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 Political سياسی

  
  اکبر تک دھقان

  ٢٠٠٩ اکتبر٣٠ - ١٣٨٨ عقرب ٧

  
  :له ھسته ئیمسأتناقض 

  سياسی برای رژيم، امنيتی برای غرب
  
  

اين طرح که از سوی . اتمی را بازھم ناکام گذاشترژيم اسالمی، اجرای طرح جديد آژانس بين المللی انرژی 

 و وين) سوئيس(البرادعی رئيس اين آژانس تھيه شده، و در نشستھای ماه اکتبر سال جاری، در مذاکرات ژنو 

 ولين مربوطه رژيم مبنی برانه مسؤرغم اعالم فريبکار ، به تصويب طرفين غربی نيز رسيده بود، علی)اتريش(

 ٢٧دنبال آن، امروز سران ه ب. ً طرح دعاوی بعدی حکومت اسالمی، عمال به بن بست رسيدبودن آن، با" مثبت"

کشوراروپای متحد، قطعنامه ای را آماده نموده اند، که براساس آن، حکومت اسالمی را به ضرورت اجرای 

  . توافقنامه ژنو فراخواھند خواند

 درصد از ٧۵تصويب گرديد، رژيم اسالمی بايد  اکتبر ٢١ و ١٩طبق طرح آژانس انرژی اتمی که در روزھای 

حجم منتقل شده به . مجموعه اورانيوم غنی شده خود را در اختيار طرف قرارداد اين آژانس، يعنی روسيه قرار دھد

 ميگردد، در - کل موجودی اورانيوم غنی شده در ايران- کيلوگرم ١۵٠٠ کيلوگرم از ١٢٠٠اين ترتيب، که شامل 

اين ميزان از اورانيوم در مراکز غنی .  درصد غنی ميشود١٩.٧۵اورانيوم در روسيه تا سطح مراکز غنی سازی 

  .  درصد غنی شده است۵ تا ٣.۵سازی موجود در ايران، در سطح 

برطبق طرح البرادعی، اورانيوم غنی تر شده در روسيه، سپس به فرانسه ارسال گشته، از آن، ميله ھای سوخت 

ميله ھای سوخت توليد شده به اين ترتيب، برای مصرف در رآکتور تحقيقی . توليد ميگردد) Brennstäbe: لمانیا(

حکومت .  به رژيم اسالمی تحويل داده ميشود-ً که يک رآکتور بسيار قديمی و تقريبا اسقاط است-اميرآباد تھران

  .شکی را مد نظر دارد به ادعای خود، ازمصرف ميله ھای سوخت مذکور، توليداتی برای مصارف پزءاسالمی بنا

روی آورده، با ظاھرسازی مشئمزکننده " تقيه " رسم ھميشگی به روش ه حکومت اسالمی در اولين واکنش خود، ب

تاکتيکی که رژيم، ھمواره و به تقليد از ديپلماسی ! بودن چھارچوب طرح اشاره کرد" بتمث"يک بازاری کالش، بر

بعد از يک . ه ميزان ھرچه بيشتری از اورانيوم غنی شده، دست پيدا کندغربی به آن متوسل گشته، تا با وقت کشی، ب

تأخير يک ھفته ای در پاسخ به طرح نامبرده، مأمور مربوطه رژيم، در يک پاسخ شفاھی، خواستار انجام برخی 

 ٢رژيم اسالمی، طی اعالم موضع غيررسمی خود، خواستار انجام . در آن شده است" فنی و اقتصادی"رات يتغي

  : تغيير شده است
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تدريج به ه  کيلوگرم اورانيوم کمتر غنی شده، نبايد به يکباره، بلکه با تقسيم به بخشھای کوچکتر، و ب١٢٠٠ -١

ًروسيه ارسال گردد؛ ظاھرا از اين طريق بايد ھمواره حجم کافی از اورانيوم غنی شده داخلی، در مراکز آن موجود 

  .باشد

 درصد از سوی ٢٠ غنی شده، تنھا در قبال ھمان مقدار اورانيوم با غلظت حدود  ھر ميزان از اورانيوم کمتر-٢

" سرقت"از اين طريق ھم بايد ادامه بلند مدت طرح برای رژيم تضمين شده، از . دولت فرانسه، تعويض گردد

  !احتمالی حجم بزرگی از اورانيوم توسط غرب، و بی اورانيوم شدن رژيم ممانعت گردد

 ١۵٠٠ای غربی در کشمکش ھسته ای، دراساس، بر رفع نگرانی غرب و اسرائيل از وجود طرح جديد کشورھ

به اين اعتبار، طرح مذکور فقط بايد به اين نگرانی . کيلوگرم اورانيوم ھرچند کمترغنی شده درايران، متکی است

وری سازد؛ اين درست پايان داده، وقوع تحريمھای سنگين و يا حتی تھاجم ھوايی اسرائيل به ايران را غير ضر

غرب ھدفی . ھمان ھدفی است، که اروپاييان با اھداء جايزه صلح نوبل امسال به باراک اوباما، از او انتظار دارند

ستراتژيک، مبنی بر ايجاد مناسبات ھمه جانبه با رژيم اسالمی، و سپردن تعھدی برای ادامه حيات آن را دنبال 

در . شورھای اروپا و آمريکا نيز، در موقعيت سپردن چنين تضمينھايی نيستندنميکند، و احزاب ھم اينک حاکم در ک

له غنی سازی اورانيوم در ايران، يک ھدف سياسی ستراتژيک در داخل ه، برای رژيم اسالمی، توسل به مسأحاليک

رژی اتمی، راه حل جديد آژانس ان. و خارج محسوب گشته،  توقع دست يابی به نتايج بسيار مھمی را از آن دارد

 نه يک طرح سياسی و بلند -  ماه آتی، خدمت او در اين نھاد، به پايان ميرسد١ که طی -ارائه شده از سوی دبيرکل آن

ولين يک رژيم ترور، از اين رو، برای مسؤ. ماه آتی استًمدت و دائمی، بلکه طرحی امنيتی و کامال محدود به چند 

  . از ديگران است، طرح با ضمانتی محسوب نميگرددکه مدام در حال باج گيری

اجرايی متعدد الزمه اجرای -راه حل جديد حاوی ناروشنيھای زيادی بوده، از جمله اينکه، دارای عناصر ساختاری

انتقال اورانيوم غنی شده به روسيه و سپس تحويل آن به . آن و شيوه حل معضالت مالی و ھزينه ھای انجام آن نيست

چنين محموله ای، چيزی نيست که . به لجستيک فنی و عملی خاصی نياز داشته، که ھنوز ايجاد نشده استفرانسه، 

بايد برای اجرای بلند مدت آن، . سادگی آن را در يک ايستگاه قطار بار زد، و در جايی ھم به زمين گذاشته بتوان ب

يس شده، پرسنل و کارشناسانی با سطح حقوق ادارات و مؤسسات فنی، حمل و نقل و کنترل و انبار داری خاصی تأس

ھمه اين امور، به قانون و آئين نامه و بودجه نياز داشته، و  ھزينه ھای . باال استخدام شده، به کار گرفته شوند

از اين گذشته، چنين چيزی در جھان کنونی در شکل متمرکز تجربه . سنگينی را ھم متوجه ھمه طرفين خواھند نمود

و آمد مداوم اورانيوم غنی شده، از اين کشور به آن کشور، از راھھای زمينی، دريايی و يا ھوايی، نشده، و رفت 

به اين ! مراتب بيشتری در مقايسه با صادرات و وارادات ھر روزه گوجه فرنگی ايجاد خواھند کرده خطرات ب

 در چھارچوب - ھم طفره ميرود که رژيم اسالمی حتی از پذيرش آن- ًترتيب اجرای ھمين نقشه ظاھرا مناسب غرب

امکانات کنونی ساده نيست؛ طوری که انجام آن نميتواند حتی برای دو يا سه بار در سطح معرفی شده کنونی ھم، 

صرفنظر از اينکه، پس از ھر انتخاباتی در کشورھای غربی، ھمه توافقات و طرحھايی از اين نوع، از . ميسر گردد

عالوه بر اين، دولتھا و پارلمانھای طرف غربی اين توافق، بايد قوانين و سياست . دنو بايد مورد بررسی قرار گيرن

  .ناظر بر آن را مورد بحث قرار داده، به تصويب برسانند

ھر . له زباله ھای اتمی و نقل و انتقاالتی از اين نوع، مشکل دارنده شدت با مسأدر اروپای کنونی، افکار عمومی ب

 واقع شود، از طرحھای آنچنانی برای بی خطر کردن، حتی تعطيل نيروگاھھای ھسته ای دولتی برای اينکه مقبول

کدام حزب و دولت غربی قادر است در چنين شرايطی، مردم را به نقل و انتقال اورانيوم کمتر و . سخن ميگويد
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انع کرده، خطرات چنين نقل بيشتر غنی شده از ايران به روسيه، از روسيه به فرانسه، در انتھا از فرانسه به ايران ق

از اين گذشته، بخش بزرگی از طبقه متوسط اروپايی، به شيوه خود از وقوع . و انتقاالتی را پرده پوشی کند

جنبشھای اعتراضی در ايران حمايت کرده، به تغييرات بنيادی در ايران و غلبه بر تروريسم اسالمی در غرب و 

ساده نيست، که مقامات کشورھای غربی بيکباره توافق مردم اروپا را به . اندمراکز تفريحات ساالنه خود، اميد بسته 

  .ی با آن، جلب کنندسته ئطرح تثبيت ھر چه بيشتر رژيم اسالمی، از طريق ھمکاری ھ

ی، قابليت اجرايی حتی برای دو بار را ندارد؛ صرفنظر ھای غربی در موضوع مذاکرات ھسته ئطرح جديد کشور

غرب و ھمگان مطلع ھستند، که اين طرح فقط بايد . اجرای آن برای يکبار ھم قطعی نشده استاز اينکه، امکان 

ًحجم اورانيوم کمتر غنی شده تحت اختيار رژيم اسالمی را فورا کاھش داده، توليد سالح ھسته ای توسط آن را، 

 ھستند، که طرح حمله ھوايی آنھا در عين حال از اين موضوع کامال مطلع.  سال به تأخير اندازد٢حداکثر بمدت 

ی رژيم اسالمی ھم، درست ھمين ھدف را دنبال کرده، حداکثر، کند ساختن زمان ئرژيم اسرائيل به تأسيسات ھسته 

ال اصلی در شرايط شکست  از اين رو، سؤ.ی را موجب خواھد شدئدست يابی حکومت اسالمی به سالح ھسته 

اگر رژيم اسالمی، طرح کنونی برای ايجاد : به اسرائيل ھم مربوط شودی کنونی، ميتواند ئاحتمالی مذاکرات ھسته 

ی را نپذيرد، در اينصورت طرح نظامی اسرائيل، که قادر است تضمينی در ھمين حد ئتأخير در توليد سالح ھسته 

داليل متعددی ه را ايجاد کند، ميتواند آلترناتيو ممکن بعدی تلقی شود؛ اين اما راه حلی است، که غرب نميخواھد و ب

ًی، تماما زير ئويژه اينکه، اتوريته سياسی و اعتبار آن در تسلط بر بحرانھای منطقه ه نميتواند از آن پشتيبانی کند؛ ب

  .ال رفته، کنترل شرايط امنيتی  خاورميانه از دست آن خارج ميشودسؤ

تحريمھای اقتصادی و مالی عليه ی رژيم اسالمی، تشديد ھمه جانبه ئشکست طرح کنونی برای مھار برنامه ھسته 

از وحشت بروز يک جنگ در منطقه، چه بسا دولت باراک اوباما، انجام . دنبال خواھد آورده رژيم اسالمی را ب

 .تحريمھا را باشدت و حدت آغاز کرده، حمايت روسيه و چين را ھم به اين منظور کسب کند
   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 


