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تأثیر فعالیتهای هستهای ایران بر همگرایی امنیتی در بین اعضای
شورای همکاری خلیج فارس

دكتر احمد دوست محمدی* /عبدالعظیم غبیشی**  /یاسر مرادی عباس آبادی

***

چکیده

منطقه خلیج فارس از چند دهه گذشته در کانون مساله امنیت یی المللت یتودا ا.ت و موامت
متعددی از قبی منایع انرژی ،رقایتهای منطقهای و قتدرههای ختار در همارا ت و واگرا ت
میان کشورهای حاشیه خلیج فارس موثر یودا ا .و در حال حاضر مولفه د دی یه ا موام
اضافه شدا ا .که فضای امنیت حوزا خلیج فارس را د.تخوش هغییرات نمودا ا.ت و هتد
پژوهش حاضر ا ا .که نشان دهد هان غرب و یه و ژا آمر کا چاونه یتا هستلیتاه نشتان
دادنِ فعالیتهای هستهای صلح آمیز مهوری ا.لام ا ران فضای امنیتت خلتیج فتارس را وارد
فاز د دی کتردا ا.ت و از ا ت قر تی .تع دارد منتافع ختود و ا.تراای را یتا روی آوردن
کشورهای منطقه یه همارا امنیتت هتیمی نما تد کته شتاهد ا ت فرآ نتد خر تدهای کلتان
هسلیتاه و هلق مهوری ا.لام ا ران یه منوان ههد د هو.ط کشورهای منطقه ا .و
كلیدواژهها

پروندا هستهای ا ران ،آژانس یی المللت انترژی هستتهای ،همارا ت امنیتت  ،شتورای حکتا ،
شورای همکاری خلیج فارسو

* مضو هیات ملم و ا.تاد ار ملو .یا .دانشکدا حقوق و ملو .یا .دانشااا ههران
** کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای ،دانشکدا حقوق و ملو .یا .دانشااا ههران
*** کارشناس ارشد ارهباقات ا تمام  ،دانشکدا ملو ا تمام دانشااا ههران
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مقدمه
منطقه خلیجفارس ،از چند دهته گذشتته در کتانون مستاله امنیت یی المللت یتودا ا.ت و
موقعی ژاوا.تراهژ ک ،منتایع میتیا انترژی ،رقایت قتدرتهای فرامنطقتهای در ا ت حتوزا و
مناقشات و یترانهای منطقهای ،هاکنون از مؤلفههای اصتل امنیت منطقتهای در خلیجفتارس
یودا ا .و اکنون مؤلفه د دی در حال ظهور ا .که م هواند شک یندی قتدرت و امنیت را
در ا منطقه در قول .الها و دهههای آ ندا هغییر دهد و رقای های منطقهای را وارد مرحلته
نو ن .ازدو ا مؤلفه هلاش کشورهای منطقه یرای هستتهای شتدن ا.ت کته م هوانتد دارای
ایعاد صلحآمیز ا نیام یاشدو .یا .هستتهای در منطقته خلیجفتارس ،یتا یر ستتههر شتدن
فعالی هستهای ا ران در .تالهای  2002و  2002و موفقیت آن در د.تتیای یته هکنولتوژی
چرخه کام .وخ هستهای ،شک هتازاای یته ختود گرفت و ا ت .یا.ت یتا واکتنش .تا ر
کشورهای حوزا خلیجفارس همراا یودا ا .و کشورهای مضو شورای همکاری خلتیج فتارس در
اثر هبلیغات منف کشورهای غری در مورد هوان هستهای ا تران ،روی یته همارا ت امنیتت یتا
کد ار آوردا و .ع کردااند یعد امنیت شورای همکتاری خلتیج فتارس را یتی ختود هقو ت
کنندو هد پژوهش حاضر یرر .هاثیر هبلیغات منف غرب در مورد پروندا هستتهای ا تران یتر
همارا امنیت یی امضای شورای همکاری خلیج فارس ا .و
مساله د.تیای ا ران یه انرژی هستهای از یدو شدت گترفت آن از .تال  2002و  2002یتا
مکسالعملهای متفاوه در مرصه یی الملل و منطقهای موا ته شتدا ا.ت و کشتورهای مضتو
شورای همکاری خلیج فارس که ا.اس هشکی ا ت شتورا را در .تال  1891یته دلیت اهتدا
امنیت گذاشته یودند ،در واکنش یه د.تیای ا ران یه انرژی هستهای ،موضع خود را یته موضتع
غرب نزد ک کردا و همزمان نیاز یه هشکی اهتادی امنیت را یتی ختود احستاس کردانتدو در
پژوهش حاضر مساله هستهای ا ران و فرافکن غترب در متورد آن یته منتوان متغیتر مستتق و
همارا امنیت یی امضای شورای همکاری خلیج فارس یه منوان متغیر وایستته فترش شتدا
ا .و یرای پ یردن یه ایعاد پروندا هسته ای ا ران و نتوا فرافکن غرب در متورد آن ،در ایتتدا
یه .یر هتولات پروندا هسته ای ا تران و .ت س یته نتتوا همارا ت امنیتت امضتای شتورای
همارا خلیج فارس از قر ی هتلی متتوای ییانههای پا ان ا لتاس .تران امضتای شتورای
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همکاری خلیج فارس و چاونا اهخاذ هصمیمات مشترک در موضومات امنیت منطقهای مانند
مسا له فلسطی یه منوان شاهدی یر افزا ش همارا امنیت امضای ا شورا در اثتر فرافکنت
غرب در مورد پروندا هسته ای ا ران پرداخته م شودو
گفتار اول :پرونده هستهای ایران ،از شروع تا تعلیق و تداوم
اولی هلاشهای ا ران یرای د.تیای یه فناوری هستهای یه دهه  1890میلادی یاز م گرددو
هئوریهای هستهای ا ران در ا زمان یسیار یلندپروازانه م نمودو ا ران یرنامهی هستهای ختود
را از اوا.ط دههی  1890در زمان رژ تا اقتتدارگرا و قرفتدار آمر کتای متمدرضتا پهلتوی و یتا
حما ا الاتمتتدا (نخستی مخالف امروزی ا ران در هتقتی فعالیت هتای هستتهای) از ا ت
یرنامه آغاز کردو در .ال  1891ا الات متتدا یرای هی.یس مرکز هتقیقات هستهای ههران ،تک
( Tarock,
رآکتور هستهای هتقیقاه  9ماتاواه یترای ا تران فتراها کترد
)2009: 91-88و شرک آمر کا ایو ا و ا  ،1ا رآکتور را در دانشااا ههران نصب و راااندازی
کرد .ک .ال یعد ،ا ران در .ال  ،1899پیمان مد هکثیر .لاحهای هستهای را پذ رف و در
.ال  ،1810آن را در مجلس شورای مل یه هصو ب ر.اند و کمت یعتد .تازمان انترژی اهمت
ا ران را ها.یس نمودو در دهه  1290هعدادی از فارغالتتصیلان ا ران در رشته های مریتو یته
انرژی هسته ای یه ا.تخدا ا .ازمان در آمدند و مدا ای دانشجو یه خارج از ا تران فر.تتادا
شدندو پیش از انقلاب ،ا ران موفی شد ک .اختار ز ر ینا ا .ازمان را ا جاد کند و فرصت
یرای ا که قرح را یته قتور کامت راا انتدازی نما تد ،نشتدو .تال  181۱نقطته مطفت در
هتقیقات هستهای ا ران در زمان پهلوی متسوب م شود ،چرا که در ا .ال ا ران قراردادی
یا «ینیاد پژوهش ا.تنفورد آمر کا» 2منعقد کرد که قت آن ا ت مرکتز پژوهشت وایستته یته
دانشااا ا.تنفورد ،مجری هتقیی و ارااه چشا اندازی میان مدت در ایعاد ا تمام  ،اقتصادی و
صنعت یرای هو.عه ا ران شد (مو .زادا.)1298 :
منطی ا ران یرای آغاز هوان هستهای یر ا.اس مطالعة دانشااا ا.تانفورد در .ال  1812یود،
1- AMF
)2- Stanford Research Institute(SRI
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که «.اخ نیروگااهای هستهای یا هوان هولید  20000ماا وات یا ا.تفادا از انرژی هستتهای را
هوصیه م کرد» ()Howard, 200۱ :89و در نتیجه ا الات متتدا ا ران را هشو ی کرد هتا یختش
انرژی غیرنفت خود را گستترش دهتد و املتا کترد کته ا تران یترای یهد.ت آوردن ظرفیت
الکتر ک که مؤ.سه هتقیقاه دانشااا ا.تانفورد املا کردا یود ،نیازمند رآکتورهای هستتهای
ا .و در نتیجه یا حما آمر کا ،فرانسه و آلمان ،شاا ک یرنامه هستتهای ااقلبانته را یترای
.اخ  22رآکتور هستهای آغاز کرد که قرار یتود در دهته  1880یته یهرایترداری یر.تندو .ته
کشور حما کنندا نیز قراردادها یرای هریی دانشمندان هستهای ا ران یته انجتا ر.تاندند
()Tarock, 2009:91-88و
ا الاتمتتدا آمر کا یا آغاز انقلاب ا.لام ا ران در .ال  1818مخالفتش را یا آن املا کترد
و یه فاصلهی کوهاه پس از آن روایط د لماهیک خود را یا ا ران قطع کردو کلینتتون ،در .تال
 1889هتر مات اقتصادی را ملیه ا ران اهخاذ کرد که ا ت هتر متات یعتدها هو.تط یتوش نیتز
همد د و هشد د شدو یوش پس از ر.یدن یه قدرت در .ال  ،2001ا ران را یه همراا کشتورهای
مراق و کرای شمال یه منوان متور شرارت ،خطری یترای آمر کتا و مشتوق هرور ست قلمتداد
کردو از .ال  ،2002زمان که آمر کا ا ران را متها یه هلاش یرای د.تتیای یته .تلاح هستتهای
کرد ،فعالی هستهای ،یه متور روایط ختار ا تران یتدل شتدو امتروز ا تران همانتان همتان
ا.تدلال دهه  1810را یکار م یرد ،عن نیاز یه انرژی هسته ای یه مل افزا ش میزان مصتر
داخل انرژی و هما یه حفظ نف و گاز یرای کسب ارز خار و در حال حاضر ا ران یا کتاهش
منایع و مد حما یی الملل از یرنامه هستهایاش ک .و از اهدا انرژی هستهای قبت از
انقلاب را دنبال م کندو ا ران قصد دارد که قت . 20تال شتش نیروگتاا یترق هستتهای را یتا
ظرفی  9000مااوات احداث کند (مرادی مباسآیادی)1299 ،و
یخش اصل یرنامهی هستهای ا ران شام .اخ نیروگاا هستهای یوشهر در .اح نتوی
ا ران ا .و حکوم شتاا هز نتههای متال قترارداد یتا اهتاد تهی کِرافت وِرک(1ز رمجمومتهی
ز منس )2آلمان غری یرای .اخ دو رآکتور هستهای  1200مااواه در آن متت را پرداخت
کردا یودو کار .اخ از .ال  181۱آغاز شتدو هتا زمتان انقلتاب ا.تلام ا تران در.تال ،1818
1 -Kraftwerk
2 -Siemens
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80درصد کار اوّلی رآکتور کام و  90در صد هجهیزات نصب شدو فقط  90درصد از کار رآکتور
دو کام گرد دو ا یرنامه یعد از انقلاب در نتیجهی ناآرام هتای داخلت و انصترا آلمتان از
هکمی پروژا متوقف گرد د ))Sahimi, 233002-23و رآکتورهای نیمته همتا یتر اثتر  9حملتهی
داگانهی مراق یی .الهای  189۱ها  1891یه شدت صدمه د دند ()Howard, 200۱ :88و
یعد از نگ ا ران و مراق زمان که ا تران یرنامته هستتهای ختود را آغتاز کترد ،اهتاد تهی
کراف ورک هت فشار ا الات متتدا از شروع مجدد پروژا یوشهر امتناع کردو همانی آلمان از
هتو قطعات رآکتورها و مدارک فن ای که ا ران هز نههای آن را پرداخته یود خودداری کتردو
هلاشهای یعدی ا ران یرای لب حما هکنولوژ ک شترک های غریت در آرژانتتی  ،ا.ت انیا،
ا تالیا ،و چکسلواک هت فشارهای ا الات متتدا نافر ا ماند () Sahimi, 233000-7و
ا ران پس از ی نتیجه ماندن هلاشهای متعددش یرای پیدا کردن ک هیمی کننتد غریت کته
یتوانتتتتد نیروگتتتتاا هستتتتتهای یوشتتتتهر را یتتتته اهمتتتتا یر.تتتتاند یتتتته رو.تتتتیه روی آورد
()International Crisis Group, 2002و در .ال  1889ا ران یرای اهمتا رآکتورهتای یوشتهر
قراردادی را یا وزارت انرژی اهم رو.یه یه امضاء ر.انیدو رو.یه همانی یا .اخ ک رآکتتور
 20ها  90مااواه آب .تبک هتقیقتاه و تک کارخانته .تانتر فیوژ گتازی یترای غن .تازی
اورانیو  ،آموزش  19دانشمند هستهای ا ران در .ال و فراها آوردن .الانه  2000هت اورانیتو
قبیع موافق کردو در همان .ال رو.یه هت فشتار ا التات متتتدا قترارداد .تاخ رآکتتور
هتقیقاه و هی.یسات .انتر فیوژ را لغو کرد ()Sahimi, 2330003-00و
ناران ناش از پنهان کاری کشورها و ضعف .یستا یتی المللت یازر.ت یامت شتد کته
کشورهای غری در .ال  1819هصمیم نانوشته گرفتند که امتروزا در گفتاوهتای مریتو یته
یرنامه هستهای یه منوان خط مش  19از آن نا یردا م شتودو ختط مشت  19مبتارت از تک
هعهدنامه نانوشته میان کشورهای دارای فناوری هستهای یود که از ا رای هعهتدات متادا چهتار
پیمان منع گسترش .لاحهای هستهای  1در قبال کشورهای فاقد .لاحهای هستهای ختودداری
نما ندو کشورهای دارای فناوری هستهای شفاهاً یه ها د ار قتول دادنتد کته هتیع نتوع کمتک
)1 - Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT
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هسته ای یه کشوری که هتا آن زمتان فاقتد چنتی فت آوریای یتود ،ننما نتدو در نتیجته یترای
کشورها نییر ا ران و اصولاً کشورهای هان .تو کته یته فت آوری هستتهای د.ت نیافتته
یودند ،ا.تفادا از امکانات مادا  ۱و د.تیای یه ف آوری ،یسیار مشک و حت غیر ممکت شتدو
کنترل شد د کشورهای غری ادامه اف و کشورهای هان .و ها ا یتا همکتاری پتاراای از
کشورهای د ار دنیا و ا یتا ا.تتفادا از یتازار .تیاا یته پیشتبرد فت آوری لتاز .تع نمودنتد
(ملیخان )1299 ،و
ا ران معاهدای منع گسترش هستهای را در .ال  1899امضتاء کترد ،امتا از متدتها پتیش
عن از دوران قب از انقلاب ا.لام یرنامهی هستهای خود را شروع کردا یتودو در .تال 1812
کم ان ز منس آلمان .اخ نیروگاا اهم را در یوشهر آغاز کردو ا پروژا مورد حما کام
آمر کا قرار گرف و پس از انقلاب ا.لام در ا ران یه رهبری حضترت امتا خمینت (را) در .تال
 1818ا شرک آلمان ا ران را هرک کرد ()Arbatov, 2332 :10-18و در دهتهی  90مجتدداً
ملاقه یه داشت انرژی هستتهای در ا تران یته و تود آمتدو کشتف معتادن اورانیتو و رااانتدازی
واحدهای رآکتور هتقیقاه آغاز شدو در .ال  1889ا ران معاهداای را یا رو.یه یرای رااانتدازی
ک رآکتور اهم در یوشهر امضاء کرد ،که هاکنون همانان مورد امتتراش آمر کتا و متتتدانش
ا .و
ا ران هلاش یرای د.تیای یه .لاح هستهای را یه شدت هکذ ب م کند و غن .ازی اورانیو
یه منیور اهدا صلحآمیز را حی قانون خود م داند؛ ز را یر ا.تاس معاهتدای منتع گستترش
هستهای دول ها حی یرخورداری از چرخهی کام هستهای را دارندو درمورد د.تیای ا ران یته
فناوری و دانش صلح آمیز هسته ای ،در متاف .یا .غرب فرافکن شدا و ییان شدا ا .که
یرای هولید و گسترش .لاح هستهای ا .و
ا مسیله مکررا در آژانس یی الملل انرژی اهمت . ،1تازمان ملت و در ر.تانههای مختلتف
هان مورد یت قرار گرفته ا .و آمر کا و متتدانش معتقدند ا تران حتام هرور ستا ا.ت و
یرنامهی هولید .لاح هستهای را پنهان .اخته ا .و ینایرا حی غن .ازی اورانیتو را نتداردو
آژانس یی الملل انرژی اهم کارشنا.ان یسیاری را روانهی ا ران کرد و .ه کشور مها اروپتا ،
)1 -International Atomic Energy Agency(IAEA
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آلمان ،انالستان و فرانسه مو.و یه  EU-2ا  EU troikaیته منتوان چانتهزنان .یا.ت وارد
مذاکرا یا ا ران شدندو از زمان انتخاب متمود احمدینژاد ،یه مقا ر ا.ت مهتوری ا تران در
انتخایات  2009و کنار رفت .ید متمد خاهم  ،رایس مهور نزد ک یه غرب ،روایتط ا تران و
غرب یه هیرگ گرا یدو پس از دو .ال و نیا هتقیی و هفتص از یرنامههای هستهای ا تران و یته
دنبال رد رااح های پیشنهادی یرای ح و فص منازمه ،یرای اولی یار در  .تامبر 29 ،2009
مضو شورای حکا آژانس ،ا ران را یه هخط از هعهدات معاهدای منع گسترش هستتهای متتها
کردند ()IAEA GOV/2009011و در ر ان رأیگیری 22 ،کشور رأی موافی و  12کشتور رأی
ممتنع دادند و هنها ونزوالا رأی مخالف داد ،که ا مساله  -مد حما چی  ،رو.یه و هنتد از
ا ران  -مو بات ناران ا ران را فراها کرد(لاناِ یاخ و د اتران)2009 ،و در فور تهی  ،2009در
رأیگیریِ د اری در آژانس ،پروندای ا ران یه شورای امنی .ازمان مل 1فر.تادا شدو ا یار،
ونزوالتتا. ،تتور ه و کویتتا هنهتتتا کشتتورها یودنتتد کتته ملیتتته ا تت هصتتمیا رأی دادنتتتد
()IAEA GOV/200901۱و
در مارس  ، 2009مد ر ک آژانس انرژی اهم  ،متمد البرادمت  ،املتا کترد ،اگرچته یرخت
مد قطعی ها هنوز پایر ا ، .اما هیع نشانهای از گسترش .تلاح هستتهای در ا تران مشتاهدا
نشدا ا .و یا ا حال فشارها ملیه ا ران همانان ادامه اف و در ژوا  ،2009شورای امنیت
یه همراا آلمان یستهای حاوی مشوقهای اقتصادی و انتقتال فنتاوری هستتهای صتلحآمیز را در
قبال هعلیی همیشا هما یرنامههای غن .ازی اورانیو یه ا ران ارااه کردو ا تران یتا اشتارا یته
حی خود یرای غن .ازی اورانیو یه منیور مصار صلحآمیز ،یستهی پیشنهادی را رد کردو یته
دنبال آن آمر کا در د.امبر  ،2009هتر مات د اری را ملیه ا ران اممال کرد که یا رأی مجلس
آمر کا در مارس  2001ا هتر مات شد دهر شدو
در اکتبر  ،2001یوش خطاب یه ا ران گف « :اگر ما لید از نگ هان .و ا تناب کنید،
لاز ا .از د.تیای یه دانش که یرای د.تیای یه .لاح اهم ضروری ا ، .ا تناب کنیتد»و
یا ا حال در د.امبر . ،2001ازمان اقلامات مل آمر کا گزارشت را منتشتر کترد کته نشتان
م داد ا ران از .ال  2002یه دنبال یرنامهی گسترش .لاح هستتهای نبتودا ا.ت و آمر کتا از
)1 -UN Security Council(UNSC
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.ال  2009دریارای ا مساله اشتباا کردا ا .و ا موضوع شرا ط داخل و ختار را یترای
.یا .های یوش و یرنامهر زی و ا جاد آمادگ یرای حملهی نیام ملیه ا ران یا مشک تدی
موا ه کردو
البرادم ی ا در اف ا گزارش [یرآورد آمر کتا در خصتوت هوانتا ا تران در هولیتد .تلاح
هسته ای] ایراز امیدواری کرد که یا یرآورد د د آمر کا م هوان یتران یه و ود آمتدا را خاهمته
داد» ()IAEA Press Release/2001022و ا گزارش در ا ران یه شتدت متورد ا.تتقبال قترار
گرف و اثبات صداق ا ران یه مثایهی پیروزی هلق و ش گرفته شدو
لاز یه ذکر ا ، .ا ران پیمان متد هکثیتر .تلاحهای هستتهای ،مو.تو یته معاهتدا متد
هکثیررا در اول ژوایه ،در اولی روزی که پیمان یرای امضاء ارااه شد ،امضاء کردو متعاقتب آن در
پنجا مارس  1810ا معاهتدا را در همتان روزی کته ا التات متتتدا آن را هصتو ب کترد یته
هصو ب مجلس ر.انید (.هیم )2002 ،و اهدا ا پیمتان یی المللت  ،لتوگیری از اشتامهی
.لاحهای هستهای و هکنولوژی نیام یهمنیور هقو ا.تفادا صتلحآمیز از انترژی هستتهای ،و
یه منیور پیشبرد هد د.تیای فراگیر و کام خلع .لاح ا .و پیمان یه دول ها کته دارای
.لاح هستهای نیستند ا ازا م دهد یرای مقاصد صلحآمیز و هتت نیتارت آژانتس یی المللت
انرژی اهم هوان هسته ای خود را هو.عه دهندو یه کشورهای مضوی کته دارای .تلاح هستتهای
هستند( ا الات متتدا ،رو.یه ،چی  ،یر تانیا و فرانسه) ا ازا دادا م شود که .لاحهای ختود را
حفظ کنند اما ا کشورها قبول م کنند که از گسترش آنها یه د ار کشورها خودداری کنند و
متعهد م شوند که یه .وی خلع .لاح حرک کنندو ا.راای  ،هند و پاکستتان هنهتا کشتورهای
هستهای هستندکه مضو معاهدای منع گسترش هستهای نیستندو
گفتار دوم:تو جه غرب به منطقه خاورمیانه و تسلیحاتی نشان دادن برنامهه هسهته ای
صلح آمیز ج.ا .ایران
ک از مساال که در ایتدای قرن حاضر در کانون هو ه دولتمردان کتاخ .تفید و همانتی
افکار مموم هان قرار گرف  ،حمله هرور ست هتا یته یر هتای مرکتز هجتارت هتان در 11
 .تامبر  2001میلاد ی در نیو ورک یودو حدود چهار متاا و نتیا پتس از ا ت حملته در ژانو ته
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 2002رایس مهور ا الات متتدا ،رج یوش. ،خنران مها .تالیانه ختود را در متورد نکتات
اصل .یا .های داخل و خار یرای مرد آمر کتا ا تراد نمتودو در ا ت .تخنران یتوش از
ا ران ،مراق و کرا شمال یه منوان متور شرارت نا یرد و از کشورهای هاپیمان ختود خوا.ت
که بهه ای د د یر ملیه ا کشورها هشکی دهندو متعاقب ا یت یود کته ا التات متتتدا
یه کشورهای افغانستان و مراق حمله ای نیام هرهیتب داد و حکومت قالبتان در افغانستتان و
حزب یع در مراق را .رناون کرد و در یرایر ا ران و کرا شمال .یا .انزوای ا ت دو کشتور
را در پیش گرف و ید معن که ا کشورها ا یا د یا ما یاشند و همام فعالیتهتای هستتهای
خود را یرچینند و ا ا نکه یا د منتیرِ مواقب کارهای خود یودا و منزوی شوندو در متورد ا تران،
مساله مرهبط یا یرنامه هستتهای از .تال  2002میلتادی در متافت .یا.ت و در میتان افکتار
مموم دنیا یه صورت دی مطرح شدو از آن پس یه دلی مبارزا یا هرور سا هان  ،ا ران ز تر
ذرایی قرار گرف و
در اوت . 2000ازمان مجاهد خلی ا ران در «هت و لتارد» واشتنات شتواهدی را ارااته
کرد که دو کارخانهی هستهای ی آنکه یه آژانس یی الملل انترژی اهمت املتا شتوند ،هی.تیس
شدااندو ا گروا مدم یود که هی.یسات غن .ازی اورانیو نطنز و کارخانه هولید آب .تنای
اراک یخش از یرنامهی .ری .لاح هستهای ا ران ا .و یه دنبال آن شبکه خبتری  CNNنیتز
مکسهای ماهواراای از ها.یسات نطنز و ارا ک را پخش و چنی وانمود کترد کته گتو ا ت دو
.ا هسته ای را که یه ادمای آنها یرای .اخ .لاح اهم ا جاد شتدا ا.ت  ،کشتف کرداانتد
(روزنامه کیهان)9201018 ،و در فور ه  2002دول مهوری ا.لام ا ران و ود ا دو کارخانته
را ر.ماً پذ رف  ،اما هیکید کرد که آنها فقط یرای مقاصد صلحآمیز ا( .کِمپ)2002 ،و
در .ال  2002در ک گزارش یه کنارای شارون ا.کوا.ون  ،ک کارشناس دفتاع ملت در
یخش پژوهش کنارا ،اذمان کرد کته متدارک گتروا هرور ستت مجاهتد خلتی یترای ههیتة
اقلامات دقیی ،مغشوش ا .اما او ا.تدلال کرد که ا اقلامات یا ارزش ا .ز را ا قتدرت
را یه آژانس یی الملل انرژی اهم م دهد ها فشتار ییشتتری یته ا تران وارد کنتد و یته صتورت
ممییهری یرنامهی هسته ای ا ران را نیارت کنتدو متعاقتب آن یتا دمتوت ملنت ا تران ،آژانتس
یی الملل انرژی اهم یی .الهای  1882ها  2000چهار یازد د و ژا انجا داد امتا هتیعگونته
مدرک مبن یر هی ید ادمای ا گروا یه د .نیامد (زاک)2002 ،و
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در واکنش یه ا

گزارش« ،ر.انههای یی الملل یهقور گسترداای یر هی.یساتِ یه هازگ
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کشتتتف شتتتدا ،پیایتتتدگ های هیثیرگتتتذار و وضتتتعی پیشتتترف آن متمرکتتتز شتتتدند»و
()International Crisis Group, 2002: 1و یه هرحال اگر ا ران پروهک التتاق پیمتان منتع
گسترش .لاح های هسته ای را امضاء کردا یتود یتا املتا نکتردن .تاخ آن هی.یستات ،ا ت
معاهدا را نقض م کردو ا ران هتت هوافقتات حفتاظت ِ اصتل اش یته املتا هی.یستات د تد
هسته ای خود ملز نبود مار آنکه در آن هی.یسات شروع یه فرآوری مواد هستهای کندو ینایرا
آژانس یی الملل انرژی اهم یا د نشان م داد که چنی نقض اهفتاق افتتادا ا.ت و هتازمتان
گزارشهای ا.را ی و همانی اقلامتاه کته گتروا هرور ستت منتافقی دریتارای یرنامتههای
هستهای ا ران دادند ،مو بِ هو ه ییش از پیش یه ا ران شد(همان)و
یازر.ان آژانس یی الملل انرژی اهم در نمونتهیرداری متیطت از هی.یستات نطنتز و تک
مرکز هستهای د ار شواهدی از اورانیو غن شدای یالا را افتند که ها  29درصتد و  9۱درصتد
غن شدا یود(البرادم )200۱ ،و ا ران اظهار م کرد که مل ا آلودگ فعالی های هستتهای
در ا ران نیس  ،یلکه منشی آلودگ قطعات .انتر فیوژ د .دو وارداه ا .و
گزارشهای یعدی آژانس مشخص کرد که اظهارات ا ران قای قبول ا.ت و درگتزارش متد ر
ک وق آژانس یی الملل انرژی اهم در کا  .تامبر  200۱ییان شد که «یرر.ت های فعلت
آژانس نشان م دهد که آلودگ ناشت از اورانیتو غن شتدا یالتا احتمالتاً ناشت از غن .تازی
اورانیو ا ران در کارگاا شرک الکتر ک کلا ه و ا نطنز نبودا ا.ت » (البرادمت )10 :200۱ ،و
گزارش ادامه م دهد «ا ران هصر ح م کند که یا ا.تفادا از هکنولوژی .تانتر فیوژ ،غن .تازی
اورانیو را یه ییش از  102درصد ر.اندا ا .و ا ت غن .تازی را در تک یرنامتهی هتقیتی و
هو.عه .انتر فیوژ در ههران یه انجا ر.اندا ا.ت نته در نطنتز» (البرادمت )10 :200۱ ،و ا ت
افتهها قای اهمی اند ز را آنها یه ا معن اند که املا هی.یسات نطنز لاز نبودا ا .چرا که
هیع مواد هستهای در آنجا ناهداری و ا فرآوری نم شدا ا .و یا همتهی ا نهتا هصتمیا ا تران
یرای پیش یردن یرنامه غن .ازی اورانیو در نتیجهی کشمکش اری میان آژانس  ،ا ران. ،ته
کشور اروپا شام آلمان ،فرانسه و یر تانیا و ا الات متتدا یودا ا .و ک از اقدامات ا ران در
مقطع مورد یت و یعد از آن ،روی آوردن یه مذاکرا یا اهتاد ه اروپا خارج از کانال آمر کتا یتودو
ا مذاکرات در مهر ماا  1292منجر یه امضای هوافقنامه ههران تا .تعد آیتاد میتان .ته وز تر
خار ه آلمان ،انالیس و فرانسه از قر اهتاد ه اروپا و مهوری ا.لام ا ران گرد تد و پتس از
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آن هار خ هاکنون ،مذاکرات متعددی میان ا ران و کشورهای مختلف از مله کشورهای یر تانیتا،
فرانسه ،آلمان و ا میان ا کشتورها یتا چتی و رو.تیه صتورت گرفتته ا.ت یته قتوری کته
حسا.ی مساله یه حدی ا .که حت صتب از مذاکرا مستقیا میان ا ران و ا التات متتتدا
مطرح یودا و هس و
یازر .های آژانس یه صورت ادواری صورت م گیردو در قول دهه  1880که .توءظ ها
نسب یه یرنامه انرژی هستهای ا ران پیدا شدا یتود ،دییرکت وقت آژانتس یارهتا یته منتقتدان
اقمینان داد که یر ا.اس یازر .های معمول آژانس ،هیع گونه فعالیت غیتر قتانون در ا تران
مشاهدا نشدا ا .و ول وقت در .ال  2002نااا ها یته قتور دقیتیهتری متو ته ا تران شتد،
یازر .های مخصوت شروع گرد د و هعداد آنهتا مرهبتاً افتزا ش افت و از ایتتدای .تال 2002
پروندا ا ران در د.تور کار شورای حکا  1آژانس قرار گرف و شورای حکا که وظیفته اصتل اش
هصمیا گیری کل در مورد .یا .های آژانس ا ، .از نما ندگان  29کشور مضو هشکی شدا
ا .و از ا هعداد ،چند کشور صاحب ف آوری هستهای و .لاحهای هستهای ،مضو دا م ا ت
شورا هستند و هعدادی از کشورها ها هر .ال یه متدت تک .تال یته مضتو شتورا انتختاب
م شوندو اگر ک از امضای پیمان منع گسترش .لاح های هسته ای در ا ترای وظتا ف ختود
قصوری یکند ،شورای حکا صلاحی دارد هصمیا یایرد چه اقتدام ملیته آن کشتور مضتو یته
مم آوردو در مواردی که قصور کشور مضو یسیار یزرگ یاشد و آن کشور اقتدام یترای بتران
قصور خود ننما د ،شورای حکا م هواند مساله را یه منوان ههد د صتلح یی المللت یته شتورای
امنی .ازمان مل متول نما دو در ا .ال وضع پرونتدا ا تران فتراز و نشتیبهتا فراوانت
داشته و در مواردی حت صتب از ار اع پروندا ا ران یه شورای امنی مطرح یودا ا .و
در نوامبر  200۱یوش مجدداً یه ر ا .مهوری آمر کا انتخاب شدو انتخاب مجدد وی غیر
مترقبه نبود و یه همی دلی هاثیر مستقیم در موضتعگیتری ا تران داشت و مشتک ا تران یتا
آژانس یی الملل انرژی هسته ای ها مقدار ز ادی مریو ا .یه مسا مادی میتان تک مضتو
پیمان منع گسترش .لاح های هسته ای و آژانس یی الملل و ک مقدار ها مریتو ا.ت یته
مشکلات .یا .خار ا ران و آمر کا که ا دو مساله از کد ار تدا پتذ ر نیستتندو ا نکته
1 -Governing Council
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ا ران ناگهان ها ا حد هت فشار قرار گرفته هنها یه .بب قصورش در ا ترای صتتیح پیمتان
منع گسترش .لاح های هسته ای نیس و ک مل ممدا ا وضع آن ا .که ا تران .تالها از
.وی غرب و آمر کا هت انتواع فشتارها یتودا و .یا.ت ضتد آمر کتا را هعقیتب مت کترد
(متمودی متقی)2009 ،و
در .ال  ،1299پنج مضو دااا شورای امنی یه اضافه کشور آلمان پس از مدت ها را زنت و
یت و هبادل نیر در نشس های پیاپ  ،یه مجمومهای از مشتوقهتای پیشتنهادی در خصتوت
موضوع هستهای ا ران د .افته و در روز  19خرداد  1299ا ت مجمومته را ر.تماً یته ا تران
ارااه دادندو ا یسته یه منیور متقامد کردن ا ران ه هوقف یرنامه غن .تازی اورانیتو ا ت
کشور یر ا.اس .یستا .انتر فوژ گازی قراح شدا یودو یه نیر ا کشورها ا یسته آختر
مجمومه از مشوقه ای ارااه شدا یرای هرغیب ا ران یه هرک فعالی های غن .ازی ختود یتود و
ا پیشنهادات یه ا ران فرص د.تیای یه «هوافق مذاکرا شدا یر ا.تاس همکتاری» مت دادو
کشورهای پیشنهاد دهندا مشخص کردند که در صورت رد مشتوقهتا و متد همکتاریِ ا تران،
«اقدامات یعدی» در شورای امنی صورت خواهد گرف و یسته پیشنهادی شام پیشنهاداه در
زمینه قرحهای مشترک انرژی هستهای و متعار  ،همکاریهای اقتصادی و انتقال ف آوری یته
ا ران یودو
«قطعنامه  »1989در  8مرداد  1299یا  1۱رأی مثب و ک رای منفت (متعلتی یته کشتور
قطر) از .وی شورای امنی صادر گش و قطعنامهی مذکور از ا ران خوا .ها پا تان  8شتهر ور
ماا یرنامه غن .ازی خود را یه حال هعلیی در آورد و هیکید کردا یتود کته در غیتر ا صتورت
ا ران یا هتر مهای احتمال ِ اقتصادی و د لماهیک رویه رو خواهد شدو در ا ت میتان دو کشتور
چی و رو.یه خواهان پذ رش قطعنامته از .توی ا تران و اثبتات صتلح آمیتز یتودن یرنامتههای
هستهای شدندو
از نشست هتتای متعتتددی کتته امضتتای گتتروا  9+1در قتتول متتااهتتای آیتتان و آذر داشتتتند،
پیشنو س دو هت منوان «قطعنامه  »1121در  2دی  1299یه اهفاق آراء یه هصو ب کلیتهی
امضای شورای امنی ر.یدو ا قطعنامه یته نستب ِ قطعنامته قبلت از نکتات منفت ییشتتری
یرخوردار یودو در ا قطعنامه هتر مها ملیه .ازمانها و افرادی که مرهبط یا یرنامهی موشتک
ا هسته ای ا ران یودند در نیر گرفته شدا یود که ا موضوع یخودی خود موج هبلیغات منفت
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گسترداای را ملیه یرنامه هستهای ا ران ا جاد کردو
«قطعنامه  »11۱1که در هار خ  9فرورد  1299یدون رأیگیری و یتا ا متاع یته هصتو ب
19مضو شورای امنی .ازمان مل ر.ید ،نتیجهی چهارهفته مذاکرا میان مقامتات گتروا 9+1
یودو در ا مدت دو گز نه یرای یرخورداریِ ا ران از حی مشترومش و تود داشت  :متذاکرا یته
شر هعلیی و ا اممال هتر مهای ییشترو
در د.امبر  ،2009فرانک والتر اشتی ما ر ،وز ر خار ه آلمان ،قت اظهتاراه یتا اشتارا یته
.خنان ضدا.راایل متمود احمدی نژاد رایس مهور ا ران ،خوا.تار یرختورد تدی اروپتا یتا
ا ران شدو  .س در همان ماا ،آنجلا مرک صدرامیا آلمان در کنفترانس امنیت در متونیخ ،در
 .خنران خود دول احمدی نژاد را یا حکوم نازیها در آلمان مقا سه کرد و ا ران را متها یته
ا جاد اخلال در امنی هان کردو وی همانی در .فر خود یه آمر کا در ژانو ه  2009چنتی
اظهار داش « :ههران یا پیایری ک قرفهی یرنامه هستهای ،از خط قرمتز مبتور کتردا ا.ت »و
مرک در اظهارات و موضعگیریهای یعدی خو ش نیز یارها یا لت ههد تدآمیتزی فعالی هتای
هسته ای ا ران را مورد انتقاد قرار داد و هماا یا واشنات هبلیغات شتد دی ملیته ا تران یته راا
انداخ و البته وی در یرایر درخوا .ا.راای مبن یر کنار گذاشت ا ران از ا هان فوهبتال
 2009میلتادی در مصتتاحبه یتتا روزنامتته آلمتان (زود دو اتته هستتا تونگ )20090101۱ ،در آلمتتان
مخالف کردو در مقای  ،رایس فراکستیون حتزب .و.تیال دمکترات ،پتتر اشتتروک ،1در متورد
هیاهوها و هشنجآفر ن ها هشدار داد و گف « :گز نهی نیام در خصوت ا ران یرای ما مطترح
نیس » (زود دو اه هسا تونگ)200902012 ،و وی و حزب متبتومش در قت اوجگیتری منازمتات
یارها و یارها یر مذاکرا و راا ح د لماهیک یه منوان اانه گز نهی پیش رو هیکیتد کردنتدو یته
قوری که «اِگون یار». ،2یا.تمدار وایسته یه ا حزب که فردی صلحقلتب شتناخته م شتود،
در مصاحبهای یا روزنامهی زود دو اه هسا تونگ در هتار خ  ،200902021در اظهتاراهش همتدل
مجیب یا دولتمردان ا ران نشان داد« :وووهصور کنید ،در شمال .تلاحهای هستتهای ،در شترق و
نوب .لاحهای هستهای و حت در ا.راای .لاحهای هستهای و تود دارنتد و کشتور یتزرگ،
1 -Peter Struck
2 -Egon Bahr
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.ریلند و غن م یا د هنها کشوری ی اشد که .لاح اهم ندارد؟! وقت م یه .لاح اهم د.ت
ایا ،آنااا از نیر امنیت در موقعی یهتری خواها یود و کشورهای هستهای ،پس از ا یا مت
مانند هند و پاکستان رفتار خواهند کرد ،مانند ک مضوِ گتروا کته ختود را یتا قتوانی آن وفتی
م دهدو آنااا م در امنی خواها یودو اگر میلوشو ع هنها ک .لاح هستتهای داشت  ،ممکت
نبود که د.تایر شود»و
ا الات متتدا در چارچوب .یا.تتها ش ،اهمیت یکتارگیری فشتارهای د لماهیتک هت
هعلیی غن .ازی اورانیو را درک کردا ا .و ا کشور ،مل رغا فها ماهی روایتط ا تران یتا
کشورهای حوزا خلیج فارس ،پ یردا ا .که ه هکمی حلقه اههامات ملیه ا ران و متوقتف
.اخت فعالیتهای هسته ای ،فشار  9کشور مضو شورای همکاری خلتیج فتارس ضتروری ا.ت و
مل الخصوت که ا کشورها هاکنون موضع روشتن در قبتال پرونتدا هستته ای ا تران اهختاذ
نکردااندو در ا چارچوب ،ا الات متتدا گامهای ا.ا .یرداشته ا .و
.فر معاون هسلیتاه وزارت امورخار ه امر کا یه حوزا خلتیج فتارس در فور ته  ،2009کته
ق آن ییان داش  :یرنامه ی هسته ای ا ران ههد دی ملیه متتد امر کا در خاورمیانه یشمار
م آ دو وی افزود :واشنات در حال هماهنگ .ازی .یا .خود یتا کشتورهای مضتو شتورای
همکاری خلیج فارس در قبال ا ران ا .و وی همانی یر هبادل نیر یا کو  ،یتر و امتارات
در مورد خطرات یرنامه هسته ای ا ران هاکید کتردا و از هکمیت موشتک شتهاب  2000هو.تط
ا ران ،که یردی معادل  2000کیلومتر دارد یه منوان شاهدی مبن یر هما ا ران ه ارهقتای
هوان موشک اد کرد (متمد کشک)2008 ،و
.فیر امر کا در کو  ،ر اارد لویارون ،در کنفرانس در دانشکدا مبارک مبدالله ،وایسته یته
وزارت دفاع کو در مه  ، 2009کشورهای حوزا خلیج فتارس را از خطتر یرنامته ی هستته ای
ا ران یر حذر داش و ا الات متتدا در همان .ال خواهان هعیی زمانبندی از .وی ا کشتورها
یرای اهخاذ موضع در قبال ا ران شدو از ا مساله م هوان نتیجه گرف کته پرونتدا هستته ای
ا ران را نم هوان از د ار مساا مو ود یی ا ران و امر کا ،مانند وضعی متراق ،موضتع ا تران
در قبال روند صلح ،و حزب الله لبنان و نبش آزادی یخش فلسطی دا کردو
در مطالب فوق هقر باً یه قور مفص یه مساله پروندا هسته ای ا ران و هیاهو کته غترب و
آمر کا ملیه آن یه راا انداخته یودند پرداخته شدو در مقای ا فرافکنت غترب ،اقمینتانهتا
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قرار دارد که مهوری ا.لام ا ران یه همسا اان خود و مل الخصوت کشورهای مضو شتورای
همکاری خلیج فارس ،در مورد صلح آمیز یودن فعالیتهتای هستتهایَش دادا ا.ت و کته از آن
مله فتوای مقا معیا رهبری در مورد هسلیتات هستهای قرار دارد کته نشتان داد مهتوری
ا.لام ا ران یه هیع و ه یه دنبال هستلیتات هستتهای نبتودا و مواضتع غترب در یرختورد یتا
یرنامهی هستهای مهوری ا.لام ا ران کاملاً .یا .ا .و
کشورهای مضو شورای همکاری خلیج فارس که هاکنون موضتع مشخصت در متورد پرونتدا
هستهای ا ران اهخاذ نکردا اند در اثر فرافکنت غترب رو کترد هعتارش آمیتزی در قبتال پرونتدا
هستهای ا ران اهخاذ کردااندو آنها از کسو در د دارهای ر.تم از حتی د.تتیای انترژی صتلح
آمیز هسته ای هو.ط ا ران دفاع کردا و از .وی د ار و در چارچوب ا لاس .تران ختود. ،تع
کردااند هصمیمات مشترک را در قبال پروندا هستهای اهختاذ کتردا و در متواردی نیتز پرونتدا
هستهای ا ران را در کنار مساله هسلیتات هستهای ا.راای قترار داداانتدو در ادامته یته موضتع
رو کرد امضای شورای همکاری خلیج فارس در مورد پروندا هستهای ا ران م پرداز او
گفتار سوم :شورای همکاری خلیج فارس و پرونده هستهای ایران
روایط ا ران یا کشورهای مضو شورای همکاری خلیج فارس ها اندازا ای یه ها گرا ختوردا و
پیایدا ا .که گاه ها مرز هناقض و هضاد نیز م ر.دو یرای مثال در همان حتال کته مستاله
اختلا امارات یا ا ران یر .ر زا ر .هگانه ،همیشه ک از ماداهای ثای ییانیه پا تان ا لتاس
.ران شورای همکاری را هشکی م دهد و یا و ود اختلافات شد د یی ا ران و امضتای شتورای
همکاری در مورد مساا امنیت و حت و ه هسمیه خلیج (فارس) ،شاهد هبادل یالتای هجتاری
یی ا ران و ا کشورها هستیا که امارات در صدر آنها قرار داردو در کنار ا روایط اقتصتادی،
روایط یالای .یا .قرار دارد که در .الهای اخیر ا روایط شکوفاهر گرد تدو امتا مستالهای کته
واقعی روایط ا کشورها یا مهوری ا.لام ا ران را نما ان م .ازد ،ا ا .کته ملت رغتا
و ود اختلافات فرهنا و ا داولوژ ک و حت نژادی ،امضای شورای همکتاری یته ختوی درک
کردا اند که مهوری ا.لام ا ران یا معیت حدوداً  10میلیون ،واقعیت ا .کته هعامت یتا
آن گر زناپذ ر ا .و ا ران یرای همیشه همسا ه ا کشورها خواهد مانتد و هرگونته رو تدادی
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چه در مرصته داخلت ا تران ،چته در مرصته ختار پیامتدهای مستتقیم یتر ا ت کشتورها
خواهد داش و یا و ود قبول زر و مد در اثر هغییرات منطقهای و یی الملل در روایتط ا تران یتا
ا کشورها از پیروزی انقلاب ا.لام هاکنون ،هفسیر ماهی ا روایتط یتدون در نیتر گترفت
نقش آمر کا در منطقه که هاثیرش یر شک گیری و ه گیری روایط آشکار ا ، .غیتر ممکت
م نما دو ا هیثیر آمر کا یر روایط امضای شورای همکاری خلیج فتارس یتا مهتوری ا.تلام
ا ران ،معض اصل پیشروی ا کشورها ا .و چرا که ا  9کشور از .و متتد ا.تتراهژ ک
ا الات متتدا و ناهو یودا و یی اکثر ا کشتورها یتا نتاهو تا ا التات متتتدا هوافقنامته امنیتت
همکاری و ود دارد و از .وی د ار ا کشورها اهمی وزنته ا تران را در حفتظ ثبتات منطقته
درک کردا اندو معض هیثیر آمر کا یر روایتط ا ت کشتورها یتا جواو ا تران را در موضتوع پرونتدا
هستهای ا ران یه خوی م هوان لمس نمود (الاشع )2001 ،و
کشورهای حوزا خلیج فارس ،یه ا درک ر.یدااند کته پیشتبرد هتوان هستتهای ا تران یته
منوان ک از مولفههای اصل قدرت مل آن کشور یودا و نتا ج کوهاا مدت و یلنتد متدت آن را
نم هوان ناد دا گرف و واضح ا .که در صورت شتدت گترفت مستاله هستتهای ا تران ،ا ت
کشورها فاقد .یا .مشخص و واضح در هعام یا ا مستاله هستتندو امتا در حتال حاضتر یته
موازات یا اهتاد ه اروپا ،فشار د لماهیک را یرای پا ان دادن یه ا مساله منا.تب مت داننتد در
ا چارچوب .یا .ا کشورها حول دو متور ذ قای شرح و هبیی ا: .
در .طح شورای همکاری خلیج فارس درخوا .ها یه صتورت غیتر مستتقیا ،مبنت یتر
پا ان و متوقف .اخت یرنامه هستهای ا ران و ود داردو در ا را.تا مبدالرحم مطیه دییرک
شورای همکاری خلیج فارس گفته ا : .یرنامه هستهای ا ران یا هو ه یه درخوا.ت هتای متا از
امعه یی الملل مبنت یتر متاری .تازی خاورمیانته و ملت الخصتوت حتوزا خلتیج فتارس از
هسلیتات هستهای و کشتار مع  ،هیااونه دلی هو یه کننداای نداردو وی افزود ما درصتدد
ا جاد اختلا یا ا ران نبودا و از روایط خوی یا ا کشور یرخوردار او ییانات فوق نشان دهنتدا
ماهی هو ه مموم کشورهای حوزا خلیج یه یرنامه هستهای ا تران ا.ت و ملت رغتا و تود
هسلیتات هستهای ا.راای  ،هو ه کشورهای مضو شورای همکاری ،یه یرنامه هستتهای ا تران یتا
حذر و احتیا همراا م یاشد ز را یرخ  ،اهخاذ موضع ا کشتورها در قبتال یرنامته هستته ای
ا ران را ،حما از هسلیتات هستهای ا.راای هفسیر م کنندو لذا م یینیا کته در ییانیتههتای
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پا ان ا لاس .ران شورای همکاری خلیج فارس ،ا موضوع یه شک اشارا یه کلیات و یه قور
کل گنجاندا شدا ا .و یه کشور خاص اشارا نارد دا ا( .متمد کشک)2008 ،و
 9کشور مضو شورای همکتاری ،در ییانیته نشست پا تان ختود در  ،1882خواهتان اهختاذ
راهکارهای منا.ب یرای منع گسترش هکنولوژی هستهای در زمینه هسلیتات کشتتار معت و
هولید آنها در حوزا خلیج فارس شدا و .ع در ا فای نقش فزا ندا آژانس یتی المللت انترژی
اهم در چارچوب پروهکلهای آن نمودندو در ا یی  ،در ییانیه .تال 1889دوحته مستتقیماً یتر
ا ران هاکید شدا ا .در ا ییانیه مل رغا هاکید مکرر ا تران یتر روایتط مستالم آمیتزش یتا
همسا اان نوی خود ،شورای همکاری خلیج فارس ناران خود را در ازای هلاش مستمر ا ران
یرای .اخ و ا جاد زرادخانههتای هستلیتات کشتتار معت و هوانتاا هستلیتات کلا.تیک و
غیر کلا.یک مازاد یر ما تتاج کشورها یرای دفاع مشروع ییان داشته ا .و در ییانیه .ال،1881
هنها یر کلیات هاکید شدا و ا لاس .ران هنها پردا از ناران امضا ش در قبتال ا.تتمرار یرنامته
های هسلیتات کشتار مع در منطقه یرداشته و خواهان اهخاذ راهکارهای منا.ب یرای متاری
.اخت منطقه خاورمیانه و حوزا خلیج فارس از هما هسلیتات کشتار مع و هسته ای شتدو
ملات ،در ییانیه .الهای  2002و  200۱نیتز هکترار شتدا و ملتاوا یتر آن از ا.تراای نیتز
ا
خوا.ته شد یه موافقتنامه منع گسترش هسلیتات هستهای ی یوندد (همان)و
در همی را.تا 9 ،کشور مضو شورای همکاری خلیج فارس ،هاکنون موضع ختود را در قبتال
پروندا هستهای ا ران در چارچوب فوق اهختاذ کترداانتدو از میتان هصتر تات و ییانتات ر.تم
مسئولان کشورهای فوق ،و ود نوم موضع ر.م ییان شداای در قبال پروندا هسته ای ا ران
را م هوان ملاحیه نمود که مضمون آن رد و مد قبول د.تتیای مهتوری ا.تلام ا تران یته
هوان هستهای ا .و اما ا موضع هیااونه نبهی ممل یخود ند د و هنهتا هجستا و حرکت
ممل کشورهای حوزا خلیج فارس گفتاو و مذاکرا یا ان یولتون در .فرش یه منطقه و .تع
ا کشورها در ا فای نقش میانج و و.اق کنندا یی ههران و واشنات یترای ا جتاد امکتان
گفتاو و مذاکرا یی قرفی یود (حافظ)1298 ،و
یرخ اظهارنیرهای کشورهای حوزا خلیج فتارس حتاک از موضتع ا ت کشتورها در قبتال
پروندا هسته ای ا ران ا .و یرای مثال وز ر خار ه ممان ،و.ف ی ملوی گفته ا .ما مخالف
هرگونه فعال یت هستیا که هدفش هولید .لاح هستهای و کشتار مع در منطقته و در حتوزا
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خلیج فارس ا .و ما کشورهای یزرگ نیستیا و یا د .خت های هرگونه نا که یی یزرگان
رخ م دهد را یر خود هتمی کنیاو وی همانی افتزود کته یرنامته هستته ای ا تران ،اهتدا
مسالم آمیز دارد چرا که ا تران هنهتا .تع در هولیتد حتدودا 20هتزار ماتاوات نیتروی یترق
ما تتا ش را دارد (همان)و
حول همتی معنتا ،امیتر قطتر در د تداری از ا التات متتتدا گفتته ا.ت کته متا در قطتر
ملته اشتارای
نم خواهیا شاهد هسلیتات هسته ای در حوزا خلیج فارس یاشیاو البته در ا
صر ت یه ا ران نشدا ا .و مواضع ر.م و مردم دول کو یه همی هرهیتب ا.ت امتا از
شدت ییشتری یرخوردار م یاشدو وز ر خار ه کو ت  ،شتیخ متمتد صتباح الستالا الصتباح در
ییانیه ای گفته ا : .ا ران خطر ا.تراهژ ک یلنتد متده را در پرهتو پیشتبرد هستلیتات کشتتار
مع یر ملیه کشورهای حوزا خلیج فارس هشکی م دهد و ا مساله مهم ا.ت و از .توی
د ار کمسیون متیط ز س در مجلس مل کو یه یت و یرر .در مورد گزارشات صتادرا
در مورد خطرات ز س متیط نیروگاا اهمت یوشتهر پرداخت ا.ت و متمتد الصتقر نما نتدا
مجلس و رایس کمسیون امور خار آن کشور در ا مورد هاکید کردا و ییان داشته ا .که
ناران ها و هرسهتا در متورد نیروگتاا هستتهای ا تران کته در منطقته یوشتهر و مشتر یتر
خلتیجفتتارس یتودا و فاقتتد هجهیتزات ا منت ا.ت  ،و تتود داردو ا ت نیروگتتاا هنهتا  229الت
290کیلومتر یا کو فاصله دارد (متمد کشک)2008 ،و
شیخ خالد ی احمد آل خلیفه وز ر خار ه یتر نیز در خلتال کنفترانس متذاکرات منامته
دریارا امنی خلیج فارس خواهان ا جاد مجمومه امنیت منطقه ای یا حضور شش کشتور مضتو
شورای همکاری خلیج فارس ،مهوری ا.لام ا ران و ا.تراای شتدو وی مضتو ا.تراای در
ا مجمومه امنیت منطقهای در حوزا خلیج فارس را یعنوان نیروی موازنته دهنتدا منطقتهای،
ملیه هوان هستهای جواو ا ران قلمداد کردو که ا موضوع نشتان از در ته یالتای متد اقمینتان
امراب یه یرنامه هستهای ا ران ا .که خود م هواند در اثر فرافکن هان صورت گرفته یاشد؛
یه گونهای که ا.راای که خود دشم شمارا تک امتراب و مستلمانان یتستاب مت آ تد نقتش
نیروی موازنه دهندا را ملیه ههد د احتمال ناش از هوان هستهای ا ران یه مهتدا گرفتته ا.ت
(ادر س)2009 ،و
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نتیجه گیری
خارج از یت اظهار نیرهای ر.م و ا غیر ر.م امضای شورای همکاری خلیج فارس در
مورد پروندا هستهای ا ران ،روند همارا امنیت امضای شورا که ا.تاس هشتکی شتورا را یتر
ملاحیات امنیت گذاشتهاند یهقور ملمو .در حال شدت گترفت ا.ت و شتش مضتو شتورای
همکاری در .الهای اخیر .ع کردااند خط مش کسان و مستق از ا ران را در قبتال مستاا
امنیت منطقهای اهخاذ کنند در ا یی مساله فلسطی  ،مساله حمله نیروهای ااتلا یه متراق
و افغانستان قای ذکرند که از هما مساا مذکور ،موضوع .رزمی های اشغال فلستطی و نتزاع
مری – ا.راایل ملموس هر ا .که در .الهای اخیر شاهد هاکید کشورهای مری یتر .تازش و
روند صلح یودا و هیااونه نقش را یرای حماس و حزباووو لبنان نبودا و در مواردی نیتز آن دو
را یه منوان ناقض صلح معرف کردااندو
مساله مهمتر از مواضع کسان امضای شورای همکتاری خلتیج فتارس در متورد ا ت تا آن
موضوع منطقه ای ،خر د های هسلیتاه کلان ا .که در مااهای اخیتر کشتورهای مریستتان
.عودی و امارات متتدا مری انجا دادا اند یته گونته ای کته قترارداد اخیتر خر تد هستلیتات
مریستان از ا الات متتدا یزرگتر قرارداد خر د هسلیتات در هار خ روایط دو کشور ا.ت و و از
آن مهمتر ا نس که لای ا.راای در کنارا آمر کا نیز یتا ا ت قترارداد موافقت نمتودا و آن را
یرای امنی ا.راای ههد د یتساب نیاوردا ا .که ا ت موضتوع نشتان دهنتدا آن ا.ت کته
آمر کا و غرب چاونه موفی شدا ا .یتا هستلیتاه نشتان دادن یرنامتههتای هستتهای ا تران،
ا.راای را از حال ههد د خارج کردا و مهوری ا.لام ا ران را ا از آن نمتودا هتا هتا از
قرف امنی ا.راای را هامی نما د ها همبستا را در بهه مخالفان مهوری ا.لام ا ران
هقو کردا و منافع اقتصادی خود را از قر ی فروش هسلیتات یه ا کشورها هضمی نما دو
در کنار کسان.ازی .یا .های امنیت امضای شتورای همکتاری خلتیج فتارس در قبتال
موضومات منطقه ای ،روند اهخاذ .یا .دفام مشترک قرار دارد که هقر باً در هما ییانیههتای
.الهای اخیر ا لاسهای .ران شورا یر هشکی ارهش مشتترک و اهختاذ .یا.ت هتای امنیتت
مشترک در قبال موضوماه مانند هرور سا ،قاچاق ،امنی مرزها وووو هاکید شدا و حداق چنتد
مادا ییانیه پا ان یه ا موضومات اختصات داشته و شروع ا لتاس دورا یعتدی .تران نیتز یتا
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گزارشاه در مورد موضومات مذکور صورت گرفته که همه و همه نشان از شدت روند همارا ت
امنیت امضای شورای همکاری خلیج فارس داردو
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ا.دی ،مل اکبر()1291و «.یا.

هسته ای در منطقه خلیج فارس» ،معاونت پژوهشهای سیاست
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