد       هاي هسته   اقتصادي سعي دارد در برنامه  
اي اردن، مـصر، تركيـه و         كشورهايي است كه تمايل جدي خود براي مشاركت در برنامـه هـسته          

همچنين برنامـه مـشترك و ملـي كـشورهاي عـضو شـوراي همكـاري خليـج فـارس را اعـالن                       
اي   والديمير پوتين در سفر خود به كشورهاي منطقه، حمايت خـود از برنامـه هـسته         . است نموده

همچنين الوروف، وزير امورخارجه روسيه، در سفري كه به كشورهاي منطقـه     .  شورا را اعالن نمود
اي شوراي همكاري خليج فـارس را اعـالن           داشت، تمايل كشورش براي مشاركت در برنامه هسته 

ضمن اينكه با هدف افزايش وابستگي كشورهاي منطقه به روسيه و همچنيـن بـه دسـت         34 .نمود
. اي را اعالن نمـوده اسـت        آوردن درآمدهاي كالن، پوتين بارها پيشنهاد ايجاد بانك سوخت هسته  

نمودن اين طرح، مسئوليت تامين سوخت تمامي كشورهاي منطقـه را        ها قصد دارند با عملي  روس
طبيعتا چنين امري نه تنها براي اين كشور اهميت راهبردي و سياسـي دارد، بلكـه       . بر عهده گيرد

 35 .تواند منبع درآمد مهمي در آينده باشد مي
اند موفقيت چنداني در بستن قراردادهاي پرسود با كـشورهاي عربـي        ها نتوانسته  تاكنون روس

بيـشتر ايـن كـشورها      .  به خصوص كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فـارس داشـته باشـند           
البتـه برخـي از     .  دهند كه با آمريكا و ساير كشورهاي غربـي همكـاري داشـته باشـند                 ترجيح مي 

اي خود با آمريكا يـا بنـا بـه داليـل ديگـري                كشورهاي عربي با هدف توزان دادن به روابط هسته    
اي محـدود اردن و       هـاي هـسته     توان به همكـاري     در اين زمينه مي   .  هايي با روسيه دارند     همكاري

در مورد عمان نيز يكي از داليل همكاري اين كشور با روسـيه، عـدم      36 .عمان با روسيه اشاره نمود
از بين كشورهاي عـضو شـوراي همكـاري خليـج           .  اي با آمريكاست    نامه هسته   شدن موافقت   نهايي

اي شدن به شـرط       فارس، عمان تنها كشوري است كه هنوز به طرح جديد آمريكا در زمينه هسته   
ضمن اينكه اصوال عمان داراي درآمـدهاي نفتـي         .  سازي اورانيوم نپيوسته است  كنار گذاشتن غني

 37 .هاي گسترده الگوي آمريكا را همچون عربستان يا امارات بپذيرد كالن نيست تا بتواند هزينه
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 گيري نتيجه
اي   هايي در مورد گسترش هسته      كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس هميشه نگراني    

بخش مهمي از نگراني اين كشورها در ايـن زمينـه بـه توانمنـدي                .  اند  در منطقه خاورميانه داشته  
در واقـع كـشورهاي     .  گـردد   اي و ضعف خود آنها برمي       بعضي از كشورهاي منطقه در زمينه هسته  

باشـند و از نظـر        اي مـي    عربي عموما فاقد نيروي انساني و زيربناهـاي الزم بـراي فعاليـت هـسته           
هميـن مـساله    .  تر از كشورهاي غيرعرب منطقه چون ايران و اسراييل هستند   اي بسيار عقب  هسته

اي سـاير     هـاي هـسته     باعث شده اعضاي شوراي همكاري خليج فارس به شـدت نگـران فعاليـت             
 . كشورهاي منطقه باشند

اي اسراييل و موفقيـت ايـن كـشور در جهـت سـاخت تـسليحات                   در اين راستا، برنامه هسته
هرچنـد موفقيـت    .  اي در منطقـه بـود       گسترش هسته   اي، اولين نمونه شكست سياست منع هسته

اي در ميان كشورهاي عربـي        هاي عمده   اي باعث نگراني    يابي به تسليحات هسته    اسراييل در دست
ايـن  .  شد، كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس صرفا به محكوم نمودن ايـن اقـدام پرداختنـد             

. اي را ندارنـد     گـرفتن برنامـه هـسته       كشورها به خوبي آگاهي داشتند كه توان فني براي در پيـش   
در نتيجـه   .  گيرانه اسراييل قـرار گيرنـد       خواستند مانند عراق هدف حمالت پيش       عالوه آنها نمي    به
 . رغم محكوم نمودن اسراييل، اين كشورها اقدام جدي در اين زمينه انجام ندادند به

اگرچه عراق كـشوري عربـي    .  گردد  اي عراق برمي  هاي هسته  مورد دوم در اين زمينه به فعاليت
اي در ميـان      هـاي عمـده     اي ايـن كـشور نگرانـي        هاي هـسته    شود، فعاليت   و اسالمي محسوب مي 

اي   اين كشورها چنـدان از نـابودي سـايت هـسته        .  كشورهاي حاشيه خليج فارس ايجاد نموده بود
ضمن اينكه حمله عراق بـه كويـت و همچنيـن تهديـد             .  اوسيراك توسط اسراييل ناراحت نشدند    

اي صـدام     عربستان نشان داد كه برداشت كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس از برنامه هـسته   
ايـن كـشورها در دهـه       .  عنوان تهديدي عليه كشورهاي عربي تا چه ميزان درسـت بـوده اسـت      به

همچنيـن ايـن    .  ها عليه عراق و خلع سالح اين كشور بودنـد   از جمله حاميان اجراي تحريم 1990 
البتـه ايـن    .  اي سوريه ناراحت نشدند    كشورها از حمله چند سال پيش اسراييل به تاسيسات هسته

هـاي عربـي عـضو شـوراي همكـاري خليـج فـارس بـا آنچـه در افكـار عمومـي                          سياست دولت 
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هايـشان از     مـردم كـشورهاي عربـي بـرخالف دولـت         .  عربي وجود دارد متفاوت اسـت      كشورهاي
به همين دليل حمله اسراييل بـه تاسيـسات         .  كنند  مي  اي شدن كشورهاي اسالمي حمايت      هسته
 . هاي منفي در بين مردم كشورهاي عربي مواجه شد اي عراق و سوريه با واكنش هسته

اگرچـه  .  گـردد   اي جمهوري اسالمي ايران برمي     هاي هسته  مورد سوم در اين زمينه به موفقيت
اي جمهـوري     آميز بودن برنامه هـسته      لمللي اتمي تاييدكننده صلح     ا  هاي آژانس بين  تمامي گزارش

نگرانـي از انحـراف     .  اي در اين زمينـه دارنـد        هاي عمده   اسالمي ايران است، اما اين كشورها نگراني 
آميز و همچنين افزايش قدرت و جايگـاه جمهـوري اسـالمي            برنامه ايران به سوي اهداف غيرصلح

گـرفتن سياسـت و       اين كشورها سعي نمودند با در پيـش    . گردد ها محسوب مي ازجمله اين نگراني
 . اقداماتي مانع از موفقيت جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه گردند

تـوان بـه دو مقطـع         طور كلي سياست كشورهاي حاشيه خليج فارس را در اين زمينـه مـي    به
هـاي      اي جمهـوري اسـالمي تـا سـال          در مقطع اول كه از آشكارشدن برنامه هـسته      .  تقسيم نمود

اي ايـران     طول كشيد، اين كشورها بيشتر رويكردي ديپلماتيك به برنامـه هـسته           2007 و  2006 
هـايي چـون ارايـه        بر اين اساس، كشورهاي عـضو شـوراي همكـاري بـا اتخـاذ سياسـت           .  داشتند

اي و طـرح ايجـاد كنسرسـيوم بـراي            پيشنهاداتي در زمينه خاورميانه عاري از تـسليحات هـسته         
سـازي    سازي مشترك، به دنبال متقاعد نمودن ايران براي گذشتن از حق خود در زمينه غني       غني

رويكرد كشورهاي عربي تابع سياست آمريكـا       2007 و اوايل  2006 در واقع تا اواخر .  اورانيوم بودند
اي و فشار بر جمهوري اسالمي براي كنار گذاشـتن چرخـه سـوخت        مبني بر منع گسترش هسته

 . اي قرار داشت هسته
اي جمهوري اسالمي و ناتواني آمريكا، غرب و شـوراي            هاي هسته با اين حال، با تداوم موفقيت

امنيت در متقاعد ساختن اين كشور براي كنار گذاشتن چرخه سوخت، كـشورهاي عربـي تحـت           
از .  اي جديد آمريكا در زمان بوش سياست خود در قبال ايـران را تغيـير دادنـد           تاثير راهبرد هسته

اين سال به بعد كشورهاي حاشيه خليج فارس براي اعمال فشار بيشتر بر جمهوري اسالمي ايران         
تقريبا تمـامي اعـضاي شـوراي خليـج         .  از طرح الگوي آمريكا در منطقه خاورميانه حمايت نمودند    

اي   هـاي هـسته     فارس شامل امارات، عربستان، كويت، قطر و بحرين بـا آمريكـا ياداداشـت تفـاهم         
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اي آمريكـا و      ها باعث يكـسان شـدن سياسـت هـسته         در نتيجه، اين يادداشت تفاهم.  نمودند امضا
 . اي ايران شد كشورهاي عضو شورا در مقابل برنامه هسته

ها،   آمريكا و كشورهاي عضو شورا به دنبال آن هستند تا با اعمال و اجرايي اين يادداشت تفاهم     
در اين الگو كـشور    .  اي را در مقابل الگو ايران در منطقه ايجاد نمايند  الگوي جديدي از برنامه هسته

اي   هـاي هـسته     هـا، از حمايـت      دادن از فرايند چرخه سوخت و قبول محـدوديت       ميزبان با انصراف
منـدي بيـشتري در ايـن         در اين بين كشورهايي چون امارات از عالقـه        .  گردد  آمريكا برخوردار مي  
اي مـشترك     اين كشور به همراه ساير كشورهاي عضو شورا، نوآوري هسته  .  اند  زمينه برخوردار بوده

ضـمن اينكـه    .  را رها نموده و براي تسريع در فرايند به شكل  ملي در اين زمينه فعال شده اسـت        
امارات اولين كشوري است كه يادداشت تفاهم طرح الگـو را بـا آمريكـا امـضا نمـود و بـه شـدت                 

ساير كشورهاي عضو شورا نـيز در سـطح ملـي در حـال بـستن                 .  حال عملي نمودن آن است     در
 . اي و انجام اقداماتي در اين زمينه هستند هاي هسته نامه  موافقت
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 كل كالهك كالهك آماده كشور

 8500 6350 2150 آمريكا

 11000 8570 2427 روسيه

 225 65 160 انگلستان

 300 10 290 فرانسه

 240 200 نامشخص چين

80-100 نامشخص هند  100-80  

90-110 نامشخص پاكستان  110-90  

 80 80 نامشخص اسرائيل

 20530 15500 5027 كل

 2011اي جهان در سال  نيروي هسته. 1جدول شماره 

Source: SIPRI Military Expenditure Database, <http://www.sipri.org/databases/milex/>. 

  .در مورد اسراييل، هند و پاكستان ارقام تاييد شده نيستند* 
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