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   * اسماعيل حسين زاده:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ نومبر ٢٧

  

  ی با ايران شکست خورد؟ئچرا مذاکرات ھسته 
 موشکافانه محتوای توافقات مه انتخاب کرديم زيرا به شکل دقيق وئی را برای ترجامريکاما اين مقالۀ تاريخ شناس 

چه کسی می داند چگونه طنز . ی ايران را در چشم انداز سياسی گسترده تری مورد بررسی قرار می دھدئھسته 

ليس خوب به ايران خواھد آموخت که بدون توازن نيرو وليس بد، و اوباما در نقش پوتاريخ، فرانسه در نقش پ

  .کرات بی ارزش خواھد بودمذا

  مرکز مطالعات جھانی سازی

  

  

غاز شد و طی سه مبر آ نو٧ارت است از قدرت ھای جھانی،  می نامند و عب١+٥مذاکرات بين ايران و آن چه را که 

ی ايران کافی ئل روی فن آوری ھسته وروز به طول انجاميد، و با افسردگی به پايان رسيد زيرا به تشخيص فرانسه کنتر

ليس وژی قديمی پيکه فرانسه به شکل مستقل مخالفت کرده باشد و يا بر اساس ستراتاين . نبوده و با توافقات مخالفت کرد

له اين است که علی رغم واگذاری امتيازات مھم يکجانبه أمھمترين مس. ارزش ثانوی داردله أليس بد، اين مسوخوب و پ

  .از سوی مذاکره کنندگان ايرانی، قدرت ھای اتمی غرب از درخواست و پيشنھاد خود برگشتند

ژه از حفظ شد، به وي» محرمانه«اگر چه جزئيات مسائلی که طی اين سه روز مذاکره مطرح گرديد به عنوان پروندۀ 

سوی ايران، ولی اطالعات منتشر شده از سوی مذاکراه کنندگان غربی حاکی از اين امر است که با امضای توافقنامه، 

  :مذاکره کنندگان ايرانی حاضر ھستند که 
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   درصدی٢٠توقف غنی سازی اورانيوم : الف 

  نی سازی درصد غنی شده به عنوان باالترين درجۀ غ٢٠خنثی سازی ذخيرۀ فعلی سوخت : ب 

  پذيرش محدوديت برای غنی سازی تا سه و نيم درصد: پ 

 برابر ٥ اورانيوم، که می تواند نسبت به مدل ھای قديمی سازیبرای غنی  امتناع از کاربست سانتريفوژھای جديد: ت 

  بيشتر سوخت اتمی را غنی سازی کند

  مجوز پر نفوذتر برای بازرسان: ث 

  که می تواند پلوتونيوم توليد کندتوقف رآکتور آب سنگين اراک : ج 

دست آورد؟ بی ھيچ امتياز قابل توجھی، اياالت متحده و ھم پيمانانش ه به ازای پذيرش اين مفاد ايران چه چيزی ب 

  :موافقت کردند که 

وبی  که در حساب ھای بانکی خارجی، به ويژه در چين، کرۀ جندالرآزاد سازی پول ھای ايرانی، چند ده ميليارد : الف 

  .و ژاپن مسدود شده است

بررسی امکان انعطاف پذير ساختن تحريم ھائی که روی تجارت فلزات گرانبھا و محصوالت پتروشيمی اعالم : ب 

  .کرده بودند

با وجود بی عدالتی در رابطه با ايران مبنی بر قراردادی که بر اساس واگذاری يکجانبه است، نه ايران بلکه طرف 

  حال بايد بدانيم که چرا؟. ه عليه پيشنھادات خود معترض شدمذاکره کننده بود ک

   

  : مذاکره در فقدان حسن نيّت 

  ر رژيمييی ايران به عنوان بھانه برای تغئبرنامۀ ھسته 

د نکرده اند، نشان ئياين موضوع که اياالت متحده و ديگر قدرت ھای غربی پيشنھادات خودشان را در متن قرارداد تأ

ين ا واقعيت.  از وفاداری به الگوی چندين مذاکره که طی دھۀ گذشته در سطح بين المللی داشته اندانکار پذيری است

 آنھا درخواست کردند که ايران تعدادی امتياز يک: می غرب با دل پاک وارد مذاکره نشدند واست که قدرت ھای ات

ولی وقتی مذاکره کننده ھای . را نخواھد پذيرفتجانبه را برای آنھا بپذيرد، و فکر می کردند که ايران اين پيشنھادات 

  .می غرب واپس کشيدندو کنندۀ قدرت ھای اتءايرانی تصميم گرفتند قرار داد موقتی را امضا

ی آب ئ اعالم کردند، از جمله، مرتبط بود به آيندۀ رآکتور ھسته داليل حذف طرح قراداد که مذاکره کنندگان غربی رسماً 

با اين وجود، دليل اصلی که مقامات رسمی .  درصدی و حد و حدود بازرسی٢٠انيوم غنی شدۀ سنگين اراک، ذخيرۀ اور

  .موضوع ديگری را مطرح می سازد) د شده توسط مذاکره کنندگان روسیئيو تأ(و رسانه ھای ايرانی 

 به تعھداتش در  کامالً  ماه ايران٦اياالت متحده و ھم پيمانانش به مذاکره کنندگان ايرانی قول داده بودند که اگر طی 

 در پايان اين دوره از امتيازات زير برخوردار ،چھار چوب قرارداد موقت با موفقيت عمل کرده و جلب اعتماد کند

  :خواھد بود 

  .ی صلح آميزئبازشناسی حق قانونی ايران در فن آوری ھسته : الف 

  .یئبرای مراکز ھسته  درصد، در حد ضروری ٥بازشناسی حق غنی سازی اورانيوم در حد : ب 

  .حذف تحريمات مرتبط به صادرات نفت خام و دسترسی به خدمات نظام بانکی در سطح بين المللی: پ 

جانبه و بی آن که در  ، قول و قرارھای مشابھی ايران را به تعليق برنامۀ غنی سازی اورانيوم به شکل يک٢٠٠٥سال 

با توجه به چنين تجربه ای، مذاکره کنندگان ايران اصرار . د تشويق کر،تحريمات اقتصادی انعطافی صورت پذيرد
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می غرب وقتی آشکار شد که از تعھداتشان به ودلی قدرت ھای ات و فقدان پاکداشتند که وعده ھا به شکل نوشته ثبت شود

  .شکل نوشتۀ رسمی امتناع کردند

ی که به روشنی حق کشورھای عضو را در ئدر اينجا می بينيم که يک بار ديگر، منشور منع گسترش سالح ھای ھسته 

ی صلح آميز به رسميت می شناسد، نقض می گردد، ھدف اصلی اياالت متحده و ھم پيمانانش نفی ئمورد فن آوری ھسته 

ی ئ روشن و اساسی نشان می دھد که برنامۀ ھسته ولی اين موضوع به شکل کامالً . چنين حق قانونی برای ايران است

  .انه برای تبديل ايران از يک کشور حاکم و مستقل به يک کشور مشتری و وابسته استايران به عنوان بھ

ی ئنظر می رسد که رھبران ايرانی به انگيزه ھای پنھان اياالت متحده و ھم پيمانانش در مذاکرات ھسته ه اين گونه ب

از ديدگاه اياالت متحده و ھم پيمانانش يک  که -با اين وجود، دوباره و چند باره به پای ميز مذاکره می آيند . آگاه ھستند

ايران با آمدن به پای ميز مذاکره تنھا به دشمنانشان امکان تازه ای می دھند که . کارناوال مسخره چيز بيشتری نيست

  چرا؟ چرا باز ھم يک گام جلوتر برای افتادن در دام؟. تحريمھايشان را تقويت کنند

   

  اشتباه در محاسبات ايران

يج و دائمی به اين پرسش، اين است که به دليل تحريم ھای سخت و تھديد جنگ، ايران خود را به ادامۀ مذاکرات پاسخ را

اگر حقيقتی در اين توضيحات وجود داشته باشد، علت . ی مجبور می بيند حتی اگر اميدی به نتايج آن نداشته باشدئھسته 

  .ی ايران استئست ھسته اصلی اشتباه بزرگ در محاسبات تصميم گيرنده ھای سيا

ی صلح آميز، و رعايت منشور منع گسترش ئمحاسبۀ ايران ھميشه بر اين اساس بوده است که به دليل برنامۀ ھسته 

به عبارت ديگر، از آنجائی که ايران حقيقت را می گويد، . خود راه دھده ی، نبايد از مذاکرات بيمی بئسالح ھای ھسته 

ايرانی ھا فکر می کنند که سرانجام دير يا زود به مذاکره کنندگان غربی ثابت خواھند کرد که در اشتباه بوده و سرانجام 

ھد داشت، به ھمان شکلی چنين نگرشی اشتباه خيلی بزرگی در بر خوا. حق قانونی ايران را به رسميت خواھند شناخت

دست آمده از ه حماقت اين است که ما نتايج ب«آلبرت آنشتاين بر اين باور بود که .  عکس ديدن نتايج يک آزمايشهکه ب

  ».دست آوريمه يک آزمايش را نديده بگيريم و دوباره ھمان آزمايش را تکرار کنيم به اين اميد که نتيجۀ ديگری ب

لی به دور از چنين حماقتی ھستند و در واقع به عنوان مردان سياسی و مذاکره کنندگان بين مذاکره کنندگان ايرانی خي

ن شده است، ييی از پيش تعئبا اين وجود، وقتی پيروزی يا شکست مذاکرات ھسته . المللی خبره در جھان شھرت دارند

ی، با ئر نتيجۀ مذاکرات ھسته ييبرای تغتالش ھای ايران . بيھوده خواھد بود که نتيجۀ ديگری را انتظار داشته باشيم

ی به گسترش تحريم ھای ئھر نوبت از مذاکرات ھسته : توجه به تحريم ھای جديد، برايشان خيلی گران تمام شده است 

  .سخت تر انجاميده است

حرکت البته، چنين امری به اين معنا نيست که در فقدان مذاکرات، تحريم ھای اقتصادی وجود نخواھد داشت و يا 

ن شده است، برای افزايش ييمی خواھم بگويم که اگر طرح از پيش تع. خشونت بار عليه ايران صورت نخواھد گرفت

  .نظر می رسده بيھوده خواھد بود و مسخره ب می وتحريم ھا، تأکيد روی بھانۀ ات

  

  روحانی نقش رياست جمھوری 

تمام مذاکره کنندگان ايرانی طی  ۀ مذاکرات، کمابيش عالوه بر موضوع ديوانگی در شرکت در بازی با کاروان مسخر

ده سال گذشته در آن شرکت داشته اند، ولی رئيس جمھور روحانی و گروه مذاکره کنندۀ او می توانند به دليل يک اشتباه 

طی رياست در حالی که احمدی نژاد و گروه مذاکره کنندگان او .  مورد انتقاد قرار گيرند،ديگر، يک اشتباه مفھوم پايه

جمھوری او ھيچ ترديدی در مورد انگيزۀ اياالت متحده و ھم پيمانانش نداشتند و در مقابل درخواست برای کسب امتياز 
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جانبه از ايران مقاومت کردند، حسن روحانی و گروه او در اين مورد در توھم به سر می برند، به ھمين علت تمام  يک

  .رات پذيرفتندجانبه را طی آخرين دور مذاک تعھدات يک

اين توھمات از روی اعتماد زيادی و بی احتياطی منشأ می گيرد که گوئی سياست ھای مرتبط به تحريم اقتصادی عليه 

می تواند از طريق شيوه ھا و اصول مناسب برای روابط ) طور کلی خشونته يا سياست ھای امپرياليستی و ب(ايران 

را به ) و منفعل ساختن اقتصاد ايران(وليت بسياری از تحريم ھا ؤاساس، مسبر اين . أثير قرار گيردديپلماتيک تحت ت

رئيس جمھور سابق محمود احمدی نژاد و شيوۀ زمخت و رفتار منازعه جويانه يا سياست ھای افراطی او نسبت می 

انتخاباتی در  گله طی اردوی »گر«روحانی از اين برگ تبليغاتی در رابطه با رئيس جمھور سابق به عنوان بز . دھد

  . استفاده کرد٢٠١٣ جونکوران ماه ھای می و 

خاطر محاسبات سياسی، در ھر ه ول دانستن دولت پيشين در تحريم ھای اقتصادی، از روی اعتقاد صادقانه و يا بؤمس

وليت به گروه ايرانی برای خروج از بن بست ؤچنين رفتاری، و شايد با تفويض مسصورت رئيس جمھور روحانی با 

اين موضوع، ھمانطور که پيش از اين گفتم، نشان . در ژنو تضعيف کرد ی، وضعيت گروه مذاکره کنندۀ خود را ئته ھس

اين واقعه . ، گروه ايرانی پيشنھادات غربی ھا را پذيرفتند)مبر نو٩ تا ٧از (آخرين دور مذاکرات می دھد که چرا طی 

و مدعی شدند که مفاد پذيرفته شده از سوی ايران برنامۀ ھسته (د  نکردنءکه اياالت متحده و ھم پيمانانش طرح را امضا

ر نمی دھد يعنی اين امر که حاضر به امضای قرار ييچيزی را در مورد ايران تغ) ی را به اندازۀ کافی در بر نمی گيردئ

  .داد شده بود

  

  :نتيجه گيری 

د، نه به اين علت که ايران از دادن امتيازات  با شکست مواجه ش١+٥ی بين ايران و گروه ئآخری سری مذاکرات ھسته 

ی صلح آميزکه منشور منع ئمھم امتناع کرده بود، بلکه به اين علت که حق قانونی ايرانی برای کسب فن آوری ھسته 

سياست اياالت . ی آن را تضمين کرده است، مورد قبول اياالت متحده و ھم پيمانانش نيستئگسترش سالح ھای ھسته 

بر اساس طرح ) يا ھر کشور ديگری، در مورد آنچه به اين نوع پرونده مربوط می شود( رابطه با ايران متحده در 

امپرياليستی بوده که متشکل از يک سری درخواست و انتظارات است، البته نه در اشکال ديپلماتيک يا در زبانی که 

  . رھبران سياسی به کار می برندمعموالً 

و نه (ی صلح آميز قطع نظر کند ئ ايران از حقوق قانونی خود در مورد فن آوری ھسته چنين طرحی بر اين اساس که

. ژی جغرافيای سياسی اياالت متحده و اسرائيل برای خاور ميانه و منطقۀ خليج فارس ھمراه گردديو بايد با سترات) تنھا

  .ئی آزاد می سازدامريکاای اری ھزاين طرح در عين حال بازار ايران را برای داد و ستد آزاد و سرمايه گ

از ديدگاه منطقی می توانيم بگوئيم که بر اين اساس، وقتی که ايران ھمکاری و يا مداخلۀ اياالت متحده را در رابطه با 

مسائلی که به حاکميت ملی مربوط می شود بپذيرد، کشور در سراشيب سقوط قرار گرفته و به اضمحالل حاکميت ايران 

 وقتی که ايران به کشور مشتری تبديل نشود، کمابيش مانند اردن، عربستان سعودی و کشورھای تا: خواھد انجاميد 

  . ديگر، اياالت متحده رضايت خاطر پيدا نخواھد کرد

با اين وجود، مثل رئيس جمھور سابق . اغلب سياستمداران و تصميم گيرنده ھای ايرانی به اين موضوع آگاھی دارند

سن روحانی موضع گيری ابھام آميزی در رابطه با دکترين امپرياليستی و سياست خارجی رفسنجانی و يا خاتمی، ح

وقتی اعتبار خود را نشان خواھد داد که او و مشاورانش » بھتر خواھد شد«شعار . ت متحده اتخاذ کرده استاياال

  .ژی و نيت اياالت متحده و ھم پيمانانش را کشف کننديسترات
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اقتصاد سياسی در زمينۀ نظامی گرائی در «او نويسندۀ ). در ايالت آيووا( در دانشگاه دريک استاد رشتۀ اقتصاد[ -* 

» ناصر در مصر :  از نوع اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی غير سرمايه داری ه ایتوسع«و » ٢٠٠٧اياالت متحده، 

به » سرمايۀ مالی انگلی: لی فراسوی توضيحات شبکه ھای عمومی در رابطه با بحران ما«است و آخرين کتاب او 

  .]زودی منتشر خواھد شد

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

  ٢٠١٣مبر  نو٢۶

  ٢٠١٣مبر  نو٢۴مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  فريقای شمالیاخاورميانه و : منطقه 

  )جنگ و انرژی(ی ئايران، ھسته : تحليل 

   

-elles-ont-liran-avec-nucleaires-negociations-les-pourquoi/ca.mondialisation.www://http

5359254/echoue  

   

 


