آسيا تايمز:

شكست مذاكرات مسكو به نفع غرب نيست
پايگاه اينترنتي "آسيا تايمز" در فاصله اندكي كه به نشست ايران و گروه  5+1در مسكو باقي مانده ،نوشت؛ شكست اين مذاكرات هرگز به نفع قدرتهاي غربي و ضرر ايران نخواهد بود.
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به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛ آسيا تايمز در اين مقاله كه تحت
عنوان " خطرات بن بست مذاكرات هسته اي مسكو" منتشر كرده ،مي نويسد؛ در
خصوص مذاكراتي كه براي روزهاي  11و  11ژوئن در مسكو ميان ايران و گروه  5+1برنامه
ريزي شده ،بدبيني هايي وجود دارد.
با اين وجود ،هر دو طرف به موفقيت آن اميد زيادي بسته اند ،حتي اگر اين موفقيت
دست كم به معني توافق بر ادامه مذاكرات باشد.
اما ايران فقط وقتي به پاي ميز مذاكره بر مي گردد كه تحريم هاي يكجانبه آمريكا و اتحاديه اروپا تا آن زمان به اجرا در
نيامده باشد.
اگر گروه  5+1بر خواسته نامعقول خود مبني بر توقف كامل فعاليت هاي هسته اي از سوي ايران اصرار بورزد ،مذاكرات
به شكست ميانجامد.
شكست مذاكرات تقريبا به طور خودكار منجر به اجراي تحريم هاي برنامه ريزي شده عليه ايران خواهد شد .از روز 81
ژوئن آمريكا قانون جديد خود را كه عليه بانك مركزي ايران است ،به اجرا در مي آورد .طبق اين قانون ،هر شركت
خارجي كه با بانك مركزي ايران وارد معامله شود ،حق دسترسي به بازارهاي آمريكا را نخواهد داشت.
به گفته سناتور رابرت مندز؛ قانون جديد خيلي سادۀ غربي به جهان ميگويد" :شما ميتوانيد يا با ايران معامله كنيد،
يا با آمريكا ،اما با هر دو نميتوانيد ".
بالفاصله پس از اين قانون ،اتحاديه اروپا از روز اول ژوئيه خريد نفت ايران را كه معادل  82درصد نفت ايران است ،تحريم
خواهد كرد.
اگر خريداران اصلي نفت ايران در آسيا شامل چين ،ژاپن ،هند و كره جنوبي نيز تحت فشار فزاينده آمريكا ،خريد نفت
از ايران را كاهش دهند ،آن وقت صادرات نفت ايران روزانه يك ميليون بشكه در روز كاهش مييابد.
عالوه بر اين ،مقامات خزانه داري آمريكا نيز تهديد كرده اند؛ "در صورت شكست مذاكرات مسكو ،ما به افزايش
فشارها ادامه خواهيم داد".
اما آسيا تايمز با وجود برشمردن اين خطرات براي ايران مي نويسد؛ اما فرض نابودي نظام اسالمي كامال غلط است
و تمام نشانه ها و عالئم حاكي از تفكري متفاوت تهران است .تهران قصد دارد به هر قيمتي در برابر فشارها
مقاومت كند.
داليل غلط بودن فرض قدرتهاي غربي در خصوص نابودي نظام اسالمي در صورت شكست مذاكرات
مسكو به اين شرح است:
اول اينكه حتي اگر صادرات نفت ايران از  8.8به  1.8ميليون بشكه در روز كاهش يابد ،با توجه به افزايش چشمگير
قيمت نفت كه حتي با كاهش صادرات ايران بيشتر هم خواهد بود ،تهران مي تواند از فروش نفت خود درآمد بااليي
كسب كند .همچنين؛ ايران  122ميليارد دالر ذخاير ارزي دارد .اين منابع مالي مي تواند به ايران كمك كند به حيات
خود ادامه دهد.
عالوه بر اين ،به خطر افتادن بقاي نظام اسالمي ،منجر به سرعت گرفتن غني سازي اورانيوم به سوي توانمندي
نظامي (در صورت لزوم) خواهد شد ،كه آمريكا و هم پيمانانش ادعا كرده اند.
دوم ،همانطور كه بسياري از نظرسنجي ها نشان داده اند ،فعاليتهاي هسته اي ايران از حمايت فراوان مردمي
برخوردار است .از نظر مردم ايران ،برنامه هسته اي همانند ملي كردن صنعت نفت توسط محمد مصدق است كه
توسط آمريكا و انگليس از قدرت ساقط شد.

آن واقعه جراحتي را در بين مردم ايران برجاي گذاشته كه روابط ايران_ غرب را همچنان به دردسر مي اندازد .بر اين
تمايالت ملي گرايانه بايد فرهنگ مقاومت مردم بخصوص در برابر فشار خارجي را نيز افزود .
بنابراين ،هرگونه تقاضاي غير معقول از سوي قدرت هاي غربي در خصوص فعاليت هسته اي ايران ،منجر به خشم
عمومي ايرانيان خواهد شد.
سوم آنكه ،آيت هللا خامنه اي رهبر معظم ايران بارها گفته است؛ فعاليت هسته اي ملت از حق و شان ملي آنها
قابل تفكيك نيست و تسليم شدن در برابر فشارها براي جمهوري اسالمي خطرناك تر از مقاومت و رويارويي با آمريكا
است.
وي معتقد است؛ آمريكا به دنبال تغيير نظام ايران است و "پايان فشارهاي آمريكا فقط وقتي اتفاق خواهد افتاد كه
مقامات ايران اعالم كنند ،آماده اند بر سر اسالم و جمهوري اسالمي با آنها مصالحه كنند".
آيت هللا خامنه اي حتي سعيد جليلي مذاكره كننده ارشد هسته اي ايران را به عنوان نماينده خصوصي خود نيز
منصوب كرده و بنابراين خود را مستقيما با هرگونه پيامد تهديدآميز مرتبط كرده است.
بنابراين ،در صورت شكست مذاكرات مسكو ،رهبر ايران براي رويارويي با غرب ،به گزينه هاي افراطي روي خواهد
آورد .اين گزينه ها ممكن است شامل اختالل (نه لزوما انسداد) عبور و مرور كشتي ها در مسير نفتي حياتي تنگه
هرمز باشد ،گزينه اي كه يكي از گزينه هاي بسيار خطرناك است.
اقدام احتمالي ديگر ايران مي تواند تهديد به خروج از معاهده ان پي تي باشد .طبق قوانين اين معاهده ،هريك از
كشورهاي امضاء كننده آن مي توانند با اطالع رساني به آژانس بين المللي انرژي اتمي سه ماه قبل از خروج،
نسبت به خروج از اين معاهده اقدام كنند.
ايران مي تواند باقي ماندن در معاهده مذكور را به لغو تحريمها مشروط كند .اختالل در آبراه تنگه هرمز و خروج از
معاهده ان پي تي ممكن است باعث يك رشته اقدامات تالفي جويانه (از سوي غرب) و نهايتا منجر به برخورد
نظامي بشود كه پانتا ،وزير دفاع آمريكا گفته؛ در اين صورت "ما (آمريكا) پشيمان خواهيم شد".
جنگ بر سر فعاليت هسته اي ايران در اين مقطع كه خاورميانه در بحران سياسي-اقتصادي است ،قطعا همه
كشورهاي دخيل را به جهنم ميكشاند .بيداري اسالمي باعث شد اسالم سياسي به عنوان يك نيروي قدرتمند به
خصوص در مصر دوباره احيا شود ،ناآرامي در سوريه ادامه دارد و در عراق يك توازن و تعامل شكننده بين گروههاي
شيعه ،سني و كرد وجود دارد.
اين قضيه كامال قطعي است كه هرگونه حمله به ايران ،باعث گسترده شدن آتش جنگ به خارج از مرزهاي ايران
خواهد شد ،نبايد اين حقيقت را فراموش كنيم كه ايران يك نظام اسالمي و هنوز هم كشوري انقالبي است.
بنابراين ،جنگ با ايران قطعا فراتر از ويراني و بي ثباتي خواهد رفت ،اين جنگ ممكن است در واقع منجر به پيدايش
چيزي شود كه قرار بود از آن ممانعت به عمل آيد ،يعني خاورميانه هسته اي .دولت اوباما نبايد خواهان تشديد
درگيري ميان ايران و آمريكا در سال انتخاباتي باشد ،زيرا اين درگيري مي تواند منجر به افزايش سرسام آور قيمت
نفت و بنزين شود.
يك نظرسنجي انجام شده توسط واشنگتن پست ،در ماه مارس نشان داد كه ميزان محبوبيت اوباما عمدتا به دليل
افزايش قيمت بنزين ،بشدت كاهش يافته است .آمريكا بجاي آنكه از ديپلماسي شكست خورده و تحريمها به عنوان
ابزاري براي مشروعيت بخشيدن به جنگ و بهانه جويي براي حمله به ايران استفاده كند ،بايد با پيدا كردن يك فرمول
گام به گام مورد قبول دو طرف تنشها را كاهش دهد.
گروه  5+1بايد تهيه سوخت براي رآكتور تحقيقاتي تهران را تضمين كرده و تمام تحريمهاي جديد را به حالت تعليق در
آورد.
طرفين بايد در مورد ادامه مذاكرات در فاصله كوتاه موافقت كنند و در اين فاصله ،اقدامات اعتمادساز انجام دهند.

