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  ايرانھسته ئی ألۀمس
  يران قضاوت خواھد کردتنھا گذشت زمان در مورد عملکرد ا

 
اقدام نظامی . از طريق نظامی تسليم نمود را توان آن اوباما براين عقيده است که ايران قدرت مھم منطقه ايست و نمی

 .تواند مانع آن گردد  اما نمی،کوتاه مانع دستيابی اين کشور به سالح اتمی شود تواند برای مدتی عليه ايران تنھا می

و از طرف افراد و گروه ھای مختلف  االت زيادیؤ س، با ايران و نظر به اھميت آنھسته ئید پس از امضای قراردا

 نمايندگان رسانه ھای درون و برون از خاورميانه که ھرکس بنابه تحليل خود ،والن مختلف دولتیؤمس. طرح گرديد

اينچنين مھم که تأثير عظيمی در منطقه  ی اين تحليلھا برای حادثه اۀ اما ھم،نمودند قرارداد را خوب و يا بد توصيف می

 تواند ال اصلی اينست که آيا اين قرارداد میؤاکنون س. درخور اين اتفاق نبود ئی بسيار ضعيف و تحليلھا،و جھان دارد

کسی بدرستی نتوانسته است پاسخی   ھنوزسؤالمی شود؟ در برابر اين وطور دائم مانع دسترسی ايران به سالح اته ب

 .دقطعی بدھ

اميدوارم بتوانم بر .  پاسخ بدھم، بيطرفانهکامالً   عمومی را مطرح و به آنھا در حد توان وسؤاالتکوشم  من در اينجا می

 .نگرند که مخالفان و موافقان آن چگونه به قرارداد می  روشنی بيفکنم و اين،قرارداد بخشھای ناروشن و يا تاريک

  

 ف قرارداد است؟ مخال، نتانياھو،چرا نخست وزير اسرائيل

 : مخالف است،نتانياھو به چھار دليل با قرارداد ژنو

 ، زيرا آنان در گذشته دروغ گفته اند،که به ايرانی ھا اطمينان ندارد اين -يکم

 ،می بسازدودھد تا در آينده بمب ات  به ايران امکان می،رسميت شناختن حق غنی سازی اورانيومه که ب اين -دوم

 اوباما عليه آنھا ،قول خود وفا نکرده  اوباما اطمينان ندارد و باورش بر اين است که اگر ايران بکه وی به اين -سوم

 ،وارد جنگ نخواھد شد

مثل ( نظامی ۀگزين  و در نتيجه نبود، ايستادگی کندامريکاميداند که نميتواند در مقابل تصميمات  ،که نتانياھو اين -چھارم

 ايران دغلکارانه ،و در مدت شش ماھه مذاکرات)  م-بھا ميداد  ايران پشيزی به آن،بود نظامی ۀاينکه در گذشته که گزين

 .خواھند گرفت بسازد که در آنصورت کار از کار گذشته و ھمگان در برابر عمل انجام شده قرار می خود راوبمب ات
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  با ايران حمايت ميکند؟ھسته ئیچرا اوباما از قرارداد 

 از ،امريکا اين است که ،کند حمايت می ھسته ئیوباما با قوت تمام از امضای قرارداد يکی از دالئل اصلی که ا

 بيند که ديناميزمھای خاورميانه دچار نفرت شده و خود را ملزم به روشی می حساب در جنگھای طوالنی و خشونت بی

 اميدوار است که ،اوباما. يران باشدا دنبال راه حل درگيری سياسی باه ر و بيي خاورميانه را تغۀسياسی موجود در منطق

 .می شودوطور دائم مانع دسترسی ايران به سالح اته ای برسد که ب  به مرحله،با اعتماد به قرارداد فعلی

اقدام نظامی عليه . ازطريق نظامی تسليم نمود را توان آن  عقيده دارد که ايران قدرت مھم منطقه ايست و نمی،اوباما

 ،اوباما. شود تواند مانع آن  اما نمی، شودھسته ئیکوتاه مانع دستيابی اين کشور به سالح   برای مدتیتواند ايران تنھا می

 سياسی تواند بازيگر  زيرا ايران می،منطقه خواھد داشت  نقش مھمی در استقرارھسته ئیھمچنين قانع است که قرارداد 

ميان   افغانستان و حتی در درگيری،نين عراق در درگيريھای خو،مشکل سوريه کمک کند  در حل،و مناسب بوده

 ، با ايرانھسته ئیپايان بردن قرارداد ه موفقيت در ب  اينھاۀاضافه بر ھم. اسرائيل و فلسطين نيز نقشی مثبت داشته باشد

  . گردد، که مملو از کينه و دشمنی ميان دو کشور است،سی ساله ۀر رابطييتواند باعث تغ می

 
 می گردد؟وتواند مانع مجھز شدن ايران به سالح ات  فعلی میۀاد مرحل با قراردامريکاآيا 

خاطر ه  نه ب، شودھسته ئیسالح  طور قطع ھيچ ضمانتی وجود ندارد که اوباما بتواند مانع دسترسی ايران بهه ب

 ۀاز نقط. داردکه آيت هللا خامنه ای حاضر نيست از اين فکر دست بر اين دليله  بلکه ب،دغلکاری و فريب افکار عمومی

اين دليل که ايران ه باشند و ب می باشند تا بتوانند قدرت اصلی و مسلط در منطقهو آنھا مايلند قدرتی ات،ھا نظر ايرانی

 عامل مھم روانی است تا بتواند اکثريت اعراب ،میوسالح ات دست آوردنه  ب،برد جنگی را ميان سنی و شيعه پيش می

  .بگيرد سنی را زير کنترل

 
  داشت؟  چه تأثيری بر جنگ سوريه خواھد،پايان برسده ی با موفقيت بئه تکه قرارداد ھس در صورتی

سوريه داشته » جنگ داخلی«کردن  تواند نقش سازنده ای در متوقف بسياری صاحبنظران باور دارند که ايران می

باشد و بايد در رأس دولت   در سوريه میعنوان بخشی از از راه حله ب  از طرفی ايران اصرار دارد که بشار اسد،باشد

در پرتو . آنھا بپيوندد  به،کوشند تا ايران در کنفرانس ژنو برای حل مشکل سوريه  و روسيه میامريکاو  ،سوريه بماند

خواھد نفوذ خود را برای  معنی آنست که ايران میه  ب،سوريه چنين اوضاعی معنی نقش داشتن ايران در حل بحران

  .کند  مصالح را در لبنان و سوريه حفظ سياسی خود در آن منطقه از دست ندھد و اين ژيک ويتراتحفظ مصالح س

 
 عکس؟ه  يا ب، بر اعتبار اوباما خواھد افزودھسته ئیآيا تقويت قرارداد 

ه  بميان اعراب خدشه دار شده است و اين  ھم اکنون اعتبار اوباما در،ھسته ئیصرفنظر از موفقيت يا شکست قرارداد 

ه  برای ب،اعراب براين باورند که اوباما.  در آن جنگ استامريکادخالت  علت تزلزل وی در مورد جنگ سوريه و عدم

 اوباما را ،اعراب. فدا کند  حاضر است وفادارترين دوستان عرب خود را،آوردن موفقيت در سياست خارجی خود دست

 و کمکھای اين کشور را به ،ن را مبنی بر صلح طلبی باور کردهايرا گويند حرفھای  زيرا می،ساده انديش می پندارند

سوی دستيابی به سالح ه ب اعراب در ھر جھت باور دارند که ايران. و رژيم بشار اسد ناديده می انگارد »تروريستھا«

تيبانی خود بيش آنان نتانياھو را در رھبری و پش. دوخته اند ھمين دليل آنان چشم به اسرائيله می در حرکت است و بوات

  .دارند از اوباما قبول
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  و اجرای آن تا چه حدی است؟ھسته ئیپايبندی ايران به تعھدات 

 نشان از اين دارد که ايران از ،قرارداد کنند که بندھای موجود در  استدالل می،بسياری از مخالفان قرارداد

 ايران اصرار می ءاز ھمان ابتدا. داشته است دست برن،ھسته ئیآوردن سالح  دسته بلندپروازيھای خود در مورد ب

بشناسند و ھمينطور شد که  رسميته را ب که غنی سازی بايد در درون ايران ادامه يافته و کشورھای بزرگ آن ورزيد

 ھسته ئیيک از مراکز  ايران نپذيرفت که ھيچ. و اسرائيل بود اين امر مورد مخالفت کشورھای عربی. ايران گفته بود

خالصه . تعطيل کرده اند  تنھا مرکز اراک برای توليد آب سنگين و پلوتونيوم را موقتاً ،يا تفکيک کند متوقف وخود را 

تواند  را دارد که ھرلحظه اراده کند می  آنتکنولوژيک  ايران آمادگی و امکان علمی و،گويند که مخالفان می اين

 …د ورا از سرگير  توليد آن مجدداً ،کرده ھرآنچه را که متوقف

 اين ،گويند  اما منابع ايرانی می،پذيرفته که اوباما اصرار دارد که ايران بازرسی ھای ناگھانی و دقيق را رغم اين علی

  پذيرفته شده است و در مورد بازرسی از مراکز زيرزمينیھسته ئیبه مراکز  »ورود منظم« بلکه تنھا ،درست نيست

 .موافقت خود را اعالم نکرده است  ايران رسماً ،مع نظامی پارچين مجت، در نزديکی قم،حساس ھمچون مرکز فردو

 ما با ۀ در رسانه ھا اعالم داشتند که رابطرسماً  ،ويژه سپاه پاسدارانه  ب،در پايان بايد گفت که نيروھای تندرو در ايران

 ھسته ئی  قرارداد، ببينند ھاامريکائیبود و آنان اگر ضعفی از رئيس جمھور در مقابل   ھمچنان دشمنانه خواھدامريکا

طور دائم ه  تحريمھا بۀبايست ھم نشان داده و می آنھا اصرار دارند که ايران از خود نرمشی بی اندازه. کنند را لغو می

 .شدند لغو می

علت ه  محدود کرده اند و اين بھسته ئیقرارداد  که نيروھای تندرو در ايران تاحدی تبليغات خود را عليه رغم اين علی

ايران  عکس شد و رھبریه  اما اگر ب،کند د میيمذاکرات سياسی را در اين زمينه تأئ اين است که خامنه ای ھمچنان

توانند  شبکه ھای قدرت را در دست دارند و می  ابزارھا و، امکانات، تندروھا، قرارداد را به مصلحت ايران نديدۀادام

تواند انجام  نمی  و اين چيزی است که روحانی، قرارداد را ملغی کنند،اآنھا به خيابانھ با بسيج صدھا ھزار نفر و آوردن

 .بدھد

 . مثبت است يا منفی؟ گذشت زمان به ما پاسخ خواھد دادھسته ئی آيا قراردا ،با اين حساب

  خاورميانه درۀرک و مدير پروژاگاه نيويالمللی در مرکز مطالعات دانش  استاد روابط بين،دکتر آلون بن مئير *

 انستيتوی سياست بين المللی است

 ٢٠١٣ دسامبر ٢٠ ،احمد مزارعی: برگردان


