
 ایران / دویچه وله فارسی

ن ا ر ی   718.11.200ختاری           ا

 گزارش البرادعی و تبلیغات دوجانبه
ایران گزارش را گواه مسالمت آمیز بودن . های دوگانه ای در ایران و غرب شده است های هسته ای ایران، موجب برداشت انتشار گزارش البرادعی در باره طرح

 .اند ها علیه ایران کشورهای غربی اما خواستار تشدید تحریم. داند های خود می برنامه

 
 هوشنگ امیر احمدی

 .یران پس از انتشار این گزارش، موضوع مصاحبه دویچه وله با دکتر هوشنگ امیراحمدی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه راتگرز در آمریکاستچشم انداز پرونده اتمی ا

 

ین سوخت خبر تام. آورند مسئوالن جمهوری اسالمی تبلیغات زیادی روی گزارش آقای البرادعی کرده و آن را یک موفقیت برای ایران به حساب می: وله دویچه

 ممکن است موج تبلیغاتی دیگری نیز برای وجه دیگر این گزارش از سوی غرب به راه بیفتد؟. نیروگاه بوشهر از طرف روسیه در همین چارچوب اعالم شد

ندارد، ایران شفافیت کامل در همکاری با آژانس ای  گویند این گزارش برخالف نظر ایران، چیز تازه این موج هم اکنون شروع شده و آمریکاییان همین االن می :هوشنگ امیراحمدی

دید ایران از . ای است دهنده دو دید متفاوت از پرونده هسته به نظر من این دو ادعای متفاوت از سوی ایران و جهان غرب، نشان. نداشته است و همه چیز هنوز در خانه اول جدول است

هایش مشکوک   گوید و فعالیت آن موقع بحث اصلی سر این بود که ایران دروغ می. اش به شورای امنیت است ز رفتن پرونده اتمیسال اول مناقشه و قبل ا ۴−۵پرونده اتمی، همان دید 

وی اینست که شما االن تکیه اصلی آمریکا ر. بحث از عدم شفافیت، به موضوع غنی سازی تغییر یافت. اما پس از رفتن پرونده ایران به شورای امنیت، طبیعت این بحث عوض شد. است

 .کنید، آن هم با شفافیت و ما با این مشکل داریم غنی سازی می

 

کار   تواند در این چه محاسباتی می. کند و این غیبت موجب لغو جلسه شد شرکت نمی ۱عالوه  به ۴ی گروه  چین روز جمعه اعالم کرد که در نشست روز دوشنبه

 منظور شده باشد؟

ها بهانه تراشی کرده باشند و بخواهند زمان  اینکه چینی. تقاضا کردند که جلسه کمی عقب بیفتد. اند شان وقت نداشته و آشکارا نگفتند که قصد لغو جلسه را داشته هها گفتند نمایند البته چینی

طلب ها و تندروهای           جنگ. برای آمریکا یک امتیاز استها،  عدم شرکت چین یا روسیه در نشست. شود بخرند، یک سوی کار است اما مشکل پرونده، با خریدن یکی دو هفته حل نمی

رود و آمریکا احیانا یک   شود و بحث، به سمت ایران و آمریکا می در این صورت دیپلماسی تمام می. آمریکایی خوشحال خواهند شد که اصال روسیه و چین، شورای امنیت را ترک کنند

ها باید در این  به نظر من روسها و چینی. تواند خطرناک باشد بازی چین و روسیه در این میان می. ها را با خود همراه خواهد کرد احیانا اروپایی علیه ایران ایجاد و" ائتالف داوطلبانه"

ای را  ها را تشویق خواهد کرد که جریان هسته اروپاییماندن چین و روسیه، . مرحله بمانند و آمریکا را در شرایطی قرار ندهند که دنبال آلترناتیوی غیر از شورای امنیت و دیپلماسی برود

 .شاید اگر ایران همکاری بیشتری هم بکند، این پرونده را به آژانس برگردانند. کماکان در چارچوب دیپلماتیک نگهدارند

 

وری سرکوزی، هرچه بیشتر به آمریکا نزدیک ای ایران، مانند آمریکا سرسختانه است و فرانسه هم پس از ریاست جمه موضع انگلستان در قبال پرونده هسته

 کنید؟ شما چگونه از تشویق اروپا به حمایت از ایران صحبت می. نقش آلمان شاید چندان پررنگ نباشد، چون این کشورعضو شورای امنیت نیست. شود می

انگلستان هم . کوزی، دچار نوعی رقابت با بریتانیا در نزدیکی با موضع آمریکا شده استکرد، االن با سیاست آقای سر جاست که فرانسه که قبال از ایران جانبداری می مشکل این. بله

تواند فرانسه و انگلستان را تنها بگذارد  آلمان نمی. آلمان اما دچار دو مشکل است. کند اش را در قبال ایران تندتر می برای اینکه مبادا فرانسه جای اتحادش با آمریکا را بگیرد، مدام موضع

. اما دولت آلمان ائتالفی است و درون خودش مشکالت زیادی برای نزدیکی با آمریکا دارد. همراهی با آنها هم یعنی نزدیکی بیشتر با آمریکا. و باید به هر ترتیب نشان دهد همراه آنهاست

. اش با آمریکا، همان مواضع قبلی است  هاست اما مواضع ن بشود که آلمان با اروپاییکنم استراتژی خانم مرکل ای من فکر می. دولت آلمان در این صورت در داخل، دچار تشنج خواهد شد

که عضو شورای امنیت نیست،  آلمان در گذشته هم یک نیروی موازنه بخش بوده و با وجودی. با اروپا بودن اما به معنای نزدیک شدن به اروپا هم هست و این به ضرر ایران خواهد بود

 .صادی و وزنش در اروپا، همیشه نقشی تعیین کننده در معادالت سیاسی اروپا و آمریکا داشته استبه دلیل قدرت اقت
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