
 1 

  سياستي متفاوت در باره ايران از دفاعيه
  

  نوشته پل شفر و جري زومر

  
  

هاي اطالعاتي را به  جنگ ، اطالعات سرويسه دفعات متعدد هنگام ارائه داليلدولت آمريكا ب"
 و يا اين ندا متناقضاند يانشدهعنوان حقايق جلوه داده است در حالي كه اين اطالعات در واقع اثبات

به  از سوي ايران تهديد  كهه شدبه مردم آمريكا باوراند با اين كار. شتند خارجي ندود وجكه اصالً
  .1"مراتب بيشتر از واقعيت است

 5هاي اطالعاتي سناي اياالت متحده آمريكا در تاريخ سخنان جي راكفلر، رئيس كميسيون سرويس
  .دمات جنگ در عراقكميسيون درباره تهيه مق هاي يكي از گزارشم ارائه، هنگا2008ژوئن 

هاي سياست او در مورد اما بسياري جنبه. اكنون باراك اوباما بيش از يك سال رئيس جمهور است
سي به اندازه كافي بررسي امكانات رسيدن به مصالحه سيا: ايران يادآور رئيس جمهور پيشين است

 امر هم در مورد تبادل اين. استمواضع حداكثري  پيش بردنِبهاياالت متحده،  زيرا هدف شودنمي
هاي سوختي براي رآكتور تحقيقاتي تهران مصداق دارد كه ميله  در برابرِاورانيوم غني شده ضعيف

-ترِ غنيشود، و هم در رابطه با مسئله بسيار مهمدر آن براي مصارف پزشكي ايزوتوپ توليد مي

وراي امنيت در ش  چه-حه  به جاي بررسي امكانات مصال. به طور اعمسازي اورانيوم در ايران
و هاي شديد تر بحث در مورد تحريم -2"داوطلبانهاي ائتالف"چهارچوب  در سازمان ملل و چه

 روي ميز نگاه داشته چنين گزينه نظامي مشخصاً هم.ها به اجرا در آيدشود كه اين تحريمتالش مي
  .كوبندل جنگ مياقدام نظامي بار ديگر بلندتر بر طب حاميان در حال حاضر. شودمي

را  المللي راهبردهاي خوده بينع جام دولت اوباما وزيرا. بيني بود اين نتايج قابل پيشمتأسفانه همه
ين امر ا  واستهنكرداما سياست تغيير  استتفاوت مي گفتار نحوه. اند ندادهبه طور واقعي تغيير

اما ادامه سياست . اي ايران كافي نيسته بر سر برنامه هستبست مناقشهنبراي يافتن راه خروج از ب
 بلكه تشنجات را چه خواهد شدبست بن نه تنها باعث طوالني شدنِتحريم و تهديد به اقدام نظامي 

ادامه  و در عين حال نه و نزديك تشديد خواهد كرددر رابطه با ايران و چه در كل منطقه خاور ميا
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 سركوب آزادي عقيده و اجتماعات و ه عليهك- نيزرا در ايران ت اپوزيسيون دموكرا ،اين سياست
  . دهد مورد تهديد قرار مي-كندفعاليت مي استبداد دولتي

ي ايدئولوژي جلوي ديدش را نگرفته باشد، بلكه متكي بر واقعيت است كه پرده  مورد نيازسياستي
  . موجود باشد

  يقاتي تهرانهاي سوختي براي رآكتور تحقدر مورد ميله همذاكر آغاز مجدد -1

 درصد75/19سازي تا تا سطح آغاز به غني  نطنزسازيپايلوت غني ايران در ماه فوريه در تأسيسات
 سازيغني .شد درصد انجام مي5/3ني سازي سبك تا سطح تا اين تاريخ در نطنز غ. كرد

ت كه  رآكتور تحقيقاتي كوچك در تهران مورد نياز اسهاي سوختيِي توليد ميلهراب درصد75/19
-غني. شودد مي بيمار سرطاني در ايران تولي850 000هاي پزشكي براي درمان در آن ايزوتوپ

 بيش از ئي به ميزانهاي هستهزي مورد نياز براي سالحساهنوز با غنيدرصد 75/19سازي در سطح 
ر سطوح سازي دتواند دانش فني براي غنياما ايران با اين كار مي. فاصله بسياري دارد  درصد90

هاي  ميلهارا بدرصد 75/19شده در سطح اگر ايران اورانيوم غني و عالوه بر آن. باالتر را بياموزد
- ري براي توليد بمب هستهتمناسبت نكند، مواد اوليهمبادله سوختي مورد نياز در رآكتور تحقيقاتي 

  . تر خواهد داشاي در اختيا

 احتمالنگراني گسترده در باره  ، كاهشوه و در نتيجه بالقحذف اين امكانات فنيِبهترين راه براي 
درصد را انجام 75/19سازي در سطح  كه ايران غني استآن در ايران  سالح اتميوجود برنامه

  . سازي را متوقف كندندهد و يا در اسرع وقت برنامه غني

ز خود را ختي مورد نياهاي سواند كه آمادگي دارند، ميلهرتبه ايران بارها اعالم كردهمقامات عالي
محمود به عنوان مثال .  درصد مبادله كنند5/3شده در سطح  با اورانيوم غنيخريداري كنند و

سوخت را در  ما آمادگي داريم": د اعالم كر2010 فوريه 16در  ،جمهور ايرانرئيس نژاد،احمدي
  ." مبادله كنيمچهارچوبي عادالنه

صالحه  م در پيِ انعطافو با جدي ياستفاده كرد و در مذاكراتآمادگي ايران بايست بالفاصله از مي
-  بينتوسط مديركل آژانس كهبه ايران   تحميل برنامه تبادل سوخت تالش براي،اما در مقابل. بود
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 آمريكا تهيه و بر روي ميز مذاكره گذاشته شده متحده انرژي اتمي، روسيه، فرانسه و اياالت المللي
-ده آمريكا، ادعا مينتون، وزير امور خارجه اياالت متحر چند هيالري كليه. نتيجه است، بي بود

ده آمريكا و متحدان اما اياالت متح. "3ايمما هرگز اين در را نبسته.  مذاكرات باز استدرِ": كند
  مورد نظر ايران در برنامه تبادلته حتي از گفتگو در باره تغييراتهاي گذشاش طي ماهغربي

به كردن به ديكته  در واقع شبيهاين امر. دنااي امتناع كردهالمللي انرژي هستهين بآژانس سوختِ
 متناقض ي باراك اوباما كامالًبا گفته يئچنين رفتار لجوجانه .است نواستعماري روشِبه  ايران

 ."4شرط و با احترام متقابل به جلو گام برداردبدون پيش" كه گفته بود آماده است با ايراناست 
  . استنادرست  اساساًبينانه وعالوه بر آن چنين موضعي غيرواقع

اياالت متحده آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، بريتانياي  (1 پنج به عالوه  موسوم به گروهطي مذاكرهِ
 در ژنو كه اولين مذاكره با ايران پس از مدتي طوالني بود، 2009 اكتبر 1در تاريخ ) كبير و آلمان

 مورد نياز هاي سوختبا ميله)  درصد5/3(شده ضعيف  در مورد تبادل اورانيوم غني"ياساس"توافق 
  . حاصل شد رآكتور تحقيقاتي

يران، روسيه، فرانسه  االمللي انرژي اتمي مياني آژانس بيناما در مذاكرات بعد از آن كه به سرپرست
 برنامه تهيه آژانس. ست نيامددر مورد جزئيات امر توافقي به دده آمريكا انجام شد، و اياالت متح

بايست در شده توسط روسيه، فرانسه و اياالت متحده آمريكا را ارائه كرد كه بر اساس آن ايران مي
سپس قرار بود كه . شده ضعيف را به روسيه صادر كند كيلو اورانيوم غني1200وحله نخست 

تا در ارسال كند وسيه به فرانسه  از ر، درصد75/19 سطح سازي تاغنيروسيه اين محموله را پس از 
 ماه پس 12 تا 9ها طي مدت زماني حدود  اين ميلهبود قرار. دوهاي سوخت تبديل شآن جا به ميله

  . شودتحويل داده شده ضعيف توسط ايران، به تهران از صدور اورانيوم غني

مان اعالم كرده بود كه  در همان زآژانسنماينده ايران در مذاكرات ژنو بدون نفي برنامه پيشنهادي 
متعاقب آن دولت . هاي سوخت استشده ضعيف با ميلهزمان اورانيوم غني همايران خواستار مبادلهِ

مداران هم سياست. تحت فشار قرار گرفتمتهم شد و  "نرم"ضع امو به اتخاذ ايران در داخل كشور
كه فكر كار در طيف محافظهنژاد و هم منتقدان احمدي -مانند موسوي  -طلب عاليرتبه اصالح

به . محكوم كردنداست، اين موضع را موافقت كرده آژانس برنامه پيشنهادي باايران  كردندمي
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هاي هزاران دانشمند ايراني  تالش و هيجان اعالم كرد كه برنامه آژانسعنوان مثال موسوي با شور
  . را برباد خواهد داد

-ئي ميان ايران و جامعه بيننامهدند كه دستيابي به موافقت نگران بو از يك سوطلبان اصالحيقيناً

نژاد و به ضرر المللي ايران را بكاهد، در داخل كشور به سود احمديينبكه تشنج در روايط  المللي
برنامه ايران بايد بر اساس كردند كه منتقدان اعتراض مي اما از سوي ديگر.  خواهد بوداپوزيسيون

 تضميني براي  به هيچ وجه دربردارندهِاتي انجام دهد و به اين دليل اين برنامهپيشاپيش اقدامآژانس 
 فرانسه و دليل هم نبود زيرارا داشت كه بي نگراني دولت نيز همين. هاي سوخت نيست ميلهتحويل

. اي عمل نكرده بودنداياالت متحده آمريكا در گذشته به تعهدات خود براي تحويل مواد هسته
 مخالفت خود را به از سرگيري كار  مجدداًيالري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكاچندي پيش ه
ر دو كشور در عين حال ه. اخته شده است، اعالم كردئي بوشهر كه توسط روسيه سنيروگاه هسته

هاي ر پي تحريمداعالم كرده بودند كه   و پيش از آنفرانسه در ماه اكتبر اياالت متحده آمريكا و
هاي سوختي  به وجود آمد كه امر تحويل ميلهاند و در نتيجه در ايران اين نگرانيعليه ايراناساسي 
رفتار روسيه در مورد نيروگاه اتمي بوشهر نيز كه . ها شودتواند در آينده شامل اين تحريمنيز مي

  . دشي اعتماداندازي آن به دفعات متعدد به داليل سياسي به تعويق افتاده است، موجب بيراه

ه در داخل كشور قابل دفاع باشد و به  است كروآورده) مجدداً (اكنون رهبري ايران به سياستيهم
به "اين تبادل  موافقت خواهد كرد كههاي سوختي شده ضعيف با ميلهتبادل اورانيوم غنيشرطي با 
ايران در . د انجام شو" 5زمان در يك و يا چندين مرحله در خاك جمهوري اسالمي ايرانطور هم

آژانس  از سويشده ضعيف بالفاصله  كيلوگرم اورانيوم غني1200، موافقت خواهد كرد كه مقابل
  .6 ساعته نظارت شود24 و به طور مهر و موم

 در اين  كه ايرانپذيرفته نشد چوناين پيشنهاد از سوي اياالت متحده آمريكا، آلمان و فرانسه 
نخواهد كرد و بدين  شده ضعيف را از ايران خارجوم غني كيلوگرم اوراني1200 در ابتدا صورت

ترتيب همواره امكان توليد اورانيوم غني شده با درصد باال براي يك بمب اتمي را در اختيار 
 از دست – الاقل براي مدتي كوتاه –هدف آن است كه اين امكان  در حالي كهخواهد داشت 
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 كيلوگرم اورانيوم 1400 يك بمب نياز به حدود ريِايران خارج شود زيرا براي توليد ماده انفجا
 2010 كيلوگرم و در ماه فوريه 1800ايران در اكتبر سال گذشته حدود . شده ضعيف استغني

  .شده ضعيف در اختيار داشت كيلوگرم اورانيوم غني2050حدود 

گر هم در پي توليد المللي انرژي اتمي بالترديد اين امتياز را داشت كه ايران ا بينآژانسبرنامه 
 نخست آن كه اما .خواهد بودشده به ميزان كافي  اورانيوم غنيي فاقدبمب اتمي باشد، براي مدت

 1400تا مرز  مجدداًتوانست  ماه مي6 تا 3 كوتاه بود، زيرا ايران در طي اين مدت زمان نسبتاً
 در پي بمب كه ايران واقعاًدوم آن كه اگر هم تصور كنيم . توليد كند شدهكيلوگرم اورانيوم غني

ئي آغاز كند ، امكان ضعيفي وجود دارد كه ايران توليد بمب اتمي را با ميزانِ مواد اوليهاستاتمي 
تر آن است كه ايران صبر كند احتمال قوي. باشدبراي يك يا دو كالهك انفجاري كافي فقط كه 

  .  كافي باشد"جهشياقدامي " اش به ميزاني برسد كه برايشدهتا اورانيوم غني

آن بود، كمتر از  سرسختانه در پيآمريكا المللي انرژي اتمي كه  برنامه آژانس بين"امتيازات"
سازي به غني ، مستقالًي مبادلهايران در صورت عدم حصول توافق در زمينه: نكات منفي آن ا ست

به . تر خواهد شدكآوري به بمب يك قدم نزدي فن درصدي ادامه خواهد داد و از لحاظ75/19
 وجود داشته باشد بايستي اتمي ايران به ساخت سالح قصد نگراني در باره اگر واقعاًهمين دليل 

اعتقاد روسيه و چين نيز بر آن است كه از امكانات ديپلماتيك .  وارد مذاكره با ايران شدمستقيماً
راي مبادله نيز بهتر است از آن حتي پذيرش پيشنهاد ايران ب. هنوز به طور كامل استفاده نشده است

الملل گذاشته شود و اما يك شرط بايستي از سوي جامعه بين. ادامه يابدروال فعلي كه همه چيز به 
 درصدي كه ايران از اوائل ماه فوريه تا كنون توليد 75/19شده تا سطح آن اين كه اورانيوم غني

شده ضعيف انيوم نيز همانند اورانيوم غني هر چند اين اورده است، در اين مبادله ملحوظ شودكر
  .تحت نظارت مستقيم آژانس قرار دارد

  تأثيرند و در بدترين حالت مضرها در بهترين حالت بي تحريم-2

مرتبط با ي  شامل ممنوعيت صادرات كاالهاهاي سازمان ملل عليه ايران تاكنون عمدتاًتحريم
بدين منظور ممنوعيت سفر و مسدود كردن .  استئي و توسعه موشكي هستههاي سالحهايبرنامه
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. است نيز وضع شدههاهاي مرتبط با اين برنامهاشخاص و شركتبرخي هاي بانكي متعلق به حساب
تري هاي وسيع، تحريم اياالت متحده آمريكا در نظر دارد با حمايت بريتانياي كبير، فرانسه و آلمان

 "ائتالف داوطلبان"يب برساند و يا به همراه كشورهاي عضو ايران به تصوعليه در شوراي امنيت را 
با فقط در صورتي ايران ": هيالري كلينتون داليل اين موضع را چنين اعالم كرد. به اجرا در آورد

ها را در شوراي امنيت سازمان كه بتوانيم تحريم مذاكره خواهد كرد )in good faith (حسن نيت
   .7"ملل متحد به تصويب برسانيم

رسد كه به نظر مي. شود اثبات ميچگونه "حسن نيت ايران" از ديد كلينتون نخست بايد پرسيد كه
هاي سوخت براي رآكتور تحقيقاتي شده ضعيف در مقابل ميلهدر مورد مسئله تبادل اورانيوم غني

ي انرژي المللتهران، راه اثبات حسن نيت براي ايران پذيرش بدون قيد و شرط پيشنهاد آژانس بين
انتظارات كلينتون رسد كه سازي در ايران نيز به نظر ميترِ غنيدر مورد مسئله بسيار مهم. اتمي باشد

خواسته قطعنامه شوراي امنيت مبني بر دادن ايران به را تننيت  حسن و راه اثباتِبسيار زياد باشد
  . سازي بداند دادن به غنيپايان

به نظر ر  است؟ اين امممكن - هر چه كه باشد–هاي گسترده تر ماين اهداف با تحري  بهرسيدنآيا 
نيز نامحتمل به نظر  سازي از سوي ايرانرسد و به خصوص پذيرش تعليق غنيبسيار غيرمحتمل مي

عليه برنامه  داخل ايران  در كه در ماه اكتبر سال گذشتهاستدليل مشهود اين امر مقاومتي . رسدمي
مداران  ايران كه شامل سياستنخبگان دراكثريت مطلق . ئي شكل گرفتآژانس براي مبادله هسته

نمادي براي  سازي بهغني. سازي بودندشد، مخالف تعليق غنيطلب مانند موسوي نيز مياصالح
ريت عظيم مردم ايران اكث. استالمللي و استقالل ملي بدل شدهآوري ايران، اعتبار بينپيشرفت فن

مداران توان اميد برخي از سياستسازي هستند و به همين يك دليل مي غنيها موافقسنجيدر نظر
تغيير دولت در ايران كمك كند ه تر بهاي گستردهغربي را غيرواقعي دانست كه اميدوارند تحريم

در واقع عكس اين امر مصداق دارد . شود  ميئي منتفي تغيير دولت مناقشه هستهكنند باو تصور مي
 توسل به حملهِو با كند ميستفاده با موفقيت اهاي جديد  از تحريماكم احتماالًزيرا دولت ح

  . طلب را تنگ خواهد كردفضاي حركت اپوزيسيون دموكراسي ، مواضع خود را تقويت وخارجي

                                                 
�ن در 
�ز�- 7���9) CرDرخ : ه��  :٢٠١٠ %�رس ٣
� ����	 از ا:�Bر �2�.��4 "�س %
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 نيزهاي بيشتر و  عليه تحريمعالوه بر آن بايد در نظر داشت كه جنبش اصالحات در ايران صراحتاً
در ماه سپتامبر گذشته ميرحسين موسوي، . است اعالم موضع كرده"نظامي عليه ايراناقدام "عليه 

ها مايه رنج ملتي خواهد شد كه از اين تحريم"ها اعالم نظر كرد، زيرا رهبر اپوزيسيون، عليه تحريم
ح شيرين عبادي، برنده جايزه صل. 8"داشتن دولتمردان بسيار بدِ خود به اندازه كافي در رنج هستند

ا به مردم كشورمان زير ما مخالف حمله نظامي و يا تحريم هستيم": دهدنوبل نيز چنين هشدار مي
جمهوري اسالمي ايران پس از صدر، نخستين رئيسابوالحسن بني برآوردِ.  9"دكنصدمه وارد مي

نين كند چ كه امروز از جمله سياستمداران تبعيدي است و در پاريس زندگي مي1979 سال انقالبِ
-  يك بحران بينبراي رژيم ايران تهديد شدن به، زيرا داشت خواهد  نتيجه عكسهاتحريم": است

   .10"اش خواهد بودبخشي به قدرت مستبدانهدليل باقيمانده براي مشروعيتالمللي تنها 

هيالري كلينتون در . نظر وجود دارد در كشورهاي غربي اختالفافزون بر آن ميان حاميان تحريم
سازي از سوي در صورت عدم توقف غني "كنندهفلج"هاي خواستار تحريماز سال گذشته آغ

دنبال  در غرب گرااصولكاران دولت اسرائيل و محافظه  اين هدف از سويدر حالي كه. شدايران 
 "هوشمندانه"هاي  به تحريممجدداً - الاقل به طور شفاهي- شود، دولت آمريكا مدتي است كهيم

آن   هدفظاهراً. ها را در سازمان ملل به كرسي بنشاندكند اين تحريماست و تالش ميبازگشته 
 عليه سپاه پاسدارانِ ها قرار است كه خصوصاًاين تحريم.  ملت نشودها باعث رنجتحريماست كه 

ئي و هم مسئول سركوب اپوزيسيون ايران به كار گرفته شود، زيرا سپاه هم مسئول برنامه هسته
هاي سازندهِ مترو، هاي بسياري و از جمله شركتكنسرسيوماما با توجه به آن كه . شودميشمرده 

 قابل توجهي از اقتصاد ايران را در سپاه پاسداران است و سپاه بخش  متعلق به،ها و بنادرفرودگاه
  . ها تأثيري بر مردم نخواهد داشت، مشكل است تصور نمود كه تحريماختيار دارد

به عنوان مثال . مورد ترديدِ استبسيار هاي مورد بحث فعلي تحريم گذار بودنِ تأثيردر هر صورت
هاي بانكي شامل حال تعدادي در نظر است كه ممنوعيت سفر و مسدود كردن موجودي حساب

 تحت  بانكي و حسابكدام اين افراد ساساً مشخص نيست كه ااما كامالً. ديگر از مديران سپاه شود

                                                 

�����	 از 8:  

 http://wonkroom.thinkprogress.org/2010/02/16/gas-sanctions-would-hurt-goal -of-targeting-irans-revolutionary-
guards/ 

9 �

�����	 از ا:�Bر �
�رخ % ��R ٢٠١٠ %�رس:  
 http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/middle_east/8549183.stm  


�����	 از 10 :��
 IO5>ا�
�ن، "4L" .To bash them is to help themراB��� 4>ل ه�ا��,!���  ٢٠١٠ %�رس ١٠، ا�



 8 

هاي ايراني و يا دشواري امر حمل و  برخي از بانكممنوعيت معامله با. ار دارندختيچه نامي در ا
ئي  اقتصادي حاشيهعواقب در بهترين شرايط  ايران نيز احتماالًنقل و بيمه براي صادرات و وارداتِ

هرچند دشواري شرايط براي خريد كاالها و خدمات باعث گراني اين . خواهد داشتدنبال به
راي ايران خواهد شد، اما با توجه به موقعيت راهبردي ايران، منابع عظيم نفت و گاز اين خريدها ب

 يران در خاور نزديك، با پاكستان،اگسترده و در حال رشد بازرگانيِ كشور و همچنين روابط 
 .به انزوا كشاندن ايران قابل تحقق نيست هندوستان، مالزي، چين و روسيه،

يا امكانات كافي براي دور زدنِ   تجربيات ساليان طوالنيِ تحريم،سبب به به اين دليل و نيزايران 
 در صورتي مصداق خواهد داشت، كه مسئله آخر خصوصاً. ها در اختيار داردتحريمجبرانِ 
  . تصويب شود"ائتالف داوطلبان"ها نه در سطح جهاني، بلكه از سوي تحريم

قدر ضعيف است  همان سازمان ملل متحد نيزهاي اساسي در شوراي امنيتامكان تصويب تحريم
. اندها بدگمان تحريمكارآئيِچين و روسيه نسبت به . هاكردن ايران از راه تحريمامكان مطيعكه 

در صورت عدم همكاري ايران با آژانس -تر را هاي گستردهجمهور روسيه تحريمهر چند رئيس
ها بايد تحريم": ها را محدود كردي تحريمدامنه نفي نكرد، اما  اساساً-المللي انرژي اتميبين

وزير امور خارجه الوروف نيز همين امر را با . 11"باشد ن مردمعليه متعادل و خردمندانه باشد و
هنگامي كه از ": گيرد موضع مي"كنندهفلج"هاي  عليه تحريمكند و مشخصاًجزئيات بيشتر بيان مي

- ف اصلي فراتر رويم كه دفاع از پيمان منع گسترش سالحكنيم نبايستي از هد حمايت ميتحريم

ئي براي فشردن گلوي پيمان منع گسترش به عنوان بهانه خواهيم كه ازما نمي. ئي استهاي هسته
ايران استفاده شود و يا تمهيداتي به كار برده شود كه وضعيت و سطح زندگي مردم ايران را 

  .12"وخامت بخشد

 گويدها سخن مي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد است، عليه تحريمبرزيل نيز كه عضو منتخب
سلسو   و" نيستتنگنا كشاندن ايران صحيحبه ": كند و رئيس جمهور لوال دو سيلوا اعالم مي

                                                 
  :٢٠١٠ %�رس ١
�����	 از :S��BارC ر��!�و��� %�رخ  11

Iran sanctions possible, should be wise, balanced – Medvedev” :
http://en.rian.ru/world/20100301/158056916.html 

٢٠١٠ ��ر�	 �٢
� ����	 از :S��BارC ر��!�و��� %�رخ  12:  
Russia's Lavrov says no proof Iran working on nuclear weapons” :
http://en.rian.ru/russia/20100225/158000894.html 
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 عكس نتيجه  اصوالًبه نظر ما تحريم": كنداضافه ميوزير امور خارجه برزيل نيز به تأييد آموريم، 
  .13 "به دنبال دارد

هاي ديگري از سوي شوراي امنيت در پيش باشد،  تحريمبر اساس اين اظهارات اگر هم اساساً
، "ائتالف داوطلبان"هاي اما تحريم. هاي گذشته بيشتر جنبه نمادين خواهند داشتهمانند تحريم

كه سياستمداران آلماني و از جمله فيليپ ميسفلدر، سخنگوي سياست خارجي فراكسيون احزاب 
 ،14 استها اعالم كردهخود را با آنموافقت ) بوندستاگ(رات مسيحي در مجلس آلمان دموك

 خودِ اين يِ اقتصادهاي شركتدر درجه اول متوجه هاي نمادين خواهد بود ور از تحريمفرات
به هيچ وجه تأثير اقتصاديِ قابل توجهي نخواهد داشت و به ها اين تحريم اما بودكشورها خواهد 

ها در بهترين اين تحريم. د توانست در تهران از لحاظ سياسي تأثيرگذار باشد نخواهيطريق اول
ي اول در مردم كشورهاي خودشان  نخواهد بود كه در درجه" نمادينيسياست" بيش از تحال

  . رودگيري به كار ميچنين القا كند كه عليه ايران سخت

ي سازمان ملل در عين حال امكانات توافق هاهاي گسترده ترِ چندجانبه و يا تحريماما تحريم
تقويت را  نياگرااصولدهد و هم در تهران و هم در واشنگتن مواضع كاهش ميديپلماتيك را 

 اقدام ي برايبه عنوان دليلها قطعاً از شكست تحريم "بازها"در اياالت متحده آمريكا زيرا . كندمي
گيريم كه بهترين كار فاصله  اين داليل نتيجه مياز همه. دكرد ننظامي عليه ايران استفاده خواه

   .هاي بيشتر عليه ايران استگرفتن از تحريم

  رغم مبالغه و اخبار نادرستبه -  خطر ايران-3

و  "ايران به دنبال بمب اتمي است"شود كه  نقل مي غربيمدارانِروزه از قول سياست همهتقريباً
با توجه به .  به هيچ وجه آشكار نيست ادعاا داليل اينام. هاي نيز چنين استفحواي كالم رسانه

  مجدداًجعلي، نبايد  نادرست و بعضاً"داليل" اياالت متحده آمريكا به عراق بر اساس  حملهِتجربهِ
  . زده شد شتابه داوريِدچار اشتبا

                                                 
�ن در 
�ز�-، 
�����	 از ا:�Bر �2�.��4 "�س %�رخ  13���9) CرD٢٠١٠ %�رس ٣ ه�:  

 „Brazil rebuffs US, says it will go own way on Iran“ 
  

�ر %�رخ
�����	 از روز!�%	  14)�% 	,��  ٢٠١٠ %�رس �٢ را�
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  بودهح اتمياليان طوالني در پيِ سال سطي اين احتمال را نفي كرد كه رهبري ايران توان نميطبيعتاً
 به عنوان قدرت نظاميِ مسلط در -كه اياالت متحده آمريكاتوجه كنيم  اين واقعيت  اگر به.تاس

توان مي ، در نتيجهندك تهديد به حمله نظامي ميو دائماً تلقي "دشمن"خاور ميانه و جهان، ايران را 
 اين امر به خصوص تلقي كرد مستدل از جنبه امنيتي كامالًرا  ايران به داشتن سالح اتمي تمايلِ

حمله  توجه شود يعني ديگر "دشمنانِ" برخورد آمريكا با به تفاوت نحوهِكه مصداق دارد نگامي ه
 و عدم و عدم حمله نظامي - نداالح اتمي كه فاقد س–نظامي به دشمناني مانند عراق و افغانستان 

. سالح اتمي استئيِ قابل تبديل به همواد هست داراي  كره شمالي كهدر مورد نظامي حمله  بهتهديد
رسد كه ايرانِ داراي بمب اتمي را نيز صداهايي به گوش مي در ايران كاران افراطيدر ميان محافظه

ها نيز حدود و همچنين در نظرسنجي .15دانندحمله اياالت متحده آمريكا مي ن پناه در مقابلبهتري
 "بسيار مهم" يا "مهم"بلندمدت ه بمب اتمي را در هدف ايران براي دسترسي بها نيمي از ايراني

  . 16دانندمي

 و براي اين در صدد دسترسي به سالح اتمي نيستالبته رهبري ايران همواره تكرار كرده است كه 
ذكر  دين اسالم ،يك دليل. داليل مطلع شد كم بايستي از اينشمرد كه دستامر داليل مهمي برمي

گناه كشته هاي بيهاي عظيم انسان بر اثر آن تودهابل انطباق نيست زيركه با سالح اتمي قاشود مي
، در سال ترين مقام حكومتي ايراناي، رهنر انقالب و عالياهللا خامنهآيتبه همين دليل . شوندمي

 راهبردي -از سوي ديگر نيز داليل سياسي . استهصادر كرد "فتوا"هاي اتمي عليه سالح 2004
اي اتمي افزايش نخواهد هشود كه امنيت ايران در صورت در اختيار داشتن سالحيو گفته م عنوان
به عنوان مثال علي الريجاني، دبير سابق شوراي امنيت ملي و رئيس فعلي مجلس ايران چنين  .يافت

باشيم، در منطقه مسابقه تسليحاتي هاي اتمي در اختيار داشتهدر صورتي كه ما سالح": گويدمي
  .17"هد شدآغاز خوا

                                                 
�ان %�Tل روز!�%	 8��5%	 15�� 	
�ر�	١٢(�ر ا��ا�� (��Mن در روز �  �% 	�L��4�):  

 “to plan for acquiring the knowledge and the ability to produce nuclear weapons which are necessary for the 
Äpreparation of the next phase in the future battlefield.” 


�����	 از :  
Takeyh, Ray. Hidden Iran, New York 2006, p. 150 

16 �
 4��) 	O��P%:  
 “Results of a New Nationwide Public Opinion Survey of Iran before the June 12, 2009 Presidential Elections”  

  : ا�*(	 ���S)�% W ز�� ا!�Vم .34
Terror Free Tomorrow (The Center for Public Opinion (“TFT”), the New America Foundation, and KA Europe 
SPRL )  

  
�رخ  17% X!����O� 	Yزوددو� 	روز!�% �
 �!�V�9 7ر�� 	B<�Z%١٢ 	ر��� ٢٠٠٧  
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ئي، داليل ديگري به جز آن وآنگهي براي بسياري از تمهيدات دولت ايران در زمينه برنامه هسته
- هاي موفقيتبه عنوان مثال با توجه به تالش. كه ايران در پي سالح اتمي است، نيز متصور است

ساليان گذشته و ئي ايران و كشورهاي ديگر در شدن از همكاري هستهآميز اياالت متحده براي مانع
  گفت كهتوانئي مي همكاريِ هسته با روسيه به عنوان شريكتجربيات ضدونقيض ايرانچنين هم

ريزي گاه اتميِ برنامه نيرو20 تأمين سوخت سازيِ مليِ مستقل به منطوربه غنيدسترسي هدفِ 
 خود و از ئيِ هستهايهكاري ايران در مورد فعاليتالبته پنهان. آيدنظر ميبه معقول كامالً ،شده

كه در  -  اين تأسيسات قبل از شروع به كارِ نطنزرانيومسازي اوتأسيسات غنيدر باره وجود جمله 
. ظن برانگيز استبه حق سوء - قانوني استكامالًهاي اتمي چهارچوب قرارداد منع گسترش سالح

هاي اياالت توجه به سياست و تحريمتوان با اين واقعيت توجيه كرد كه ايران با اما اين مسئله را مي
  . ديدئي نميآميز هستهآوري صلححل ديگري براي توسعه فنراه، اساساً متحده

راي اثبات تالش ايران ب  به عنوان مدرك مستدل براينيز كه اخيراً "هائيواقعيت"تر به نگاهي دقيق
طور كه عنوان ين مدارك آنكند كه اروشن مي ئي ارائه شده است،هاي هستهدسترسي به سالح

جمهور اوباما به همراه ساركوزي، رئيس به عنوان مثال رئيس. شود، واضح و مبرهن نيستمي
سازي در نزديكي شهر وزير بريتانيا، ساخت تأسيسات زيرزميني غنيجمهور فرانسه و براون، نخست

 ايران قصداثبات  دليل متقن براي بود، به عنواناز سوي ايران علني نشده قم را كه تا سپتامبر گذشته
بندي اين تأسيسات قابل اندازه و شكل": ئي اظهار كردندبه ساخت سالح اتمي اعالم و در بيانيه

دولت ايران عليه اين اظهارات اعتراض كرد و اظهار داشت كه . 18"آميز نيستانطباق با برنامه صلح
-  به تأسيسات غني احتماليت حمله نظاميِاين تأسيسات به اين منظور ساخته شد كه حتي در صور

دنيس بلر، رئيس پنج ماهِ بعد . سازي تضمين شودتوانائي فني ايران در رابطه با غني سازي نظنز نيز
اوباما فاصله گرفت و  شده توسط  اظهارقطعيتِهاي اطالعاتي اياالت متحده نيز از اين كل سرويس

 اظهاراتِ ن نيست كه آيا انگيزه ايران متفاوت باروش": در كميسيون كنگره آمريكا اعالم كرد
سازي كه دانش فنيِ غنيآن است  باشد كه گفته است هدف ازساخت اين تأسيسات رسميِ ايران

  .19"در دسترس باشد در صورت حمله نظامي نيز

                                                 
18   

Statement by Obama, Sarkozy and Brown on Iran’s Nuclear Facility; Pittsburgh , 25.September 2009 
 

19   
Dennis C. Blair, Director of National Intelligence; 2. Februar 2010, “Annual Threat Assessment of the US 
Intelligence Community for the Senate Select Committee on Intelligence”, S. 13 
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 كه از ئيالمللي انرژي هستهژانس بين يوكيا آمانو، مديركل جديد آ2010گزارش مورخ فوريه 
طور كه  و به هيچ وجه آن– گونه، نيز حاوي هيچ20تحريف و بزرگنمائي شدغالباً ها سانهسوي ر

 براي اثبات تالش ايران براي دستيابي به "جديدي" "مدارك" –ها به دفعات مدعي شدند رسانه
 به  قبالًهايي تكرار شده است كهبلكه در اين گزارش پرسش. هاي سالح اتمي نيستكالهك

هاي ان در گزارشهاي ايرفعاليت مدت طوالني در باره احتمال استفاده نظامي از و طي دفعات
در غير از آن كه مدير كل آژانس شخص ديگري است، تنها مسئله جديد. بودآژانس مطرح شده

هاي ايران برخي از فعاليتبه نظر ميرسد كه با اين مضمون بندي جديدي است عبارت، اين گزارش
  .21"نيز ادامه يافته است 2004س از سال پ"، ژانس بودنگرانيِ آ  باعثكه

ه ايران اند ك ارائه نكردهفرضيهيلي براي اثبات اين ها، دلالمللي انرژي اتمي و نه رسانهنه آژانس بين
ايان داده  به آن پ2003در سال  كه پس از آنهاي خود را در جهت دستيابي به سالح اتميفعاليت

هاي اطالعاتي اياالت متحده در مغاير برآورد سرويس است و اين فرضيه بود، مجددا از سر گرفته
  .  داده نشده استيتغيير  در آن است كه تا به امروز نيز2007سال 

 سرويس اطالعاتي آلمان باشد كه در "هايتحليل"شايد اين فرضيه از جمله بر اساس اطالعات و 
 ات غيرقانوني به ايران از اين نظريه صادراي در فرانكفورت در مورد در طي محاكمه2008سال 

  عموميِاما دادگاه. دهدهاي اتمي ادامه ميهاي خود در زمينه سالحدفاع كرد كه ايران به فعاليت
مدارك .  22 ارزشيابي كرد"بسيار مبهم"اظهارات سرويس اطالعاتي آلمان را  عالي فرانكفورت

ادگاه ارائه شد، نيز مطابق نظريه دادگاه، فقط حاوي به د سريِ سرويس اطالعاتي آلمان كه متعاقباً
 هايي در زمينه خريدفعاليت  نيز2003مبني بر آن كه ايران پس از سال  قرائن و شواهدي بود

دومنظوره داشته است و همچنين حاوي مقايسه خريدهاي خارجي ايران با پاكستان و كره  كاالهاي

                                                                                                                                                         
 
 

20  4��  :ا!4 و از $;9	ه� را !4P (�د3(	 ر��!	ه��� 	 ��95-
در ا�I ز%��	 %�ا$]	 (
„Read the IAEA Reports on Iran“, 28. Februar 2010; Walter van Rossum: „Die Politik des Verdachts“, WDR-5 
„Politikum“ vom 1. März 2010  

  
21   

IAEA, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security 
Council resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, 
Report by the Director General, GOV/2010/10, 18. Februar 2010, S. 9 

  

�����	 از 22:  

 Oliver Meier, 29 Juli 2009: Iran Weaponization Intel: A Cautionary Note 
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 سرويس اطالعاتي "مدارك"اياالت متحده هنوز اين هاي اطالعاتي اين كه سرويس. 23 بودشمالي
  .برانگيزاندمناقشه مبين آن است كه اين مدارك قابل تفسير و  نيزآلمان را تأييد نكرده اند

به "ود بر ا ساس شهاي ايران در جهت دسترسي به سالح اتمي ميبيشتر داليلي كه براي فعاليت
 به يئي ايران از سوي يك دانشمند هستهه ظاهراًك است ")alleged studies (اصطالح مطالعاتي

المللي انرژي دست سرويس اطالعاتي آلمان رسيده و از طريق اياالت متحده آمريكا به آژانس بين
 است و از 2003 متعلق به دوره منتهي به سال  منحصراً"مطالعات"اين . اتمي تحويل داده شده است

توان داوري كرد اما به نظر ه صحت و سقم اين مسئله نميدر بار. سوي ايران جعلي اعالم شده است
پيش چندين سال   ازدولت آمريكا.  به جا باشد"مطالعات"سد كه ترديد در باره اصالت اين مي

بوده است اما اين لپ تاپ را  ")تاپلپ(رايانه قابل حمل "اين مطالعات بر روي ي است كه مدع
 برمالدر حال حاضر . استار هيچ مرجعي قرار ندادهبراي آزمايش اصل بودنِ مطالب در اختي

- اكنون عنوان مي.  اطالعات نادرست است آگاهانهِمصداق ارائهِ شده است كه داستان لپ تاپ

ئي ايران و عامل سرويس اطالعاتي  توسط همسر يكي از دانشمندان هسته"مطالعات"شود كه اين 
 از كشور برده شده است و سپس توسط  خارجبه - كه در اين ميان درگذشته است– نآلما

اين . 24هاي اطالعاتي اياالت متحده آمريكا تحويل داده شدسرويس اطالعاتي آلمان به سرويس
اند، دليلي بر كه سيا و سرويس اطالعاتي آلمان ساليان طوالني با افكار عمومي جهان بازي كرده

هايِ در قسمتي از بخش .بردا زير سؤال ميها رماد آنجعلي بودنِ اين مدارك نيست، اما قابليت اعت
  . 25وجود دارد منطقي هاي تناقض"مطالعات"اين منتشرشدهِ 
هاي اتمي است،  مرتبط به سالحهايي كه احتماالًهائي در باره فعاليت به سلسله پرسشايران يقيناً

ي در اين زمينه بهبود المللي انرژي اتمبايد همكاري خود را با آژانس بين قطعاًاست و پاسخ نداده
  . جانبه و يا اغراق در باره خطرات دوري جست از تفاسير يك شايسته استاما. بخشد

سازي تأسيسات غنيشامل  –شده ايران ئي شناسائيبايستي در نظر داشت كه كليه تأسيسات هسته
 تأسيسات از اجو هيچ . ظارت آژانس قرار دارد در ايران تحت ن-نظنز، رآكتور بوشهر و غيره

                                                 
��& .;�ر3 %�ا$]	 23!�" 	
 4��) ٢٢  
24 �
 4��) 	O��P% :  

ISIS-Report, 2. Oktober 2009: “Excerpts from Internal IAEA Document on Alleged Iranian Nuclear 
Weaponization” 

25 �
 4��) 	O��P%  
Porter, Gareth: “Documents linking Iran to nuclear weapons push may have been fabricated.” 10. November 
2008;  
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. سازي بپردازدبه غني ها به طور مثالكه ايران بتواند در آناست  ئي ذكري نشدهنشدهشناسائي
ئي  امكان پنهان كردن موجوديت چنين تأسيساتي با توجه به امكانات شناسائي ماهوارهاحتماالً

ا در سطح باال و بنابراين اگر ايران بخواهد اورانيوم ر. هاي اطالعاتيِ غربي وجود نداردسرويس
كاري وجود ندارد و اين امر ، امكان مخفيسازيغني سالح اتمي  حهت ساختبراي استفاده در

المللي انرژي اتمي را اخراج پيش از آن بازرسان آژانس بين برمال خواهد شد مگر آن كهبالفاصله 
 تصميمي بگيرد، بر  حتي اگر ايران امروز چنين.برانگيز خواهد بودشك كند كه در اين صورت نيز

از لحاظ " 2010فوريه هاي اطالعاتي اياالت متحده در اساس اظهارات دنيس بلر، رئيس سرويس
  .  26"فني نياز به چند سال زمان دارد تا بتواند اورانيوم مورد نياز براي يك سالح اتمي را توليد كند

نظر گرفت كه در تضاد با عقايد هاي زير را نيز در ارزيابيبراي رسيدن به يك تصوير واقعي بايد 
  :هشداردهنده است

 مثالً . درك شده استبا اياالت متحده آمريكا  متفاوتتهديد در روسيه و چين اين -
 دليلي مبني هيچ":  بار ديگر اعالم كرد2010وريه الوروف، وزير امور خارجه روسيه در ف

  .27"نداردبر آن كه ايران تصميم گرفته است سالح اتمي توليد كند، وجود 
ارزيابي  بود، چنين آژانسمديركل  كه هنوز 2009ل در اكتبر محمد البرادعي به عنوان مثا -

به ...  بمب استن در حال ساختكه ايران واقعاً  ما دليلي براي اثبات اين امر نداريم": كرد
ح كنم كه ما فردا صبمن گمان نمي .شودغلو مينامه اتمي ايران  بر تهديدِدر مورد  مننظر

 . 28"بيدار شويم و متوجه شويم كه ايران داراي سالح اتمي است

يران هنوز ا آن است كه زيهاي اطالعاتي اياالت متحده ننظر دنيس بلر، رئيس سرويس -
ما ":  اعالم كرد2010 در ماه فوريه وي. استتصميمي براي دسترسي به سالح اتمي نگرفته

 اما...چنان باز گذاشته استرا هم به سالح اتمي دسترسي  گزينهِقاد داريم كه ايرانهنوز اعت
گيري چنان معتقديم كه تصميمما هم... نميدانيم كه آيا ايران چنين تصميمي خواهد گرفت

                                                 
26   

Dennis C. Blair, Director of National Intelligence; 2. Februar 2010, “Annual Threat Assessment of the US 
Intelligence Community for the Senate Select Committee on Intelligence”, S. 13 

  
٢٠١٠ ��ر�	 �٢!�و��� %�رخ 
�����	 از ر��  27:  

 „Russia's Lavrov says no proof Iran working on nuclear weapons” 
  


�%B<�Z	 %5;4 ا<�Bاد��  28" Die Presse " ،"erößosion wurde grGefahr einer Atomexpl: "ElBaradei ، ،-%�) 	HO!١٧ �B�)ا 
٢٠٠٩.  
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-جامعه بين  در نتيجهسود و زيان انجام خواهد كرد، كهدر ايران بر اساس تحليلِ محاسبات 

 .29"خواهد داشت امكان تأثير گذاشتن بر تهران را در اختيار المللي 

  
 سازيِ اورانيوم، به مدد داشتن ظرفيت غني داشته باشدقصدارد كه ايران اين امكان وجود د

 عبور كند "خط قرمز" از نخواهدشرايط فني مورد نياز براي توليد سالح اتمي را فراهم كند اما 
ون وزير دفاع ي، معااگونه كه جوزف نبدين ترتيب همان. ئي توليد كند سالح هستهو واقعاً

هنر "كند، آمريكا در زمان رياست جمهوري بيل كلينتون و استاد دانشگاه هاروارد بيان مي
ئي ها انرژي هستهژاپني. تهران را متقاعد كند راه ژاپن را در پيش گيردسياست در آن است كه 

 . 30"در اختيار دارند و قادرند بمب اتمي توليد كنند اما تصميم به ساخت بمب ندارند

 و )“containment„(  يا مهاركنندهامي، سياست بازدارنده و سياست حمله نظ-4

  خطرات ناشي از آن

رسد و اند، بيشتر به گوش ميصداي كساني كه طرفدار حمله نظامي به ايران هرچند در آمريكا
ل  اما حداقل در حااست "روي ميز"ها  گزينهكند كه همهدولت اوباما نيز همواره تكرار مي

ي نظامي از سوي دولت و ارتش اياالت متحده آمريكا و يا رسد كه گزينهحاضر به نظر نمي
 مخالفت اساساًنيز  د و روسيه، چين و ساير كشورهااش به طور جدي دنبال شومتحدان غربي

  .اندحمله نظامي
 به شان، عدم تمايلدليل اين امر نه تنها درگير بودن اياالت متحده در دو جنگ و به تبع آن

 يافته است كه نظر عموميتاين ، گشودن جبههِ ديگر نظامي و سياسي است، بلكه عالوه بر آن
-اما عواقب منفي تعيين ،"سود" حداقلِ ئي ايرانحمله به ايران و يا حمله به تأسيسات هسته

  . خواهد داشت در پيئيكننده

                                                 
29   

Dennis C. Blair, Director of National Intelligence; 2. Februar 2010: “Annual Threat Assessment of the US 
Intelligence Community for the Senate Select Committee on Intelligence”, S. 13 

  
�زف !ِِ� 
� %9V	 ا.\�1- %�رخ  30$ 	B<�Z%١٧ *��  : ٢٠١٠ ا�

Joseph Nye in: Der Spiegel vom 17. August 2010, SPIEGEL-GESPRÄCH „Ein Amerika, das zuhört“ 
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مدت چندين سال به تعويق افتد، اما در اين صورت ئيِ ايران بر اثر حمله براي شايد برنامه هسته
بايد يقين داشت كه در ايران نيروهائي قدرت را به دست خواهند گرفت كه در تالش ساخت 

 انجام اقدام نظامي، تصور كرد كه در عين حال بايد در صورت. سريعِ بمب اتمي خواهند بود
طقه و بستن تنگه  آمريكا و اسرائيل در منبه تأسيسات اياالت متحده حمله متقابل نظامي ايران به

از سوي . صدها هزار انسان خواهد بودسپردن ، جاني اين حملهنتيجه. هرمز دست خواهد زد
 قيمت نفت  در اين صورتديگر اقتصاد جهاني نيز به شدت تحت تأثير قرار خواهد گرفت زيرا

ساير المللي اياالت متحده و نعالوه بر آن اعتبار بي. تا سطح دوبرابر افزايش خواهد يافت
 در جهان ويژه به-از حمله به ايران حمايت كنند  المللي كه برخالف قوانين بينكشورهائي

در صورت حمله نظامي به ايران تصور . دخواهد ش عميق و ماندني اتصدمدچار  -اسالم
ات در عراق و  ثبپيشبرد روندقدر دشوارتر خواهد شد كه حصول به صلح در خاور ميانه همان

  .افغانستان
اساساً بدون حمايت  از سوي اسرائيل انجام شود، انجام اين حمله "فقط"حتي اگر حمله نظامي 
پذير نخواهد  كه حريم هوائي را در منطقه در اختيار دارند، امكانشاياالت متحده و متحدان

به اسرائيل افي است  دولت اسرائيل شود، ك"يِروتك"اگر اياالت متحده بخواهند مانع . بود
ند كه اگر هواپيماهاي اسرائيلي به سوي ايران پرواز كنند، در حريم هوائي ن اعالم كصراحتاً

اگر اتحاديه اروپائي و كشورهاي عضو اين  طبيعتاً. ها شليك خواهد شدعراق و يا تركيه به آن
برحذر به ايران الملل ينا قوانين ب مغاير ب اسرائيل را به نحو آشكار و علني از حملهِ،اتحاديه
   .، كمك بزرگي به ممانعت از حمله خواهد كردبدارند

 بازدارنده و  آشكار حمله نظامي به ايران، به طور روزافزون استراتژيِ"هايِزيان"با توجه به 
 ممكن مورد بحث و "هايگزينه" به عنوان containment“(31„( مهاركننده استراتژيِهمچنين

  . شودرا ميدر برخي موارد اج
، كه حتي اگر هم ايران به بمب اتمي  انديشيددر مورد اين مسئلهبايد بدون هيچ ترديدي 

ئي به جز به دسترسي پيدا كند، هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور شود ايران از اين سالح هسته
  .  بازداشتن از حمله استفاده كند ومنظور ايجاد هراس

                                                 

� از $;9	31 4��) 	O��P%  :  

James Lindsay and Ray Takeyh: After Iran Gets the Bomb; in Foreign Affairs, März/April 2010 
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 زيرا چنين معنا استبيآويو و يا حتي برلين يا واشنگتن به تل تهران با سالح اتمي  حملهتصورِ
 رهبري جمهوري اسالمي ايران متشكل از كساني .ئي به معناي خودكشي خواهد بودحمله

.  استشان، بقاي نظام كشورترين هدفنيست كه قصد خودكشي داشته باشند، بلكه اصلي
،  بودن ندارد"كبوتر" شهرت به به هيچ وجه  كهبا آنحتي ايهود باراك، وزير دفاع اسرائيل نيز 

ها مجهز به بمب باشند، همسايگان خود كنم كه اگر هم ايرانيمن فكر مي": همين نظر را دارد
ها آن. دانند كه عواقب اين حمله چه خواهد بودرا هدف قرار نخواهند داد زيرا به خوبي مي

واقعيت را ئي دارند و يافتهگيري تكاملد تصميم فرآينكلي ديوانه نيستند، هستند ولي بهافراطي
  .32"كننددرك مي

امنيتي اياالت متحده نيز معتقد   و مشاور سابق"رجل سياسي كهنه كار"، زيبيگنيف برژينسكي
 هيچ  در تاريخ كشورشان باشند اما قطعاًآور و رياكارها خطرناك، ستوهشايد ايراني": است
  .33".گرايش به خودكشي داشته باشند آن كه دال برشود يافت نميئي نشانه

انند اتحاد جماهير تري مهاي اتمي اياالت متحده بر حريفان بسيار قويطور كه سالحهمان
 ايرانِ اتمي نيز برهاي اتمي اسرائيلي و آمريكائي سالح، تأثير بازدارنده داشتشوروي و چين 

موجب  انند آن كه بمب اتميِ ايرانادعاهايي م. ي خود را خواهد داشت،تأثير بازدارنده
غراق و بسيار پرا است، از واقعيت دور "امنيت جهانتهديد "اسرائيل و  "تهديد موجوديتِ"

خاور نزديك بود، چنين منطقه  مسئول 2007 تا 2003د، كه ژنرال آمريكائي جان ابيساي. است
  .34"ثير بازدارنده داشتتوان بر ايران تأمن از لحاظ نظامي اعتقاد دارم كه مي": گويدمي

  

                                                 
٢٠١٠ ��ر�	 _٢ا:�Bر �2�.��4 "�س %�رخ  32:  

Robert Burns: “Israeli defense chief doubts Iran would use a nuclear weapon against Israel” 
  

�ن، %�رخ  33B��� 4>ل ه�ا��,!���  :٢٠١٠ %�رس �١
�����	 از ا�
 International Herald Tribune v. 15. März 2010 David E. Sanger: „Containing Tehran in a new nuclear age” 

  
٢٧
�����	 از �2�.��4 "�س %�رخ  34 �B�)٢٠٠٩ ا:  

Robert Burns: Analysis: “US making plans for Iran nuke strategy” 
��I و ه# `:  

Bertram, Christoph: Partner, nicht Gegner. Für eine andere Iran-Politik. Edition Körber-Stiftung, Hamburg 
2008 
 



 18 

تأثير دومينوئي در منطقه به دنبال خواهد داشت و   مجهز به سالح اتمي لزوماًين بحث كه ايرانِا
، نيز به همان ميزان بودكشورها يكي پس از ديگري در پي تجهيز به سالح اتمي خواهند 

 به دنبال  چنين صورتيشود كه دراز تركيه به عنوان كشوري نام برده مي غالباً. غيرمعتبر است
رسد كه دال بر چنين نيتي اما از كشور تركيه هيچ صدائي به گوش نمي. سالح اتمي خواهد بود

 با ايران است بلكه در عين حال عضو ب ايران و داراي روابط خوتركيه نه تنها همسايهِ. باشد
  . ئي اياالت متحده آمريكا است هستهحمايتپيمان ناتو و تحت 

 و نه كشورهاي عربيِ مصر و عربستان سعودي به دليل مورد تهديد قرار گرفتن از نه تركيه
 به هيچ وجه اثبات شده اند ونكردهاتمي مستقلي آغاز برنامه ،هاي اتمي اسرائيلسوي بمب

 تهديدي براي خود بدانند كه آنان را مجبور  چناننيست كه اين كشورها سالح اتمي ايران را
توانند اين كشورها حتي اگر هم احساس تهديد كنند مي. ندمجهز شوئي كند به سالح هسته

ئي  ديگري را انتخاب كنند و تحت پوشش هسته گزينهتر و با هزينه به مراتب كمتر،آسان
  . اياالت متحده قرار گيرند

ئي در پي گسترش سالح هسته الزاماًدهد كه و در نهايت تحوالت جنوب شرق آسيا نشان مي
 نياز براي توليد سالح د ماده قابل شكافت مورش بود زيرا كره شمالي از چندين سال پينخواهد

 بمب ياتمي در اختيار دارد، بدون آن كه به عنوان مثال در كره جنوبي و ژاپن مسابقه تسليحات
  . اتمي آغاز شده باشد

عواقب هاني چه در منطقه و چه از لحاظ سياست جبمب اتمي ايران  ،اين مسائلهمهِ به رغم 
 در حال انفجار است، موجبِ ئي كه به خودي خود زيرا در منطقهدر پي خواهد داشتنفي م

شود، مستدل نيست ترسيم مي باري كه غالباًالبته سناريوهاي فاجعه. عدم ثبات بيشتر خواهد شد
انه گرايآميز واقعحل ها و رويكردهاي مسالمتو طراحان اين سناريوها چشم خود را بر راه

  .بندندمي

ن يكي از راهبردهايِ ممكن در مقابل ايرانِ ا به عنوئيهستهبازدارندگي در حال حاضر هنوز 
 قرار دارد زيرا ايران هنوز سالح اتمي در اختيار ندارد و حتي اگر ِ بررسي در مرحلهئي،هسته

ها وقت به سالهم رهبري ايران امروز تصميم به توليد سالح اتمي بگيرد، براي تحقق اين امر
دت مديدي  از سوي اياالت متحده آمريكا ممتعارفبازدارندگي اما در عوض . نيازمند است
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 برنامه  اين.در حال انجام استهاي متعارف ترين سالحاست كه با مسلح كردن منطقه با مدرن
هاي  سيستم2017تسليحات با مصوبه دولت بوش آغاز شد كه بر اساس آن قرار است تا سال 

 ميليارد دالر آمريكائي به عربستان سعودي و كشورهاي كوچك حاشيه 20تسليحاتي به ارزش 
 13هايي به ارزش و در همين مدت قرار است كه آمريكا به مصر سالح. خليج فروخته شود

  .  ميليارد دالر اهدا كند30  به ارزش مجموعاًهائيميليارد دالر و به اسرائيل حتي سالح

طلب توسعه شود كه ادعا مي-با ايران  بايدشود كه ان ميچنين بي  در منطقهدليل اين تسليح
سالح اتمي  به يافتندستاز   كشورهاي عربي راتواناز اين راه مي: مقابله نظامي كرد -است

به اين . 35از حمله نظامي به ايران منصرف كرد ساخت و "آرام" اسرائيل را منصرف كرد و نيز
 كشور قطر، بحرين، امارات متحده عربي 4  در هر يك ازاز جمله آمريكا اياالت متحدهمنظور 

است و در كشورهاي عربستان سعودي و كويت، دو سيستم دفاع موشكي پاتريوت مستقر كرده
وس، ئبه گفته ژنرال آمريكائي داويد پتر. سيستم دفاع موشكي وجود داردو اسرائيل نيز اين 

به طور مستمر در خليج فارس مجهزاند،  سيستم ضدموشكي به كه اگيس هاي آمريكائيرزمناو
  .36مستقراند

- ايران، به عنوان دليلي بر اهداف خشونت نظاميِ "استراتژي مهار"اين بايستي در تهران قاعدتاً

هاي ضدموشكي زيرا تسليح خاور نزديك با سيستم. آميز اياالت متحده آمريكا برداشت شود
توان در صورت حمله اياالت ها را مي ندارد بلكه اين سيستممصرفِ دفاعي آمريكائي منحصراً

سازيِ ها براي خنثيتوان از اين سيستمدر اين صورت مي. متحده به ايران نيز به كار گرفت
ها روي ميز همه گزينه"آن كه  رگونه كه تكراهمان. هاي احتمالي ايران استفاده كردضدحمله

 مسلح كردن منطقه نيز در ايران باعث ، بايستي قاعدتاًشود موجب بدگماني ايران مي،"است
 پيشبرد پيشنهاد اوباما براي از د،بدگماني نسبت به اهداف اياالت متحده آمريكا بشو تشديد

به شدت   رابختِ رسيدن به يك مصالحهنيز اي  در زمينه مناقشهِ هسته ممانعت كند"گفتگو"
  . دكاهش ده

  
                                                 

35 �
 4��) 	O��P%:  
New York Times, 30. Januar 2010; David Sanger und Eric Schmitt: “U.S. Speeding Up Missile Defenses in 
Persian Gulf” 

36 	
 4����& .;�ر3 %�ا$]	 (!�" ٣�  
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  و تحول دموكراسي در ايران سياست غرب در قبال ايران -5

هاي اياالت متحده آمريكا و دولت  درك تحوالت داخلي ايران بر سياست و نحوهِارزيابي
 حمايت كرده "تغيير رژيم"هاي گذشته از اياالت متحده در طول دهه. گذاردغربي تأثير مي

 از آن  و حوادث پس2009رويدادهاي آخرين انتخابات رياست جمهوري در ماه ژوئن . است
.  به دنبال دموكراتيزه كردن كشوراند"اپوزيسيون سبز" دم در قالبد كه بخشي از مرروشن كر

 زير  را اساساً"جمهوري اسالمي" نظام ،البته نبايد ناديده گرفت كه بخش عمده اين اپوزيسيون
 قابل ده بخشاين نمنژاد نيزعالوه نبايد از ياد برد كه رئيس جمهور احمديبه. بردسؤال نمي

رسيد كه دولت و  به نظر مي2009هر چند كه پس از انتخابات در ژوئيه . توجهي از مردم است
السابق اختالف كاران نيز كمافيرصفوف محافظهبراي مدتي تضعيف شده باشد و دحاكميت، 

زيرا . رود نمي"انقالب"انتظار وقوع يك روشن است كه در حال حاضر نظر وجود دارد، اما 
دست و اپوزيسيون  يك، نظام قدرت كامالًنژاد در ميان مردم هنوز زيادمديرفداران احتعداد ط

  .  37بيش از حد ضغيف است

هاي مستبدانه منتقدان، برخورد محدود كردن و سركوبي آزادي عقيده و اجتماعات، بازداشت
 ستيم ايران بايمحكوم كرد اما مردرا بايد بيرحمانه با تظاهركنندگان و احكام اعدام در ايران 

 ايران از تغيير رژيمِ هدايتِبه راه انداختن و . گيري نماينددر باره آينده كشورشان تصميم
هاي  چه با استفاده از روش– هاي ديگر توسط اياالت متحده آمريكا يا دولتخارج از كشور

آميز فقيت مونه از نظر اخالقي قابل دفاع است و نه –غير نظامي و چه به مدد حمله نظامي 
باعث   اپوزيسيون،بلكه برعكس هر گونه حمايت مستقيم يا مخفيانه خارجي از. خواهد بود

  . شودتقويت مواضع صاحبان قدرت در تهران مي

 بايد تمام تالش خود را براي  عالقمند است،هر كسي كه به پيشرفت روند دموكراسي در ايران
المللي ايران،  هر گونه وخامت در روابط بين. ايران بنمايدالملليِزدائي وضعيت بينجتشن

 دموكرات را به دنبال تمهيدات ضددموكراتيك بيشتري در داخل ايران و تضغيف اپوزيسيونِ
  .خواهد داشت

                                                 
37 �
 4��) 	O��P%:   

Flynt Leverett/Hillary Leverett: “Another Iranian Revolution? Not Likely”; in: New York Times, 5. Januar 2010 
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تر هاي گستردهري، تهديد به حمله نظامي، تحريم عمليات سشاملِ- متحدههاي اياالت برنامه
 به ، هدايائي است-يا مستقيم متوجه مردم ايران استها به طور مستقيم و اقتصادي كه ضرر آن

 همين دليل نيز نمايندگان به. سيلي به چهره اپوزيسيون دموكرات صاحبان قدرت در تهران و
 .38اندقاطعانه مخالفت خود با تحريم و حمله نظامي اعالم كرده  وبه دفعات "سبز"جنبش 

منزوي كردن  ايران،ئي با حل مناقشه هستهحل سياسي براي  براي رسيدن به يك راههبهترين را
و آمادگي براي مصالحه  زدائي، ديالوگ واقعي،سياست تشنج ايران و مقابله با آن نيست، بلكه

مدت و بلندمدت نيز بهترين اين امر در ميان. است - از سوي اياالت متحده آمريكا خصوصاً-
  .راه حمايت از روند دموكراسي در ايران است

  ئيبينانه در مورد مذاكرات هسته اهداف واقعتعيين -6

هاي و قطعنامه بوده است سازيِ ايرانالمللي تعليقِ كامل عمليات غنيبينتاكنون هدف جامعه 
شش قدرت بزرگ شامل اياالت متحده، .  شده است برهمين مبنا تنطيمشوراي امنيت نيز

خود به ايران همين موضوع را مطرح  "دپيشنها"روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان نيز در 
. شرط شروع مذاكرات رسمي اعالم شده استسازي در ايران، پيشحتي تعليق غني. اندكرده

، تا كنون نه هدف تغيير يافته مذاكرات شرطِعليرغم اعالم آماگي اوباما به انجام بدون پيش
  .شرطاست و نه پيش

رود و ، به رغم برخي مشكالت فني، به پيش ميسازي نظنزتأسيسات غنيعمليات اما گسترش 
آژانس تاكنون همواره . شودالمللي انرژي اتمي انجام ميسازي تحت نظارت آژانس بينغني

ئي خارج نشده و به مصرف ديگري گونه مواد هستهتأييد كرده است كه از اين تأسيسات هيچ
  . نرسيده است

سازي  عدم انجام غني-هاي اتميگسترش سالح با توجه خطر -حل حتي اگر هم بهترين راه
 خاور ميانه و نزديك باشد،  منطقهِ در كلدر ايران و ئيبازپروريِ سوخت هستهاورانيوم و 

سازي را معلق نخواهد  ايران نه به طور دائم و نه موقت، غني.تحقق اين هدف ممكن نيست
حلي بايد از چنين راه. ق را يافتحل قابل تحق اين واقعيت راپذيرفت و دومين راهد باي.كرد

- المللي تا حدود زيادي اطمينان بخشد كه ايران سالح اتمي توليد نمييك سو به جامعه بين

                                                 
38  -Z� �
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در آميزي ئي صلحكندو از سوي ديگر تضمين كند كه ايران قادر به توسعه برنامه هسته
د به حمله قرار در معرض تهدي و خواهد بودهاي اتمي  قرارداد منع گسترش سالحچهارچوب

  . هد گرفتنخوا

المقدور چنين تعريف شود كه برنامه اتمي ايران حتيفني تواند از لحاظ  ميئين مصالحهچني
عالوه بر كنترلي كه در  اين امر بدين معنا خواهد بود كه. المللي انجام شودتحت كنترل بين

 دهد، ايران ايران انجام ميئي تأسيسات هستهئي برالمللي انرژي هستهس بينآژان حال حاضر
آژانس را نيز تصويب و اجرا كند كه به معناي حق بازرسي  "پروتكل الحاقيِ" بايد قطعاً
براي مدت محدودي به طور داوطلبانه در گذشته ايران .  خواهد بود براي آژانستريگسترده

رايط سياسي بودن ش كه در صورت مناسببودپروتكل الحاقي را اجرا و بارها تكرار كرده 
  . ب كندآماده است اين پروتكل را تصوي

و  در حال حاضر مستقالً خود را كهسازيِ غنيعالوه بر آن بايد تالش شود كه ايران تأسيسات 
در صورت . المللي اداره كنديك كنسيرسيوم بينشود، در چهارچوب در كشور ايران اداره مي

 مشكالت فني بيشتري را بايد از سرِ راه رج شود ايران بخواهد از مسير خا، اگراجراي اين روش
. المللي خواهد بودمدت زمانِ هشدارِ بيشتري در اختيار جامعه بين به عبارت ديگر بردارد و

اياالت متحده معاون سابق وزير امور خارجه  چنين پيشنهادي از سوي توماس پيكرينگ،
 و ؛ز، سفير سابق اياالت متحدهويليام لورآمريكا در زمان رياست جمهوري بيل كلينتون؛ 

 است ايران نيز بارها اعالم كرده است كه آماده. 39دشهمچنين جيمز والش، دانشمند، ارائه 
  .  40"طريق كنسرسيومي با همكاريِ كشورهاي ديگر اجرا كند"ئي خود را از برنامه هسته

هاي خود تا  فعاليتتوان سنجيد كه ايران در اعالم موافقت با كنترل وسيعدر طي مذاكرات مي
نظرهاي عميقي هم در داخل  اختالفايرانبايد مدنظر قرار داد كه در . چه حد جدي است

                                                 
39   

Thomas Pickering/ William Luers /James Walsh: “A Solution for the US-Iran Nuclear Standoff”, New 
York Review of Books, Vol. 55, No. 4, 20 März.2008. 
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صفوف حاكمان؛ و هم ميان حاكميت از يك سو، و اپوزيسيون سبز و مردم در سوي ديگر، 
رصد مردم ايران موافق بودند  د72 انجام شد، 2009بر اساس نظرسنجي كه در سال . وجود دارد

اختيار ايران  در ئي هستههاي فني گستردهِدر صورتي كه از سوي كشورهاي ديگر كمك"كه 
 اجازه بازرسي گسترده به آژانس و ضمانت عدم ساخت و در اختيار داشتن سالح قرار گيرد،

   . 41"اتمي داده شود

  زدائي به جاي منزوي كردنسياست تشنج –مشاركت دادن ايران  -7

هاي اتمي، به دليل احساس تهديد  تالش در جهت دسترسي به سالحدر طول تاريخ همواره
هائي كه از چنين اند و ملتهائي كه چنين تصميماتي گرفتهرؤساي حكومت. بوده است شدن
اما . اند امنيت كشور خود را مد نظر داشته افزايشِاند، در درجه اولهائي حمايت كردهگام

اتمي تا چه حد امنيت كشور را افزايش داده است و يا در بايستي انديشيد كه دسترسي به سالح 
كساني كه از دسترسي به سالح اتمي  در ايران نيز. صورت دسترسي افزايش خواهد داد

دليل اين امر را  –اند و تا اين لحظه شامل اعضاي دولت و رهبران ايران نبوده–كنند حمايت مي
نيمي از مردم ايران كه موافق ً احتماال. 42دانندتهديد از سوي اياالت متحده آمريكا مي وجود

  .43هاي مشابهي دارنداند، اميدها و نگرانيسالح اتمي

 و يا به عبارت ديگر  ايرانهاي موجود در ايران در مورد امنيت كشورداليل كافي براي نگراني
 يدآده امريكا به دست مي از تجربيات تاريخي با اياالت متح هم،نظام جمهوري اسالمي

ده از عراق در طول ؛ حمايت اياالت متح1953يا در سال دولت منتخب ايران توسط س سقوط(
توسط جورج  "محور شرارت"جنگ ايران و عراق؛ اعالم ايران بعنوان يكي از كشورهاي 

مسلح كردن فعلي  و هم با توجه به) در اياالت متحده "تغيير رژيم ايران"دبليو بوش؛ بحث 
  . حمله نظامي از سوي اياالت متحدهمنطقه و تهديد به 
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 تغيير شرايطي ،ئي ايرانهاي هستهبهترين راه براي تأثيرگذاري بر بلندپروازيبه همين داليل 
- چشم  تغييرِباعث اين امر. كند مورد تهديد قرار داردمياحساس بر اثر آن تهران است كه 

. استنخبگان و رهبران ايران  اذهانِچنين تصوراتي در  اندازي خواهد شد كه موجب حاكميتِ
 به سازي،ي به جاي سياست مقابله و منزوياما براي تخفيفِ شرايطِ تهديد براي ايران، بايست

-زيستي صلحهم"سياست  زمان آن فرا رسيده است كه مجدداً. زدائي روآوردسياست تشنج

 ،روسيهامور خارجه الوروف، وزير  را به خاطر آورد كه به عنوان مثال چندين سال پيش "آميز
در اين زمينه اياالت متحده آمريكا مسئوليت مهمي . 44 روابط با ايران پيشنهاد كرده بود مورددر

بخش خواهد بود كه متحدان آمريكا در البته اين تالش تنها درصورتي نتيجه. بر عهده دارند
ر به اجراي اين سياست باشندپيمان ناتو نيز مص .  

  :زدائي بايد حاوي نكات زير باشده سمت سياست تشنجچنين تغيير راهبردي ب

  تضمين از سوي اياالت متحده آمريكا كه ايران مورد حمله قرار نخواهد گرفت؛ -

ئي براي امنيت و همكاري مشترك در خاور نزديك سازمان كنفرانس منطقه ايجاد يك -
 ؛45 برابر با ديگران باشدكه در آن ايران، شريك كامل و با حقوقِ

سازي روابط ميان اياالت متحده آمريكا و ايران كه در درجه اول به معناي پذيرش عادي -
 ايران عليههاي اقتصادي گسترده آمريكا چنين آمادگي لغو تحريم و هم ديپلماتيكمتقابل

 باشد كه طي ساليان طوالني اجرا شده است؛

-ر اساس سه نكته فوقي پيشنهاد شش كشور به ايران براي حل مناقشه اتمي نيز بايد بامحتو -

الذكر به طور اساسي بهبود يابد تا دربردارنده انگيزهِ كافي براي آمادگي ايران به پذيرش 
 . المللي بر برنامه اتمي خود باشدپيشنهاد و به همراه آن، حداكثر كنترل بين
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اين و طبيعتاً . زدائي بايد هر دوطرف تالش نماينديك دست صدا ندارد و براي تشنج طبيعتاً
زدائي را هاي اساسي در جهت تشنج در تهران حتي پيشنهادگراياناصولاحتمال وجود دارد كه 

كنند كه از وضعيت تقابل در سياست خارجي، در داخل كشور رد كنند به اين دليل كه فكر مي
زدائيِ سياست تشنج توان با قطعيت گفت كه رهبريِ ايران مخالفاما نمي. برندنفع بيشتري مي

زدائي به ايران نشده است و ي براي تشنججامعتا به اين تاريخ هنوز پيشنهاد . گسترده خواهد بود
در مقابل، . استدر عمل اجرا نشده "احترام" و "ديالوگ"سخنان جديد باراك اوباما مبني بر 

 كه در صفوف رهبران ايران –، نيروهاي آماده ديالوگ ها تغيير مشخص در راهبرددر صورتِ
زدائي در رابطه با  از تشنج همگراياناصولحتي  احتماالً.  تقويت خواهند شد- وجود دارندنيز

با گسترش سياست عدم  اياالت متحده آمريكا سود خواهند برد و اميدوار خواهند بود كه
تشنج، قدرت خود را در داخل تحكيم و اهداف خود در منطقه را كه شامل افزايش اعتبار و 

  .  متحقق سازندنفود است، بهتر

بست رسيده سازي به بنمنزويبه هر حال سياست فعليِ غرب در باره ايران برمبناي روياروئي و 
ها، به فايده بودن اين تحريمهاي جديد و حتي در صورت بياست و ادامه آن به مدد تحريم

  :خواهد بودخالف منافع همه الملل، اميِ مغاير با حقوق بينمدد حمله نظ

، رفاه اجتماعي و گسترش  صلحشان درمنافعنافع مردم ايران خواهد بود كه خالف م -
در مقابل، سياست روياروئي و تحريم باعث تقويت افراطيون خواهد بود، . دموكراسي است

تمهيدات ضددموكراتيك را افزايش خواهد داد و به انزواي نيروهاي اپوزيسيون در داخل 
  . ايران خواهد انجاميد

 خواهد – شامل اياالت متحده آمريكا –المللي  همسايگان ايران و جامعه بين منافعخالف -
توان ثبات در افغانستان و عراق را تضمين نمود و نه مشكل فلسطين را بدون ايران نه مي. بود

 . حل كرد
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 به –اش در ايران  منافع اتحاديه اروپائي خواهد بود كه حضور اقتصادي و سياسيخالف -
 اتحاديه اروپائي بايد هنگام ارزيابيِ .شود ميلطمه همواره بيشتر دچار –ينده عنوان بازار آ

 .46 منابع گاز و نفت ايران را نيز در نظر بگيرد خود در زمينه امنيت انرژي،منافع بلند مدت

اياالت متحده آمريكا و متحدانش بايستي در اسرع . به اين داليل زمان تغيير راهبرد فرا رسيده است
-قاعدتاً چشم. را در پيش گيرند " امتيازدهي بازدارنده"زدائي و حتي سياست ياست تشنجوقت س

  . بودتر از ادامه سياست فعلي خواهدانداز موفقيتِ اين سياست روشن
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