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ﻣﻌﻀﻞ هﺴﺘﻪای اﻳﺮان
هﻮﺷﻨﮓ اﻣﻴﺮاﺣﻤﺪی
در روز  ۴ﻓﻮریﻪ  ،٢٠٠۶ﺑﺪﻥﺒﺎل یﮏ اﺟﻼس ویﮋﻩ ﺳﻪ روزﻩ ﺁژاﻥﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻥﺮژی اﺗﻤﯽ ،ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺁﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻥﺴﻪ و
اﻥﮕﻠﺴﺘﺎن )ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻪﮔﺎﻥﻪ اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ( ﻓﺮاﺧﻮاﻥﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،هﻴﺄت ﻣﺪیﺮﻩ ایﻦ ﺁژاﻥﺲ ﺗﺼﻮیﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ایﺮان را ﺑﻪ ﺷﻮرای
اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ »ﮔﺰارش« دهﺪ .ﺑﺮ هﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،ﮔﺰارش ویﮋﻩ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮادﻋﯽ ،ﻣﺪیﺮﮐﻞ ﺁژاﻥﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻥﺮژی
اﺗﻤﯽ ،ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در روز  ۶ﻣﺎرس ﺑﻪ اﺟﻼس ﻋﺎدی ﺁژاﻥﺲ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺧﻮاهﺪ
ﻻ ایﺮان
ﺷﺪ .اﻥﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ در وهﻠﻪ اول ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ایﺮان را ﺗﻨﻬﺎ »ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ« ﻗﺮار دهﺪ و اﺣﺘﻤﺎ ً
را ﺗﻮﺑﻴﺦ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮیﻤﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﻴﻪ ﺁن ﮐﺸﻮر ﺧﻮدداری ورزد .ﮐﺸﻮرهﺎی روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ هﻨﻮز ﺁﻣﺎدﮔﯽ
اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮیﻢ را ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼًﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺁﻥﺎن در ایﺮان ﺹﺪﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ زد ﻥﺪارﻥﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻥﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺁژاﻥﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻥﺮژی اﺗﻤﯽ ،ایﺮان ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻪﮔﺎﻥﻪ اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ را ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﻋﺠﻮﻻﻥﻪ یﮏ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺶ ﻣﺎدﻩای از ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺰارش ایﺮان ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ .در ایﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،ایﺮان ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ (١) :ﭘﺮوژﻩ هﺴﺘﻪای ﺁن ﺗﻨﻬﺎ هﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق را دﻥﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻥﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼحهﺎی
هﺴﺘﻪای؛ ) (٢ایﻦ ﭘﺮوژﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات روﺳﻴﻪ را ﻥﻴﺰ درﺑﺮ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ ) (٣ایﺮان ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ )ﺑﻪ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﻣﻨﻊ اﻥﺒﺎﺷﺖ
ﺳﻼحهﺎی هﺴﺘﻪای( را ﺑﺮای ﺗﺼﻮیﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد؛ ) (۴در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪودیﺖهﺎی ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﻨﻊ اﻥﺒﺎﺷﺖ
ﺳﻼحهﺎی هﺴﺘﻪای ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد؛ ) (۵ایﺮان ﭘﻴﺶ از اﺟﻼس ویﮋﻩ ﺁژاﻥﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﻏﻨﯽﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوراﻥﻴﻮم
دﺳﺖ ﻥﺨﻮاهﺪ زد؛ و ) (۶ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻪﮔﺎﻥﻪ اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ در ﺟﻬﺖ یﺎﻓﺘﻦ راﻩ ﺣﻞ ﺑﺮای اﺧﺘﻼﻓﺎت،
ﻏﻨﯽﺳﺎزی اوراﻥﻴﻮم ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺹﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪﻣﺪت دو ﺳﺎل ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮاهﺪ ﻥﻤﻮد.
ریﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ایﺮان ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻥﯽ ﻥﻴﺰ در ایﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼًﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ زد و ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی
ﺳﻪﮔﺎﻥﻪ را ﻗﺎﻥﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارﺟﺎع ایﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ یﮏ »اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﺎﺣﺶ« و ﻥﺸﺎﻥﻪای از »ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺎریﺨﯽ ایﺮان« ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﻼف وﺳﺎﻃﺖ ﺁرام ﺁﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻥﯽ ،ریﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺣﻤﺪیﻥﮋاد ﺑﻪﮐﺎر ﺗﻤﺴﺨﺮ ایﺪﻩ ارﺟﺎع ایﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اداﻣﻪ داد و
ﺗﻬﺪیﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ایﺮان ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪیﺪ ﻥﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ داد و دﺷﻤﻨﺎن ﺁن ﮐﺸﻮر را از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﻥﺎدم ﺧﻮاهﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .در ﺁﺧﺮ ،ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻪﮔﺎﻥﻪ اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺁﺧﺮیﻦ ﻟﺤﻈﻪای ایﺮان را رد ﮐﺮدﻥﺪ ،ﺗﻬﺪیﺪهﺎی ﺁﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻥﮋاد را
ﻥﺎدیﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺁژاﻥﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻥﺮژی اﺗﻤﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ایﺮان ﮔﺮﻓﺖ .ﺁﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻥﮋاد هﻢ ﺗﻌﻬﺪ
ایﺮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ را ﺧﺎﺗﻤﻪیﺎﻓﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ،ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻋﺮاق ﭘﻴﺶ از ﺁن ،ایﺮان ﺑﺰودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ
ﮐﺸﻮر »ﺑﺰهﮑﺎر« در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ از ایﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ،ایﺮاﻥﻴﺎن ﻣﻌﻴﻨﯽ در درون و ﺑﻴﺮون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺮب را ﺳﺮزﻥﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ هﻴﭻﮐﺲ
ﺟﺰ هﺪایﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻥﻤﯽﺗﻮان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﻀﻞ هﺴﺘﻪای ﮐﻪ ایﺮان در ﺁن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
ﺳﺮزﻥﺶ ﮐﺮد .ﻥﮑﻮهﺶ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻪﮔﺎﻥﻪ اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻥﭙﺬیﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺧﺮ ایﺮان ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻏﻨﯽﺳﺎزی اوراﻥﻴﻮم ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف »ﺹﻨﻌﺘﯽ« )ایﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ هﻤﻪ ﻥﻮع ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻥﻴﻮم را ﻥﺪادﻩ ﺑﻮد(
ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺆال ﺑﺮاﻥﮕﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻥﻪ ﺑﻪ ایﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ایﻦ ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد ﻋﺠﻮﻻﻥﻪ و دیﺮ ﺑﻮد ،یﺎ ایﻦ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻮد ﻥﺎﮐﺎﻓﯽ و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ
ﻣﻌﺠﻮﻥﯽ از اﻟﺘﻤﺎس و ﺗﻬﺪیﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ایﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ایﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد از ﻣﻮﺽﻊ ﺽﻌﻒ دادﻩ ﺷﺪ و در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻪﮔﺎﻥﻪ را ﺑﻪ
رد ﺁن ﺗﺸﻮیﻖ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺁﻥﮑﻪ ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ )ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ داﺋﻤﯽ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ و ﺁﻟﻤﺎن( در روز  ٢١ژاﻥﻮیﻪ ﺑﻪ یﮏ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ رﺳﻴﺪﻥﺪ ،ایﺮان اﻣﮑﺎن هﺮﮔﻮﻥﻪ ﻣﺬاﮐﺮﻩ از ﻣﻮﺽﻊ ﻗﺪرت را از دﺳﺖ داد.
دو ﺳﺎل و ﻥﻴﻢ ﭘﻴﺶ ،زﻣﺎﻥﯽ ﮐﻪ وزرای ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎیﯽ ﺑﺮای ﺁﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮﻩ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎیﻞ هﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ایﺮان
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رﻓﺘﻨﺪ ،ﺁﻥﻬﺎ یﮏ ﭘﻴﺎم ﺹﺮیﺢ از ﺳﻮی واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ایﺮاﻥﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺼﻤﺎﻥﻪ
ﻣﻴﺎن ایﺮان و ﺁﻣﺮیﮑﺎ ،ﻥﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ و ﻥﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻥﻪ اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی هﺴﺘﻪ ای از ﺳﻮی ایﺮان را
ﻥﺨﻮاهﻨﺪ ﭘﺬیﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ،هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻥﯽ ،ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮔﺮ اﺹﻠﯽ ایﺮان ﭘﻴﺶ از دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻻریﺠﺎﻥﯽ ،ﻃﯽ
ﻥﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ریﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ اذﻋﺎن ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ایﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻥﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺮیﻒ اﺹﻠﯽ ﺁن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺄﻟﻪ هﺴﺘﻪ ای ﺁﻣﺮیﮑﺎ اﺳﺖ و ﻥﻴﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺮیﮑﺎ وارد ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺷﻮد .هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻻریﺠﺎﻥﯽ ایﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ
داد ،اﻣﺎ ﺑﺎز هﻢ ﺑﺴﻴﺎر دیﺮ و از ﻣﻮﺽﻊ ﺽﻌﻒ .هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻥﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺁن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﯽ ﻓﺎیﺪﻩ
ﻣﺮدود اﻋﻼم ﮐﺮد.
ایﻦ دو واﻗﻌﻴﺖ ،یﻌﻨﯽ ﭘﻴﺎم ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎیﯽ و ﻥﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ،ﻣﯽ ﺑﺎیﺴﺖ ﺑﺮای ایﺮان در ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ یﮏ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮﻩ )یﺎ ﻋﺪم ﻣﺬاﮐﺮﻩ( ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﮐﻨﻮﻥﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻥﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
از ﺁﻥﺠﺎ ﮐﻪ ﻥﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ واﻗﻌﻴﺎت ﺟﻬﺎﻥﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﺑﭙﺬیﺮد و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﺁﻣﺮیﮑﺎ وارد ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺷﻮد ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ای را
در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﮏ ایﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺁن ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هﺴﺘﻪ ای
ﻏﻴﺮﻥﻈﺎﻣﯽ ،زیﺎن ﺁور اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻥﻴﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺮیﺎن ﮔﺮوﮔﺎن هﺎی
ﺁﻣﺮیﮑﺎیﯽ در ﺗﻬﺮان ،ﺑﻼﻓﺎﺹﻠﻪ ﭘﺲ از اﻥﻘﻼب ،و هﻤﭽﻨﻴﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺹﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان در دهﻪ  1980در ﭘﻴﺶ
ﮔﺮﻓﺖ .در هﺮدو ﻣﻮرد ،دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺁن ﻗﺪر ﺗﺄﺧﻴﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻥﺎﭼﺎر ﺷﺪ راﻩ ﺣﻞ هﺎی ﺣﻘﺎرت ﺁﻣﻴﺰی را ﺑﭙﺬیﺮد.
ایﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ایﺮان ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺪیﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻥﻪ اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ و
ﺁﻣﺮیﮑﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ هﺴﺘﻪ ای ﻣﻮﺽﻌﯽ اﺹﻮﻟﯽ در ﻗﺒﺎل ایﺮان داﺷﺘﻪ اﻥﺪ .ﻣﻌﻴﺎرهﺎی دوﮔﺎﻥﻪ و ﺑﺎزی هﺎی ﻏﻴﺮ اﺹﻮﻟﯽ و
ﻓﺮیﺐ ﮐﺎراﻥﻪ ﺁﻥﺎن ﻥﻴﺰ یﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ در ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺷﮑﺎف اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﺁﻥﺎن و ایﺮان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺗﺮدیﺪی ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﯽ در ﺁیﻨﺪﻩ ،هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﻮد ،هﻤﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ درﮔﻴﺮ ﺑﺤﺮان از در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ یﮏ ﭼﻨﻴﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻥﻪ ای ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻥﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻏﻠﺐ ایﻦ ﻥﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ دارای
ﻣﻨﺎﻓﻊ هﺴﺘﺪ ﻥﻪ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ .زﻣﺎن ﺁن رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ایﺮاﻥﻴﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮیﺶ را
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﻥﺪ و از ﺳﺮزﻥﺶ دیﮕﺮان ،ﮐﻪ اﮐﻨﻮن  27ﮐﺸﻮر اﻥﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان رای دادﻩ اﻥﺪ )و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻥﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﺴﻴﺎری دیﮕﺮ
هﻢ در ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ( ،دﺳﺖ ﺑﺮدارد.
______________________________________________________________________
هﻮﺷﻨﮓ اﻣﻴﺮاﺣﻤﺪی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺕﻮﺱﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و رﺋﻴﺲ ﻣﺮآﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﻴﺎﻥﻪ داﻥﺸﮕﺎﻩ راﺕﮕﺮز و
رﺋﻴﺲ ﺷﻮرای اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴﺎن و اﻳﺮاﻥﻴﺎن اﺱﺖ.
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