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  خبرنامه شورای امريکاييان و ايرانيان

  35شماره | سال دوم  | 2005 نوامبر
 

 1آمريکا در دام خودساخته
 

احمدیهوشنگ امير  
 
 

 زير فشار گذاشته و روز   به طور پيروزمندانه ای اش سپتامبر تاکنون آمريکا پيوسته ايران را بر سر مسئله هسته ای11از 
بحران  افزوده است به طوری که ممکن است به زودی سازمان ملل متحد نيز درگير فشار به روز بر ابعاد بين المللی اين

با اين حال روشن نيست که آمريکا در نهايت در اين ميان به موفقيتی دست يابد مگرآنکه در مرحله ای .  شودهسته ای ايران
کا عليه ايران درگيری فاجعه باری خواهد بود که برآيند منطقی اقدامات آمري.  ماجرا خاتمه دهدبهکه به سود اين کشور است 

  . با منافع و حيثيت آمريکا تعارض خواهد داشت
 
در گذشته ای نه چندان دور، آمريکا در جنگ هايی پيروز شده که نتايج مثبتی برای مردم اين کشور نداشته است، چراکه اين 

جنگ سرد و جنگ عليه صدام حسين را می توان به . کشور نتوانسته است در زمانی مناسب به درگيری خود پايان دهد
از دست داد و در مورد اخير نيز پيروزی به بيش رل خود را بر متحدان غرعنوان مثال ذکر کرد که در اولی آمريکا کنت
  . باشدمورد ايران می تواند برای منافع و حيثيت آمريکا از اين نيز زيانبارتر. لطمات و خسارات و غارت و چپاول انجاميد

 
.  سپتامبر اتفاق افتاد11نقطه عطف در اقدامات آمريکا عليه ايران جنگ در افغانستان و عراق بود که به دنبال واقعه 

 نسبت به 1979 جمهوری اسالمی شد که از آغاز پيدايش خود در سال  رهبرانپيروزی های اوليه آمريکا مايه نگرانی جدی
نوبت بعدی "چند ماهی پس از سقوط بغداد نيز شعار . ند اسالمی بدگمان بودطرحی آمريکايی در جهت براندازی نظام

 . و نگرانی ايران را دو چندان کرداست در محافل نو محافظه کاران بر سر زبانها افتاد" ايران
 

د از تهران دچار وحشت شد و در حرکتی شتاب زده موافقت کرد که به بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی اجازه ده
بريتانيا، فرانسه و (ايران همچنين به مذاکره با سه کشور عضو اتحاديه اروپا . تأسيسات هسته ای اين کشور بازديد کنند

هسته ای ميان انرژی  به خوبی می دانستند که وارد کردن اروپا در دعوای ايرانروی آورد در حالی که سران ) آلمان
کرد که  خود را در پس آن پنهان کند و فکرتهران حفاظی را جستجو می کرد تا . آمريکا و ايران چندان موضوعيتی ندارد

  . اتمی و اتحاديه  اروپا چنين حفاظی را در اختيارش می گذارند انرژیآژانس
 

 اما. بی ترديد بروز جنگ ميان ايران و آمريکا را به تأخير انداخت در آژانس و با اروپاييان معامالت انجام شدهگفتگوها و 
و خارجی از جمله  های داخلی ه بدبياری های دولت بوش در زمينن را در اين ميان حفظ کردايرا بيش از پيش نچه آ

 ،رغم اين بدبياری هاب. بود مسئله عراقرسوائی های سياسی و مالی برخی از نزديکان جورج بوش، طوفانهای ويرانگر،  و 
و خود  ، بی عملی، و سکوت، با ادامه يافتن جريانات کنونی، AIC Update, No. 37(2 (اموشته  نۀ ديگریچنانکه در مقال

  . ميان ايران و آمريکا کماکان وجود دارد نظامیمال برخوردما، احتفريبی 

                                                 
 خبرنامه شورای امريکاييان و 35 می باشد که در شماره The US Could Fall in the Trap It Has Set for Iran" !"مقالۀ اين مقاله ترجمۀ   1

  :برای خواندن مقاله به زبان انگليسی به آدرس ذيل مراجعه نماييد.  منتشر شده است2005ايرانيان در نوامبر 
http://www.american-iranian.org/pubs/articles/IranandAmericanTrappingDiplomacy11-17-05.pdf 

  :ماييدآدرس ذيل مراجعه ن  بهAIC Update برای مرور شماره های قبلی  2
http://www.american-iranian.org/home.php?mains=4&subs=28 
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بسيار . ين جاستفقيت آميز آمريکا را در قبال ايران در حال حاظر تهديد می کند در هموماتيک مخطری که بازی ديپل

ت خود را عليه ايران فراسوی ر ديگر نتواند در نقطه ای مناسب به اين بازی خاتمه دهد و اقدامامل است که آمريکا باتحم
اگر چنين واقعه ای ُرخ دهد، ايران ويران خواهد شد، . ماسی تا پيروزی کامل به صورت جنگ يا تغيير رژيم دنبال کندديپل

  .داما آمريکا نيز در نهايت پيروزمند از کارزار بيرون نخواهد آم
 

 چنين حکم می کند که پايان اين بازی  به مرحله ای اندن ايران به يک انزومنطق پيشرفت اقدامات آمريکا در جهت را
آمريکا برنامه های هسته ای ايران را از يک مسئله دوجانبه به صورت بحرانی بين المللی در . نجامد اماسی بی ديپلفراسوی

د کشاندن مسئله ايران به سازمان ملل متحد و برقراری تحريم های چندجانبه و به  چنين اقدامی می توانپيامد. آورده است
اين روند را می توان در چندين . دنبال آن حمالت ضربتی عليه اين کشور باشد که به يک جنگ تمام عيار خواهد انجاميد

  :مرحله  به شرح زير خالصه کرد
 

ر، بهترين کاری که آمريکا می توانست انجام دهد انتقاد از برنامه های  سپتامب11 در سال های پيش از واقعه :مرحله نخست
با ايران بود و در " سازندهانتقادی و گفتگوهای "در اين زمان، اروپا درگير . هسته ای ايران در يک چهارچوب دوجانبه بود

 شمالی سرگرم فروختن فن آوری اين گفتگوها بر مسئله حقوق بشر تأکيد داشت، در حالی که چين، روسيه، پاکستان و کره
ايران ای آمريکا موفق نشد که نگرانی خود در قبال برنامه های هسته در اين دوران . های هسته ای ويژه ای به ايران بودند
  .را در سطحی جهانی مطرح سازد

 
  بهبی درنگ بر آن شد کهآمريکا .  سپتامبر و اشغال افغانستان و عراق وضعيت را به کلی تغيير داد11 واقعه :مرحله دوم

دو عامل به سود آمريکا در اين ميان عمل می .  سر برنامه هسته ای ابعادی بين المللی ببخشده خود با ايرانمسئله دوجانب
 کشمکش وحشت ايران از حلمه قريب الوقوع آمريکا، و ترس اروپا از اينکه اختالف مواضع با آمريکا بر سر عراق به: کرد

  . اروپا ضمنا نمی خواست که ايران نيز عراق شود .نجامد ایدر اتحاد غرب ب
 

 های آمريکايی يک طرح استراتژيک را برای به دام ايران و نگرانی اروپا سياستمداران بر مبنای اين ترس :مرحله سوم
 را در ید ايرانلّب مطلب اين استراتژی اين بود که اتحاديه اروپا رهبری تالش های ض. انداختن ايران پايه ريزی کردند

روی آورد تا ) آلمان، فرانسه و بريتانيا( تروئيکا ه سه کشور بزرگ اروپايی موسوم به آمريکا ب برای اين منظور. گيرددست
 اين پيشنهاد را "دور کردن ايران از زير ديده بانی آمريکا" و برایاروپا با کمال مسرت . ذيرند را بپمهم امرمسئوليت اين 

  . آمريکا دچار سؤتفاهم شده بودندنسبت به نيتکشورهای اروپايی ه متاسفان. پذيرفت
  

از يک سو تنش ميان خود با اتحاديه اروپا را کاهش می داد و از سوی ديگر ! آمريکا با يک تير دو هدف را نشانه رفته بود
وپا شکست خواهد خورد،  ار ومی دانست که مذاکرات ايرانآمريکا ! آورد اروپا را به صورت دشمنی برای ايران در می

هاجم ترس از ت: ايرانيان به دو دليل به دام آمريکا افتادند. چرا که شکست يا پيروزی اين مذاکرات بسته به خود آمريکا بود
عراق و شکالت امريکا در  مايرانی ها.  اعتقاد آنها مبنی براينکه می توانند شکافی ميان آمريکا و اروپا ايجاد کنندآمريکا و
  .را پيش بينی نکرده بودنددر قبال تکنولوژی هسته ای ايران سخت اروپا موضع 

 
 را حساسی اطالعات وه پشت صحنه رفت  به دنبال شروع مذاکرات ايران با سه کشور اروپايی، آمريکا ب:مرحله چهارم

همان حال، آمريکا چنين در . شتدر اختيار طرف اروپايی گذادر مقاطع حساس مذاکرات درباره برنامه های هسته ای ايران 
 ايران بلکه نيات و مقاصد اين کشور است و می  هسته ایاستدالل می کرد که آنچه اهميت دارد نه واقعيت برنامه های

کوشيد که اروپائيان را متقاعد سازد مذاکره با ايران اتالف وقت است و هرچه زودتر پرونده اين کشور بايد در اختيار 
  .سازمان ملل گذاشته شود

 
آمريکا همچنين موفق شد آژانس بين المللی انرژی اتمی را ترغيب کند تا ايران را وادار سازد بازرسان اين آژانس را 

 بيشتری اجازه ورود می اما ايران هرچه در مورد برنامه های هسته ای خود گشاده ترعمل می کرد، و به بازرسان. بپذيرد
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ی اروپايی بيشتر دامن زده می شد و به تقاضا برای بازرسی ها و اطالعات بيشتر بدگمانی دولت ها همان اندازه به  به،داد
ه اجرا  آنرا حتی قبل از تصويب مجلس شورای اسالمی بايران همچنين پروتکل الحاقی را پذيرفت و. افزوده می گرديد

تغييری در جهت باز هم اما  .بودگذاشت که بر مبنای آن بازرسی های سرزده از تأسيسات هسته ای اين کشور مجاز می 
  .بهبودی اوضاع حاصل نگرديد

  
به دنبال حصول اطمينان از اينکه شکاف غيرقابل ترميمی در ميان طرفين ايرانی و اروپايی ايجاد شده است، : مرحله پنجم

اروپا برای دادن آمريکا استراتژی خود را از مانع تراشی بر سر راه مذاکرات به تسهيل اين مذاکرات از طريق پيوستن به 
 روابط عمومی آمريکا را دنبال می کرد و می خواست که  هدفاين سياست. امتيازات بی معنای اقتصادی به ايران تغيير داد

مذاکراتشان  فراسوی اروپايی ها و آمريکا در اين مرحله به چيزی. تقصير شکست نهايی مذاکرات را به گردن ايران بيندازد
  . می نگريستبا ايران

 
ماسی آمريکا روپا با شکست مواجه گرديد و ديپل ا و مذاکرات ايرانهمانطور که امريکا برنامه ريزی کرده بود :مرحله ششم

آمريکا به پيروزی . شروع کرد  خود رایايرانکارزار ضد نيز اروپا . تقصير اين شکست را به گردن ايران انداخت
 و برنامه های هسته قرار گرفته بود، در مقابل ايران يتانيابرمخصوصا پا، ارو: چشمگيری در مقابله با ايران دست يافته بود

  .اين نگرانی ديگر فقط از آن آمريکا و اسرائيل نبود. ای ايران به صورت يک نگرانی  فراگير بين المللی درآمده بود
 

 شورای حکام آژانس پرداخت  نزديک شدن به اعضایه ب،تحکيم اين پيروزیمرحله، با هدف  آمريکا در اين :مرحله هفتم
در ماه ضد ايرانی در مقابل چشمان ايران اين رأی گيری . که قطعنامه و رأی عدم اعتماد اين شورا عليه ايران حاصل آن بود

شورای حکام اقدامات ايران را در زمينه تعهدات ايمنی ناکافی تشخيص داد و تهديد کرد .   به عمل آمد2005سال سپتامبر 
عمال (اين کشور را در اختيار شورای امنيت سازمان ملل قرار خواهد داد مگرآنکه ايران به قبول شرايطی سخت که پرونده 
 .)AIC Update, No. 36مراجعه شود به مقاله من درباره قطعنامه در (در کوتاه مدت تن دهد) استعماری

  
ه قطعنامه آژانس ايران را در تله ای  قرارداد. ودراه برای بردن ايران به شورای امنيت هموار شده ب ناکنو :مرحله هشتم

با گذشت  را که ايرانی در قطعنامه چيده شده بود به طور مشخص، شرايط.  که به آسانی نمی توانست از آن بيرون آيدبود
.  ود اوستبدين ترتيب، آمريکا ديگر نيازی به شتاب و عجله نداشت و می دانست  که گذشت زمان به س. براندزمان به انزوا 

، آمريکا سياست صبر و انتظار را در جهت  )AIC Update, No. 36 (با اين درک، چنانکه من در جای ديگری نوشته ام
  .منزوی کردن هرچه بيشتر ايران در پيش گرفت

 
به دريا نواداشتن بريتا: حرکت موازی تکميل کرددو ماسی صبر و انتظار خود را با  آمريکا ديپلدر اين مرحله: مرحله نهم

دست زدن به يک اقدام نظامی " اسرائيل به دميدن در شيپور نياز به واداشتن عليه ايران و سياسیراه انداختن يک جنگ 
 به شکلی که اکنون تونی بلر از طرف جورج بوش و اسرائيل بريتانيا و اسرائيل پذيرفتنداين وظايف را . عليه ايران" فوری

ويی مستقيم با ايران آمادگی  دولت بوش، که در اين زمان برای رويار.يلد حرف می زننداز طرف ديک چينی و دانلد رامسف
 کمک به يک کشور برای "،يا ايران و اسرائيلو  در صورت رخ دادن کشمکشی بين ايران و بريتانيا دمی توان، ردندا

  .دست به اقدام بزند" دوست
 

 یی بيشتراآر ه شورای امنيت چشم دوخته است، و برای اين منظور بهآمريکا اکنون به کشاندن پرونده ايران ب: مرحله دهم
نزديکی موفقيت آميز با روسيه، .  احتياج دارد از آن خود کند آژانس ضد ايرانی قطعنامه آنچه توانسته بود برای تصويباز

 اين موفقيت در رسيدن بهچين، هند و ديگر کشورهايی که در قبال اين مسئله هنوز موضع مشخصی اتخاذ نکرده اند، کليد 
خام کردن کشورهای بی :  به طريق ديگری نيز تقويت می شود امريکاماسی صبر و انتظار، ديپلدليلبدين . منظور است

تکذيب از سوی  وييدطرف با  دادن پيشنهاد های نامشخصی به ايران از طريق روزنامه ها و آنگاه دست زدن به يک بازی تأ
اد مذاکره سه جانبه بين روسيه، اروپا و ايران، و هم چنين پيشنهاد مذاکره ايران با امريکا بر سر پيشنه!  امريکايیمقامات

  .مسائل عراق از اين نوع حرکت ها هستند
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گزارش داد که روز بعد وزير امور خارجه " پيشنهاد روسيه" بنام  چندی پيش نيويورک تايمز يکی از اين گونه پيشنهادها را
 پيشنهاد مشترکی از سوی اروپا و آمريکا به ،بنا بر گزارش اين روزنامه.  آن را تکذيب کرد، رايسندوليزا کا خانم،آمريکا

به صورت کيک زرد درآورد و تبديل به کشور ايران  داده شده داير بر اينکه ايران مجاز خواهد بود اورانيوم را در داخل 
 تأمين سوخت نيروگاه های هسته ای خود با شرکت روسيه و در گاز کند، مشروط بر آنکه عمليات غنی سازی آن را برای

 روسيه و آژانس بين المللی انرژی هسته ای درباره چنين پيشنهادی ،اروپااين درحالی است که . خاک آن کشور انجام دهد
 .)AIC Update, No. 36مراجعه شود به مقاله من درباره سياست چند وجهی امريکا در (سکوت کرده بودند

 
بين که   موفقيت خود در برابر ايران چنان شادمان است و درباره اقدامات احتمالی خود درآينده چنان خوشآمريکا از بابت

جدايی بين ايران و روسيه  و بد نام کردن ايران در عراق دو  .د های خود را در همين جا متوقف کنبعيد می نمايد تالش
های خود خواهد کوشيد که پای ايران را به شورای امنيت سازمان ملل بکشاند،  با طرح امريکا .حرکت بعدی امريکا هستند

 و تحريم ها" ديپلماسی"را در صورت شکست " توسل به زور"تحريم های چندجانبه ای را در مورد ايران برقرار سازد، و 
موقت امريکا ی تواند به پيروزی اين نبردی دشوار اما نبردی است که م. در قطعنامه های سازمان ملل عليه ايران بگنجاند

  .نجامد و آمريکا مصمم به پيروز شدن در اين نبرد است ابی
 

، بعيد است که به صورت عراقی  آيد قطعنامه های آن گرفتارچنبرۀبرده شود تا در شورای امنيت به ايران وقتی با اين حال،
 و راه   راه به جايی نبرد تحريم های شورای امنيتدر نظر آوريد که اين احتمال را. ديگر در ابعادی بزرگتر درنيايد

 و ايران نيز از سر لجاجت با امريکا مصرانه تر به غنی سازی ادامه داده و به پيشرفتهای ديگری  مسدود گرددديپلماسی
ان در مقام پاسخ  اير!)اسرائيل يا بريتانيا(  از طريق دوستان اقدام بعدی آمريکا چه خواهد بود؟ به کار بردن زور. نائل آيد 

 از آنکه بتوان در جهت مهار آن کاری  کرد، سراسر منطقه امريکا را وارد ميدان کرده و پيشاين  کشمکش  و آمدخواهد بر 
 از چاه های نفت، گروه های تروريستی، راديکال های اسالمی، و رژيم های بی مملو که ، منطقه ایرا فرا خواهد گرفت

  .ثبات است
 

ايستادن در آستانه شورای امنيت و : ه امريکا در منطقه در مرداب ديگری فرو نرود بديل ديگری وجود داردالبته برای آنک
.  از پذيرش آن سرباز زند به داليل ملی و بين المللیدن نتوان رهبران اسالمیپيشنهاد معامله ای آبرومندانه به ايران آنچنانکه
 دولت .خواهد بودنيز  امريکار جهت امنيت و منافع ملی  دمسلما گزينه ين ااگر آمريکا در پی تغيير رژيم و جنگ نباشد،

 مذاکره مستقيم .بوش بايد بنا به ضرورت در پی يافتن راه حل مصالحه آميزی بر آيد که به سود همه طرفهای درگير باشد
    . باشدايران و امريکا از مهمترين اين گزينه هاست، و شايد تنها گزينه مانده و موثر سوای جنگ

 
----------------- 

و ايرانيان  امريكائيان هوشنگ اميراحمدی پروفسور و رئيس مرآز مطالعات خاورميانه دانشگاه راتگرز و رئيس شورای
  com.amirahmadi.www , com.amirahmadi@ghooshan  .است

 
 
 
 
 
 
 


