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 ای ايران معضل هسته

 هوشنگ اميراحمدی
 

آلمان، فرانسه و  المللی انرژی اتمی، که از سوی  یک اجالس ویژه سه روزه آژانس بينبدنبال ، ٢٠٠۶ فوریه ۴در روز 
فراخوانده شده بود، هيأت مدیره این آژانس تصویب کرد که ایران را به شورای ) گانه اتحادیه اروپا کشورهای سه(انگلستان 

المللی انرژی  بر همين اساس، گزارش ویژه دکتر محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بين. دهد» گزارش«منيت سازمان ملل ا
 مارس به اجالس عادی آژانس ارائه شود نيز به شورای امنيت سازمان ملل فرستاده خواهد ۶اتمی، که قرار است در روز 

قرار دهد و احتماًال ایران » مورد بحث«گزارش عملکرد ایران را تنها رود که شورای امنيت در وهله اول   انتظار می. شد
کشورهای روسيه و چين هنوز آمادگی . را توبيخ کند، اما از اعمال تحریمهای اقتصادی عليه آن کشور خودداری ورزد

 .اعمال تحریم را که مشخصًا به منافع اقتصادی آنان در ایران صدمه خواهد زد ندارند
 

گانه اتحادیه اروپا را با ارائه  المللی انرژی اتمی، ایران کوشيد تا کشورهای سه  تصميم آژانس بينمانده بهوز تنها چند ر
در این پيشنهاد، ایران به . ای از تالش برای گزارش ایران به شورای امنيت منصرف کند عجوالنه یک پيشنهاد شش ماده

های  کند و نه دستيابی به سالح ای آن تنها هدف توليد برق را دنبال می هستهپروژه ) ١: (داد که المللی اطمينان می جامعه بين
به معاهده منع انباشت (ایران پروتکل الحاقی ) ٣(این پروژه پيشنهادات روسيه را نيز دربر خواهد گرفت؛ ) ٢(ای؛   هسته
های پروتکل منع انباشت  در چارچوب محدودیت) ۴(را برای تصویب به مجلس خواهد فرستاد؛ ) ای های هسته سالح
سازی و توليد اورانيوم  ایران پيش از اجالس ویژه آژانس به تحقيقات در جهت غنی) ۵(ای عمل خواهد کرد؛  های هسته سالح

گانه اتحادیه اروپا در جهت یافتن راه حل برای اختالفات،  موازات مذاکره با کشورهای سه  به) ۶(دست نخواهد زد؛ و 
 .مدت دو سال معلق خواهد نمود م برای مصارف صنعتی را بهسازی اورانيو غنی

 
اکبر هاشمی رفسنجانی نيز در این رابطه شخصًا دست به وساطت زد و کوشيد تا کشورهای  ریيس جمهور سابق ایران علی

. خواهد بود» نسرکوب تاریخی ایرا«ای از  و نشانه» اشتباه فاحش«گانه را قانع کند که ارجاع ایران به سازمان ملل یک  سه
کار تمسخر ایده ارجاع ایران به سازمان ملل ادامه داد و  نژاد به برخالف وساطت آرام آقای رفسنجانی، ریيس جمهور احمدی

العمل شدید نشان خواهد داد و دشمنان آن کشور را از تصميم خود نادم خواهد  تهدید کرد که در چنين حالتی ایران عکس
نژاد را  ای ایران را رد کردند، تهدیدهای آقای احمدی گانه اتحادیه اروپا پيشنهاد آخرین لحظه در آخر، کشورهای سه. ساخت

نژاد هم تعهد  آقای احمدی. المللی انرژی اتمی تصميم تحقيرآميز خود را در مورد ایران گرفت آژانس بين نادیده گرفتند، و 
اولين بار، مانند عراق پيش از آن، ایران بزودی به عنوان یک برای . یافته اعالم کرد ایران به پروتکل الحاقی را خاتمه

 .در برابر شورای امنيت قرار خواهد گرفت» بزهکار«کشور 
 

کس  کوشند که غرب را سرزنش کنند، درحاليکه هيچ شرمنده از این تصميم، ایرانيان معينی در درون و بيرون حکومت می
ای که ایران در آن گرفتار آمده است  توان بخاطر معضل هسته ی را نمیکنندگان سياست خارجی جمهوری اسالم جز هدایت

گانه اتحادیه اروپا بخاطر نپذیرفتن پيشنهاد لحظه آخر ایران برای متوقف ساختن  نکوهش کشورهای سه. سرزنش کرد
) را نداده بودایران پيشنهاد متوقف ساختن همه نوع غنی سازی اورانيوم (» صنعتی«سازی اورانيوم برای مصارف  غنی

بسيار سؤال برانگيز است، نه به این دليل که این پبشنهاد عجوالنه و دیر بود، یا این که پيشنهادی بود ناکافی و همراه با 
گانه را به  معجونی از التماس و تهدید، بلکه به این دليل که این پيشنهاد از موضع ضعف داده شد و در نتيجه کشورهای سه

 ژانویه به یک ٢١در روز ) پنج عضو دائمی شورای امنيت و آلمان(پس از آنکه شش کشور قدرتمند . رد آن تشویق کرد
 .توافق جمعی رسيدند، ایران امکان هرگونه مذاکره از موضع قدرت را از دست داد

 
 به ایران دو سال و نيم پيش، زمانی که وزرای خارجه کشورهای اروپایی برای آغاز مذاکره در مورد مسایل هسته ای
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با توجه به روابط خصمانه : رفتند، آنها یک پيام صریح از سوی واشنگتن برای مذاکره کنندگان ایرانی به همراه خود داشتند
ميان ایران و آمریکا، نه آمریکا و نه کشورهای سه گانه اتحادیه اروپا فعاليت غنی سازی هسته ای از سوی ایران را 

ان طور که دکتر حسن روحانی، مذاکره گر اصلی ایران پيش از دکتر علی الریجانی، طی به عالوه، هم. نخواهند پذیرفت
نامه ای به ریيس جمهور سابق محمد خاتمی اذعان کرده است، ایران به خوبی می دانست که حریف اصلی آن در رابطه با 

شته دکتر الریجانی این پيشنهاد را به آمریکا هفته گذ. مسأله هسته ای آمریکا است و نياز دارد که با آمریکا وارد مذاکره شود
همان طور که انتظار می رفت، آمریکا آن را به عنوان یک پيشنهاد بی فایده . داد، اما باز هم بسيار دیر و از موضع ضعف

  .مردود اعالم کرد
  

برای ایران در جهت اتخاذ یک این دو واقعيت، یعنی پيام کشورهای اروپایی و نياز به مذاکره مستقيم با آمریکا، می بایست 
متأسفانه، جمهوری اسالمی . به جای مسير فاجعه بار کنونی کافی بوده باشد) یا عدم مذاکره(برای مذاکره متفاوت استراتژی 

از آنجا که نمی خواهد واقعيات جهانی و منطقه ای را بپذیرد و مستقيما با آمریکا وارد مذاکره شود، سياست خارجی ای را 
 گرفته است که به شدت برای امنيت و منافع ملی و استراتژیک ایران، از جمله حق آن به داشتن تکنولوژی هسته ای در پيش

جمهوری اسالمی سياست های فاجعه بار مشابهی را نيز در رابطه با جریان گروگان های . غيرنظامی، زیان آور است
 در پيش 1980ر رابطه با جنگ صدام حسين عليه ایران در دهه آمریکایی در تهران، بالفاصله پس از انقالب، و همچنين د

  .در هردو مورد، دولت اسالمی آن قدر تأخير کرد تا ناچار شد راه حل های حقارت آميزی را بپذیرد. گرفت
  

ا و این گفته که ایران خود مسئول معضلی است که در آن گرفتار آمده بدین معنی نيست که کشورهای سه گانه اتحادیه اروپ
معيارهای دوگانه و بازی های غير اصولی و . آمریکا در مورد مسأله هسته ای موضعی اصولی در قبال ایران داشته اند

تردیدی نيست که در . فریب کارانه آنان نيز یک عامل عمده در تعميق شکاف اعتماد موجود ميان آنان و ایران بوده است
از در پيش گرفتن یک چنين درگير بحران کنترل خارج شود، همه طرفين زمان معينی در آینده، هنگامی که بحران از 

متأسفانه، جمهوری اسالمی اغلب این نکته را فراموش می کند که کشورها دارای . سياست سرسختانه ای متاسف خواهند بود
افع ملی خویش را زمان آن رسيده است که ایرانيان مسئوليت شکست خود در دفاع از من. منافع هستد نه دوست و دشمن

و متاسفانه به زودی بسياری دیگر ( که عليه ایران رای داده اند  کشور اند27 از سرزنش دیگران، که اکنون وبرعهده گيرند 
  .بردارددست ، )هم در شورای امنيت سازمان ملل به آنها خواهند پيوست

 
______________________________________________________________________  

 و رئيس مرآز مطالعات خاورميانه دانشگاه راتگرز و  برنامه ريزی و توسعه بين المللیهوشنگ اميراحمدی پروفسور
 .و ايرانيان است امريكائيان رئيس شورای
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