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ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻗﺒﺎل اﻳﺮان و ﻗﻤﺎر روﺳﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ

1

هﻮﺷﻨﮓ اﻣﻴﺮاﺡﻤﺪی
هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم ﺁژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  24ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺱﺎل  2005ﺧﻮد
هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺴﺘﻪ ای ایﺮان را ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد .ایﻦ اﻗﺪام ﺑﺪیﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮﺹﺘﯽ ﺑﺮای از ﺱﺮﮔﻴﺮی ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻴﻦ اروﭘﺎ و ایﺮان ،ایﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی روﺱﻴﻪ ،و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ "ﻃﺮح
روﺱﻴﻪ" ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ اﺱﺖ ،ایﺠﺎد ﮔﺮدد .ایﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ در اوایﻞ ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ هﻨﻮز در ﺟﺎیﯽ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪﻩ و در ﻣﻮرد
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺁن اﻃﻼع دﻗﻴﻘﯽ در دﺱﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ایﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻴﻦ ایﺮان و اروﭘﺎ در دﺱﺎﻣﺒﺮ ﺱﺎل 2005
ﺷﺮوع ﮔﺮدد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ایﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﺎ زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس ﺱﺎل  2006اداﻣﻪ یﺎﺑﺪ.2
ایﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﺱﺖ ﮐﻪ از ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ اروﭘﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻃﺮح ﻓﺪراﺱﻴﻮن روﺱﻴﻪ اﺱﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ هﻴﭻ ﭘﻴﺶ ﺷﺮﻃﯽ را ﻧﻤﯽ
ﭘﺬیﺮد.
ﺑﺮ اﺱﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮیﺨﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻃﺮح روﺱﻴﻪ ،ایﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر )درﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪیﻞ در اﺹﻔﻬﺎن(
اوراﻧﻴﻮم را ﺑﻪ ﮔﺎز ﺗﺒﺪیﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎیﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻨﯽ ﺱﺎزی اوراﻧﻴﻮم را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر روﺱﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎل دهﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﻨﯽ ﺱﺎزی ﺧﻮد
در ﻧﻄﻨﺰهﻢ را ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺒﻨﺪد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ایﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  35درﺹﺪ از ﺱﻬﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روﺱﻴﻪ را ﮐﻪ اوراﻧﻴﻮم ﮔﺎز
ﺷﺪﻩ ایﺮان را ﻏﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﺮد .ﺱﭙﺲ ایﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺱﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺮژی هﺴﺘﻪ
ای اش در ﺑﻮﺷﻬﺮ وارد ﻧﻤﺎیﺪ .ایﻦ هﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای اﺱﺖ ﮐﻪ روﺱﻴﻪ از ﺱﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ در ﺣﺎل ﺱﺎﺧﺘﻦ ﺁن اﺱﺖ و هﻨﻮز ﺗﺎریﺦ
دﻗﻴﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ و راﻩ اﻧﺪازی ﺁن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺮ اﺱﺎس ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ هﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻴﻦ ایﺮان و روﺱﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ایﺮان ﺑﺎیﺪ ﺿﺎیﻌﺎت ﺱﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ روﺱﻴﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .در ایﻦ ﺹﻮرت ایﺮان ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ایﻦ ﺿﺎیﻌﺎت
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼﺗﻮﻧﻴﻮم درﺟﻬﺖ ﺱﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ.
در اوایﻞ ﻧﻮاﻣﺒﺮ" 2005ﻧﻴﻮیﻮرک ﺗﺎیﻤﺰ" در ﮔﺰارﺷﯽ ﻓﺎش ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮیﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان اروﭘﺎیﻴﺶ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﺮح روﺱﻴﻪ
دﺱﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ایﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ ،هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ  35ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﺮیﮑﺎیﻴﺎن و ایﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ
) ،3(AIC Updateاﻣﺮیﮑﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ را در هﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ ایﺮان ﺑﺮﺱﺮ ﺟﺮیﺎن هﺴﺘﻪ ای اش اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻩ
اﺱﺖ .ﺑﺎ ایﻦ اﺣﻮال ،وزیﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ،ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﻧﺪوﻟﻴﺰا رایﺲ ،ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻣﺮیﮑﺎ درﺑﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻤﯽ ایﺮان
ﺹﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ اش را از روﺱﻴﻪ و اروﭘﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات اﺗﻤﯽ ﺑﺎ ایﺮان ﺗﺄیﻴﺪ ﻧﻤﻮد .در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ﺗﻤﺎیﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ایﺮان ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺬاﮐﺮات اﺗﻤﯽ ﺑﻴﻦ ایﺮان و ﺱﻪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎیﯽ )ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺁﻟﻤﺎن(
را ﮐﻪ از ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ ﺱﺎل  2003ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ ،و ایﻨﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﮐﻪ
ﺟﺪاﺋﯽ ایﺮان و روﺱﻴﻪ اﺱﺖ  ،ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺬاﮐﺮات ﺱﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ایﺮان ،روﺱﻴﻪ و اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ اﺱﺖ.
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ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﺮیﮑﺎیﻴﺎن و ایﺮاﻧﻴﺎن در دﺱﺎﻣﺒﺮ  2005ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ .ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺁدرس ذیﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎیﻴﺪ:
http://www.american-iranian.org/pubs/articles/Us-Russia-12-02-05.pdf
 2ﻣﺬاﮐﺮات هﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ روزهﺎی ﭘﺎیﺎﻧﯽ دﺱﺎﻣﺒﺮ 2005اﺱﺖ ،ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
 3ﺑﺮای ﻣﺮور ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی ﻗﺒﻠﯽ  AIC Updateﺑﻪ ﺁدرس ذیﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎیﻴﺪ:
http://www.american-iranian.org/home.php?mains=4&subs=28
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اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮیﮑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ،اﻣﺎ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ایﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻃﺮح روﺱﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﮏ دارم،
ﭼﺮا ﮐﻪ ،هﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﻮاهﻴﻢ دیﺪ ،ایﻦ ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ایﺮان و ﺱﻮق دادن ﭼﻴﻦ و روﺱﻴﻪ ﺑﻪ ﺱﻮی اﻣﺮیﮑﺎ
و اروﭘﺎ را دارد .در واﻗﻊ ،ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻃﺮح روﺱﻴﻪ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮادﻋﯽ ،ﻣﺪیﺮ ﮐﻞ ﺁژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺱﻤﯽ اﻣﺮیﮑﺎ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﺱﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ایﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ هﻢ ﮐﻪ اﻣﺮیﮑﺎ درﺟﻠﺴﻪ 24
ﻧﻮاﻣﺒﺮﺱﺎل  2005ﺑﺮای ارﺟﺎع ایﺮان ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم ﺁژاﻧﺲ ﻧﻴﺎورد ﻧﺸﺎن دیﮕﺮی
اﺱﺖ ﮐﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ﺧﻮد ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻃﺮح روﺱﻴﻪ اﺱﺖ .در واﻗﻊ ،اﻣﺮیﮑﺎ در ایﻦ ﺟﻠﺴﻪ ایﺮان را ﺣﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ دراﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ از ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺷﺎهﺪی ﺑﺴﻴﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩ" ﺑﺮای اروﭘﺎ اﺱﻢ ﺑﺮد ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ایﺮان ﺧﻮد ﻣﺪرک ﻣﺰﺑﻮر را ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﺁژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اراﺋﻪ دادﻩ ﺑﻮد .ایﻦ
ﻣﺪرک ﮐﻪ هﻨﻮز ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻗﺎﺑﻞ دﺱﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ریﺨﺘﻪ ﮔﺮی و ﺗﺮاش ﻓﻠﺰ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪﻩ و ﺗﺒﺪیﻞ ﺁن
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺮوی را ﺷﺮح ﻣﯽ دهﺪ .ایﻦ ﭘﺮدازش ،ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ" :هﻴﭻ ﮐﺎرﺑﺮد دیﮕﺮی ﺑﻐﻴﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻼهﮏ هﺴﺘﻪ
ای ﻧﺪارد ".اﮔﺮ ایﻦ ﻣﺪرک ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اروﭘﺎ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ ،ﺁن ﺑﺎیﺪ اﻣﺮیﮑﺎ را ﺣﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮان ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ایﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻪ
ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻦ ،ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ اﻣﺮیﮑﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ داد ﮐﻪ در ایﻦ ﻣﻮرد ﺱﮑﻮت ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻃﺮح روﺱﻴﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﺑﻴﺎﻧﺪازد .ﺑﻌﻼوﻩ ،هﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ  35ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﺮیﮑﺎیﻴﺎن و ایﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ ،اﻣﺮیﮑﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﯽ ،رهﺒﺮی
دیﭙﻠﻤﺎﺱﯽ ﻇﺎهﺮی درﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ هﺴﺘﻪ ای ایﺮان را ﺑﻪ ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﺤﻮل ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ.
ﻇﺎهﺮا اﻣﺮیﮑﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ از ﻧﻔﻮذ روﺱﻴﻪ ﺑﺮ روی ایﺮان ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮدن ﭼﺮﺧﻪ ﺱﻮﺧﺖ هﺴﺘﻪ ای ﺁن ﮐﺸﻮر اﺱﺘﻔﺎدﻩ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ایﺪﻩ ﺁل اﻣﺮیﮑﺎ ایﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ روس هﺎ را ،هﻤﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎیﯽ هﺎ ،در زﻣﺮﻩ دﺷﻤﻨﺎن هﺴﺘﻪ ای ایﺮان در ﺑﻴﺎورد .ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻴﻮیﻮرک ﺗﺎیﻤﺰ "،اﮔﺮ ایﺮان ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ارﺟﺎع ﻧﺸﺪ ،ﺑﺮای ایﻦ هﺪف ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ روﺱﻴﻪ و ﺷﺎیﺪ ﭼﻴﻦ
هﻢ ایﻦ ﻓﺮﺹﺖ را ﺑﺪهﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎیﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع هﺴﺘﻪ ای ایﺮان از اروﭘﺎیﯽ هﺎ و اﻣﺮیﮑﺎیﯽ هﺎ ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﻨﻨﺪ".
اﻣﺮیﮑﺎیﻴﺎن ﺧﻴﻠﯽ اﻣﻴﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ایﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﻏﻨﯽ
ﺱﺎزی اوراﻧﻴﻮم ﺧﻮد در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوﻩ  ،هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در زیﺮ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻮﺷﺖ ،روﺱﻴﻪ هﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ هﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎیﻞ هﺴﺘﻪ ای ایﺮان دارد.
هﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ  35ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﺮیﮑﺎیﻴﺎن و ایﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ ،از زﻣﺎن  11ﺱﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺱﺎل  ،2001هﻤﻮارﻩ
ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮیﮑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ایﺮان را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ هﺴﺘﻪ ای ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺁﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪیﻞ ﮐﺮدﻩ
اﺱﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﻧﻴﺰ درﮔﻴﺮ ﺁن ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮیﮑﺎ در ﺁﺧﺮیﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم
ﺁژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ رای ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ارﺟﺎع ایﺮان ﺑﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
روﺱﻴﻪ ،و ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ ﭼﻴﻦ و ﺱﺎیﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺱﻮم ،ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬیﺮش یﮏ اﻗﺪام ﺱﺮیﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻬﺮان را ﻧﺪارﻧﺪ .درواﻗﻊ،
اﻣﺮیﮑﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺁژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در ﺱﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2005ایﺮان را درﭼﻨﺎن ﺗﻠﻪ ای ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻩ
اﺱﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺱﺎدﮔﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را از ﺁن ﺑﻴﺮون ﺑﮑﺸﺪ .ایﻦ ﻓﮑﺮ اﻣﺮیﮑﺎ درﺱﺖ اﺱﺖ! در واﻗﻊ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮایﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ و هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ  35ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﺮیﮑﺎیﻴﺎن و ایﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ ،هﺮﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﻣﯽ ﮔﺬرد ایﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺰوی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ،اﻣﺮیﮑﺎیﯽ هﺎ هﻴﭻ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ هﺴﺘﻪ ای ایﺮان ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎﺱﺖ.
ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺎﺱﻮﺱﯽ هﻢ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁﻧﻨﺪ ﮐﻪ ایﺮان ﺗﺎ ﺱﺎﺧﺖ یﮏ اﺑﺰار هﺴﺘﻪ ای ﺱﺎﻟﻬﺎ ﻓﺎﺹﻠﻪ دارد .ﺑﺮ ایﻦ اﺱﺎس ،و هﻤﺎﻧﻄﻮری
ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ  35ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﺮیﮑﺎیﻴﺎن و ایﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ ،اﻣﺮیﮑﺎ یﮏ ﺱﻴﺎﺱﺖ ﺹﺒﻮراﻧﻪ ﺑﺮای هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺰوی
ﮐﺮدن ایﺮان اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ .اﻣﺮیﮑﺎ ﺱﻴﺎﺱﺖ ﺹﺒﻮراﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ایﺮان هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﭼﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ دیﮕﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ
ﺑﺮد :اول ،ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ راهﺒﺮی یﮏ ﺟﻨﮓ ﺱﻴﺎﺱﯽ  -رواﻧﯽ ﺿﺪ ایﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ؛ و دوم اﺱﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدﻩ
اﺱﺖ ﮐﻪ از ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎﺱﻴﺴﺎت هﺴﺘﻪ ای ایﺮان ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .در ﺹﻮرت ﺑﺮوز یﮏ ﺟﻨﮓ ،ﺁﻧﻮﻗﺖ دوﻟﺖ ﺑﻮش ،ﮐﻪ در
ایﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ایﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ از یﮏ دوﺱﺖ وارد ﺹﺤﻨﻪ ﮐﺎرزار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ و ﺑﺮاﺑﺮﻧﻘﺸﻪ  ،اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ایﺮان و اﺱﺮاﺋﻴﻞ درﮔﻴﺮی ای ﭘﻴﺶ ﺁیﺪ اﻣﺮیﮑﺎ از اﺱﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﻴﻦ ایﺮان و ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ درﮔﻴﺮی ایﺠﺎد ﺷﻮد ،اﻣﺮیﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ از ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻴﺰد.
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ﺱﻴﺎﺱﺖ اﻣﺮیﮑﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ایﺮان دو ﺱﻮی دیﮕﺮ ﻧﻴﺰ دارد :یﮑﯽ ﺣﻤﺎیﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای "ﺣﺮﮐﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ ﺧﻮاهﯽ ﻣﺮدم
ایﺮان" اﺱﺖ و دیﮕﺮی "ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ" ﺑﺎ ایﺮان ﺑﺮ ﺱﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮاق .ﮐﻨﮕﺮﻩ اﻣﺮیﮑﺎ و وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻر ﺑﺮای ﺣﻤﺎیﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ دوﻟﺖ ایﺮان و ﭘﺨﺶ اﺧﺒﺎر وایﺪﻩ هﺎی ﺿﺪ رژیﻢ اﺱﻼﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺱﺖ ،و رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮیﮑﺎ ،ﺟﻮرج ﺑﻮش ،ﺑﻪ ﺱﻔﻴﺮ اﻣﺮیﮑﺎ در ﻋﺮاق ،زﻟﻤﯽ ﺧﻠﻴﻞ زاد ،اﺟﺎزﻩ دادﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﺘﺎی ایﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در
ﻋﺮاق ﻣﻼﻗﺎت و ﺑﺮ ﺱﺮ راهﻬﺎیﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ ایﺮان ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺣﻤﻼت ﺗﺮوریﺴﺘﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﺮیﮑﺎیﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺱﻔﺎﻧﻪ ،دﮐﺘﺮ ﺧﻠﻴﻞ زاد اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪارد ﺑﺮ ﺱﺮ ﻣﺴﺎیﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد،
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ  .هﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺗﻨﺶ زا ﺑﻴﻦ ایﺮان و اﻣﺮیﮑﺎ ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ ،اﻣﺎ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺟﺰوء ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد .ایﻦ ﻣﺴﺎیﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هﺴﺘﻪ ای ،ﺗﺮوریﺴﻢ ،ﺹﻠﺢ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ایﻦ ،ایﺮان هﻴﭻ ﻧﻔﻮذی ﺑﺮ روی ﺗﺮوریﺴﺘﻬﺎیﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮاق اﻣﺮیﮑﺎیﯽ هﺎ و ﻋﺮاﻗﯽ هﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ،ﺱﻴﺎﺱﺖ ﺟﺪیﺪ ﺹﺒﺮ اﻣﺮیﮑﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ایﺮان یﮏ ﺱﻴﺎﺱﺖ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ اﺱﺖ .اول ،ﺱﻴﺎﺱﺖ ﻣﺬﮐﻮرﮐﻮﺷﺶ دارد ایﺮان را
ﺑﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻓﺮﺱﺘﺎدﻩ و ﻣﻨﺰوی ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ایﻨﮑﻪ ﺑﻪ ایﻦ هﺪف ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،اﻣﺮیﮑﺎ از ﻃﺮح روﺱﻴﻪ ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .دوم ،از ﻃﺮیﻖ اﺱﺮاﺋﻴﻞ و ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮ ایﺮان ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ایﺮان را وادار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دهﺪ،
ﻣﺨﺼﻮﺹﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ هﺎیﯽ ﮐﻪ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ و یﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺱﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺱﻔﺎﻧﻪ ایﺮان ﻋﻴﻨﺎ هﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺮف هﺎی ﺁﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻋﻠﻴﻪ اﺱﺮاﺋﻴﻞ و هﻮﻟﻮﮐﺎﺱﺖ از ایﻦ ﻧﻮع هﺴﺘﻨﺪ .ﺱﻮم ،ﺑﺎ ایﺮان ﺑﺮﺱﺮﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮاق ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮیﮑﺎیﯽ هﺎ و دﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن دهﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﯽ ایﺮان در ﺣﻘﻴﻘﺖ یﮏ ﺁﺷﻮﺑﮕﺮ در ﻋﺮاق اﺱﺖ .و ﭼﻬﺎرم  ،از ﮐﻤﮏ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ایﺮان ﺑﺮای ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪی از دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ ازایﻦ ﻃﺮیﻖ ﺣﻤﺎیﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را در
ایﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی روی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﺮان وارد ﺁورد.
اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺱﻴﺎﺱﺖ ﺹﺒﺮ ﺟﺪیﺪش در ﻗﺒﺎل ایﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮروی ﺑﻨﺪ اول ﺁن ،یﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎیﺖ از ﻃﺮح روﺱﻴﻪ اﺹﺮار
دارد ،ﺱﻪ وﺟﻪ دیﮕﺮ هﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺱﻴﺎﺱﺖ ﺹﺒﺮ اﻣﺮیﮑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺱﻴﺎﺱﺖ ﺟﺪیﺪ اﻣﺮیﮑﺎ در ﻗﺒﺎل ایﺮان،
ﻗﻤﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ﺑﺎ روﺱﻴﻪ روی ایﺮان ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان دو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ﺱﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻦ
ایﺮان ،روﺱﻴﻪ و اروﭘﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ .اول ،ایﺮان ﻃﺮح روﺱﻴﻪ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ ﺑﻌﻴﺪ اﺱﺖ .درایﻦ ﺹﻮرت اﻣﺮیﮑﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از یﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ را در ﺧﺼﻮص ایﺮان ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺁن ﺣﺬف ﺑﺨﺶ ﻏﻨﯽ ﺱﺎزی هﺴﺘﻪ ای از ﭼﺮﺧﻪ ﺱﻮﺧﺖ
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ایﺮان اﺱﺖ .در ایﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﻣﺎ  ،اﻣﺮیﮑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺱﻴﺎﺱﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد .ﺑﺎ ایﻦ
ﮐﺎر اﻣﺮیﮑﺎ ایﺮان را در ﺣﻮزﻩ ﻧﻔﻮذ روﺱﻴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ،و ایﻦ دو ﮐﺸﻮر را دو ﻣﺘﺤﺪ اﺱﺘﺮاﺗﮋیﮏ ﺑﺮ اﺱﺎس ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هﺴﺘﻪ
ای ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ایﻦ ﮐﺎر اﻣﺮیﮑﺎ ایﺮان را ﺑﻪ ﺱﻮی روﺱﻴﻪ ﺱﻮق ﻣﯽ دهﺪ ،ﭘﻴﺸﺎﻣﺪی ﮐﻪ روﺱﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از یﮏ ﺹﺪ ﺱﺎل اﺱﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
واﺿﺢ اﺱﺖ ﮐﻪ ایﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻣﺮیﮑﺎ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ایﺮان ﮐﺸﻮری اﺱﺖ ﮐﻪ در دو یﺎ ﺱﻪ دهﻪ ﺁیﻨﺪﻩ در ﺑﺎزی
ﻗﺪرت هﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای راهﺒﺮی دﻧﻴﺎ یﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﺎزی ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ایﺮان ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪﻩ ذﺧﺎیﺮ ﻧﻔﺘﯽ و دوﻣﻴﻦ
ﮐﺸﻮر دارﻧﺪﻩ ﮔﺎز اﺱﺖ .ایﺮان ﮐﺸﻮری ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و یﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺑﺰرگ اﺱﺖ ،و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻧﺮژی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و دریﺎی ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ دﻻیﻞ اﺹﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ﺑﻪ ایﻦ ﮐﺸﻮرﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .هﻤﮑﺎری
اﺱﺘﺮاﺗﮋیﮏ ایﺮان و روﺱﻴﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایﺠﺎد ﻧﻴﺮویﯽ در ﺱﺮزﻣﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎور ﺁﺱﻴﺎ و اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﺎیﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰایﺶ
ﻧﻔﻮذ روﺱﻴﻪ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﻮد.هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎیﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻣﺮیﮑﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻴﻦ اﻣﻴﺪوار
اﺱﺖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﻧﺮژی اش را از هﻴﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،اﻣﺮیﮑﺎ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارد ﮐﻪ
ایﺮان از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻏﻨﯽ ﺱﺎزی ﺧﻮد در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺹﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺱﺖ ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ای ﺑﺮای ﻧﺰدیﮑﯽ ایﺮان
و روﺱﻴﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ایﺮان و روﺱﻴﻪ ،ﺑﺎ یﮑﺪیﮕﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
اﺣﺘﻤﺎل دوم ایﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ ایﺮان و روﺱﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺱﻨﺪ و ﻣﺬاﮐﺮات ﺱﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺷﻮاهﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ایﻨﮑﻪ
ایﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺱﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ وﺟﻮد دارد ،و اﻣﺮیﮑﺎ ﻧﻴﺰهﺪف ﺧﻮدش را در ﺟﻬﺖ ایﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ .ﺑﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از
هﻤﺎن ﺱﻴﺎﺱﺖ هﺎیﯽ ﮐﻪ درﻃﯽ ﻣﺬاﮐﺮات اروﭘﺎ و ایﺮان ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،یﻌﻨﯽ هﻤﺎن ﺱﻴﺎﺱﺖ در ﻇﺎهﺮ ﻧﺮم وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ ﺧﺸﻦ،
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اﻣﺮیﮑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ایﺮان ،روﺱﻴﻪ و اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش ﺗﻤﺎم ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ روﺱﻴﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدیﮑﺘﺮی ﺑﺎ ایﺮان دارد اﻣﺎ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زیﺎد در ﻣﺬاﮐﺮات اﺗﻤﯽ هﻤﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎ ﺧﺸﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ایﺮان ﻣﺮﺗﺒﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺱﺖ ﮐﻪ از ﺣﻖ ﺧﻮد در ﻏﻨﯽ
ﺱﺎزی اوراﻧﻴﻮم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺹﺪ ﺹﻠﺢ ﺁﻣﻴﺰ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺬﺷﺖ و هﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ایﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮدش را
ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .هﻤﻴﻨﻄﻮر ،هﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای هﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ﺑﺨﻮاهﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺬف ﺑﺨﺶ ﻏﻨﯽ ﺱﺎزی در
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﺱﻮﺧﺖ اﺗﻤﯽ ایﺮان ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮد .در ﺹﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺱﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،روﺱﻴﻪ ﺑﺮای ارﺟﺎع ایﺮان
ﺑﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺑﻪ اﻣﺮیﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺧﻮاهﺪ ﭘﻴﻮﺱﺖ.
ﺑﺮای ایﻨﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﭼﺮا اﻟﺤﺎق روﺱﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات هﺴﺘﻪ ای ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺱﻮی ارﺟﺎع ایﺮان ﺑﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺱﺖ ،ﺑﺎیﺪ ﭼﻨﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﻬﻢ را در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ایﺮان و روﺱﻴﻪ ﻧﻴﺰدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮیﻢ .در ﻃﻮل ﺑﻴﺴﺖ ﺱﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،روﺱﻴﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮدﻩ ای
را ﺑﺎ ایﺮان دایﺮ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ .ﺑﺎ ایﻦ وﺟﻮد ،دیﺪﮔﺎﻩ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﮐﻪ ایﺮان ﺑﻪ دﻻیﻞ ﺗﺎریﺨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺱﻴﻪ دارد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ
ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ایﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺣﺘﯽ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ هﻢ ،ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺱﺎﻟﻬﺎ ،روس هﺎ هﻨﻮز ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی هﺴﺘﻪ ای ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل هﻴﭻ ﺗﺎریﺨﯽ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﺁن در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ! در ﺑﺨﺶ هﺎی اﻧﺮژی
و اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دریﺎی ﺧﺰر ،روﺱﻴﻪ و ایﺮان در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رواﺑﻂ ﮔﺮﻣﺘﺮی ﺑﻴﻦ ایﺮان و هﻨﺪ،
روﺱﻴﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺱﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﯽ را از ایﺮان و از ﻃﺮیﻖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ هﻨﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،یﮏ ﺱﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری  7.4ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻری اﻧﺠﺎم دهﺪ.
از ﺱﻮی دیﮕﺮ ،روس هﺎ هﻢ ﺑﻪ هﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺹﺪ ایﺮان ﻣﺸﮑﻮﮐﻨﺪ و در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هﺴﺘﻪ ای ﺣﺘﯽ ﻇﻦ و ﮔﻤﺎﻧﺸﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮ هﻢ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ ،ﺑﺮای اداﻣﻪ هﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ایﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هﺴﺘﻪ ای ،روﺱﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻮﺿﻊ دو ﭘﻬﻠﻮیﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﻇﺎهﺮا ،روس هﺎ ﺱﻌﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺹﺪای ﻣﻨﻄﻘﯽ ایﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .واﻗﻌﻴﺖ اﻣﺎ ایﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ از ایﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ دﻻیﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﯽ و اﺱﺘﺮاﺗﮋیﮏ ،و ﺑﻄﻮر ﺣﺴﺎب
ﺷﺪﻩ ای  ،روﺱﻴﻪ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت یﮏ ﻧﻴﺮوی ﮐﻠﻴﺪی در ﺑﺤﺮان هﺴﺘﻪ ای ایﺮان درﺁوردﻩ اﺱﺖ .ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ایﻨﮑﻪ روﺱﻴﻪ در
ﺣﺎل ﺱﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺮژی هﺴﺘﻪ ای ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺱﺖ ،ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁن ﺱﻮﺧﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ،و ﺿﺎیﻌﺎت ﺱﻮﺧﺖ را ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ایﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد ،در واﻗﻊ ﺁن ﮐﺸﻮر در ﺱﻴﺴﺘﻢ هﺴﺘﻪ ای ایﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ .اﺋﺘﻼف اﻣﺮیﮑﺎ
و اروﭘﺎ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺱﺘﺮاﺗﮋیﮏ روﺱﻴﻪ ،ﺗﺮدیﺪ هﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ایﻦ ﮐﺸﻮر ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزی ﺁن را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از
هﻤﻪ ایﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازیﻬﺎی ایﺮان درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هﺴﺘﻪ ای اش ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای اﺱﺘﻔﺎد ﺹﻠﺢ ﺁﻣﻴﺰﺑﺎﺷﺪ،
اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺎﻩ دﺱﺎﻣﺒﺮ ،2005روزﻧﺎﻣﻪ رﺱﺎﻟﺖ ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای دیﺪﮔﺎﻩ روﺱﻴﻪ درﺑﺎرﻩ ﺑﺤﺮان هﺴﺘﻪ ای ایﺮان را ﺗﺸﺮیﺢ ﮐﺮد
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺹﺤﻴﺢ ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ایﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎیﺪ هﻤﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎیﺶ را در ﺱﺒﺪ روﺱﻴﻪ ﺑﮕﺬارد .ﺑﺮﻋﮑﺲ
اﻣﺮیﮑﺎیﯽ هﺎ و اروﭘﺎیﯽ هﺎ ،روﺱﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ایﺮان هﻴﭻ یﮏ از ﺑﺨﺸﻬﺎی اﺱﺎﺱﯽ از ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﻣﻨﻊ
ﮔﺴﺘﺮش ﺱﻼﺣﻬﺎی اﺗﻤﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺁﻧﻬﺎ هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ایﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺱﻴﺎﺱﯽ دارد ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.
ﺑﻌﻼوﻩ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻏﺮب ،روﺱﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ایﺮان ذﺧﺎیﺮ ﻋﻈﻴﻤﯽ از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز دارد ،ﺑﺎ ایﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای
ﻣﺼﺎرف ﺁیﻨﺪﻩ اش ﺑﻪ ﺗﻮﺱﻌﻪ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻧﻴﺎز دارد .اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮب ،روﺱﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪﻩ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را از
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ایﺮان ﺗﻮﺹﻴﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .روﺱﻴﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺱﻮﺧﺖ ﺑﺮای ایﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻃﺮح روﺱﻴﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،ایﺮان هﺮﺱﺎﻟﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ دﻻرﺱﻮﺧﺖ از روﺱﻴﻪ وارد ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ایﻨﮑﻪ ،روس هﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ایﺮان هﻴﭻ ﻗﺼﺪی ﺑﺮای ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺱﺎﺧﺖ ﺑﻤﺐ ﻧﺪارد .ﻇﻦ ﺁﻧﻬﺎ از
ایﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﻪ ایﺮان در هﻤﺴﺎیﮕﯽ اﺗﻤﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ایﻨﮑﻪ ایﺮان ﺑﺮای ﺗﻮﺱﻌﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻏﻨﯽ
ﺱﺎزی ﺱﻮﺧﺖ ﺧﻮدش اﺹﺮار دارد و ﺑﺮای ﺱﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺁب ﺱﻨﮕﻴﻦ در اراک ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻼﺗﻮﻧﻴﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ و هﻴﭻ
اﺱﺘﻔﺎدﻩ ای ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی هﺴﺘﻪ ای ﻧﺪارد اﻗﺪام ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ .ﻣﻠﯽ ﮔﺮایﯽ اﺧﻴﺮ ایﺮان در زﻣﻴﻨﻪ هﺴﺘﻪ ای و ﺗﻨﺪرویﻬﺎی رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪیﺪ ایﺮان ﻋﻠﻴﻪ اﺱﺮاﺋﻴﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ روس هﺎ را ﺣﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﮐﺮدﻩ اﺱﺖ .در واﻗﻊ ،روﺱﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺹﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ایﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻏﻨﯽ ﺱﺎزی اش را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻴﻦ  3ﺗﺎ  5ﺱﺎل دیﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰارهﺎی اﺗﻤﯽ ﺑﺴﺎزد .ﺑﺎ در
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ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ایﺮان درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺷﮏ ،روﺱﻬﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ درﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻏﻨﯽ ﺱﺎزی را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪیﺪی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ارزیﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
روﺱﻬﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﻘﻴﺪﻩ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮیﮑﺎ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ایﺮان اﺟﺎزﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ داد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺱﺎﺧﺖ ﺑﻤﺒﻬﺎی هﺴﺘﻪ ای را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺮیﮑﺎیﯽ هﺎ ﻣﺼﻤﻢ اﻧﺪ ﺗﺎ رژیﻢ ایﺮان را از ﻏﻨﯽ ﺱﺎزی اوراﻧﻴﻮم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ایﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ درﮔﻴﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ هﻢ دﺱﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ زد .روس هﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮیﮑﺎیﯽ هﺎ ﻧﻬﺎیﺘﺎ ﺑﻪ
ﺁژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻓﺸﺎر ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁورد ﺗﺎ ایﺮان را ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﺤﺮیﻢ هﺎ ی ﭼﻨﺪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ارﺟﺎع دهﺪ .روس هﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ذﺧﻴﺮﻩ ارزی ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻری ایﺮان ،ایﻦ ﺗﺤﺮیﻢ هﺎ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاهﻨﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ در ایﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﺮیﮑﺎیﯽ هﺎ ﺑﺮای اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻴﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان ،هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﻴﻪ ﻋﺮاق ،ﺑﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻓﺸﺎر
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁورﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻮز ایﻦ ﮐﺎر را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .روﺱﻬﺎ از ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان ﻧﮕﺮان هﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ
هﺴﺘﻪ ای ایﺮان راﻩ ﺣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪارد.
روﺱﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﻪ ایﺮان را زودﺗﺮ از ﻣﻮﻗﻊ ،یﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ایﻨﮑﻪ ﺑﻪ دیﭙﻠﻤﺎﺱﯽ ﻓﺮﺹﺖ ﮐﺎﻓﯽ دادﻩ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ارﺟﺎع دهﻨﺪ و ﻃﺮﻓﺪار راﻩ ﺣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ هﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎیﺘﺂ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﯽ را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .یﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ایﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد روس هﺎ ﺑﻪ رژیﻢ اﺱﻼﻣﯽ در ﺗﻬﺮان ﻣﻈﻨﻮﻧﻨﺪ و ﻃﺮﻓﺪار یﮏ ایﺮان
هﺴﺘﻪ ای ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و هﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ هﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ایﺮان از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻏﻨﯽ ﺱﺎزی اوراﻧﻴﻮم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .روﺱﻬﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮان هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﺎدرﺱﺘﯽ ﮐﻪ از ایﺮان ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ
ﺁﻧﺎن ﮔﺮدد ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮیﮑﺎیﯽ هﺎ هﻨﻮز ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ درﻣﻮرد ﭘﺮوژﻩ هﺎی هﺴﺘﻪ ای ایﺮان در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
اﻋﻼم ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ایﻦ یﮏ اﺱﺘﺮاﺗﮋی اﻣﺮیﮑﺎیﯽ ﺑﻮدﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ذرﻩ ذرﻩ و در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس ﻓﺎش
ﮔﺮدد .ایﻦ اواﺧﺮ روﺱﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮیﮑﺎیﯽ هﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺘﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی هﺴﺘﻪ ای ایﺮان دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ
ﺱﺎﻟﻬﺎﺱﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ایﺮان روی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هﺴﺘﻪ ای اش هﻤﮑﺎری دارﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ از ایﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ،ﭘﻴﻮﺱﺘﻦ روﺱﻴﻪ ﺑﻪ اﺋﺘﻼف اﻣﺮیﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺮای ارﺟﺎع ایﺮان ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﺣﺘﻤﯽ اﺱﺖ.
ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ایﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ ایﻦ اﺗﻔﺎق ﮐﯽ ﺑﻮﻗﻮع ﺧﻮاهﺪ ﭘﻴﻮﺱﺖ .ﻓﻘﻂ یﮏ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻮﭼﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺱﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺱﺪ و ایﺮان از ایﻦ ﺗﻠﻪ ﺟﺪیﺪ اﻣﺮیﮑﺎ ﻧﺠﺎت یﺎﺑﺪ .ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ وﻗﻮع ﺁﻧﺮا ﺗﺎ ﺣﺪودی ایﺮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
واﻗﻌﻴﺖ ایﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ روﺱﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺸﻨﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،ایﺮان ﻧﺨﻮاهﺪ ﭘﺬیﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻏﻨﯽ ﺱﺎزی اوراﻧﻴﻮم
ﺧﻮد ﺹﺮف ﻧﻈﺮﮐﻨﺪ ،ﻗﺪرت ﻧﻔﻮد اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ایﺮان و یﺎ ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان ﻣﺤﺪود اﺱﺖ ،و اﻣﺮیﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ایﻦ ﻣﺬاﮐﺮات
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ایﻦ وﺟﻮد ،و هﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ  35ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﺮیﮑﺎیﻴﺎن و ایﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮیﮑﺎ ﻧﻬﺎیﺘﺎ ازﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان ﺱﻮد ﺑﺒﺮد ،ﻣﮕﺮ ایﻨﮑﻪ دریﮏ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮایﺶ ﺱﻮدﺁوری دارد ،ﻣﺜﻼ در ﻣﻘﻄﻊ
ارﺟﺎع ایﺮان ﺑﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و در ﺟﻬﺖ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ایﺮان یﮏ ﭼﺮﺧﺶ اﺱﺘﺮاﺗﮋیﮏ اﻧﺠﺎم دهﺪ .در ﻏﻴﺮ
ایﻦ ﺹﻮرت ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻣﺮیﮑﺎ در ﻗﺒﺎل ایﺮان ﺑﻪ درﮔﻴﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺁﺑﺮوی اﻣﺮیﮑﺎ و ایﺮان در
ﺗﻀﺎد اﺱﺖ.
----------------هﻮﺷﻨﮓ اﻣﻴﺮاﺣﻤﺪی ﭘﺮوﻓﺴﻮر و رﺋﻴﺲ ﻣﺮآﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ راﺗﮕﺮز و رﺋﻴﺲ ﺷﻮرای اﻣﺮیﻜﺎﺋﻴﺎن و ایﺮاﻧﻴﺎن
اﺱﺖhooshang@amirahmadi.com , www.amirahmadi.com .
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