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  تقی روزبه

 ٢٠١٣ سپتمبر ٣٠
  

  !برتقابل ھای ھسته ئی" نرمش قھرمانه"تحوالت اخير و تأثير
  

 ! چيست؟کنونی» ايدارفرصت استثنائی و ناپ«معنای :  دوپھلو مبھم ويک عبارت رمزگشائی از

 خاتمی در ۀ و يا درنامروحانی و به انحاء گوناگون درسخنانر طورمکره شدارآميزبو ھ مھم وعبارتی مبھم ولی 

براستی . پدارکنونی ابرازمی شودپانا  فرصت استثائی ودادن نسبت به از دست  ١+۵ به قدرت ھای غربی و گاردين

 آيا يک عبارت تک معنائی است يا شدارآميز مطرح می شود؟وھ صورت مبھم وه آن چيست؟ وچرا ب مراد از

 الزم اما برای آن.  از آن ضروری باشدرمزکشائی  کنونی جوانبی از اوضاعبرای درکنظرمی رسد ه ب چندمضمونه؟

  مطرح شده وی زمنيه و بستر چهدر  اين عبارت رمزآلود تا معلوم شودباشيم  که نگاھی به رويدادھای اخيرداشتهاست

   .معنا پيدامی کند

اينک پس از فرونشستِن تب دپيلماسِی معطوف به رفتارھا و ديدارھای تشريفاتی و سرپائی در کريدورھا و يا 

 به ھمان سرنوشت دست ندادن خاتمی و بيل کلينتن انجاميد، ميزضيافت سازمان ملل توسط رسانه ھای جمعی که ظاھراً 

وراصولی اختيارچنين ديداری را داشته است اما شرايط  مناسب و  فرصت طه و روحانی به سی ان ان گفت که گرچه ب

در واقع وی و مشاورانش با درنظرداشت شرايط داخلی و بين المللی برآن شده اند که آن را ھم . برای آن کم بوده است

ته شده  پيرامون با فرونشستن اميدھای کاذِب برانگيخ. دنچون برگی نسوخته برای مراحل بعدی دست نخورده نگھدار

 دو رئيس جمھور، و فاصله گرفتن از خطابه ھای مشحون از کليات و تعارفات طرفين، زمان شخم ۀديدار و حتی مذاکر

 بی حاصل حول آن بی نتيجه مانده است  ۀزدن زمين سخت و کلنجاررفتن با مشکل مزمن و اصلی که سال ھاست مذاکر

 و با محکوم کردن ھلوکاست و امريکا مستقيم با ۀ شکستن تابوی مذاکرالبته وجود تحوالتی چون درھم. فرامی رسد

رات لحن رژيم و ترکيب تيم مذاکره کننده و کال انعطاف ھای طرف ايرانی، ييتبادل نامه بين دو رئيس جمھوری و تغ

نھائی راه حل و شمارمی روند، اما ھيچ کدام به ته  مسيردشوار مذاکره اصلی بۀ فضا و تسھيل کنندۀگرچه تلطيف کنند

. در اين جاست که ما با واقعيت  يک بستر و رؤياھای متفاوت مواجه می شويم. ی نيستندئشخم زدن زمين سخت ھسته 

ی ترک ئرويائی که درآن حتی ھم پوشانی ظاھری برخی مفاھيمی چون اذعان به داشتن حق صلح آميزانرژی ھسته 

 اعالم آمادگی درپشت آن رخ می نمايد و در غياب آن بعيداست مثالً برمی دارد و  کشاکش ھدف ھا و رؤياھای متفاوت 

و دعوت جمھوری اسالمی برای ھمکاری و ايجاد صف مشترک عليه خشونت و تروريسم و تأمين صلح، ھم چون 

، به عنوان راھکار و گامی واقعی برای خروج از بحران جدی ٢٠٠١گوی تمدن ھا درسال  و دعوت خاتمی به گفت

  .دگرفته شو
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 برانگيززير که اين روزھا به وفور برزبان آورده می شود به عنوان کليد واژه ھای سؤالتوجه به چندمھفوم و عبارت 

  :ارزيابی از اوضاع و ظرفيت  و معنای نھفته در آن ھا دارای اھميت است

   سياست برد برد -

  ی ايران ئرسميت شناختن حق غنی سازی ھسته ه  ب-

  تام  ادعای داشتن اختيار-

دست آمده برای گشايش، موقت و ناپايداراست و بايد  بدون تأخيرشروع ه شدار نسبت به اين که فرصت طالئی بو ھ-

  .کرد

  

  : ميزان کارآئی سياست برد برد روحانی

ه اين ب.  گرچه بعيد است که ھيچ سياستمداربا ذکاوتی وقت خود را صرف انکارچنين واژگان دھان پرکنی نمايد- الف

 حقوق رسمی و  ستراتژی بردبرد در جھانی که در آن سخن اول و آخر را قدرت ھا و منافع آن ھا و نه فرضاً اصطالح

اين قدرت ھا .  جھانی برزبان می راند، فقط يک شعارقشنگ و تفنگ بدون خشاب استۀفرماليته متعلق به آحاد جامع

ای نظامی، در وضعيت ضعف قرارگرفته و برای حريفی که در زيرفشارھای سھمگين اقتصادی و سياسی و تھديدھ

د، چندان تره ای خورد نخواھند نناچارشده جام زھر را بنوشد و لو آن که نرمش ھای خود را با صفت قھرمانه بياراي

البته جمھوری اسالمی برای پوشاندن ضعف خود تالش می کند که مذاکره و تالش برای کنارآمدن با دشمن خود . کرد

 سازش و تھديد را توأمان روی ۀ خود ھردو گزينۀنمائی ھا و با تھديد ضمنی ھمراه کند و به نوبتدررا ازطريق برخی ق

چنان که .  ترازو را کمی متعادل ترساخته و به توقعات بيش از حدحريف قدر قدرت دھنه ای بزندۀميزبگذارد تا شايد کف

 برروری ساختن نيروگاه ھای جديد با روسيه و   سفربه نيويورک رژيم ايران تحويل سوخت بوشھر و توافقۀدر آستان

 روحانی در سازمان ملل را به تشريح ۀ ھای دورپرتاب خود را برخ حريف می کشد و يا بخشی از خطابراکتھای ۀرژ

اختصاص می ... وضعيت فاجعه بارمنطقه و به عنوان تداوم پی آمدھای مداخله ھای قبلی درعراق و افغانستان وسوريه 

اين طريق می کوشد که نقش خود درفرونشاندن اين تالطمات و  آمادگی اش برای ھمکاری دراين عرصه ھا دھد و از 

  .  را به رخ حريف بکشد

  

  ی ئدو رؤيای متفاوت در حق استفاده از انرژی ھسته 

  درمورد حق غنی سازی، واقعيت آن است که با وجود تصريح حقوق بين الملل برای اعضاء آژانس، و اذعان- ب

تا آن جا که به : ظاھری به وجود چنين حقی برای ايران، اما در عمل شاھد رويکردی متضاد و رؤياھای متفاوت ھستيم

 و غرب و متحدين امريکا ۀ دشمنان عمدۀ برمی گردد، دولت جمھوری اسالمی در جرگامريکا به دولت غرب و اساساً 

در اين رابطه آن ھا سوای . ک کشوردوست و يا بی خطرويژه درمنطقه رده بندی می شود ونه ھم چون يه  بامريکا

کارگيری برخی ابھامات عامدانه در فرموالسيون ھا، در بيانی بدون پيرايه، خواھان ه تعارف و واژه ھای ديپلماتيک و ب

زد در ی و خود کفائی در فرايند توليد آن باشد که او را قادر سائآن ھستند که حکومت ايران فاقد ظرفيت توان ھسته 

آن ھا می گويند دولت ايران بايد صلح آميزبودن مقاصد . ی بنمايدئصورت احساس نياز، مبادرت به ساخت سالح ھسته 

اما در ساختار سياسی کنونی تنھا عامل تضمين کننده برای آن ھا فقدان توان غنی سازی . ی خود را اثبات کندئھسته 

در گوھرخود . ی ايران ھستندئخواھان خلع سالح ھسته " محترمانه"م، اگر بخواھيم بابيان ُرتش نشده صحبت کني. است

بنابراين وقتی اوباما و يا .  قذافی صورت گرفتۀ دوریايميائی سوريه و يا آن گونه که زمانی در ليبيھمانند خلع سالح ک

 اين ھا ۀ آن است که ھمی سخن می گويند معنايشئاوالند و ديگران از حق استفاده و يا دسترسی ايران به انرژی ھسته 
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ی به ايران داده شود و اين که رژيم ايران ئل و نظارت قدرت ھای ھسته ومی تواند در شفافيت کامل و تحت کنتر

رسميت ه وقتی روحانی در سخنرانی سازمان ملل از ب.   قابل تحمل نيست، به توليد آن ھا مبادرت کندبخواھد رأساً 

رغم  خود حتی با پذيرش شفافيت کامل سخن می گويد، علیخاک ی در ئی ھسته شناختن حق ايران درغنی سازی انژر

البته لحن و شفافيت کامل و . ش به حل مشکل، درعين حال وجود دو رويکردمتضاد را به نمايش می گذارد ااميدواری

دگی برای عقب  و برخی نرمش ھای تاکتيکی درجای خود مھم ھستند و نشانه ھائی از آماامريکاآمادگی مذاکره با 

شمارمی روند  و بخشی از ملزومات سازش و تأمين خواست ھای دولت ھای ه نشينی ولو تاکتيکی در اين حوزه ھا ب

  . کانونی فرعی محسوب می شوندۀ آن ھا نسبت به گره گاه اصلی و مسألۀدھند، اما ھم غربی را تشکيل می

برای آن ھا  تا .  رژيمستراتيژيک گيری ھای سياسی و ی با جھتئدراين جا می رسيم به گره خوردگی بحران ھسته 

رفتار و جھت گيری ھای سياسی که در انطباق با شاخص ھا و نرم ھای  رييمادامی که دولت ايران نشانه ھائی از تغ

 و متحدينش در منطقه نباشد، بحران امريکا مورد نظر آن ھا در راستای ھمسوئی با سياست ھای ۀمشخص و تعريف شد

وجود " صلح آميز"ی ئرسميت شناختن توليد انرژی ھسته ه  پايان نيافته ای است و جائی برای بۀی ھم چنان مسألئ ھسته

طورکلی حل اين ه ب. رسميت شناخته نخواھد شده ی در داخل بئنخواھد داشت و اصل خود کفائی در توليد انرژی ھسته 

راھی که رژيم . سود ايران بوده تحميل آن به طرف مقابل باگر که توازن نيرو و : معضل به دو صورت امکان پذيربود

رسياست تنش آلود با ييشق ديگر تغ.  گذشته درپيش گرفت اما به داليلی ناتوان از به پايان رساندن آن شدۀدرطی دو دھ

يت غرب و جلب اعتماد آن می بود که دراين صورت نيز چه بسا باتبديل شدن به کشوردوست، وجودايران دارای ظرف

امری که الاقل در افق کنونی نشانه ای از چنين .   پذيرفته می شدامريکای ئی درژئوپلتيک ستراتژی منطقه ئھسته 

 جمھوری اسالمی ۀستراتژی نوينی درسپھرسياست ھای کالن جمھوری اسالمی مشھود نيست، امری که مستلزم استحال

 و امريکای کنونی اما دولت ھای غربی و در رأس آن اکنون و در وضعيت توازن قوا. به يک رژيم مطلوب غرب است

گو و  و البته صنعت گفت. ی نيستندئ ھسته ۀمتحدش اسرائيل به ھيچ وجه حاضربه پذيرش دشمنی با ظرفيت ھای بالقو

سياست کنونی رژيم آن است که با دادان . کارگيری تاکتيک و نرمش ھای محدود قادربه تأمين اين انتظارنيسته ھنر ب

 دادن برخی تعليق ھای مقطعی و موقت در و احياناً  امتيازات محدود در بن بست مذاکره و شفاف سازی ھای بيشتر

ل و بسط مناسبات سياسی با دولت ھای غربی مشکل اصطالح اعتمادسازی متقابه ی و ايجاد بئسيکل توليد انرژی ھسته 

را حل کرده و راه را برای رفع تحريم ھا که زمين گيرش کرده است بگشايد که البته با وقوف دولت ھای غربی به 

به  ھای مھمی رودشواریوضعيت ضعف ايران و با توازن نيرو و يا نقش جناح ھای تندرو و جنگ طلب و البی ھا با 

  .روست

، صرفنظر ازھدف تشويق جناح ھای نرم "وجود آمده پايدارنيسته شدار که فرصت بواختيارتام دولت و ھ" ارت عب-ج

 کنارآمدن با انعطاف، اما درعين حال حد و حدودتاکتيک سازش وانعطاف رژيم درمذاکرات ۀتر بلوک غرب به وسوس

  . ن می کندييپيش رو را تع

 صرفنظر از آن که  نه فقط می خواھد به دول غربی درداشتن اختيار "فرصت محدود و گذرا"رمزگشائی از عبارت 

ت مذاکره کننده اطمينان خاطربدھد، به مخاطبانی که به تجربه با دوگانگی سياست ھا درايران آشنايند و می دانند که ھيأ

گو کننده ھم به  و ت ھای گفتيأتا وقتی کانون قدرت اصلی نخواھد، مذاکره جز تلف کردن وقت نبوده و حتی اگر باھ

 فاقد اعبتار و تضمين الزم است، و ھم چنين نه فقط به معنی لحاظ کردن و کاربرد ،دمرکزئيفقاتی دست يابند، بدون تأاتو

 ديپلماسی  و تھديد نظامی توسط دولت ھای غربی ۀ تھديد و فرصت دربرابرسياست دوگانۀاصطالح تاکتيک دوگانه ب

به معنی آن است که اين اختيار داده شده موقت و مشروط است و ھرلحظه   تر از آن ھا،برآن ھا و مھم است، اما عالوه

 مجريه ساختاراصلی قدرت دست نخورده باقی مانده و ۀرقوييدر جمھوری اسالمی با تغ. می تواند پس گرفته شود
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 نشان می دھد که در اين عبارت ھم چنين. ھنوزھم منافع و مطامع رھبر و باندھای مسلط حرف نھائی را می زنند

راه کردن اقتصاد ه مذاکرات پشت پرده ای که رفسنجانی و روحانی با خامنه ای برای کاستن از فشارھای خارجی و روب

 و غرب دارد، و نيز با نگرانی  شديدش از شکل امريکابه عمل آورده اند او با بدبينی مزمنی که به روند مذاکره با 

 معينی را دراختيارجناح منتقد ۀ و مزمن شدن بحران دارد، درطی يک اتمام حجت، فرجگيری يک قدرت دوگانه در باال

 سياست ھای و اختيارات، به آزمون" انتخاباتی" مشروعيت -و پيروزانتخابات اخير گذاشته است که با استفاده از امتياز

 نظام  ۀش به کيس نفعته قبل از ھرچيزاز دوحال خارج نيست يا آن ھا  موفق به گشايشی می شوند که الب. پردازندخود ب

 خامنه ای که درپی ۀريخته می شود، يا آن که ناکام می شوند که در اين صورت  اتوريته و حقانيت خدشه دارشد

زيرسؤال رفته است تقويت شده و به او و نيروھای ه  سال گذشته و فرورفتن نظام در بحران، ب٨عملکردش درطی 

با درنظرگرفتن چنين اتمام حجتی است که . ی می دھدئ ھسته ۀ پروژۀی و از جمله توسعافراطی امکان تعرض تازه ا

رفسنجانی و روحانی و خاتمی گفته و ناگفته برآنند که با ارسال زيگنال ھائی به دولت ھای غربی آن ھارا از زياده 

خاتمی .  درت بشود، آگاه کنندھم خوردن سازش شکننده و توازن نيرو درساختارقه خواھی ھائی که می تواند موجب ب

دليل بی توجھی غرب به انعطاف ھايش، بار ديگر ه  شکست خورده اش بۀ اخيرش به گاردين با ياد آوری تجربۀدر نام

.  برآمد مجدد نيروھای تندرو داخلی را سبب نگردند،شکنندگی وضعيت را ياد آوری کرده است تا با حداکثرخواھی خود

  .شدارمربوط به عبارت فرصت ناپايدار و محدودوھفته در ھچنين است  معنای پيام ن

******  

  رنگ خاکستری و راه ھای ميانه 

 ھای واقعی آن، نبايد ھمه چيز را يا دشواریی و ئبا اين ھمه در ارزيابی از اوضاع ضمن نگاه کالن به معضل ھسته 

چرا که اگر رژيم . ا قدرت مطلق انگاشتنبايد يک طرف را ضعف مطلق و طرف ديگر ر. سياه سياه يا سفيدسفيد ديد

 و متحدينش نيزدرمنجالب بحران ھای سنگينی امريکا بحران چندوجھی گرفتارآمده است، درھمان حال ۀايران درچنبر

درمنطقه و درکشورھای حول و حوش ايران فرورفته اند و ھمين مسأله سبب می شود که در بطن کشاکش ھای بی پايان 

در عالم سياست که مکانيک کشاکش . طرفين به يکديگرمجالی برای بروز و عرض اندام پيداکند نياز ۀچه بسا غريز

 پايدار ھم نباشد وجود ربرخی رويکردھا ولو آن که الزاماً يينيروھاست، ھمواره امکان بروزحالت ھای بينابينی و تغ

و فرصت ھائی برای اجتناب از جنگ   دارند که در طی آن ممکن است از توليد دستاويزھای تحريک کننده کاسته شود 

 تحريم ھا و نه البته کامل و دفعی  بلکه تدريجی و گام به گام و درتناسب با تست ھا و دستاوردھا فراھم ۀو کاستن از دامن

گردد و چه بسا در اردوی غرب صدای کنارآمدن و مصالحه در قياس با صدای بلند مدافعان تشديد تحريم ھا و جنگ 

  .  بيشتری پيداکند  و مناسبات  آميخته به کشاکش طرفين بدون آن که ازبين برود درسطحی نازلتر قرارگيردطلبان طنين

در اين راستاست که می توان گفت ديپلماسی تنش زدائی روحانی و رفسنجانی چه بسا  با استفاده از زبان نرم تر و 

 بازرسی ھای بيشتر، فرجه ھائی ۀق موقت و يا اجازکمترپرخاشجو و شفاف سازی بيشتر و دادن امتيازھائی چون تعلي

برای کاستن از فشارھا اگرنه حل کامل آن ھا، ھمراه با تداوم چانه زنی علنی و غيرعلنی با قدرت ھای بزرگ  فراھم 

 ويژه اروپائی ھا  تمايلی وجود دارد که قطب اعتدال دره  ب- جز دولت اسرائيله  البته ب-بلوک غرب در چراکه . سازد

وھمين مسأله سياست سفت کن شل کن از سوی آن ھا را تقويت می کند بدون آن که بخواھند . داخل ايران را تقويت کنند

  نخستين نشانه ھا مذاکرات پيش رو احتماالً . بدون گرفتن تضمين ھای حداقل اجازه نفس تازه کردن به حريف خود بدھند

  . د راند ھا به جلوی صحنه خواھنسؤالرا در سوگيری اين 

  

  رويکرد اپوزيسيون مستقل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

نمی  جاپان  صنعتی چونۀشرايطی که کشورپيشرفت تا آن جا که به مدافعان صلح و آزادی و برابری مربوط می شود، در

طريق اولی بازی با چنين ابزارھای خطرناکی توسط ه ی برآيد، بئ آسيب ھای پيشاروی نيروگاه ھای ھسته ۀتواند ازعھد

 مقدوراست، جزيک اقدام  تررسی کشوربه به انرژی ھای سالمتر وحتی کم ھزينهشرايطی که دست ھم دررژيم ايران، آن

 قدرت ھای ۀغيرعقالنی و خطرناک با سرنوشت مردم ايران و منطقه و جھان نيست و البته برخورد آمرانه و زورگويان

 قدرت ھای بزرگ درمورد »استاندارددابل «ی وی، و يا محکوم کردن اعمال سياست ھای ئبزرگ و متحدين منطقه 

ايران . ی باشدئ انرژی ھسته ۀ حقانيت رژيم درتمسک به حربۀی و نظايرآن، نمی تواند توجيه کنندئانرژی ھسته 

ی، آن ھم توسط يک حکومت مستبد و غيرپاسخ گو به مردم ايران و منطقه و جھان و ئاحتياجی به توليد انرژی ھسته 

و تنھا برفقر . داد ديرپا درکشورما ندارد و اقدامش از ھيچ مشروعيت مردمی برخوردارنيستعامل تقويت موقعيت استب

ازآن نام برده می شود، درست عکس آن " منفعت ملی"نام ه بنابراين آن چه که ب. و ميليتاريسم و سرکوب دامن می زند

از جانب . مغالطه ای بيش نيستی با پروژه ملی شدن نفت در زمان مصدق نيزئ پروژه ھسته ۀصادق است و مقايس

 بزرگ و در ھایسعه طلبانه و تبعيض آميزقدرتود اھداف و سياست ھای تئيديگرچنين رويکردی بی شک  به معنای تأ

ی و سايرتسليحات کشتارجمعی ئ عاری از سالح ھسته ۀ خاورميانۀعکس دفاع از منطقه ب.  نيستامريکارأس آن دولت 

ا درسطح جھان و مقابله با جنگ افروزی و استثمار و تاراج منابع کشورھای ديگر توسط و نيزعليه ھرنوع انباشت آن ھ

  .اين قدرت ھا،  ھيچ بھانه ای توجيه پذيرنيست

 نفرامضاء کننده ای که تحت عنوان ۵٠٠و دراين رابطه غش کردن به سمت رژيم و تطھيرسياست ھای آن توسط آن 

اران  و حاميان ديروز وامروز رژيم درميان آن ھا، يا غش کردن آن صدنفر اکنون نوبت اوباماست و کم نيستند از ھمک

 قدرت ھای بزرگ که با تطھيرسياست آن ھا، خواھان  گام برداشتن يک طرفه از سوی ۀامضاء کننده  به سوی سراپرد

 دون پيشونددولت ايران ھستند و حتی اکنون ھم حاضرنيستند از ضرورت سياست لغو تحريم و گرسنگی دادن مردم ب

  .، به يک سان محکوم است*دفاع کنند و در گذشته ھم مواضع جنگ طلبانه برخی از آن را شاھد بوده ايم فعالً 

  

com.blogspot.roozbeh-taghi.www://http  

**********  

 اتحاد جمھوری ۀ شناخته شدیشماری از اعضا. ندگان جالب است دراين ميان تعويض موضع برخی از امضاء کن- *

و با سماجت مدافع اصالح پذيری رژيم جمھوری اسالمی و حمايت قاطع از اصالح  طورپيگيره خواھان که سه دھه ب

طلبان نزديک به حاکميت بودند و مدعی شکوفائی جمھوری الئيک از دل نظام واليت فقيه ، و ھم چنين مخالف سياست 

ھای جنگ افروزانه بوده اند، اکنون دريک چرخش باورنکردنی نام آن ھا را می توان درليست مدافعان صريح و 

ای کاش آن ھا حداقل به کسانی که بيش از سه دھه است که تالش کرده اند تا آن ھا را به . شرمگين تحريم و جنگ يافت

رکمپ خود توضيح يي و چندکلمه ای در توضيح چرخش و تغاصالح پذيری نظام متقاعد کنند احترام حداقلی می گذاشتند

  . می دادند

   

  

 

 

 

  


