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:چكيده

و قدرت هاي بزرگ نمايشنامه هاي بين و به اجرا مي گذارنـد المللي را مي نويسند، به صحنه مي آورند

و هنجارها منافع آنها را تامين نكند آنها را ناديده مي انگارند  هسته اصلي اسـتدالل. در صورتي كه اين اصول

 در بحث هسته اي اين است كه قدرت هاي بزرگ براي نظام بين الملل خطر به ويژه كنث والتز نئورئاليست ها 

و تهديدآمي و اسراييل. تر از قدرت هاي كوچك اندزآفرين تر پژوهش حاضر در پي آن است كه اتحاد آمريكا

و مقررات  را ناديده مي گيرند، چگونه در مبـارزه » CTBT«و» NPT«را كه خود از دولت هاي هسته اي اند

 متحدان استراتژيك تاكنون توانسته.با دستيابي دولت هاي خاورميانه به دانش هسته اي هماهنگ عمل مي كنند 

و حتـي برخـي از متهمـان» حملـه پـيش دسـتانه«اند با استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك، فشارهاي اقتـصادي

خاورميانه را از فعاليت هاي هسته اي بازدارند، اما جمهوري اسالمي ايران به عنوان پيچيده ترين متهم تهديـد 

آ  و اسراييل، علي رغم فشارهاي وارده به طور استوار بـه حيـات خـود كننده منافع استراتژيك مشترك مريكا

و به تدريج قدرتمند تر مي شود .ادامه مي دهد

:واژگان كليدي
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 مقدمه
ه به عنوان يكي از نخستين اولويت اي اهداف سياست خارجي دولت هـا تلقـي امنيت ملي

بر اساس منطق حاكم بر روابط بين الملل قدرت هاي بـزرگ بـه عنـوان صـحنه آراي. شودمي

ها«اصلي و قوائد بازي را مي نويسند، به صحنه مي آورنـد»نمايشنامه ي بين المللي، اصول، هنجارها

آگذارند اما هر گاه متناسبميو به اجرا تغبا منافع ملي و يـا ناديـده مـي گيرنـد نها نباشد آن را ييـر

)Waltz, 1979, P.94(.و نئورئاليست بدين ترتيب، رئاليست هـاي خـود بـراي پـردازي هـا در نظريـه ها

و» امنيت«موضوع  هـاي امنيـت كـامالً وابـسته بـه بر ايـن اعتقادنـد كـه رژيـم اولويت خاص قائلند

مي. ها هستند قدرت الملل، نظامي اسـت كـه همـة اعـضاي آن، خواهـانم بين نظا«: گويد كنث والتز

و يك عضو نمي افزايش قدرت  و بر سيستم چيره شـود، زيـرا سـاير اند تواند قدرتش را افزايش دهد

مي اعضا نيز به اين كار مبادرت مي  و در نتيجه ناكام رو.) 273،ص 1383 عسگرخاني،(شود ورزند از ايـن

 اصـل بقـا ها تبـديل شـده اسـت، زيـرا ترين دغدغه دولت امنيت به مهم،الملل آنارشيك در نظام بين 

ها براي تأمين امنيت خود ابزارهاي دفاعي بـه دولت. شرط اصلي براي تحقق هر هدف ديگري است

مي دست مي  و حتي به جنـگ مبـادرت مـي آورند، با ديگران متحد امـا ايـن اقـدامات. ورزنـد شوند

از منجر شو)Security Dilemma(»معماي امنيت«ي از ظهور توانند به ناامني بيشتر ناش مي د كه ناشـي

و اقدامات متقابل است كه ساير دولت ها براي حفظ امنيت خـود در برابـر ديگـران مسابقه تسليحاتي

ص 1383 مشيرزاده،( شوند به آنها متوسل مي  از.)830، گاه اين مـسابقه تـسليحاتي بـراي حفـظ امنيـت

و منـاظرات پـذيرد كـه نظريـه اي صـورت مـيي بـه وسـيله تـسليحات هـسته طريق بازدارنـدگ  هـا

رابرانگيز جنجال به در عرصه روابط بيني .وجود آورده است الملل

دارد به نظريه) ساختارگرايي( كه ريشه در نظريه نئورئاليسم)Kenneth N. Waltz( نظريه والتز

مي»اي هاي هستهه سالحسودمندي اشاع« وي بر اين اعتقاد است ميان گسترش.زدور تأكيد

و ثبات، صرف هاي هسته سالح و رهبران آنها، نظر از خصوصيات رژيم اي هاي داراي اين تسليحات

هايي كه در اختيار داشتند ها با سالح از نظر وي در دوران جنگ سرد، ابرقدرت. رابطه وجود دارد

دو يكديگر را كنترل مي و صلح نسبي در اين همچنين. بودتاران ناشي از وجود اين تسليحكردند

 منطق. ها مهم نيست او معتقد است كه دسترسي كشورهايي مثل عراق يا كره شمالي به اين سالح

مي بازدارندگي در هر صورت عمل مي و مانع از آن ها استفاده شود كه اين كشورها از اين سالح كند

مي. كنند م گويد بازدارندگي با سالح وي ميهاي با تعارف اغلب به شكست انجامد اما بازدارندگي

و اين اصل در مورد همه دولت. اي هميشه موفق بوده است هاي هسته سالح ها صادق است

چرا كه حتي. را استثناء دانست) هاي به اصطالح سركش مثالً دولت(اي از آنها توان پاره نمي

به طور خاص تحت ه رهبران سركش هاي كشتار ستند كه استفاده از سالح تأثير اين واقعيت

مي جمعي موجب پايان رژيم يك.گردد هاي آنها به عنوان » گراي تهاجمي واقع«جان مرشايمر،
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يكو استفن والت، به مي»گراي تدافعي واقع«عنوان دو. كنند، نظريه والتز را تأييد اين

و بازدارندگي اي اعالم پرداز در آستانه جنگ عليه عراق طي يك مقاله نظريه  نمودند، مهار

ترتيب به اين.)837-8،صص 1383مشيرزاده،(تر از جنگ پيشگيرانه است كارانه مالحظه)اي هسته(

و امنيت بين هاي هسته والتز مدعي است اشاعه تدريجي سالح المللي اثر مثبت اي بر صلح

كه دستيابي اتم. خواهد داشت از سوي كشورهاي هسته اصلي استدالل وي در اين است

كه نظام بين كوچك خطرآفرين نيست بلكه خطر اصلي از ناحيه قدرت المللي هاي ديرين است

ص 1383 عسگرخاني،( كنند را تهديد مي نيز ضمن تأييد نظريه والتز معتقد است» بردلي تير«.)120،

ك اي به دليل باال بردن هزينه هاي هسته سالح ميهاي جنگ، احتمال بروز آن را . دهد اهش

و طرفدارانش، نظريه)Scott D. Sagan(»اسكات سيگن« خطرآفريني اشاعه« در مقابل نظريه والتز

مي»اي هاي هسته سالح اي نه تنها ثبات به همراه هاي هسته به عقيده وي تكثير سالح. سازد را مطرح

ي را نيز به مخاطره خواهد آورد بلكه به دليل عدم رعايت قوانين بازدارندگي ثبات موجود جهان نمي

مياستفن. انداخت و آيك ژان نيز از اين نظريه طرفداري .)waltz, 1981 & Sagan and Waltz(كنند لي

و  كه در چارچوب سياست خارجي اياالت متحده در پهنهاي» روابط ويژه«از ميان همه اتحادها

و اسرائيل از نظر و تأثير سياسي آن كره خاكي ايجاد شده است، روابط آمريكا  پيچيدگي، استحكام

و سياست جهاني دو دولت بي روابط آمريكا با اسراييل در ميان. نظير بوده است بر مسايل داخلي

و از پيوستگي ويژه سه قاره جهان، واقع در قلب منطقه استراتژيك خاورميانه به تدريج گسترده و تر

آم.برخوردار شده استاستراتژيك و اسراييل در راستاي منافع استراتژيك اياالت متحده ريكا

در. مشترك خود در مبارزه با سالح هاي كشتار جمعي به طور متحد عمل مي كنند دو دولت

و پروژه مطالعاتي آمريكا براي قرن جديد كه مبارزه با سالح هاي  تدوين سياست خارجي اسراييل

 امنيتي مراكز مطالعات-ري دفاعيكشتار جمعي بخشي از آن را تشكيل مي دهد با مهندسي فك

و تنظيم گرديده است وال اساسي كه در اينئس.) Rubin, 2003, P. 60-75(استراتژيك دو دولت تهيه

ا و ميانه به سراييل در دستيابي دولت هاي خاورپژوهش مطرح مي شود اين است كه چرا آمريكا

و يا نسبت به دانش هسته اي آنها مخال فت مي ورزند؟ نحوه برخورد آنها با سالح هاي هسته اي

و در نهايت چه اهدافي را دنبال مي كنند؟ي خاورميانهدولت ها  چگونه است

در واقع براساس موازنه) اسراييل-آمريكا( ميان متحدان استراتژيك اتحاد منحصر به فرد

ء بيشترين تهديد براي رويارويي با دولت هايي كه از نظر آنها منشا» Balance of Threat«تهديد 

در ابعاد اين اتحاد ويژه ميان دو دولت.) 104-135،صص 1386جعفري،(هستند، شكل گرفته است

و نظامي  در اين پژوهش ما تنها به يكي از شاخصه هاي. حاكم مي باشد امنيتي-سياسي، اقتصادي

پژ. اختخواهيم پرد» مبارزه با سالح هاي كشتار جمعي« امنيتي آن يعني-بعد نظامي  وهشدر اين

و مفهوم سالح كشتار جمعي، استراتژي مبارزه با سالح هسته اي، قرارداد هاي دفاعي، ابتدا معني
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و  پيشينه تسليحاتي دولت هاي تهديد كننده به منافع متحدان استراتژيك به ويژه دولت هاي عراق

و سرانجام به نتيجه . گيري آن خواهيم پرداختجمهوري اسالمي ايران مورد بررسي قرار مي گردد

و مفهوم سالح كشتار جمعي  معني
افزاري گويند كه قابليت به جنگ)Weapons of Mass Destruction (WMD) . سالح كشتار جمعي

اي، هاي هسته را داشته باشد، كه شامل سالح بر جاي گذاشتن تلفات انساني در مقياس بسيار گسترده

و راديولوژ ) Nuclear, Biologic,Chemical and Radiological Weapons(يكبيولوژيك، شيميايي

 قابليت بيشتراي هاي هسته سالحدر بين اين تسليحات،.)Britanica Encyclopedia, 2006(باشد مي

دردرابراي كشتار جمعي و ناكازاكي در اوت اراست، همانند بمباران آمريكا . 1945شهرهاي هيروشيما

 استفاده عام پيدا كرده به رهبري آمريكا 2003 در سال عراقتسخير با ارتباطجمعي در اصطالح كشتار

.)Wikipedia Encyclopedia, 2006( است

كردن مشتق شده به معناي پرتاب» ballein« اصطالح بالستيك از واژه يوناني.موشك بالستيك

ميموشك بالستيك. است يكي را تا زمان سوخت موجودتشود كه يك منحني بالس به موشكي گفته

ميدر آن مي طي و با سقوط آزاد به سمت هدف سرازير بيشتر.)Harvay, 1992(شود كند

مي موشك برد آنها نيز. كنند هاي بالستيك بخشي از خط سير خود را در خارج از جو زمين طي

را هاي هسته هاي بالستيك قابليت حمل كالهك متفاوت است، همچنين موشك مياي .باشند دارا

و با توجه به كاربرد مسالمت هاي علمي از طريق انرژي هسته به دليل پيشرفت آن در آميز اي

و ترقي كشورها به حساب جهت منافع بشري، اين انرژي  عامل مناسب براي كمك به پيشرفت

يل در اما به دليل استفاده از اين انرژي در كاربردهاي نظامي، به خصوص توسط اسرائ. آيد مي

مي خاورميانه كه شرايط پيچيده خطرات تشعشعات تسليحات. تواند خطرساز نيز باشد اي دارد،

مي هسته و به عنوان قاتل نامرئي، قربانيان خود را .بلعد اي اساساً متوجه غيرنظاميان است

»2سالت«،)(Strategic Arms Limitation Talks, SALT,1972»1سالت«قراردادهايي نظير

،)1997(»2استارت«،)(Strategic Arms Reduction Talks, START,1994»1استارت«،)1979(

، معاهده منع تكثير)Anti-Ballistic Missile Treaty, ABM,1972(هاي بالستيك موشك معاهده ضد

، معاهده منع جامع آزمايش)Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, 1968(اي هاي هسته سالح

و به عنوان رژيم هاي) Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT, 1996(اي هاي هسته سالح كنترل

و كيفيت نه تنها موجب كاهش تسليحات نشده،كاهش تدريجي تسليحات اند بلكه بر كميت

هاي، به قدرتافزوده شده است كه علت محوري آن در اين پژوهشهاي كشتار جمعي نيز سالح

و اسرائيل به عنوان قدرت هسته جمله اياالت متحده به عنوان قدرت بينبزرگ از  اي المللي

ب منطقه از تر به دانش هسته علت تمايل كشورهاي كوچك. گرددميازاي اي را نيز بايد به موضوعاتي
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و نفوذ، صرفه و ايجاد بازدارندگي قبيل عدم امنيت، كمك به پيروزي، موقعيت جويي اقتصادي

.دجستجو كر

از استراتژي مبارزه با دستيابي به سالح هسته  سپتامبر11اي پس
هاي كشتار جمعي در زمان جنگ سرد به عنوان ابزار تهديدكننده دو بلوك شرق موضوع سالح

 اهميت 2001 سپتامبر11و غرب مطرح بود، اما پس از جنگ سرد به خصوص بعد از حادثه 

در سالح و اسرائيل به عنوان كانون بحثهاي كشتار جمعي در خاورميانه هاي امنيتي آمريكا

كه دولت جورج دبليو بوش وارد.تهديدكننده منافع مشترك دو دولت قرار گرفته است هنگامي

.»هاي كشتار جمعي سالح«و»تروريسم«مسئله:دكركاخ سفيد شد، عمدتاً بر دو مسئله تأكيد 

دريبيشترهاي كشتار جمعي همواره از اهميت مسئله سالح و  استراتژي اسناد برخوردار بوده

هاي كشتارو استراتژي ملي مبارزه با سالح) 2002سپتامبر(امنيت ملي اياالت متحده آمريكا

شد)2002دسامبر(جمعي  اين دو سند حاوي چند نكته اساسي در زمينه.ه استبه آن اشاره

كه عبارتند مبارزه با گسترش سالح : از هاي كشتار جمعي است

و ساير كشورها؛ تهديد سالح.1  هاي كشتار جمعي به عنوان بزرگترين اولويت براي آمريكا

و وسيع.2 ؛ تر از زمان جنگ سرد تهديد امروز متفاوت

و عدم رعايت قوانين بين هاي سركش به سالح دستيابي دولت.3 .U( المللي هاي كشتار جمعي

S. Government, 2002(.

هاي كشتار جمعي قرار سپتامبر، اين اسناد مبناي موضوع مبارزه با سالح11بعد از حادثه

ـ اسرائيلآم(به زعم متحدان استراتژيك.ندگرفت و سالح، موضوع)ريكا هاي كشتار تروريسم

نيستند، اما همراه شدن اين دو موضوع موجب هراس دو دولت شدهيديجد جمعي مسائل

م مقام. است اي هاي هسته هاي منع گسترش سالح كنند زماني كه رژيميهاي آمريكايي استدالل

به عنوانشونتوانسته است مؤثر واقع و كره شمالي و كشورهايي همچون عراق، ايران د

به سالح)Axis of Evil(»كشورهاي محور شرارت« پي دستيابي مي در باشند، هاي كشتار جمعي

آ و متحدين آن در خاورميانه جنگ پيشگيرانه براي جلوگيري از حمله احتمالي نها عليه آمريكا

: گويدمي» كشتار جمعي«جورج بوش در استراتژي ملي براي مبارزه با تسليحات.كند را توجيه مي

و تروريست ترين رژيم ما به خطرناك ترين ها اجازه نخواهيم داد كه ما را با مخرب هاي دنيا

همما بايد براي حفاظ. تسليحات دنيا تهديد كنند و درت از آمريكا، نيروها، دوستان پيمانان خود

) Bush, 2002(ين اولويت را قايل شويمهاي كشتار جمعي موجود، باالتر برابر تهديد سالح

هاي كشتار ترتيب اياالت متحده براي اجراي استراتژي امنيت ملي با هدف مبارزه با سالح بدين

:ه است جمعي سه محور اصلي را مورد توجه قرار داد
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؛هاي كشتار جمعي ضد تكثير، با هدف مبارزه با كاربرد سالح.1

؛هاي كشتار جمعي تقويت عدم تكثير، به منظور مبارزه با اشاعه سالح.2

. هاي كشتار جمعي مديريت پيامد، به منظور واكنش عليه كاربرد سالح.3

و تروريس)Interdiction(» ممنوعيت«در محور اول، درت كشورهاي متخاصم وپيها  دستيابي

مي كارگيري از سالح به ازنباش هاي كشتار جمعي و در صورت لزوم نيز» اقدامات پيشگيرانه«د

و امضاي قراردادها در محور دوم، تأكيد بر روش ديپلماسي فعال، همكاري. استفاده خواهد شد ها

و استوار مي و در محور سوم، دفاع از قلمرو آمريكا ن آن تأكيد شده است نيز متحديباشد،

)U. S. Government, 2002(.و منحصربه يكي از مهم فردترين متحد آمريكا در خاورميانه ترين

و چه در مورد. باشد دولت اسرائيل مي و اسرائيل چه در زمينه مبارزه با تروريسم استراتژي آمريكا

اي، براساس بازي با حاصل جمع صفر هستههاي هاي خاورميانه به سالح مبارزه با دستيابي دولت

و نئورئاليسم مي باشد استوار مي از. باشد كه منطبق با نظريه رئاليسم و حذف يكي حمله به عراق

 حذف. قابل ارزيابي استرويكرد اينترين دشمن مشترك متحدان استراتژيك نيز بر اساس مخوف

و اسرائيل در ميساير بازيگران چالشگر منافع آمريكا باشد منطقه خاورميانه در دستور كار دو دولت

.كه به بررسي آن خواهيم پرداخت

و از ديدگاه اسرائيلي ها، امروزه تهديدهاي سابق عليه اين دولت موسوم به هجوم فراگير

و نظريه استراتژيست50غيرمترقبه اعراب كه از اوايل دهه  هاي اسرائيل قرار به بعد در كانون انديشه

هم. تقريباً موضوعيت خود را از دست داده استداشت،  اكنون، منشأ اصلي تهديد عليه اين كشور

در زرادخانه هاي تسليحاتي نامتعارف است كه در اختيار آن دسته از كشورهاي منطقه قرار دارد كه

يكي از اين كشورها موفق به كسب توانايي عمليات اگر. كنند روند صلح خاورميانه شركت نمي

مياتمي  تاكنون براي نخستين بار با خطر 1948توان گفت كه اسرائيل از بدو تأسيس در سال شود،

و ساير دشمنان معهود اسرائيل.نابودي كامل مواجه خواهد شد  از نظر مقامات اسرائيلي، مصر، اردن

از. شوند در آينده نزديك خطر چنداني براي موجوديت اسرائيل محسوب نمي بلكه خطر اصلي

 حذف 2003كه از طريق جنگ پيشگيرانه در مارس(نب كشورهاي عربي مدار دوم همانند عراق جا

و احتماالً سودان)بدون جنگ تسليم گرديد( ليبي،) گرديد و نيز كشورهاي مدار سوم مانند ايران ،

شود، سودان به دليل بحران داخلي، ديگر به عنوان خطر تلقي نمي.)77،ص 1380 اوري بار،(باشند مي

و مهم اما جمهوري اسالمي ايران به عنوان پيچيده در ترين و آمريكا ترين چالشگر منافع اسرائيل

ه بازي با حاصل جمع جبري صفر حذف نگرديد باشد كه نه تنها در تئوري خاورميانه مطرح مي

و اسرا.هاي بالستيك قدرتمندتر نيز شده است بلكه در زمينه تسليحات موشكاست ئيل آمريكا

هاي هاي بالستيك دولت تاكنون چندين قرارداد همكاري دفاعي مشترك در مقابله با موشك
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و نيز قراردادهاي همكاري از هاي هسته خاورميانه اي به امضاء رساندند كه در اين قسمت به برخي

.گردد آنها اشاره مي

 قراردادهاي دفاعي
و اسرائيل عالوه بر قرارداد ،)1981 نوامبر30( همكاري استراتژيك اياالت متحده آمريكا

رداد عالوه بر در اين قرا. دندكرامضاء) 1988 آوريل21(قرارداد همكاري مشترك نيز در

هم-هاي نظامي همكاري پيمان استراتژيك خود در خارج امنيتي، اياالت متحده، اسرائيل را به عنوان

»اي سيستم امنيتي منطقه« نوعي)Strategic Alliance(» اتحاد استراتژيك«قراردادهاي. داند از ناتو مي

ـ) Mutual Strategic Interests(» منافع استراتژيك متقابل«ند كه براساس هست دو دولت آمريكا

و شيمون پرز،).Kriege, 2005(اند اسرائيل طراحي شده همچنين ويليام پري، وزير دفاع آمريكا

براساس اين قرارداد،. همكاري دفاعي موشكي امضاء نمودندوزير اسرائيل بيانيه مشترك نخست

 كه منافع آمريكا را نيز به خطر اي عليه اسرائيل استمرار تهديدات امنيتي منطقهآمريكا در صورت 

فن اندازد، متعهد به همكاري مي و ارائه و تجهيزات هاي استراتژيك با اسرائيل در زمينه نظامي آوري

ميمورد نياز در اين زمي هاي بالستيك، دو دولت عالوه بر همكاري در مقابله با موشك. شود نه

با. دندكر امضاء)Arrow(»آرو«المللي برنامه توان دفاعي قرارداد بين اين سيستم دفاعي اسرائيل

درمي» همگرا«هاي امنيتي اياالت متحده توانايي و به عنوان تضمين دفاعي منافع دو دولت شود

بامقابل  Office of Assistant Secretary of(هاي بالستيك منطقه به اجرا در خواهد آمد وشكمه

Defense, 1996(.

در در پيمان ارتقاي هسته و اسرائيل كه به2000 فوريه22اي بين آمريكا به امضاء رسيد،

مي دانشمندان هسته  استفاده اي اياالت متحده شود كه از تكنولوژي هسته اي اسرائيل اجازه داده

مي. نمايند و ساير در اين پيمان دو دولت متعهد كه در زمينه تبادل تجهيزات، تجربيات شوند

و » NPT«اين قرارداد هيچگونه تغييري در سياست. اي تالش نمايند هاي هسته همكاري اسرائيل

به وجود نخواهد آورد هاي هسته يا ساير برنامه  واشنگتن طبق اين قرارداد. اي نظامي اين كشور

مي اعالم مي شود كند اسرائيل به دليل اينكه يك كشور حساس در منطقه خاورميانه محسوب

.)BBC News Online, 2000(كند را امضاء نمي»NPT«اي هاي هسته معاهده عدم تكثير سالح

و بيل كلينتون، بنيامين نتانياهو، نخست1998 اكتبر31همچنين در وزير اسرائيل

و ارتقاي توانايي بازدارندگي دفاعي براي مقابله با جمهو رئيس ر آمريكا قرارداد دفاع مشترك

و فرامنطقه هاي بالستيك منطقه موشك  اين قراردادها تنها.)CNS, 2000( اي امضاء نمودند اي

مي بخشي از همكاري به حساب .دنآي هاي مشترك امنيتي دو دولت
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 به منافع متحدان استراتژيكهاي تهديدكننده پيشينه تسليحاتي دولت
 دولت ها هم به دليل قابليت بازدارندگي منحصر به فرد سالح هـاي، نئورئاليسم بر اساس نظريه

و هم به دليل ويژگي افزايش دهندگي هزينه جنگ كـه در مجمـوع موجـب كـاهش بـروز هسته اي

ا. جنگ مي گردد، در دستيابي به آن با يكديگر رقابت مي كنند   كـشور بـزرگ اتمـي5ز امروزه غيـر

از هـاي بالـستيك مـي كشور ديگر داراي موشـك28جهان، حدود و كمتـر  كـشور داراي10باشـند

و( كشور5 فقط.ها هستندو نگهداري اين نوع موشك توانايي توليد هند، ايـران، اسـرائيل، پاكـستان

از اند موشك توانسته) كره شمالي  و آزمايش كنند كيلومتر را تولي 1000هايي با برد بيش  بقيـه ايـن1.د

بي«هاي كوتاه برد مانند كشورها داراي موشك ـ ـ سـي«و» اسكاد هـستند كـه از شـوروي» اسـكاد

 كشور آن در منطقه خاورميانه قـرار18هاي بالستيك، كشور داراي موشك28از بين. دندكردريافت 

ليبي، سـوريه، سـودان، يمـن، امـارات از جمله كشورهاي مصر، عربستان،.)5،ص 1384لطفيـان،( دارند

و ايران مي  باشند كه در مقاطع مختلف در صـف تهديدكننـدگان منـافع متحده عربي، پاكستان، عراق

و اسرائيل در خاورميانه محسوب مـي  در سـالح. شـوند آمريكا هـاي كـشتار جمعـي تـاكنون بارهـا

در همچنين دولت. كار رفته است خاروميانه به  اي چنـدين هاي مختلف منطقـه بحرانهاي خاورميانه

و اسـرائيل اسـتفاده نمودنـد بـار ايـن نـوع سـالح   Michael Barletta and Erik هـا را عليـه آمريكـا

Jorgensen,1999)(و)،26-27صص،1384 لطفيان(.
و اسرائيل براساس منافع مشترك خود برخي از اين تهديدها را با روش هاي مختلف آمريكا

و حمله نظامي تا حدودي رفع ديپلماسي، فشار اند، اما از نظر متحدان استراتژيكدهكر اقتصادي

هم مهم  استواروقدم اكنون جمهوري اسالمي ايران است كه همچنان ثابت ترين تهديدكننده منافع آنها

.است

 مصر. الف
وي در سال. گردد پيشينه تهديد تسليحاتي دولت مصر عليه اسرائيل به زمان انورسادات باز مي

مي كشورش داراي سالح:دكر اعالن 1972 تواند عليه جمعيت متراكم اسرائيل هاي بيولوژيك است كه

مي. به كار برده شود هم به نظر و زمان با تصميم براي حمله رسد كه بيانيه سادات از روي برنامه

بردي مصر را براي بوده است تا توانايي بازدارندگي راه) 1973جنگ(گيرانه به اسرائيل غافل

» فراگ«هاي اين كشور موشك. جويانه اسرائيل براي همگان آشكار سازد سازي حمله اتمي تالفي خنثي

ـ«را از شوروي خريد سپس به كمك فرانسه موشك» اسكاد«و را براي) SAKR-80(»80ساكر

ـ«هاي جايگزيني موشك هاي موشكاين كشور با كره شمالي در ساخت.دكرتوليد»7فراگ

 
و كشورهايي كـه فعاليـت ورزند نظير كشورها اي هستند ولي به آن مبادرت نمي كشورهايي كه داراي توانايي هسته.1 و استراليا؛ ي ژاپن، كانادا

مي اي خود را كنار گذاشته هسته و روسيه سفيد .باشند اند شامل كشورهاي آفريقاي جنوبي، آرژانتين، برزيل، اوكراين، قزاقستان
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بي«شده اصالح ـ ـ صنعتي عراق همكاري داشت» اسكاد دولت مصر نهايتاً به دليل.و با مراكز نظامي

و اسرائيل از زمان امضاي قرارداد شكست و اقتصادي آمريكا و فشارهاي سياسي هاي پياپي در جنگ

هم هاي سالح كمپ ديويد برنامه ن به عنوان يك كشور اكنو هاي كشتار جمعي را كاهش داد تا اينكه

ـ اسرائيل مبدل شده است .متمايل با منافع آمريكا

 عربستان سعودي.ب
هاي دنياي عرب به شمار ترين زرادخانه زرادخانه موشكي خريداري شده عربستان، يكي از مهم

در نشده گزارش تأييد. رود مي هاي هاي اتمي ساخت چين براي موشك انتقال كالهكخصوصاي

ـا.اس.سي« در»2س ها براي مقاصد اين موشك. منتشر شده بود1990خريداري شده از چين

هاي هاي خود كالهك بازدارندگي مهيا گرديد اما اين كشور به آمريكا اطمينان داد كه براي موشك

هاي، جورج بوش تأييد كرد كه عربستان داراي سالح1989در بهار. غيرمتعارف خريداري نكند

با وجود اين، دولت اسرائيل نسبت به برنامه تسليحات شيميايي عربستان.ستكشتار جمعي ني

به سياست مبارزه با سالح. سوءظن دارد ـ اسرائيل نسبت به دولت عربستان هاي كشتار جمعي آمريكا

ترتيب، دولت بدين. باشد دليل موقعيت خاص اين دولت در جهان عرب، به شكل محتاطانه مي

ـ اسرائيل هيچگونه خطري براي آنها» خريد امنيت«پادشاهي عربستان با از متحدان استراتژيك آمريكا

ـ وجود پايگاه. شود محسوب نمي و امنيتي سيا و همكاري اطالعاتي هاي نظامي آمريكا در اين كشور

.هاي كشتار جمعي را برطرف ساخته است موساد هراس از دستيابي اين كشور به سالح

 ليبي.پ
 كه نيروهاي نظامي خود را به تسليحات شيميايي مجهز استله كشورهاي منطقه ليبي از جم

هاي كشتار جمعي ها آمده است اين كشور با عراق در ساخت سالح در برخي از گزارش.دكر

در اگر موشك«:كرد صراحتاً بيان 1986معمر قذافي، رهبر ليبي در سال. همكاري داشت هايي

در اختيار داشتم كه برد آن مي مينخستتوانست به نيويورك برسد، .»كردم ين فرصت آنها را شليك

بي« ليبي يك فروند موشك،در همين سال ـ و فرودگاه نظامي» اسكاد خود را عليه تأسيسات

اين حمله در واكنش به عمليات نظامي.دكرواقع در سيسيل شليك» لمپدوسا«آمريكا در جزيره 

هاي كشتار دولت ليبي عالوه بر اتهام دستيابي به سالح.فتآمريكا عليه اين كشور صورت گر

و. المللي نيز متهم گرديد جمعي به تروريسم بين اين كشور بر اثر فشارهاي سياسي، اقتصادي

شد بمباران و اسرائيل ، دولت ليبي به ظاهر 2003در دسامبر. هاي نظامي مجبور به سازش با آمريكا

ها به عنوان معمر قذافي كه سال. اي خود گرفت توقف برنامه هستهدر حركتي داوطلبانه تصميم به

و اسرائيلي مطرح بود، به داليل فشارهاي فوق ناگهان آمادگي  يكي از رهبران تندروي ضدغربي
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و با دعوت از كارشناسان خود را براي همكاري در زمينه كنترل سالح هاي كشتار جمعي اعالم كرد

و ارائه اطالعات در موردو بازرسان سازمان ملل متح د براي بازديد از مراكز مورد سوءظن

و اسناد، فعاليت هسته هاي اين اقدام موجب پايان نگراني. اي خود را رها ساخت تجهيزات، مواد

.ه استمتحدان استراتژيك خاورميانه شد

 سوريه.ت
و جنگدر توانايي اين كشور بارهمنابع بسيار در همچنين. شيميايي وجود داردافزارهاي توليد مواد

ـ«هاي بالستيك زرادخانه سوريه حاوي موشك ـ.اس«،»7فراگ بي«و»21اس ـ شوروي» اسكاد

ـ«هاي اين كشور خريد موشكدرباره. است كارشناسان نظامي. از چين نيز گزارش شده است»9ام

و ژنرال هاي نسبت به سالح2000تابستان هاي اسرائيلي در اواخر آمريكا در ديدار با همتايان خود

استراتژي بازدارندگي سوريه، اين كشور را ملزم خواهد. كشتار جمعي سوريه اظهار نگراني كردند

 اين اقدام؛ساخت كه در صورت معرض تجاوز اسرائيل، از تسليحات كشتار جمعي استفاده نمايد

خال. موجب تضعيف ابهت بازدارندگي دولت اسرائيل خواهد شد ل جنگ آمريكا عليه عراق، اتهام در

شد هاي هسته عليه سوريه در زمينه دستيابي به سالح و انتقال تسليحات عراق به اين كشور مطرح اي

و اسرائيل به اين كشور تشديد  و تهديد حمله نظامي آمريكا و فشارهاي مختلف سياسي، اقتصادي

و اسرائيل گرچه توانسته. شد ط آمريكا رح فرايند صلح خاورميانه به پاي ميز مذاكره اند سوريه را در

و تالش كرده و اسرائيل را تاحدي اند يك تهديد مهم منطقه صلح بكشانند، اي نسبت به منافع آمريكا

 ،صص 1379لطفيان،(و)Israeli, 2004( عملي نشده است به طور كاملخنثي كنند ولي تاكنون اين هدف

).37-58 ،صص 1375؛ كرمي،194-155

هاي كشتار جمعي وجود سالحخصوصدراينشده عالوه بر كشورهاي فوق، اطالعات اثبات

و اسرائيل نگران. عربي وجود دارد در كشورهايي نظير سودان، يمن، امارات متحده  همچنين آمريكا

لب هاي به اصطالح بنيادگراي اسالمي نظير جنبش حزب تجهيز گروه ننان، حماس، القاعده، طالبااهللا

هاي تروريستي مجهز به سالح«هاي ند كه از آن به عنوان گروههستبه تسليحات كشتار جمعي

مي» كشتار جمعي مي. برند نام اهللا لبنان در جوالي رسد يكي از اهداف حمله نظامي به حزب به نظر

به، براي محك زدن احتمال وجود تسليحات كشتار جمعي در اختيار حزب2006 و آن كارگيري اهللا

. بوده است

 عراق.ث
، بغداد در نظر اسرائيل به يك دولت افراطي)1958(از زمان سقوط حكومت پادشاهي در عراق

و شركت در جنگ.و خطرناك تبديل شده بود مخالفت پيوسته عراق با فرايند صلح خاورميانه
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بر همين. است است كه عراق يك تهديد جدي ساختهاعراب عليه اسرائيل، اين كشور را مطمئن

 از سوي اسرائيل به 1970اي در اواسط دهه هاي عراق براي ساخت تأسيسات هسته تالش،اساس

 همزمان با 1981 به همين جهت در ژوئن).19،ص 1381 بهجت،(عنوان يك تهديد جدي تلقي شد

در پيشروي ايران به خاك عراق، راكتور هسته از پي)Osiraq(»اوزيراك«اي اين كشور واقع ش

 اين اقدام موجب گرديد.)Zunes, 2006( برداري با حمله سنگين هوايي اسرائيل منهدم گرديد بهره

دولت عراق با همكاري متخصصان. اي خود را در سراسر كشور پراكنده سازد عراق برنامه هسته

و قوي به نام و مصري توانست دو نوع موشك بسيار حساس ـ«هاي آرژانتيني » ندورك«و»1تموز

مه المللي بغداد در زمينه صنايع نظامي عراق در ماه در نمايشگاه بين. توليد كند و ، 1989هاي آوريل

از نظر. را به نمايش گذاشت» العباس«و» الحسين«هاي موشك ين بار مدلنخستاين كشور براي

و خود را رهبر صدام، اين كشور بايستي انحصار فن جهان عرب آوري موشك را از غرب بگيرد

هاي ها به توليد سالح اي، به كمك غربي هاي هسته اين كشور عالوه بر برنامه سالح. معرفي كند

و در جنگ با ايران در نقاط مختلف ايران به ويژه در  و بيولوژيك پرداخت كشتار جمعي شيميايي

مات عراق كه در اقدا.)  Burck and Flowerre , 1991  ,PP. 31-152(كار گرفت عمليات حلبچه به

شد در حالي كه راستاي منافع غرب صورت مي گرفت منجر به كشته شدن هزاران غير نظامي 

. دندكر سكوت اختيار فاجعهاين قبالدر حقوق بشر مدافعدولت هاي غربي

به هاي ما نمي موشك: به يكي از گزارشگران گفته بود1990صدام حسين در سال توانند

ميسند، اما واشنگتن بر براي تكميل. كرديم اگر چنين عملي ممكن بود، ما فوراً چنين كاري را

اگر فرزندان ما نتوانند انتقام بگيرند،: سخنان وي ابوعباس، رهبر جبهه آزاديبخش فلسطيني گفت 

هايي دست پيدا كنيم كه تا به نيويورك هاي ما چهل سال ديگر يعني روزي كه ما به موشك نوه

 اسرائيل را به شدت 1991 موضوعي كه در سال.)44-50،صص 1375كرمي،(تفاده خواهيم كرد برسد اس

هايد كه از كالهككرفارس، اسرائيل را تهديد زده ساخت، صدام قبل از بحران خليج وحشت

وي قبالً گفته بود، اگر اسرائيل بخواهد عليه عراق. شيميايي عليه آن كشور استفاده خواهد كرد

مي اقدامي بزند، با آتش موشكدست به  به. سوزانيم هاي خود نيمي از آن كشور را آنان كه ما را

مي هاي هسته بمب هاي شيميايي آنها را نابود خواهيم كنند بدانند كه ما به وسيله سالح اي تهديد

و مراك پس از آن، عراق موشك. كرد ز هاي اسكاد خود را به نزديك مرز اردن منتقل كرد تا شهرها

و صنعتي اسرائيل را  Jewish Virtual؛52-3،صص 1375كرمي،(باشددر تيررس داشته نظامي

)Library,2004.

به جنجالي  بالستيك در عرصه استراتژيك خاورميانه مربوط به هاي ري موشكيكارگ ترين مورد

و عقب خليج1991جنگ مي فارس اس. باشد نشيني عراق از خاك كويت تفاده از دولت عراق با

و اسرائيل را نشانه گرفت630موشك هاي با برد  42طي اين حمالت، عراق. كيلومتر، عربستان
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و مي هر يك از اين موشك.دكر فروند به اسرائيل شليك39فروند موشك به عربستان توانست ها

 دولت عراق اين موضوع به ويژه با توجه به سابقه. طور بالقوه حامل يك كالهك شيميايي باشند به 

و ايران، اسرائيل را با چالش جدي مواجه ساخت در استفاده از سالح هاي شيميايي عليه ملت خود

و صدور قطعنامه.)53و48، صص 1375كرمي،( 3 شوراي امنيت در 687با شكست عراق در اين جنگ

»آنسكام«ق عليه اين كشور، كميسيون ويژه سازمان ملل متحد براي خلع سالح عرا1991آوريل
United Nations Special Committee) (و تسليحات ممنوعه موجود در براي تخريب تمامي مواد

و از اين طريق بخشي از سالح به دنبال. هاي كشتار جمعي عراق منهدم گرديد عراق تشكيل گرديد

و انگليسي در 1998در سال» آنسكام«عدم همكاري بغداد با  ادامه عمليات، هواپيماهاي آمريكايي

 نقاط مشكوك عراق را بمباران تمامي 1998 در دسامبر)Operation Desert FOX(»روباه صحرا«

.كردند

هاي مبني بر همكاري با گروهو اتهام عليه دولت عراق2001مبر سپتا11پس از حادثه

و طالبان، دستيابي به سالح و اختالف در جريا تروريستي القاعده  از جملهن نفت،هاي كشتار جمعي

ميندتهديداتي بود به نقل از واشينگتن. انداخت كه منافع مشترك متحدان استراتژيك را به مخاطره

، مقامات اسرائيلي به مقامات آمريكا گفتند كه نبايد از حمله نظامي 2002 آگوست16پست در 

 بين استراتژيك ويژهوزير اسرائيل، هماهنگي براساس گفته شارون، نخست. صدام حسين غافل ماند

و اسرائيل اطالعات با ارزشي را در مورد فعاليت و آمريكا به وجود آمد در اسرائيل هاي نظامي عراق

از. اختيار بوش قرار داده بود هاي تسليحاتي عراق آگاه بود تواناييتماميسيستم اطالعاتي اسرائيل

و انگليسيو در اين زمينه با آمريكايي م ها به.دكريها همكاري زماني كه جورج بوش براي حمله

 بسيار نگران بودند، چرا كه اين امكان وجودها عراق به دنبال مجوز شوراي امنيت بود اسرائيلي

 شيمون پرز در سپتامبر سال،از اينرو. داشت كه صدام بتواند با اعضاي شوراي امنيت كنار بيايد

مي2002 اي بنيامين نتانياهو طي مقاله،در همين زمان.دكر بر حمله نظامي عليه صدام حسين تأكيد

با: كه در وال استريت ژورنال به چاپ رسيد، نوشت اكنون نبايد به چيزي كمتر از جنگ در مقابله

به اين ترتيب، در بين كشورهاي دوست آمريكا در منطقه خاورميانه تنها اسرائيل. عراق رضايت داد

مبود كه هم سيا و هم ولتستمدارانش و براي خلع سالح صدام ش از جنگ با عراق استقبال كردند

ترين دليل حمله گرچه مهم.)Mearsheimer and Walt, 2006(دندكربراندازي رژيم بعث همكاري

و سالح هاي هسته به عراق مبارزه با فعاليت هاي كشتار جمعي عراق عنوان گرديد اما هيچ نوع اي

و اسرائيلي در اين حمله.ه نشده استمدرك متقن در اين باره ارائ از نظر مقامات آمريكايي

.ه استحذف گرديد» محور شرارت«پيشگيرانه يكي از عناصر 
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 جمهوري اسالمي ايران.ج
و طرفداران نظريـه نئورئاليـسم  خلـع سـالح يـك رهيافـت ايـده،بر اساس نظر كنث والتز

و در نهايت سالح هاي هسته و غير عملي است مفهـوم. اي اشاعه پيدا خواهنـد كـرد آليستي

و انـساني كـه  و يا هر وسـيله مـادي و كاهش ابزار جنگي خلع سالح به معناي تحديد، كنترل

به كارگيري از آن محروم مي كند، اطالق مـي دولت  (Claude, 1995, PP.49-170)گـردد ها را در

كه در قضيه خلع سالح دولت عراق مورد بررسـي قـرار گر فـت، تفـسير موسـع از همان گونه

و خلع سالح از ناحيه دولـت هـاي اقتـدار گـرا هماننـد آمريكـا نظـام   مفهوم كنترل تسليحات

درو متحـد اسـتراتژيك آن آمريكـا. ده استكر گسترده الملل را درگير يك جنگ بين  اسـراييل

و يـا برانـدازي نظـام جمهـوري اسـالمي منطقه خاور بـا ان ايـر ميانه در خلع فعاليت هسته اي

 معاهـده منـع تكثيـر4جمهوري اسالمي ايران با اسـتناد بـه مـاده. مي كنند يكديگر هماهنگ عمل 

» CTBT«و پيوسـتن بـه پروتكـل الحـاقي)NPT «)U.S. Department of State«اي هـاي هـسته سـالح

)CTBTO, 1996(مي اي خود را صلح هاي هسته فعاليت مت آميز اعالم و كند، در حاليكـه ايـاالت حـده

مي ايران را به تالش در دستيابي به سالح،اسرائيل و خواسـتار پايـان هاي كشتار جمعي متهم نماينـد

مي هاي هسته برنامه تماميدادن به  پيمانـان متحدان استراتژيك با همكـاري سـاير هـم. باشند اي ايران

و شوراي المللي از جمله آژانس بين خود در مجامع بين   امنيت سازمان ملل متحـد المللي انرژي اتمي

ترين چالش امنيتـي را بـراي ايـن اي ايران بزرگو نيز تهديد به حمله پيشگيرانه عليه تأسيسات هسته

.اند كشور فراهم ساخته

اي توسط ايران مورد حمايت كامل قبل از ظهور انقالب اسالمي، مسئله كسب فناوري هسته

اي هاي هسته هاي آمريكايي نسبت به دستيابي ايران به سالح اي كه مقام به گونه. آمريكا قرار داشت

دترين اي شدن يكي از قابل اعتما ميل نبودند، چرا كه موقعيت ايران در زمان جنگ سرد، هسته نيز بي

مي هم و متحدين آن را در منطقه بهبود پيمانان آمريكا، تا حد زيادي و امنيت آمريكا توانست منافع

و به سرعت مذاكرات 1974 شاه سازمان انرژي اتمي ايران را در سال،به همين دليل. بخشد  تأسيس

از قرار بود شبكه. اي را آغاز كرد هاي هسته براي ساخت نيروگاه در راكتور هسته23اي متشكل اي

به اعتقاد كارشناسان آمريكايي، شاه يك برنامه. عملياتي شوند1990سراسر ايران تا اواسط دهه 

در تحقيقاتي هسته ،تهران آغاز كرده بود كه شامل مطالعات» اي اميرآباد مركز تحقيقات هسته«اي را

و بازيابي پلوتونيم از سوخت مصرف و غني طراحي تسليحات پژوه، گلشن(ازي ليزري بودس شده

.دكراي جهان امضاء هاي هسته همچنين دولت ايران قراردادهاي متعدد با دولت.)97- 102،صص 1384

و جمهوري هاي هسته فعاليتتمامياما با انقالب اسالمي ايران و روابط آمريكا اي ايران متوقف شد

و سفارتخانه اي كه سفارتخانه به گونه،اسالمي رو به تيرگي پيش رفت  آمريكا به موزه عبرت

.اسرائيل به سفارتخانه فلسطين تبديل شده است
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دهكرهاي كشتار جمعي را امضاء قراردادهاي مربوط به سالحتماميدولت ايران تاكنون

و(هاي بزرگ همزمان با قدرت1968دولت ايران در اول ژوئيه. است آمريكا، شوروي

.دكررا امضاء) Zak, 2004,PP. 1-81(»ايش تسليحات هستهمعاهده منع گستر«،)انگلستان

 The Biological Weapons)» هاي بيولوژيك كنوانسيون سالح«همچنين اين كشور تاكنون

Convention, BWC, 1972) هاي شيميايي سالح كنوانسيون«؛«(The Chemical Weapons 

Convention, CNC, 1993) الحاقيو پروتكل؛»اي هاي هستهش سالحمعاهده منع جامع آزماي«؛

)Additional Protocols(به امضاء رساند .)The CTBT Organization Website, 2005(ه است را

آميز اي اين كشور ماهيت صلح كند كه تحقيقات انرژي هسته دولت ايران به طور مداوم اعالن مي

و به   International Atomic Energy) انرژي اتميالمللي طور كامل تحت نظارت آژانس بين دارد

Agency, IAEA, 1957) مي به گيرد، ولي متحدان استراتژيك فعاليت هسته صورت اي ايران را

مي منظور دستيابي به سالح مي هاي كشتار جمعي عنوان و حتي براي مبارزه با آن تالش كنند كنند

 از فصل41 براساس ماده2006ز اينرو، در دسامبرا. المللي را با خود همگام نمايند تا جامعه بين

. را عليه ايران صادر كردند1737 قطعنامه، منشور سازمان ملل متحد7

 اي عليه جمهوري اسالمي اتهامات هسته
و اسرائيل در مبارزه با برنامه هسته با منافع مشترك اياالت متحده اي جمهوري اسالمي ايران

ب و پرماجراترين پرونده وش به يكي از جنجالروي كارآمدن جورج دبليو اي هاي هسته برانگيزترين

و افكار ، 2002 اوت14در.ه استعمومي جهان را شديداً به خود معطوف كردتبديل شد

نمايندگان سازمان مجاهدين خلق در هتل ويالرد واشنگتن طي يك مصاحبه خبري به اصطالح

مهدرباره افشاگرايانه  و نطنز پرداختندكشف دو تأسيسات و سرّي در اراك هاي شبكه.م مخفي

خبري غرب براساس ادعاي اين سازمان موج گسترده تبليغاتي عليه جمهوري اسالمي به راه 

اي قبالً از تأسيسات المللي انرژي هسته اين در حالي بود كه البرادعي، مديركل آژانس بين. انداختند

.اي ايران بازديد كرده بود هسته

و اسرائيل معتقدند كه ايران در آستانه توليد بمب اتمي است اين كشور مشغول مقا مات آمريكا

و توليد سالح پردازي خود اين دو دولت در تئوريهمچنين. اي است هستههاي تحقيق، آزمايش

و حامي برنامه ساختو شبكه او تأمين) پدر بمب اتمي پاكستان(عبدالقديرخان: گويند مي كننده

و اجراي برنامه تسليحات هستهسان و در طراحي و ليبي بودند اي ايران نقش تريفيوژ در ايران

ميآنها. داشتند ـ«هاي كنند كه موشك ادعا  اي است هاي هسته ايران مجهز به كالهك»3شهاب

)Albright and Hinderstein, 2005(.مي  1992در سال. باشد منبع اصلي اين نوع ادعاها اسرائيل

اي به ايران از فروپاشي شوروي قزاقستان چند كالهك هسته ادعا كردند كه پس طبوعات اسرائيلم
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و آمريكا ادعا.)165،ص 1379لطفيان،( فروخته است ـ«دند موشككر اسرائيل به منظور»3شهاب

و منافع آمريكا طراحي شده است تهديد تل ك هاي بالستي در گزارش ساالنه روند توليد موشك. آويو

 متخاصمي آمده است كه ايران كشور،1999در جهان توسط شوراي ملي اطالعات آمريكا در سال

و امكان آزمايش موشك قاره پيما با كالهك جنگي را به سوي اياالت متحده است كه قابليت

ص 1381اردستاني،( سال آينده خواهد داشت15آمريكا تا  همين نوع ادعا در گزارش اوت.)138،

و هدف از برنامه2000 و اي ايران را به عنوان برتري قدرت منطقه هسته سازمان سيا مطرح شد اي

و ساير دولت و آمريكا مير«.دكر عنوانهاي دوست آمريكا در منطقه تهديدكننده منافع اسرائيل

ايه به بمب هست2005ايران تا پايان«:مي گويد در اين باره رئيس موساد)Meir Dagan(» داگان

 ,Goldin(» ناپذير خواهد بود اي ايران بازگشت دست خواهد يافت، در آن صورت فعاليت هسته

2005(.

و اسرائيلي از نظر آمريكايي و ها برنامه مخفيانه تسليحات هسته ها ايجاد تأسيسات چرخه اي

)Highly Enriched Uranium(سازي اورانيوم در سطح باال اي ايران براي غني كامل سوخت هسته

همچنين اين اعتقاد وجود دارد كه هدف. اي كاربرد دارد هاي هسته باشد كه براي ساخت بمب مي

و نيز از بين ايران از تسليحات هسته اي به دليل عالقه ذاتي جمهوري اسالمي براي محو اسرائيل

ـ مسيحي«بردن تمدن  ج افكار عمومي اين ادعا براي تهيي.)Corsi, 2005 & Bard(باشدمي» يهودي

و همچنين صدور قطعنامهو مجامع بين المللي هاي مختلف در شوراي حكام آژانس بين المللي

و شوراي امنيت مؤثر بوده است و مقامات ايران استفاده از سالح. انرژي اتمي هاي در حاليكه فقها

و در سخنراني كشتار جمعي را جايز نمي آن دانند و خود را داخته اندپرهاي عمومي خود به تقبيح

مي قرباني سالح مي. دانند كه با حمايت غرب صورت پذيرفت هاي شيميايي صدام رسد، به نظر

و اسرائيل تصور مي هاي كشتار جمعي، اين كشور كنند در صورت دستيابي ايران به سالح آمريكا

نو حزبهاي احتماالً جنبش و جهاد اسالمي را مجهز به اين ع تسليحات خواهد اهللا لبنان، حماس

در نژاد، رئيس احمدي.كرد  جمهور ايران در سخنراني خود در جمع سياستمداران آمريكايي

اگر بمب اتمي. اتمي گذشت دوره بمب: گويدمي در اين باره 2006 سپتامبر21نيويورك، در

و 2001پتامبرس11از حادثه. كرد كاربردي داشت از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي جلوگيري مي

.امروزه دوره فكر است نه بمب اتمي. كرد يا از جنبش انتفاضه فلسطيني جلوگيري مي

 فشارهاي مشترك عليه جمهوري اسالمي
و گيري، موضعيالملل اي ايران در جامعه بين هستهفعاليتاز زمان مطرح شدن ها، فشارها

و اسرائيل بر موضوع پرونده هس ميتهتهديدهاي اياالت متحده كهبه. كند اي ايران سنگيني طوري

عمدة تصميمات شوراي حكام ناشي از مسائل فني در پرونده نبوده بلكه ناشي از فشارهاي سياسي 
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در كنار اين فشارها، اياالت. اي ايران به شوراي امنيت بوده استو تهديد ارجاع پرونده هسته

» حمله پيشگيرانه«اي به عنوان عليه تأسيسات هستهمتحده به ويژه اسرائيل، ايران را به حمله نظامي

و ژاپن را به قطع. دندكرتهديد همچنين آنها شركاي تجاري ايران از جمله كشورهاي اروپايي

و گازي ترغيب نموده سرمايه و همكاري با ايران در زمينه نفتي  برخي از اعضاي كنگره. اند گذاري

:آمده است اي كه به رئيس جمهور نوشتند طي نامه

كه براي متوقف كردن ايران در راهي كه مي پيمايد، قبل از آن كه جهان ناگهان متوجه شود

مي المللي، داراي توانايي توليد سالح هسته حامي طراز اول تروريسم بين باشد، دچار ضيق وقت اي

اي هاي هسته بايد به ايران پيام داد كه دنيا عضو تازه ديگري را در باشگاه سالح. خواهيم شد

هاي ايران بايد همانند ليبي متقاعد گردد كه جستجو براي دستيابي به سالح. نخواهد پذيرفت

و مند شدن از قدرت به شمار نمي گونه تضميني براي بهره اي هيچ هسته رود، بلكه مسيري براي انزوا

).5-7، صص 1383ابراهيمي،(نابودي است 

مي به حمله پيش دستانها ايران را تر از آمريك اسرائيل خيلي جدي مقامات اسرائيلي. كند تهديد

المللي به نتيجه دلخواه خود دست دند در صورتي كه اسرائيل از طريق فشارهاي جامعه بينكراعالم 

شائول. اي ايران اقدام نمايد هاي هسته نيابد، ممكن است از طريق ديگر براي متوقف كردن برنامه

، وزير دفاع اسرائيل به آمريكا گفت كه تحت هيچ شرايطي اسرائيل يك ايران)Shaul Mofaz( مفاز

 139، آمريكا در نظر دارد معادل»رويترز«به گزارش خبرگزاري. اي را تحمل نخواهد كرد هسته

به هاي قابل پرتاب از هوا از جمله بمب ميليون دالر بمب هاي نفوذكننده در تأسيسات بتوني موسوم

. را براي از بين بردن تأسيسات زيرزميني ايران به اسرائيل بفروشد)Bunker Buster(»بانكر باستر«

و پيشبرد منافع براساس گزارش پنتاگون، اين اقدام آمريكا در راستاي حفظ برتري كيفي اسرائيل

و تاكتيكي واشينگتن صورت مي ص 1383ابراهيمي،(گيرد راهبردي  از نظر مقامات اسرائيل.)8،

ايران نه تنها براي اسرائيل بلكه براي كل كشورهاياي تسليحات هسته)Ambitions(» طلبي جاه«

و جهان آزاد خطرناك خواهد بود لذا ما بايد قبل از اقدامات شوراي امنيت از كليه. خاورميانه

و كنترل هاي تحريم روش  خود در تهران استفاده) Arch-Enemies(»دشمنان اصلي«كننده عليه آميز

مي. نماييم )Sharon, 2005(.باشد چرا كه پس از سقوط صدام، ايران دشمن شماره يك اسرائيل

را شارون در مصاحبه و از آمريكا» مهد تروريسم جهاني«اي با روزنامه تايمز لندن، ايران خواند

شكست صدام: سفير اسرائيل در سازمان ملل گفت. خواست پس از شكست عراق با ايران بجنگد

وي خواستار تغيير نظام جمهوري. تري مثل ايران مواجه هستيم دشمن خطرناكيككافي نيست، ما با

المللي سيلوان شالوم، وزير امورخارجه اسرائيل، از آژانس بين.)Mearsheimer, 2006( اسالمي ايران شد

شوراي امنيت شود، منجر به ارجاع پرونده ايران به اي كه بتواند اتمي براي تصويب قطعنامهانرژي 

اي ايران هاي هسته مهم براي متوقف كردن برنامهيرا گام) 2005 سپتامبر26(وي قطعنامه. تقدير كرد
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او. دانست اي خود را متوقف نكرد، هاي هسته گام مهم بعدي اين است كه چنانچه ايران برنامه: از نظر

ا. اين كشور را تحريم كنيم ز تصويب قطعنامه عليه برنامه جمهوري واشنگتن نيز با ابراز خرسندي

بهياسالمي آن را گام سوي جلو خواند، چرا كه ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را تضمين مهم

اي عليه ايران قطعنامه2006 شوراي امنيت در اوت،بر همين اساس).52-3،صص 1384پژوه، گلشن( كند مي

سازي اورانيوم را متوقف سازد، در غير اين صورت براساسو از ايران خواست برنامه غنيكردصادر 

با ايران رفتار خواهد) المللي تحريم اقتصادي بين( از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد41اصل 

مي» يورو سويك«پروفسور مجتهدزاده، مدير بنياد پژوهشي. شد :گويد لندن در اين باره

از اصل ارجاع پرونده هسته" با آژانس بيناي ايران المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت، مغاير

و وجاهت حقوقي ندارد قوانين بين از توان كشوري را به خاطر استفاده صلح نمي. المللي است آميز

).1385مجتهدزاده،(دكراي تحريم اقتصادي دانش هسته

و2006اياالت متحده در سپتامبر اقع از زمان ماجراي تحريم اقتصادي عليه ايران را كه در

 2011تسخير سفارتخانه آمريكا در تهران شروع شده بود، براي مدت پنج سال ديگر يعني تا سال 

و اسرائيل تالش زيادي به عمل آوردند تا روسيه را در همكاري هسته.دكرتمديد اي تاكنون آمريكا

اين راكتور كه قرار بود.داي بوشهر منصرف كنن با ايران در ساخت راكتور آب سبك نيروگاه هسته

مي به بهره2003تا سال  و اسرائيل مصمم.باشيم برداري رسد ولي شاهد تأخير چند ساله آن  آمريكا

بيهست . نتيجه بودن فشارهاي سياسي، اقتصادي از اهرم نظامي عليه ايران استفاده كنند ند در صورت

آم حمله طراحي«، نويسنده مقاله»ميشل كازودفسكي« ـ اسرائيل به ايرانشده : نويسدمي» ريكا

ـ اسرائيل صورت خواهد بمباران تأسيسات هسته اي ايران به صورت عمليات مشترك نظامي آمريكا

و اسرائيل در پي شناسايي اهداف دقيق در خاك ايران سرويس. گرفت هاي اطالعاتي آمريكا

ا آنها تهديد مي كنند.باشند مي »آواكس«ستفاده از نيروي هوايي حمله به نيروگاي بوشهر با

)AWACS(ها از نوع دولفينو تجهيزات زيردريايي)Dolphin-Class Submarines (اسرائيل همراه با

اي براي اهداف مورد نظر به كار هاي هسته مجهز به كالهك)Harpoon(» هاربون«هاي موشك

مي.)Chossudovsky, 2005(گرفته خواهد شد  يل بدون چراغ سبز واشينگتن به اسرائ: گويد وي

:گويدمي» زبيگنيو برژينسكي« به نقل از گازودفسكي. طور يكجانبه عمل نخواهد كرد 

مي مي1»رات ويلر«اسرائيل همانند و آمريكا خواهد قالده آن را شل كند تا به ايران حمله ماند

و اسرائيل اين حمله را به نيابت از آمريكا انجام مي .)Chossudovsky, 2005(دهد كند

اسرائيل:مقامات رسمي اسرائيل اخطار كردنداي،ر جريان ديپلماسي پيچيده پرونده هستهد

و انگليس را ندارد)Ineptitude(»عرضگيبي«ديگر تحمل  قبل از تحقق. ديپلماسي فرانسه، آلمان

 
1.Rottweiler به معناي نوعي سگ؛ Leash و قالده به يعني سگ (Rottweiler on Leash) به معناي طناب، قالده

.گردن
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بن احمدي) (Visions»رؤياهاي« و زرقاوي عليه اسرائي نژاد، اسامه اگر.ل بايد آنها را كنترل كردالدن

اي المللي نتواند از طريق ابزار ديپلماسي فعاليت توليد بمب هسته جامعه بين2006تا پايان مارس 

لذا فعاليت جامعه. ايران را كنترل كند، هرگز دليلي براي ادامه ديپلماسي وجود نخواهد داشت

مي بين .)Krieger, 2005( گردد المللي شكست خورده تلقي

پي»محو اسرائيل از نقشه جهاني«و» جهان بدون صهيونيسم«اسرائيل در پاسخ به انديشه ، در

براي اسرائيل دستيابي ايران به بمب اتمي. است» اي ايران از نقشه جغرافيايي محو برنامه هسته«

همانند دستيابي شوروي سابق به بمب اتمي در مقابل اياالت متحده است كه موجب شكستن 

شد حصارطلبي هستهان كه.)Buchanan, 2005(اي آمريكا  انگيزه اصلي بايد اين واقعيت را پذيرفت

و احساس ناامني اين كشور است .دولت اسرائيل از برتري نظامي در منطقه به دليل ترس دائمي

و المرت در سخنراني خود در نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل در 20جورج بوش

هم گفته) 1385 شهريور29(2006سپتامبر و آن اند، ايران تنها يك گزينه بيشتر در اختيار ندارد

بوش در خطاب به مردم ايران ضمن قدرداني از تاريخ غني، فرهنگ. اي است توقف برنامه هسته

و خدمات ايران به تمدن بشريت، گفت  حاكمان ايران از منابع كشور براي تأمين مالي«: پويا

و پيگيري تسليحات هسته گسترش افراطتروريسم، مي گرايي وي.)2، 1385بوش،(»كنند اي استفاده

و اگر ايران به تعهدات بين«: قبالً در خطاب به مردم ايران گفته بود المللي خود احترام بگذارد

ليو.)The White House, 2002(» بردباري پيشه گيرد، دوست بهتر از اياالت متحده نخواهد داشت

بد«رسد براي دولت آمريكا به نظر مي براساس منافع ملي اين كشور تعريف» دوست خوب يا

و يا دشمن دائم وجود ندارد بلكه منافع دائمي حائز اهميت است. شود مي .براي آمريكا دوست دائم

و اسرائيل براي تحقق منافع مشترك خود در توقف برنامه هسته اب آمريكا زار اي ايران از هرگونه

و جنگ تبليغاتي استفاده  دند ولي تاكنون به هدف خود نايلكرسياسي، اقتصادي، تهديدهاي نظامي

مي. نيامدند هم به نظر و بين اكنون دو دولت درصدد ايجاد اجماع منطقه رسد المللي عليه برنامه اي

مي هسته  با طراحي يك بازي متحدان استراتژيك.)Camelia Entekhabi Fard, 2007(باشند اي ايران

رواني عليه ايران به دنبال آن هستند كه مقامات ايراني در يك وضعيت عدم تعادل تصميم به

اي ايران را تحقق اي نمايند تا اينكه از اين طريق سياست برچيدن برنامه هسته رهاسازي برنامه هسته

د«و» اصل خودياري« در حاليكه جمهوري اسالمي بر اساس. بخشند و نيز استناد» فاع از خوداصل

اي » 4NPTبند« به رادانش صلح آميز هسته داند كه با ادبيات مي خودحقوق مصرحهاز خود

و جلوگيري از به نظر مي رسد. دارد سازگاري كامال منطق روابط بين الملل نيزنظريه نئورئاليسم

و فناوري مطرح جهان  . ايده آليستي شباهت دارديافترهيك بيشتر به دستيابي يك ملت به دانش

و30قفل در صدد شكستن» سياست تغيير« چه باراك اوباما با طرحگر بي ثمر سال مبارزه  تقابل

و ايران جمهوري اسالميبا . دارديفاصله زياد» تغيير رفتارها« است اما با سياست اعمالي
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 نتيجه
و اسرا در اين. امنيتي است-ييل روابط نظامي يكي از ابعاد اتحاد ميان اياالت متحده آمريكا

امنيتي يعنـي مبـارزه بـا سـالح هـاي كـشتار-پژوهش تنها به يكي از متغييرهاي روابط نظامي 

و اسـراييل اسـتفاده از نظريـه. جمعي پرداخته ايم  به فرد ميان آمريكا در بررسي روابط منحصر

به ويژه ديدگاه كنث والتز حائز اهميت است  هاير اساس ديدگاه كنث والتز رژيمب. نئورئاليسم

به قدرت  در نظام بين الملل همه كنشگران سياسي ملـي.ندهستبين المللي امنيت كامال وابسته

مي كنند   وي برخالف اسـكات سـيگن بـر ايـن.براي به حداكثر رساندن قدرت خويش تالش

و امنيت بين المللي بازدارندگي كه بهترين ابزار براي صلح ميـان. هسته اي اسـت عقيده است

و ثبات رابطه مستقيم وجود دارد  بهترين گواه بـراي اثبـات ايـن. گسترش سالح هاي هسته اي

 نظير كره شـمالي ها در عصر هسته اي حاضر دسترسي دولت. موضوع دوران جنگ سرد است 

به دليل منطق بازدارندگي آن در عمل به سالح هاي هسته اي  بر خالف سـالح هـاي-و عراق

مي شود-تعارفم به كارگيري اين سالح ها كه رهبران اين دولت ها به اين منطق. مانع از چرا

به كارگيري سالح هاي كشتار جمعي موج  كه از نظـر.ب پايان حكومت آنها خواهد شد واقفند

ها  و تهديدآميزترنـد تـا نئورئاليست  قدرت هـاي ديـرين بـراي نظـام بـين الملـل خطرآفـرين

ب و كشورهاي كوچك؛ راي نمونه آمريكا به بهانه وجود سالح هـاي هـسته اي در عـراق صـلح

به مخاطره انداخته است  . امنيت بين المللي را

تسليحات كشتار جمعي قابليت بر جاي گذاشتن تلفات انساني در مقياس بسيار گـسترده را

ب  و امحاي جمعي آن . االتر اسـت خواهد داشت كه در اين ميان سالح هسته اي قابليت تخريبي

. ده اسـت كـر در طول تاريخ آمريكا به عنوان يكي از قدرت هاي بـزرگ از ايـن ابـزار اسـتفاده

و كاهش تد  نـشده اسـت بلكـه بـرآننه تنها موجب كـاهش ريجي تسليحات مذاكرات كنترل

.كميت وكيفيت سالح هاي كشتار جمعي نيز افزوده است

اي،بنابراين به پرسش مطرح شده در ن پژوهش الزم بـه ذكـر اسـت، از ابتـداي براي پاسخ

و هـاي اجـراي سياسـت تأسيس دولت اسراييل، اياالت متحده آمريكـا بـه داليـل اسـتراتژيك

.تده اسـ كـر برقرار اي اي قابل مالحظه خاورميانه با اين دولت روابط هسته درازمدت خود در 

و اسـراييل عليـه دولـت هـاي خاورميآ» موازنه تهديد«استراتژي انـه تـاكنون تركيبـي از مريكا

و تهاجمي بوده است  به ويـژه پـس از حادثـه. بازدارندگي سـپتامبر11پس از پايان جنگ سرد

و ســالح2001  هــاي كــشتار جمعــي در خاورميانــه در كــانون، اهميــت مبــارزه بــا تروريــسم

و اسراييل قرار گرفته است همكاري گ. هاي استراتژيك آمريكا رچـه از نظر متحدان اسـتراتژيك

موجـب اي با تروريسم هاي هسته اين دو موضوع مسائل جديدي نيستند، اما همراه شدن سالح 

كه براي منافع ملي متحدان» ابر تروريسم«ظهور  . بـود خطرآفرين خواهد استراتژيك شده است
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به هجوم فراگير موضوعيت از نظر دولتمردان اسراييل، تهديدهاي سابق عليه اين دولت موسوم

منشاء اصلي تهديد عليـه ايـن دولـت هـم اكنـون زرادخانـه هـاي. از دست داده است خود را 

و حلقـه تسليحات هسته اي است كه در اختيار دولت هاي ناهمـسويي قـرار دارد كـه در   دوم

و اسراييل قراردادهاي مختلف همكاري هـاي. سوم تل آويو قرار دارند بر همين اساس آمريكا

و قر  و فرا منطقه اي امـضاء استراتژيك دفاعي مشترك و ضد بالستيك منطقه اي ارداد هسته اي

.دندكر

 كشور ديگر داراي موشـك هـاي28 عالوه بر پنج كشور بزرگ اتمي جهان، حدود،امروزه

مي باشند كه خ18بالستيك  چندين بـار از اورميانه واقع شده اند كه تاكنون كشور آن در منطقه

و اسراييل استفاده سالح هاي كشتار جمعي خود عليه آم متحـدان اسـتراتژيك. كـرده انـد ريكا

و عـراق تا كنون برخي از اين تهديدها از سوي كشورهايي نظير عربستان سعودي، ليبي، سوريه

با  و حمله نظامي تا حدودي رفع را انددهكراستفاده از ابزارهاي ديپلماتيك، فشارهاي اقتصادي

و ايران با چالش جديخصوصاما در  . روبرو شده اند عراق

و اسراييل در زمان حكومت پادشـاهي در عـراق ، مـشكلي بـا ايـن)1958(اياالت متحده

به عنوان يك كشور تهديد كننـده كشور نداشتند، اما پس از سقوط نظام پادشاهي، اين كشور را

مي كردند   توسـط1981انهدام تاسيسات هسته اي اوزيراك عـراق در ژوئـن. منافع خود تلقي

كه با چراغ سبز آمريكا گرفت، موجب گرديد دولـت عـراق برنامـه انجام حمله هوايي اسراييل

و تكثيـر تـسليحات غيـر متعـارف  به توليـد و هسته اي خود را در سراسر كشور پراكنده سازد

به انتقام گسترده موشك هاي هسته اي تهديـد. بپردازد و تل آويو را .دكـر اين كشور نيويورك

د  فروند موشـك بـه اسـراييل39 هنگام عقب نشيني از خاك كويت1991ر جنگ دولت عراق

مي توانست حامل كالهك شيميايي باشدكرشليك اين موشك ها در زمان جنـگ عـراق.د كه

 سـپتامبر11پـس از حادثـه. عليه ايران توسط غربي ها در اختيار دولت عراق قرار گرفتـه بـود 

و اسراييل هماهنگ 2001 به وجود ميان آمريكا به عراق ي استراتژيك ويژه اطالعاتي براي حمله

بنابراين از ميان كشور هاي دوست آمريكا در منطقه خاورميانه تنها اسـراييل بـود كـه. آمده بود

به عمل آورده است  در. براي براندازي يك قدرت منطقه اي بيشترين همكاري را با متحد خود

بر چيده شـد امـا نـه تنهـا» محور شرارت«به اصطالح يكي از متهمان» حمله پيش دستانه«اين

و امنيت منطقه اي نيز به مخاطره افتاده است  سالح هسته اي در اين كشور پيدا نشد بلكه صلح

كه اين نا امني همچنان ادامه دارد . به گونه اي

و اسـراييل رو ابـط در ايران نيز تا زماني كه نظام پادشاهي در اين كشور حاكم بـود آمريكـا

و اتحادگونه با اين دولـت غيـر دموكراسـي برقـرار  امـا بـا تـشكيل نظـام. دنـدكربسيار حسنه

جمهوري اسالمي تقابل استراتژي تجديد نظر طلبانه ايران بـا اسـتراتژي حفـظ وضـع موجـود 
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و اسراييل موجب اختالف در زمـان پهلـوي فعاليـت. متحدان سـابق شـده اسـت مثلث آمريكا

ت هسته نه  در دستيابي ايران به سـالح هـسته حتينها با حمايت آمريكا شروع شده بود اي ايران

به ماده. تمايل داشتند نيزاي به»NPT«4جمهوري اسالمي ايران با استناد »CTBT«و پيوستن

و ساير كنوانسيون هاي بين المللي فعاليت هسته اي خود را صـلح آميـز اعـالم مـي كنـد ولـي

ه و اسراييل با دن ساير كشورهاي اروپايي در تيم خود ايـران را بـه دسـتيابي بـهكرمراه آمريكا

و تاكنون قطعنامه سالح مي كنند هاي مختلف عليه جمهوري اسالمي صـادر هاي هسته اي متهم

و برنامه تسليحات هـسته اي ايـران بـه. انددهكر از نظر مقامات اسراييلي موشك هاي بالستيك

و تهديد  بـه نظـر مـي رسـد متحـدان. منافع آمريكـا طراحـي شـده اسـت منظور محو اسراييل

مي  كنند در صورت دستيابي ايران به سالح هسته اي آن را دراختيـار جنـبش استراتژيك تصور

و جهاد اسالمي قرار خواهد داد، لذا جنگ   روزه لبنـان را مـي33هاي حزب اهللا لبنان، حماس

ازح توان نوعي آزمون راستي آزمايي سالح هسته اي زب اهللا مورد ارزيابي قـرار داد، چـرا كـه

نظر متحدان استراتژيك چند بمب هسته اي دولت هاي متخاصم بسيار خطر ناك تر از انبـوهي

تاكر آنها تالش. است هاي دوست اي دولت هاي هسته از بمب  در تصميمات فنـي شـوراي دند

و موضـوعلالمبينحكام آژانس   هـسته اي ايـران را بـا يـك لي انرژي هسته اي تاثير بگذارنـد

در. رويكرد سياسي به شوراي امنيت سازمان ملـل متحـد ارجـاع نماينـد متحـدان اسـتراتژيك

تالش نمودند تا شـركاي تجـاري ايـران را بـه قطـع سـرمايه اي ايران ضدهسته همكاري هاي 

و سـاير مبـادالت تجـاري  و گـازي و عدم همكاري با اين كشور در بخش هاي نفتـي گذاري

مقامات اسراييلي با شيوه افراط گرايانه تر از آمريكا براي متوقف نمـودن برنامـه. رقيب نمايندت

مي هاي هسته  وكاي ايران كوشش  تحت هيچ شرايطي ايران هـسته اي را تحمـل مدعي اند نند

.نخواهد كرد

و دانش هسته  به اي ايران گرچه متحدان استراتژيك براي جلو گيري از غني سازي اورانيوم

به ويژه تهديدات نظامي متوسل شده اند ولي و شوراي امنيت، تحريم اقتصادي، جنگ تبليغاتي

 قدرت سخت افزاري نئورئاليـسم21در روابط بين الملل قرن. تاكنون اين هدف محقق نگرديد 

يكي از عوامل مهم عدم اجراي فاز سوم دكتـرين بـوش. ده استكرهنوز جايگاه خود را حفظ

و در خاورمي  و برتري نظامي به دليل توانمندي  نيز روحيه از خود گذشـتگي نيـروي انـساني انه

مي ايران و. شود ارزيابي جمهوري اسالمي با قرار گرفتن در جزيره بي ثبات منطقـه خاورميانـه

و فرا مرزي نـامطمئن كـه بـسياري از آنهـا خـود داراي تـسليحات  دارا بودن همسايگان مرزي

ن  و كشتار جمعي هستند و حضور گسترده آمريكا در منطقـه ظير روسيه، هند، پاكستان، اسراييل

و يا پايبندي آنها به مقررات و بـه آژانس بـين عدم عضويت كـارگيري اسـتاندارد المللـي اتمـي

اي، دستيابي ايران را به توانمندي بازدارندگي براي حفظ امنيت ملـي هاي هسته دوگانه با قدرت 
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 الملـل نيـز كـامالً بـين حاكم بـر نظـام اين رويكرد با واقعيت منطق. ايدنمو اصل بقا توجيه مي

هـاي كـشتار جمعـي بدين ترتيب اهداف متحدان استراتژيك در مبارزه با سالح. سازگاري دارد

مي  و اسـرائيل در خاورميانـه، در منطقه خاورميانه را توان حفـظ برتـري بازدارنـدگي آمريكـا

هاي اي در منطقه، كاهش قدرت مانور دولته تسليحات هسته جلوگيري از طرح دومينوي اشاع 

و تـسلط بـر  و نيز بسط هژموني و آمريكا،  منطقـه خاورميانـه انـرژي چالشگر در برابر اسرائيل

.دكرارزيابي
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