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  خبرنامه شورای امريکاييان و ايرانيان

  31شماره | سال دوم  | 2005 سپتامبر
  

 1 مستقيم بين ايران و امريکافرصتی برای مذاکره: قطعنامه شورای حکام
 

  هوشنگ اميراحمدی
  
  

ی ایران ، شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی قطعنامه ای را درباره برنامه های هسته ا2005 دسامبر سال 24در 
ایران را اعالم می دارد و از ) تی. پی. ان(این قطعنامه عدم پایبندی ایران به پيمان منع گسترش سالح های اتمی . منتشر کرد

می خواهد که در جهت جلب رضایت شورا تغيير روش دهد و یا آنکه منتظر رویارویی با شورای امنيت سازمان ملل متحد 
چه قطعنامه برای ضرب العجل خود تاریخ مشخصی را تعيين نکرده است، از متن آن اینطور  اگر.و اقدامات شدیدتر آن باشد

ضمنا تهدید قطعنامه به . استنباط می شود که ایران تنها چند ماهی فرصت خواهد داشت تا به تقاضاهای آن جواب مثبت بدهد
اروپا در نظر دارد در آینده نزدیک ایران را رسما ارجاع ایران به شورای امنيت تلویحا بدین معنا است که ائتالف امریکا و 

  .متهم به بمب سازی کند
  

 عضو 12آرای .  عضو رأی مثبت و تنها یک عضو رأی منفی به این قطعنامه داده بودند22 عضو شورای حکام، 35از 
، که خود تاکنون پيمان منع از این ميان بيش از همه، رأی هندوستان. دیگر، شامل روسيه، چين و آفریقای جنوبی، ممتنع بود

کنون آن  سنت شورای حکام تا.  کننده بودانه و نااميدگسترش سالح های اتمی را امضا نکرده است، برای ایران غافلگير
. نظر صادر کندمخالف که بر مبنای اجماع اعضای خود بر یک و بوده که قطعنامه های خود را نه بر نسبت آرای موافق 

دهد یک رأی گيری يدن به یک موضع مشترک، ائتالف اروپا و آمریکا شورا را ناچار ساخت که تن به  نرسبعلتاین بار و 
 هم شورا بعدیين به نظر می رسد که در نوبت قدر مسلم چن.  در آینده خواهد بودآن به معنای کاستن اقتدار و کارایی که

مان اگرچه ممکن است  ترکيب اعضای شورا به نفع در آن ز. بدون اجماعی در ميان اعضا رای خود را صادر خواهد کرد
 ایران اگرنه محال که ه نفعایران اندکی تغيير کرده باشد، اما قطعنامۀ صادره جلب رضایت  اکثریت اعضای شورا را ب

  .مشکل می سازد
  

ابقی مسائل خود با  ائتالف اروپا و آمریکا مایل به دادن فرصتی به ایران برای حل م اینگونه پيداست که قطعنامهازمتن
است که این سند چنان تنظيم و طراحی شده  از آن  افزون براین، زبان به کار رفته در متن قطعنامه حاکی.آژانس نبوده است
این تمهيد کارساز . اقی نماند ب گرفتار شدن در چنبره اقدامات آننيت و جز رفتن به شورای امراه دیگریکه برای ایران 

مبنی بر غنی سازی اورانيوم  دولتی تندرو بر سر کار آمده که حاضر به هيچ تخفيفی در موضع خود چراکه در تهران است
دیرزمانی است که .  استغير سازشکارانهنيست و سخنان رئيس جمهوری ایران نيز در سازمان ملل مؤید همين موضع 

 ضوع نه به دليل محدود بودنل بکشاند و این موآمریکا اميدوار است کار پرونده اتمی ایران را به شورای امنيت سازمان مل
ی ، بلکه به علت آن است که سازمان ملل می تواند تحریم ها انرژی هسته ای ایرانبا مسئلهدر برخورد  آژانس اختيارات
  . و نيز کاربرد نيروی نظامی را عليه ایران اجازه دهدهمه جانبه

                                                 
  مقالۀاین مقاله ترجمۀ  1
 ""The IAEA’s Resolution Provides a New Window of Opportunity for Direct US-Iran Negotiations 

برای خواندن مقاله به زبان انگليسی به آدرس .  منتشر شده است2005 خبرنامه شورای امریکایيان و ایرانيان در سپتامبر 31 می باشد که در شماره 
  :ذیل مراجعه نمایيد

http://www.american-iranian.org/pubs/articles/Nuclear%20Resolution09-29-05.pdf 
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پيشرفت های " دستيابی به تکنولوژی هسته ای صلح آميز و رای ایران ب"حق مسلم"مبنی بر به دنبال سخنانی مداهنه آميز 

  و تخطی های شدهموارد متعدد نقض"قطعنامه بر " ، تصحيح نقض های صورت گرفته از طرف ایران"در زمينه " مطلوب
ه می کند، و اشار)" تی، پی ان،( به پيمان منع گسترش سالح های هسته ای شدر قبال تعهداتتوسط ایران صورت گرفته 

سابقه پنهان کاری ایران در زمينه فعاليت "قطعنامه همچنين .  پایبند نبوده استوراعالم می دارد که این کشور به پيمان مذک
دامن " به عدم اطمينان در مورد هدف صرفا صلح آميز این برنامه ها"را خاطرنشان می سازد که "  آن کشورهای هسته ای

ا موجب گردیده که حل و رفع آنها در حوزه اختيارات شورای امنيت است که مسئوليت تأمين صلح نهایتا ابهاماتی ر"زده و 
قدرت و صالحيت آژانس در پی گيری و اثبات فعاليت هایی که احتماال "از آنجائيکه " .و امنيت بين المللی را بر عهده دارد

ای امنيت در این  به توجيه دخالت دادن شوردین مورددر چن قطعنامه ،"سته ای ارتباط دارند، محدود استبا سالح های ه
   .مسئله می پردازد

  
  در مدت کوتاهیآنگاه قطعنامه خواسته های سخت و آشکار بی سابقه ای را مطرح می سازد که ایران به ناچار باید آنها را

نباید اجازه غنی " متمرد" بوش پيشنهاد کرد که دولت های رئيس جمهوری امریکا، جورج، 2004درسال  .برآورده سازد
این در حالی است که پيمان عدم گسترش سالح های هسته ای در .سازی اورانيوم را حتی برای مقاصد صلح آميز پيدا کنند

، در کنفرانس تجدید 2005سال در ماه اوت . حال حاضر این کشورها را در دست یازیدن به چنين برنامه ای مجاز می داند
ح های هسته ای که در نيویورک برگزار شد، اروپا به آمریکا و تالش های این کشور برای تغيير نظر در پيمان منع سال

این .  بوش و نيز تصریح دخالت ها و بازبينی های سرزده بر مبنای آن پيوستجورجيمان نامه در جهت پيشنهاد مفاد این پ
اکنون اما همان خواسته های آمریکا و  .خوردتالش ها به دنبال مقاومت سرسختانه گروه کشورهای غير متعهد شکست 

  .غرب از راهی دیگر حرف خود را بر کرسی نشانده است. اروپا در قطعنامه عليه ایران قيد شده است
  

که از "برقراری اقداماتی در جهت شفاف سازی ) 1: به طور مشخص، آنچه قطعنامه از ایران می خواهد از این قرار است 
منع سالح های اتمی و پروتکل الحاقی آن فراتر می رود و دسترسی به افراد، اسناد مربوط به سطح تقاضاهای پيمان 

آوری را در بر می ن  های نظامی و مراکز تحقيقاتی و فتدارکات، تجهيزات دارای کاربردهای دوگانه، پاره ای کارگاه
؛ "تصویب و اجرای فوری پروتکل الحاقی) "3 ؛"تعليق کامل و پایدار کليه فعاليت های مربوط به غنی سازی) "2؛ " گيرد

)" ، فرانسه و آلمانبریتانيابا (بازگشت به روند مذاکرات که طی دو سال گذشته به نحو مطلوبی پيشرفت داشته است ) " 4و 
اگر  ایران . نيستیل و هوای دوران استعمار آکنده از حا آمرانه وایران مستحق چنين قطعنامه ای. به منظور اعتمادسازی

پا  زیربه معنای  ش، این عملاست پنهان کرده  از ترس تحریم های امریکا فعاليت های هسته ای خود را در گذشتهپاره ای از
، ان بنابر گزارشات متعددی که در دسترس می باشد ایر،همچنين. نمی باشدترش سالح های هسته ای گذاشتن پيمان منع گس

 داشته  نزدیکبا آژانس همکاری 2003از سال امه ها و اهداف هسته ای خود در جهت رفع بحران اعتماد در مورد برن
  .است

  
در عين حال که ایران باید خواسته ها و تقاضاهایی را که با حقوق این کشور تعارضی ندارد، برآورده سازد، اما قبول این 

 دبير شورای امنيت  اکنون که احمدی نژاد ممکن نيست بخصوص هم آقای دکتر محمودمجموعه درخواستها برای دولت
 صنعت حفظ تکنولوژی هسته ای را برای ایران تا سطح مبارزات ملی کردنملی، آقای دکتر علی الریجانی، مبارزه برای 

ایران در تبعيت از آرزوهای عناصر تندرو در درون خود می تواند درخواست های . نفت در سال های پنجاه ارتقا داده است
طعنامه را نادیده بگيرد، تهدید به اقدامات تالفی جویانه از جمله بيرون آمدن از پيمان منع گسترش سالح ق" غيرقابل قبول"

های هسته ای کند و یا پروتکل الحاقی را به اجرا درنياورد، کشورهای غير متعهد را که حقوق آنها نيز خدشه دار شده به 
پشتيبانی آنها متوسل گردد، و آنگاه منتظر رأی گيری دیگری سود خود تحریک کند و به کشورهای دوست خود برای جلب 

د و بر سر ميز براساس گزینه ای دیگر، ایران می تواند به حرف نيروهای ميانه رو خود گوش کن. در شورای حکام بماند
امی و پاره ای را اروپایی بازگردد، تهدید و ترغيب کند، وقت بخرد، پاره ای از درخواست ها را به تمتروئيکای مذاکره با 

انتظار می رود که ایران ترکيبی از این دو راه . نيز به طور مشروط به اجراء درآورد تا کار پرونده به شورای امنيت نکشد
  .را برگزیند، اما هيچکدام از این گزینه ها توپ را به زمين بازی حریفان نخواهد راند و مسئله را حل نخواهد کرد
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است های مندرج در قطعنامه را به تمامی اجابت کند، چيزی که کمتر از آن را حریفانش نخواهند اگر ایران نتواند درخو
ن خواهد توانست از آن وقت فقط با یک حرکت شجاعانه، که ریشه موضوع مورد مناقشه را هدف می گيرد، ایرا پذیرفت،
به نظر اینجانب،  . با دشمنان خود اجتناب ورزد آژانس در جلسه بعدی آن، با سازمان ملل درماه های آینده، و بارویارویی

در صورتی که . ست، و از این لحاظ، مسئله در درجه اول یک مسئله سياسی است مسئله در روابط ایران با آمریکاریشۀ
جمهوری اسالمی . کشمکش در این روابط نبود بی شک مسئله هسته ای ایران نيز به صورت حاد کنونی مطرح نمی شد

ا در نظر بگيرید، کشوری که به بمب اتمی دست یافته، پرورنده و پشتيبان طالبان و پناهگاه القاعده بوده و موطن پاکستان ر
با این حال، دولت پاکستان یکی از .  مواد مخدر صادره از افغانستان استتوليد کننده اصلی هروئين ازبنيادگرایی اسالمی و 

براستی چرا .  کمک مالی از آمریکا دریافت می کند هرساله مبالغ هنگفتی همنزدیک ترین متحدان آمریکا در منطقه است و
پاکستان می تواند تمامی این خطاها را مرتکب شود بدون اینکه هزینه ای برای آنها بپردازد؟ جواب این است که امریکا و 

  .اسرائيل پاکستان امروز را تهدیدی برای منافع خود نمی بينند
  

 منافع آمریکا و دوستان رای اگر تهدیدی ب و یا حداقل دشمن تلقی نگرددی برای آمریکا باشدواند دوستایران در واقع می ت
در روابط . که این تهدید تا چه حد واقعی استمسئله بر سر این نيست .  به شمار نياید، از جمله اسرائيل،آمریکا در منطقه

 تا وقتی که پنداشت چنين . هم نيست که این پنداشت ریشه های توهمی داشته باشدخارجی پنداشت خود واقعيت است و مهم
راه حل پایداری نمی توان یافت، و  آن ، برای مسئله هسته ای از طرف ایران عليه امریکا و متحدینش وجود داردتهدیدی

 است  آشکار و پنهانیعوامل  یکی از مسئله هسته ای،با این حال. رویارویی آمریکا و ایران شدت بيشتری پيدا خواهد کرد
 استراتژیکی ایران در بازی –مهمترین عامل نا آشکار، جایگاه شرقی . که روابط ایران و آمریکا را دچار مشکل کرده است

شرکت مستقيم آمریکا در مذاکرات  و آن ردبدین ترتيب تنها یک راه حل دایمی برای بحران وجود دا. قدرت جهانی است
جای تأسف است که کشورها و سازمان های درگير از جمله سه کشور اروپایی و سازمان ملل، از .   است ایرانهسته ای با

  .درميانی کنند این واقعيت غافل اند، و یا نمی خواهند به طور جدی ميان واشنگتن و تهران پا
  

 مورد نياز می باشد و لزوم آن ت مناقشه اسوردمقاصد ایران بيش از اعمالش مکه گفتگوی مستقيم بخصوص در وضعيتی 
، به ایران حق تبدیل اورانيوم و غنی سازی آن را برای مصارف صلح آميز دارد، اما رفتارهای ایران در گذشته. مبرم است

 ،شک و بدگمانی هایی در مورد قصد و نيت نهایی این کشور که  به دليل ترس از تحریم های امریکا یا هر علت دیگری،
ی واقعی بدگمانشک و این : سه احتمال در اینجا مطرح است. ساختن سالح هسته ای است، دامن زده استم آمریکا زعب

در حال .  ریشه سياسی دارد، و یا اینکه این شک و بدگمانی ناشی از یک دریافت نادرست استاست، این شک و بدگمانی
، و نه  برای جامعه جهانیليرغم تالشهای ایران عبدگمانیشک و حاضر و با توجه به اوضاع و شرایط موجود ماهيت این 

می برای تعيين نيت نهایی ایران در دست نيست، ز ناشناخته مانده است، و با در نظر گرفتن اینکه مکانيفقط امریکا و اروپا،
آشکار  که خواهان  امریکا و اروپال واقعی آن است که به جای رویکردپس راه ح. مناقشه ادامه خواهد یافتبدگمانی و 
 و یا رویکرد ایران که سعی می کند فرضياتی را که غرب برمبنای آنها به نيت بيه قصد و نيتی مشکوک استکردن و یا تن

 در هر دو طرف، می اتخاذ گردد که نيات خوب راز، مکانيرد بکند) مثال منابع عظيم نفت و گاز(ایران مشکوک شده است 
  . تضمين می کندمخصوصا طرف ایران، 

  
 آن است که از حق  حسن نيت خود را ثابت کند ایران می تواند بر اساس آننگاه مخالفين ایران ، مطمئن ترین راهی کهاز 

مثال  (های خود را از خارجهغنی سازی بگذرد که در این صورت می تواند سوخت مورد نياز نيروگا برای مسلم خود
ک زیاده خواهی تلقی می کند و خواهان آن نيست که بهای سنگين ایران به درستی چنين درخواستی را ی. وارد کند )روسيه

ایران به ویژه تمایلی به اجابت چنين درخواستی ندارد چرا که آن .  را بپردازد، که وابستگی به خارج بخشی از آن است،آن
شویق آميزی را ارائه  که سه کشور اروپایی پيشنهاد تن باریآخریدر .  برای خود تشخيص می دهدرا فاقد هرگونه امتيازی

نين این واقعيت را خاطر ایران همچ. تلقی کرد" توهين"کردند، به علت ناچيز بودن امتيازات ارائه شده، ایران آن را یک 
 که نمی تواند روی جهان خارج برای تأمين سوخت خود تکيه کند، چراکه هيچ پيمان بين المللی ای و یا می سازد نشان 

 بر تأسيس یک بانک جهانی تأمين سوخت هسته ای مبنیپيشنهاد آمریکا . ئمی این سوخت وجود نداردتضمينی برای تأمين دا
اما بحران هسته ای ایران نمی تواند تا زمان اجرای این پيشنهاد به حال خود باقی . حرکتی مطلوب و در مسيری درست است

  .بماند
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قدمی چند شان در ی نظامی ا در شرایطی که نيروهابا یک برآورد عينی می توان گفت که نه ایران و نه آمریک

 به پذیرش این گزینه می ملزمآنچه آمریکا را . یکدیگرایستاده اند، هيچ گزینه ای بهتر از گفتگوی مستقيم با همدیگر ندارند
ر است، مسائل ، بهای نفت باال و آسيب پذیمی باشدتهران به طور نسبی دارای ثبات  که رژیماست  از این واقعيت ناشیکند 

ریتا نياز  ، و اوضاع این کشور در داخل به دنبال توفان های کاترنيا وکماکان ادامه داردآمریکا در عراق و افغانستان 
افزایش احساسات ضد جنگ در آمریکا مانع دیگری است بر سر راه دولت بوش برای دست .  است توجه فورینيازمند

ران همچنين کشوری بزرگتر از عراق و افغانستان و وزنه ای سنگين در بازار نفت ای. یازیدن به یک جنگ پيشگيرانه دیگر
مردم ایران نيز از یک گفتگو ميان کشور خود با آمریکا حمایت می کنند در حالی که به طور طبيعی مخالف اقدامات . است

حتی پس از ، مند در داخل این کشورمحافل قدرت، منجمله برخی  آمریکااز سوی دیگر، مردم. نظامی عليه کشور خود هستند
 متاسفانه عليرغم این دالیل موجه برای یک مذاکره مستقيم، .هستند آمریکا به ایران نزدیکیپشتيبان ،  آژانسصدور قطعنامه

  .نيروهای محافظه کار نو در امریکا و همفکران آنان در اسرائيل خواهان درگيری و براندازی حکومت تهران هستند
  

 که تا وقتی تنش با آمریکا  باشداکنون برای رژیم اسالمی روشنباید .  داردتوجيهاتیی مذاکره مستقيم با آمریکا  براایران نيز
تحریم های . وجود دارد، این کشور نمی تواند به پيشرفتی اساسی در زمينه توسعه اقتصادی و روابط بين المللی دست یابد

ل است که شورای امنيت متقاعد شود حتمينی برای ایران داشته است، و می سنگآمریکا و فشارهای دیپلماتيک هم اکنون بها
اگر طرفين به مذاکره تن ندهند، تنش در روابط دو .  که این تحریم ها را گسترده تر و به صورت چند جانبه برقرار سازد

با آن که آمریکا به لحاظ . تکشور به یک رویارویی خواهد انجاميد و چنين سرانجامی در جهت تأمين منافع ایران نيس
موجود را وز مهيب ترین نيروی نظامی وضعيت عراق و افغانستان زیر فشار است و با وجود مسایل داخلی، این کشور هن

 ایران را بيشتر ،رویارویی با آمریکا.  با هر دشمنی به هر صورت استهدر اختيار دارد و با عزمی راسخ در صدد مواجه
ها اگرچه چيزی را به وجود نمی آورند، اما به یقين می  جنگ. د داد و این را نتایج نشست وین نشان داددر انزوا قرار خواه

 متاسفانه محافظه کاران نو ایران هم توجهی به این دالیل موجه برای مذاکره مستقيم با !توانند همه چيز را ویران کنند
  .امریکا ندارد

  
گفتگو ميان ایران و آمریکا می .  و امریکا تنها راه حل باقی مانده سوای جنگ استبا این وجود، گفتگوی مستقيم بين ایران

. تواند دوجانبه یا چند جانبه باشد و باید طرفين اصلی از جمله اروپا، روسيه، هند و چين را نسبت به برآیند خود ملتزم سازد
گفتگوها باید به . ا برای این گفتگوها الگو قرار گيردمدل کره شمالی می تواند با توجه به ماهيت خاص مناقشه ایران و آمریک

با این حال و همچون مورد کره . نگرانی های اصلی هر دو طرف و نگرانی های مطرح برای دیگر طرفهای درگير بپردازد
ی هسته شمالی، روند این گفتگو باید قبل از هرچيز بر تضمين عدم حرکت ایران به سوی استفاده غيرصلح آميز از تکنولوژ

اطمينان . می را به وجود آورد که نيات مطلوب را تضمين کندز باید مکانيچون نيات قابل اثبات نيستند،. ای متمرکز شود
دادن به ایران از اینکه آمریکا به سياست تغيير رژیم دست نخواهد یازید، تضمين امنيت ایران و گشودن راهی برای 

اگر این چهارچوب عملی با موفقيت تحقق پيدا کند، . م را تشکيل می دهندز مکاني جنبه هایی از این،همکاری های اقتصادی
آنگاه مسئله هسته ای مسئله ای ثانوی خواهد شد و ایران خواهد توانست از حق مسلم خود برای دست یابی به تکنولوژی 

 و اکنون که قطعنامه ای چنين شدید  استعاملال، زمان در این ميان مهمترین با این ح. هسته ای صلح آميز برخوردار گردد
با این . روند در دست آمریکاستو تند، حرکت را از سوی ایران در جهت گفتگو با مشکل روبرو ساخته، کليد گشایش این 

 .وجود ایران باید برای به کار اندازی این کليد ابداع گری کرده و تالش نماید
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