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 یگزینیه ای ایران به مرحله نوینی رسیید  اسی ا احتلیا     هسته یبحران کنونی پیرامون برنامه

ای تبیدیل دید    بیشتر به گزینیه  بیشتر و نظامی علیه ایران از سوی اسرائیل و یا ایاالت متحد  

ی طرفانیه گیرد. ارزییابی بیی  دود و به طور آدکار مورد بحث قرار میاس ، که در نظر گرفته می

ای از ابهیا   لهای ایران اغلب بر اثر تبلیغات حزبی )سیاسی( در حاهسته یخطرات نادی از برنامه

« ی منی  گسیترا اتلیی   معاهید  »هیای علیومی در میورد حیق اییران بیر اسیا         اس . بحث

)ان.پی.تی(
3
،  بیر اثیر بییش از ییه دهیه      «ان.پی.تیی »و پایبندی کنونی به تعهداتش در قبیا     

، را با میوارد نضی    «ان.پی.تی»های مشروع مجاز  برای هر کشور عضو اتهاماتی که اغلب فعالی 

گیرند،  مختل دد  اس . نه تنها به خطر افتادن صلح در خاورمیانه، بلکیه  معاهد  ادتبا  میاین 

مطرح اس . به منظیور در  بهتیر ایین    « ان.پی.تی»یه بحران جدی برای  خود احتلا  )بروز( 

در کنیم، و سیس   تواند انجا  دود، ما با برخی از مالحظات تاریخی آغاز میوضعی ، و آنچه می

                                                 
1
 The Iranian Nuclear Controversy: Escaping the Winds of War 

2
علیو  و امیور جهیانی     هیای پیاگواا در  هلیایش  دبیر کیل ، Paolo Cotta-Ramusinoراموسینو  -پروفسور پائولو کوتا  

Pugwash Conferences on Science and World Affairs     در  اسی . و استاد فیزیه نظیری در دانشیها  مییالن

ایین   هاینوی پیش یبار در هایینظروی از  اظهاراین مضاله تنها به نویسند  تعلق دارد،  در دد  مطرح هایدیدگا  حالی که

 کند.قدردانی می و دیهران بسیار جنکینز پیترهیسل، فون فرانه، سرگئی باتسانوو، میلر استیو نودتار از سوی
3
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-تواند برای حفظ صلح در خاورمیانه اکنون انجا  دود، بحیث میی  ه میکی اقداماتی مسالهمورد 

 کنیم.

 

 بنیادیی تاریخی و حقایق زمینه

ای ی هسیته برنامیه  بیرای  ایسوخ  هسته تولید و سازی اورانیو حق غنیایران دارای  .1

آی.ا.ئی.ا قرار دارد( اس ، حتیی   – اللللی انرژی اتلیبین آژان نظارت  زیرکه ) خود، غیرنظامی

ای اییران  ی هستهبرنامه دود.در برخی کشورهای دیهر می هایینهرانیبروز  باعث این برنامهاگر 

 1393 )این برنامیه( پی  از انضیال    گردد. برمی دا دوران  هاس ، که ب ی طوالنیادارای پیشینه

ی ی هجید  سیاله  در دور  ایرانر حا ، به ه از سر گرفته دد. 00ی اواخر دهه در و دد؛متوقف 

 بیدون  سازی اورانییو  غنی به مربوط هایبرخی فعالی  اقدا  به انجا ( 1302  ) 2003 پیش از

-وافضی  نلود  بود، که بیر اسیا  م   اللللی انرژی اتلیآژان  بین به هااین فعالی دادن  گزارا

 گیزارا دادن در  کوتاهی" مسئو  ایران بنابراین،. ژان  ضروری اس این آ هایپادمان هاینامه

، ایران اللللیدر سطح بین هانهرانیابراز  پ  از. دددناخته  "ایمواد هسته از استفاد  واردات و

بیه   و نییز دسترسیی   اتلیی قیرار داد؛    انیرژی  اللللیی بین آژان  را در اختیار اطالعات مورد نیاز

افزون بر ایین،    آژان  اعال  نکرد  بود، فراهم ساخ . به به مراکزی که پیشتر آنها را ها وفعالی 

-ای از حسین ایران به عنوان نشیانه ، اتلی انرژی اللللیبین آژان  مدیر کل از پ  از درخواس 

طیور  بیه  را امضیا و   آژان ( با ی پادمان خودروتکل الحاقی )اضافه بر  توافضنامهبه اصطالح پ نی 

  بازرسیی حیق   اطالعیات و ( اجیرا کیرد، کیه    1302-1301   )2003-2002 هایسا در  موق 

اییران بیا پافشیاری سیه کشیور اروپیایی       ، هیا هلیان سیا   در  دهد.آژان  می بسیار بیشتری به 
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-فعالیی   الیزا  آور، غیر از نظر قانونی داوطلبانه و عنوان اقدامی به و آللان(،انهلستان، فرانسه و )

تعلیق درآورد. با این وجود، طرف صحب  میورد انتظیار   را به حال   خود اورانیو  سازیهای غنی

   2002در سا   ایران به جای آن، )پروند (. در این سه کشور اروپایی پیدا نکرد به ویژ  در غر 

را ملز  به توقیف کامیل    ایران که، متحد ارجاع داد  دد ملل سازمان دورای امنی  به(  1302)

دیورای امنیی     ایین تمیلیم   قیانونی بیودن   ر میورد د کرد. خود نیو اورا سازیهای غنیفعالی 

ده و تردیید  (، ها اجرا ددتحریم چندین بار مورد تایید قرار گرف ، و با اعلا )که  سازمان ملل

 تحیریم و االجیرا بیا   های الز قطعنامهدورای امنی  )یعنی  هایوجود دارد؛ زیرا این نوع قطعنامه

  "تهدییدی بیرای صیلح   " آدکارسی   کیه  تنها در جایی به تمویب برسیند  باید( دیهر ادکا  زور

بودنید، و   غیرقیانونی  دورای امنی  سازمان ملیل  هایقطعنامهاین  ادعا کرد که ایران وجود دارد.

اتلیی   انیرژی  اللللیی بیین  آژانی   مهر این کیه  اس ،دد  درگیر می دورای امنی  نباید که این

اییران   هر صورت، در دد  را اثبات کرد  بود. یا ملنوع نظامیاهداف  ای برایهسته مواد انحراف

از ایین کیار    و هنیوز هیم   خیودداری کیرد،   دورای امنی  سیازمان ملیل   هایتملیمپذیرا   از

هییات حکیا    ( 1301بهلین   12مطابق با  2002فوریه  1) موافق بر اثر آرایکند. خودداری می

ی( ایران به دیورای امنیی  سیازمان ملیل،     برای فرستادن )پروند  اللللی انرژی اتلیآژان  بین

اجرای پروتکیل الحیاقی امضیا     2002فوریه  2نژاد در  احلدیآقای  رهبری به جدید ایرانول  د

اعیال    نژاد را به حا  تعلیق درآورد. در آوریل، محلود احلدی  – اما هنوز تمویب نشد  –دد  

 اییران بیا   ،را انجا  داد  اس . اگرچه در برخی مواق  اورانیو سازی غنی با موفضی  ایران کرد، که

ترتیبیات فرعیی    و پروتکل الحاقی در چارچو  هنوزاین که  ماننداتلی،  انرژی اللللیبین آژان 

سیانتریفیوژ، تاسیسیات    آژان  از نسل جدیید  هیاتبه طور نلونه، بازدید ) هلکاری کرد. اس ، 



www.pugwash.org 

 

4 

 .(2011ارا  در اوت  پژوهش و توسعه، و نیروگا 

هیای  فعالیی  رسییدگی دقییق    مشیغو   2002از سیا   اللللی انرژی اتلیی  آژان  بین .2

یعنیی نکیات میورد    ) "حل نشید   موارد". بود  اس بودند،  اعال  نشد  که پیشترایران،  ایهسته

به غیر ) هله آنها وگرفته اس ؛  قرار بررسی آژان  مورد توسط( ای ایرانی هستهبرنامهاختالف 

   .انددد  فمل و حل( تسلیحاتی هایفعالی  به اصطالح برای مطالعات ادعا دد از 

انجیا    ظیاهرا  که اییران  ی مطالعاتیمسالهیعنی ) "تسلیحاتی کردن"مطالعات موضوع  .3

اللللیی  آژانی  بیین  از سیوی   ندین بیار چ ای دود(های هستهسالح ی ساخ آماد  داد  اس  تا

 این او ،. دارد وجود این مطالعات مربوط به قابل توجه یدو جنبه. اس مطرح دد   انرژی اتلی

 کشیور "چنید   امیا  انید، اند و نه تاییید دید   آژان  نه کشف دد  توسط به طور مستضل مطالعات

ند، توجیه    بودگردآوری کرد های جاسوسی خودسازمان اطالعاتی را از طریق که)آژان (  "عضو

در موقعیتی نیس  کیه   اللللی انرژی اتلیآژان  بین جلب کردند.  افزون بر این،آژان  را به آن 

کامیل را بیه منظیور بحیث        ندارد مدار  و مستنداتزدرستی این مطالعات را تایید کند، و اجا

هیای  معاهید  منی  گسیترا سیالح    » در اختیار ایران قرار دهد. دو  این که  این موضوع دربار 

ع لنیو منبادید،   ایمیواد هسیته   دامل هرا ک ایی هستهمواد منفجر  ظرین مطالعات «ایهسته

 و 1ای،ی هسیته منفجیر   هیای دستها را از تولید  ایکشورهای غیرهسته. این معاهد  اس  نکرد 

 19   )2011نیوامبر   0گیزارا   کنید. ها من  میی ساخ  این دستها  در کله گونه هر دریاف 

خیارجی   اطالعیاتی  به ددت به منیاب   ایران یدربار  انرژی اتلیاللللی آژان  بین ( 1330آبان 

نضش  آیا و،  قابل اعتلاد اس  این اطالعات که آیا در مورد این جدی هاییبستهی دارد، و نهرانی

                                                 
4
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 ارائیه دید  از سیوی منیاب  اطالعیاتی      اطالعیات  بر اسیا   هایش راآژان  این اس  که گزارا

آژانی   کنید کیه   بییان نلیی   این گزاراند. کتهیه کند، ایجاد می ارزیابی مستضل بدون، مختلف

کنید کیه   اسیتدال  میی   اییران  که حالی در؛ کنداطالعات جاسوسی را تایید می درستی )بیشتر(

  .  هستند جعلی اساسا ای(مطالعات تولید سالح )های هسته

برای به دس   توانایی دادتن"و  "ایهسته هایتولید سالح" رودنی بین تلایزدر کل،  .1

 «ان.پی.تیی »معاهید   . کوتا  وجود دارد محدود  زمانی یه حتی در "ایهای هستهسالح آوردن

تواند کند، اما نلیاین معاهد  ملنوع می ایهسته هایفاقد سالح اعضای برایرا  گزینهنخستین 

و ، برزییل  جنوبی کر ، کانادا، آللان ژاپن، مانند بسیاری از کشورها. را ملنوع کند دومیی گزینه

 هیای نسبتا کوتاهی اقدا  به سیاخ  سیالح   ارچو  زمانیچ موقعیتی هستند، که در در آرژانتین

هستند، در حالی کردار  درس  قابل اعتلاد ومذکور  کشورهای کهاین استدال   نلایند. ایهسته

پرطرفدار بادید،   جهان غر  از بخشی در ملکن اس  که استداللی اس چنین نیس ،  ایران که

توجیه   در انتهیا  الللل بکیار رود. بین حضوق اصو  هیچ بحث استوار بر در علیه ایران تواندلین اما

 وحتیی تیا مییزان میوزد نییاز بیرای سیاخ  سیالح،          سازی اورانییو  غنی« ان.پی.تی» که کنید

 هیا ایین فعالیی    به درطی کیه  ای،های هستهسالحبدون کشورهای را برای  پلوتونیو  بازفرآوری

 اللللی انرژی اتلیی های آژان  بینو زیر پادمانای( از تولید تسلیحات )هسته غیر مضاصدی برای

ی درجیه  اسی   ملکین  اساسیی حضایق  این و پذیرادناخ  بیشتر . اس  کرد ن ملنوعبادند، 

کیاهش   را ی اتلیی اییران  برنامیه  میورد  درهشدار  آورد، و صدای زنگ پایینرا رویارویی  حرارت

   .دهد
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 بادهای جنگهای سیاسی و واقعیت

سیاسی  داخلیی    اللللیی، و بیا  های سیاسی بینبحث با به ددت ای ایرانهسته مناقشه .2

تیاریخی   به این امر توجیه نکیرد کیه    تواننلی، ایران سیاس  داخلی در سویارتباط دارد.  ایران

 ای ازمجلوعیه  بیه ناچیار نهین    کیه ، های جهانی علیه ایران وجیود دارد طوالنی از تبعی  قدرت

از  برخیی از کشیورهای  مخالفی    دهد. می قرار تاثیر تح  را ایرانی یجامعه مهلی از هایبخش

حلای  کلی  ای برایانهیز  منزله به ای ایرانیهسته یمرتبط با برنامه و سیاسی لحاظ اقتمادی

سیاسیی و  ی )هزینیه  کیه چضیدر  بیدون توجیه بیه ایین      ای،هسته یبرنامه ایران از افکار علومی

 هیای دییدگا   تلیایزی بیین   توانبه سختی می این مورد، در. کندخواهد دد، علل میاقتمادی( 

 کیه  اییران  بخشی ازبیان دود، این واقعی  ندارد که  به سادگی مختلف پیدا کرد. سیاسی داخلی

 تفیاوت بادید.  نیز می ایی هستهبرنامهاس ، مخالف  نژاد احلدی محلود دول  انتضاد از حا  در

ی چهیونهی برخیورد   که مربوط به مسیاله  ظاهر دود( یا ملکن اس و )دود در جایی آدکار می

 از در داخیل اییران  فردی  هیچدود، اما باز هم می ایی هستهبرنامهبر سر  کشورهاسایر ایران با 

چیه کسیی در    که ینصرف نظر از ا. کندخارجی پشتیبانی نلی فشارهای در برابر "تسلیم ددن"

بیرای   قرمزی خط ای،فناوری هستهبرای )دستیابی به(  ایران حق مشروعکند، ایران حکوم  می

   کند. نشینیعضب خواهدلین فراتر از آنکه  ایران باقی خواهد ماند

احتیرا  بیه    دروییژ    طیور  بیه  و سیاسیی اییران   زندگی در عللکردشکالت بسیاری م    .2

در  انید، دید   نکیر  اللللیینی بمباحثه در ایآنها تنها به طور حادیه اما، دارد وجود حضوق بشر

 ایاالتدرون در  ییفشارها ده بدون. اس  مورد بحث اصلی موضوع ایهسته یمسالهحالی که 

هیم   اسی  کیه   ایهسیته  یمسیاله . به هر حا ، نیز وجود دارد ایران در برای تغییر رژیم متحد 
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اللللیی  های بیین رسانه توجه بیشتر وقرار دارد،  کشورهای غربی و ایران رویارویی قلب دراکنون 

 ایهسیته  یبرنامیه  ایین اسی ، کیه    در بیشتر کشورهای غربی غالبدیدگا  اس . کرد   لبرا ج

 مشغو  فعالی  بیرای تولیید   که ایران، باددمی ناپذیراعتلاد ایران مدر  آدکاری اس  که ایران

 هیای نضشیه  این که اییران  و، ای اس هسته آمیز صلح برای تولید انرژی نه ای وهسته هایسالح

 ایران دعارهایو پروراند، )اسرائیل در سر می و به ویژ  خاور میانه دیهر کشورهای تهاجلی برای

 ایهسیته  یمسیاله  بنیابراین، (. این پندار کرد  اس  به توجهی قابلبه یضین کله  علیه اسرائیل

-هسته یبرنامه که اس  این غر  غالبدیدگا   ایران در مرکز قرار دارد؛ و غر  و بین روابط در

    .نظامی، متوقف دود با ابزار در صورت لزو  جلله به هر قیلتی، از باید ایران ای

 چنید  در. اسی   خاورمیانه دروزیدن  حا  درهم اکنون با ددت بیشتری  جنگبادهای  .9

 وکردن بیشتر  منزوی برای های غربیاز سوی قدرتیه سری ابتکار علل  ما داهد ما  گذدته،

 یگسیترد   هیای تحیریم  موج جدیدی از این اقدامات داملایم. بود  ایراندر محاصر  قرار دادن 

احتلا   هاجدید تحریم موج این دود.این کشور می بانه مرکزی ایران و تولید نف تاثیرگذار بر 

برای دسترسی بیه   تیح ملکن اس دادته بادد، که  رایران تاثیبر مرد  عادی  به ددتدارد که 

سیطح   ایین  کیه وجود دارد هاییضروری دچار مشکالتی دوند. نشانه و دیهر کاالهای مواد غذایی

 " دسیتان خیود   در"امور  به گرفتن وادار را مرد  ایران، غر  انتظارات خالف بر، هاسختی جدید

 تضعیف هدف با استراتژی از به عنوان بخشی، این برافزون  .نخواهد کرد تغییر رژیم برایفشار  و

و اهیل فین    دانشیلندان  تیرور  آن، یه سری ایهای هستهفعالی جلوگیری از  ی ایران وروحیه

 مختلیف  در مراکیز  انیه کاردر ظیاهر خراب  اعلیا   و به ددت محکو  دود، بایدکه  ای ایرانهسته

 دیهیر خرابکیاری   اقیدامات  و افزارهای مخر نر  استفاد  از، با ای ایرانی هستهبرنامهمربوط به 
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میا دیاهد وارد کیردن انیواع      بیاالخر ، ( وجود دادته اسی .  ن استاک  )به عنوان مثا  سایبری

عربستان  سفیر تروری نضشه که ایران مشکو  اتها این  جلله از  --ایران  ها علیهاتها  مختلف 

    ایم.وادنهتن را کشید، بود  در سعودی

از دیدگاهی که دارای بیشترین اهلی  اس ، در زمیان صیحب  کیردن در میورد وزا      .0

ای مداو  را که آمادگی برای عللیات نظامی علیه تاسیسات هسیته  هایکنایهبادهای جنگ، باید 

آموزیم که هنهامی که کشورها از لحاظ روانی و ایران در جریان اس ، مطرح کرد. ما از تاریخ می

آماد  ددن برای یه جنگ هسیتند،  احتلیا  زییادی وجیود دارد کیه پیامیدا       واقعی در حا  

جنگ خواهد بود. جنگ سرد یه استثنای مهم بود، اما متاسفانه ملکن اس  ایین واقعیی  کیه    

ای و  توازن نظامی کلیی، بیه   ی هستهی موازنهایاالت متحد  و اتحاد جلاهیر دوروی در  نتیجه

که کشورهای زیر فشار ملکن اس   ،به این استدال  بدهد یشترجنگ با یکدیهر نرفتند، وزن بی

 گیرانه دستیابی پیدا کنند.ای به طور پیشهای هستهالز  ببینند، که به سالح

 بخشیی از  عنیوان  به هلچنین توانرا می علیه ایران و اتحادیه اروپا آمریکا فشارتشدید  .3

ددیلن  اکنون  ایران که کندمی احسا  اسرائیلتبیین کرد.  اسرائیل بخشی بهاطلینان سیاس 

-تحلیل  ایفاجعیه  را بیه عنیوان   ایهای هستهسالح دستیابی ایران به و اسرائیلاا اس ، اصلی

 در مبیارز   احسیا  کنید   اسیرائیل  استدال  این اس ، که اگر ینگیرد. بنابراناددنی در نظر می

حتیی   ایی هسیته برنامیه  جلیوگیری از بادد، دس  به هر کیاری بیرای   علیه ایران تنها می خود

 از کشیورهای  بزرگیی  رو گی  کیه  بینید ب اگر اسرائیل نظامی خواهد زد.  بر عک ، ابزار استفاد  از

برنخواهید   جانبیه ییه  هیای گیا   و کندمی هلاهنگ با دیهران، وجود دارد ایرانمخالف  قدرتلند

    داد .
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 درزییاد   نهرانیی ی با مشیاهد   اسرائیل،. اس  واقعی با  متفاوت بسیارمتاسفانه اوضاع  .10

بسییار   دالیل تواندمی حاالکه  کنداحسا  می، ای ایرانی هستهبرنامه مورد در کشورهای غربی

وجود دادیته بادید، و   افزون بر آنچه در گذدته مطرح دد ،  ،ایران بیشتری برای نهران بودن از

در حیا    اسیرائیل . از این را  و آن را ،  اس  در حا  اتلا  اسرائیل اقدا  مؤثر این که زمان برای

در حیا    به طور جدی ،اقدا  کردن با )هلکاری( دیهران در آیند  به جای پخش پیامی اس  که

 چهونه. مهم نیس ، و اس  در حا  حاضر اقدا  کردنبررسی به تنهایی  

ای اییران  مالحظات سیاسی که لزوما بیه مسیائل هسیته    در ایاالت متحد ، کنهر  بر اثر .11

های بیشتری را خواهان اس ، بلکه هلچنین در حا  ایجاد میوانعی  ارتباط ندارند، نه تنها تحریم

ایین   بادید. را مالحظه کنید( میی  مجل  نلایندگان 1302بر سر را  مذاکرات با ایران )قطعنامه 

 دود.تر ددن حل و فمل صلح آمیز میکار باعث بسیار سخ 

ایجاد دد  به احتلا  زیاد بر نیاز ایران برای آماد  ددن هر چیه  در ایران، درایطی که  .12

ای بودن در یه چارچو  زمانی کوتا  های هستهقادر به توسعه سالح "در صورت نیاز"بیشتر، و 

هیای ضید   های علیه ایران ددیدتر از تحریماند که تحریمتاکید خواهد کرد.  ایرانیان متوجه دد 

اقیدا  بیه تولیید     و  خارج دد،«  ان.پی.تی»ی خالف ایران، از معاهد کر  دلالی هستند، که بر 

نیسیتند، امیا در حیا      "ایبازدارنیدگی هسیته  "هیا دارای  ای کرد. پ   ایرانیی های هستهسالح

رسید کیه   بادند. افزون بر آن، به نظر میای( میهای دارا بودن )سالح هستهپرداخ  تلا  هزینه

تشکیالت داخل ایران وجود دارند، که بنا به دالیل اییدئولوژیه و ییا    برخی افراد تندرو در درون

به دالیل مربوط به سیاس  داخلی، جنگ را به هر دیکل سیازا بیا غیر  تیرجیح میی دهنید.        

 "هر چیه بیدتر، بهتیر   "ی غیر طبیعی به سفارت بریتانیا به خوبی ملکن اس  بیان رویکرد حلله
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 بادد.

 

 رانی نظامی به ایپیامدهای حمله

 آمییز  خشیون   رویارویی درایط ایجادبا یکدیهر منجر به  که دارد وجود عوامل بسیاری .13

پیامیدهای   توانید میی دیود،   بید اوضاع  اگردوند. می ای ایرانی هستهبرنامه سر بر خاورمیانه در

 د بود.نآنها بسیار جدی خواه یدادته بادد، که هله بسیاری

 «ان.پی.تیی »ییه عضیو    دود، خواهیم دیید کیه  حلله  ایران ایبه تاسیسات هسته اگر .11

بیه   ااایتاسیسات هسیته  و محرو  دد  اس ؛  ی چهار  این معاهد  به زوراز حق ماد  )ایران(

بیه طیور   نیسی  و   «ان.پی.تیی »عضیو   هکی  )اسیرائیل(  طور مستضیم و یا با هلکاری یه کشیور 

دود، میورد حللیه قیرار    تمور می خاورمیانه در ایهسته هایکشور دارای سالح تنها ایگسترد 

؟ خواهید بیود   چیه « ان.پی.تیی »معاهد   به خود پایبندی حفظ ایران برای یانهیز گرفته اس . 

مثیل   ،فکری خواهند کرد؟ آیا آنهیا  چه« ان.پی.تی» مورد در خاورمیانهدیهر در  کشورهای! هیچ

دالیل زیادی برای تردیید  ؟ ماندباقی خواهند « ان.پی.تی»عضو  ،اس  این که هیچ اتفاقی نیفتاد 

ی عیاری  در مورد منطضه 2012 این درایط، سخن گفتن از کنفران  در در این مورد وجود دارد.

 آیید.  ی دیهری به نظر مییار س میانه، مثل زندگی کردن در خاور در های کشتار جلعیاز سالح

 اسی   ملکین  ایهسیته  هیای( من  گسترا )سالحی از این گذدته، دلسردی نسب  به معاهد 

 یابد.   گسترا خاورمیانه فراتر از

هییچ   ، امیا کجاسی   ی دیروع نضطیه  که دودهلیشه در  می عللیات نظامی، مورددر  .12

 دادی  اییران   معضو  و منطضی اس ، که انتظار چرا. به پایان خواهد رسید که کجا داندک  نلی
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کیه   دیود میی  باعث چهدود؟  تسلیم( جاهای دیهر )و، نطنز ارا  حلالت علیهنخستین  از پ 

آن صیورت،   و حتیی در ؟ خواهید بیود   ایبه مراکز هسته محدود این حلالت فکر کنند که مرد 

قرار گرفته  مورد حلله مناطقکه در  مردمیبرای  (احتلالی رادیواکتیو آلودگی جللهاز )پیامدها 

ی حللیه  کهکنند می فرض غربی گرانتحلیل چراکنند، چه خواهد بود؟ زندگی می و فراتر از آن

حلله دود، که چیزی مان  می چه؟ خواهد ساخ  بیشتر مستعد پذیرا مذاکر را  نظامی، ایران

-بیی  ای ازگسیترد   یمنطضیه و ، عراق و افغانستان نشودباتالق  بدتر یتبدیل به نسخه به ایران،

بیر   تینش  کهفرض نشود  چرا؟ دلا  آفریضا ایجاد نکند هندوستان گرفته تا مرزهای ازثباتی را  

که اکنیون بیا انیواع    ، جهانی  اقتماد در جدی اختاللیو  جدی،  نفتی بحرانبه  هرمز یتنههسر 

 منتهی خواهد دد؟کند، دس  و پنجه نر  می هاچالش مشکالت و

 بیه  بیه احتلیا  زییاد   ، ایران هر چضدر محدود و دقیق، اقدا  نظامی گونه هردر صورت  .12

کلیی   اگر بیا حتی ) ایهای هستهسالح به دس  آوردنداید  ، و«ان.پی.تی»ی معاهد  از خروج

ای ی هسیته که برنامیه  کنندمی استدال  ایچنین حلله طرفداران. برانهیخته خواهد دد( تاخیر

 در "رژیم"دارند. لیکن،  تغییر رژیم به امید و در این فاصلهاندازد، به تأخیر میرا برای چند سا  

 .ردد خواهد کرد، ناگزیر تغییر نخواهد کردبه طور حتلی  نیددل که حالی

 .بنهیرد  ای اییران هسیته  بحیران احتلیالی  گیری به اوج جدی با نهرانی بایدجهان عر   .19

-به نظر میی  در این زمینه،تر تبدیل دود. ثباتبی حتی بسیار محیطیبه  خاورمیانه ملکن اس 

پیامدهای  بیشتر  از ای ایرانهسته یمورد برنامهدر  عربستان سعودی کشورهایی مانند که رسد

 بادند. نهران برنامهاین  سر بر صلح دکس 

 بیشتری به یافتن را  حلیی وجیود   بسیار نیاز اکنون بیش از هر زمان دیهری در نتیجه، .10
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دیورای  اصیلی   )آیا ایین مسیئولی   را بازگرداند.  صلح ها دود، و درایطدرگیریمان  از  دارد، که

، به طیور جیدی برخیی از کشیورها     چهونه بادد؟( مهم نیس  کهسازمان ملل متحد نلیامنی  

 آدکار بادد که بایدکنند، را ارزیابی می ای ایرانی هستهبرنامه تسلیحاتی ددن خطرات نادی از

 تهدییدی بسییار جیدی بیرای     در واق  بزرگتری خواهند بود، و خطر بسیار ای،های منطضهجنگ

 .اللللی ایجاد خواهند کردو امنی  بین صلح

 

 چه اقداماتی باید انجام شود؟

 خیود  مسئولی  های درگیری طرفهله به درطی که پذیر اس ،امکان و صلح(توافق ) .13

 میورد  درای  موافضتنامیه  سیازی آمیاد  . از لحاظ نظری گردندچند گامی به عضب بر  ورا بسذیرند، 

    ددوار نیس اای ایران )که موارد زیر را رعای  کرد  بادد(،  ی هستهبرنامه

، سیازی غنیی  از جللیه خود  ایصلح آمیز هسته یبرنامه برای اجرای  ایران حق احترا  بهالف. 

 مجاز اس ؛« ان.پی.تی» دیهر هر عضوهلان طور که برای 

، گسیترا آن  محدودی یبرای دور  حتی پروتکل الحاقی، وبه اجرای  ایران . مستلز  کردن 

 ؛اللللی انرژی اتلیآژان  بینبازرسی نظارت و  سطوح باالتری ازموافض  برای  با

 ؛در ایران بنا بر رضای  طرفین سازی اورانیو غنی محدودسازی سطحپ. 

 ؛های علیه ایرانتحریم هله یو پیوسته تدریجی ت. حذف

 در تسلیحاتی هایدر مورد فعالی  سوء ظنپایان دادن به  برای خطر و موثربی راهیث. یافتن 

 ایین  سیوء اسیتفاد  از   از عیین حیا    در ویابد؛  کاهش اللللیهای بینکه نهرانی طوری به ایران،

آن اسی ، جلیوگیری    حیل و فمیل  ، به جیای  این بحران بحث توسط آنهایی که هدفشان تشدید
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 ؛دود

-های هسیته سالحنابودی  برای خاورمیانه در ی کشورهاهدف ایجاد انهیز  در هله بازگفتنج. 

کشیتار   هیای دیهیر سیالح   ای وهسیته  هایسالح عاری از یمنطضه یهپیشبرد  و منطضه،در  ای

 2010سیا    در« ان.پی.تیی »ی هید  امع کنفیران  بیازنهری  ، هلان طور که به تازگی در جلعی

 .   الز  دناخته دد

آیند  نزدییه  در ای، سوخ  هسته تولید اللللیبینمراکز  ی ایجاداید فهرس  باال  بهتوان می

به دیدت   تواندتوافضی مشابه آن چه در باال خالصه دد، می کهدادته بادید  توجهاضافه کرد. را 

محیدود  را  ای خیود ی هسیته برنامه ی گستر   و بلاند، باقی« ان.پی.تی»در ایران را برانهیزد که 

اا بیرای  ملکن اس  توانیایی این که تا چه حد  بدون توجه به، «ان.پی.تی»ایران در درون کند. 

ایران به طور علد  عالقلنید  تولید نخواهد کرد.  ایهای هستهالحسانجا  این کار پیچید  بادد، 

خیود را   توانید دادته بادد، اگر ب چنین نضشی را تواندمی. اس  در منطضه رهبری دادتن نضش به

دادته بادد، اگیر   چنین نضشی را تواندمیارائه کند.  نفون غر  برابرگر در ی موازنهوزنه به عنوان

)اسرائیل( ارائیه کنید،    ایمنطضهقدرت بزرگ نظامی  یکنند توازن کشور خود را به عنوان تواندب

دادیته   چنیین نضشیی را   تواندمیکند.  پافشاری می هابرای فلسطینی ییعادالنه حلکه برای را 

چنیین   توانید میی .  غر  آسیا گسترا دهد جنو  یمنطضهرا به  اقتمادی خود نفون بادد، اگر

درون  در کیه  حیالی  دردهید، و   فرییب کیه هلیه را    هییرد ب تمیلیم دادته بادید، اگیر    نضشی را

 تولید کند. ایهای هستهماند  اس ، سالح باقی« ان.پی.تی»

چهونه از این مرحله به بعدی رف ؟ رسیدن به توافضی مانند آن چه که در باال توضییح   .20

داد  دد، به موان  متعددی برخورد خواهد کرد. حا  و هیوای سیاسیی در غیر ، و بیه وییژ  در      
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ایاالت متحد  به ددت ضد ایرانی اس ، و این مانعی بسیار جدی برای هیر گیرو  سیاسیی و ییا     

ی گذدته با اتحاد جلاهیر دوروی نشان داد که ایاالت متحید   ا اس . تجربهزیر  و دان  رهبری

را بسذیرد، که نه تنها ددلن بود، بلکه ددلنی منفور بود. خطیر گفتهیو    یتواند گفتهو با طرفمی

ای فاجعه بار(  بیرای  نکردن، و به توافق نرسیدن،  و خطر حفظ رویارویی )یعنی یه جنگ هسته

پندار ایاالت متحد  این  مورد ایران، در مضایسه عد  تضارن بزرگی وجود دارد. در .هله آدکار بود

به انداز  کیافی   ،ید. ایران به نحوی دریهآبازی برای ایاالت متحد  بشلار نلیاس  که ایران هم

سیرکش بیرای ترسیاندن     -برای مذاکر  در نظر گرفته نشد  اس ، بلکه یه کشیور  دیبه   ،باوقار

افراد مسئو  در ایاالت متحد  باید این رویکرد را بازبینی کنند. افغانستان در سا   آید.بشلار می

 ایاالت یپ  از حلله سا  10بیش از اکنون،    دد.یه دول  سرکش در نظر گرفته می 2001

و االن ایاالت  ؛صلح آمیز بودن به دور اس  از آن منطضه پیرامون در افغانستان و وضعی  ،متحد 

بیه   تواندبه طور جدی نلی هیچ ک  ایران، مورد اندیشد. درحتی به گفتهو با طالبان می متحد 

متحد  ایاالت یا، به اروپا ایهسته هایبا موده ی ایرانحلله
2

-زنجیر به  تواندمی اما فکر کند، 

 بیا ناپیذیر  انعطیاف  نسبتا وضعی  بهرا  خاورمیانه ملکن اس  اوضاع کهدود  فکررویدادها   ای از

 و عللیدیدگاهی  پ باال دگرگون کند. بسیار  راهبردیسیاسی، و  انسانی، هایهزینه و خطرات

 ایین اسی  کیه جلیوی    ، خطیر  اییران . از سیوی  دیود  در نظر گرفتیه  باید عاقالنه جویانهمسالل 

از  را چیز که هلهتندروهایی گرفته دود،  توسط تواندمی مذاکر  حتی یا و احتلالی گریمیانجی

پیشیبرد   و خاورمیانیه  درامریکیایی بیودن    ضدبا پیشتازان  ملی دفاع از حضوق اهداف ترکیب لنز

                                                 
2
هیای دفیاع   سیسیتم  فیروا  هیدف  کنند، اما تنها باملکن مطرح میسناریویی  عنوان بهرا در واق   این سناریوبرخی افراد    

 روسیه.برانهیختن ددلنی  جدی عوارض جانبی با و غیرموثرو  رهزینهمودکی بالستیکی پ
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 اگیر . نباید فراموا دیوند  مرد  ایران ها برایهزینه در این صورت، خطرات و.  دبیننمی "نظا "

 مسیئو   در نهای  و دول بار دود، به این یا آن دلیل، رهبری فالک  ایرانی جلعی  زیاد زندگی

میورد حللیه قیرار     اگر ایرانبه طور قطعی  که توان تمور کرددوند. میاین وضعی  دناخته می

 بسییار  میدت بلند انیداز چشیم  امیا پشتیبانی کننید،   کوتا  مدت از دول  درکم دس  مرد ، گیرد

ییه  (، کننید  مذاکر  درکای دیهر )و آمریکا و ایراناز سوی دیهر، توافق بین  .اس  رودن کلتر

در کنند  هلکاری یه دریه تواندمی ایاالت متحد ا برای هله خواهد بود برند  -برند  موقعی 

 در محیطیی  خاورمیانیه  مشیکالت ، دید  خواهدن مختل بازار نف ( بیابد، افغانستان )دامل منطضه

اللللیی بیه   بین ی  روابطدد عادی حال  خواهد دد. برای ایران، بازگش  بهمدیری   بسیار بهتر

 منطضیه  کشورهایخواهد بود. در انتها، و نه کم اهلی ، این اس  که  یایران ماد و جامعهنف  اقت

سیاسیی   قدرت تضوی  به عنوان راهی برای انرژی اتلی نه یدربار  دروع به فکر کردن توانندمی

 اقتمیادی و  مسیاله  به عنوان ییه ، بلکه آیند  های نظامیبرخی از توانایی به ادار  و حتی خود،

 پیش رو کنند. محیطی زیس  هایهله پیچیدگی با انرژیمربوط به 

-جنیگ  تر اسی . بااهلی دعارها اکنون بیش از هلیشه  محدود کردن  وکاهش دادن  .21

سرچشیله  اند،  پندارهای نادرستی، که از حد گذدته و هاسوء تفاهماز  در گذدته متعددی های

در انید.  بیود   جنیگ  برای ددت بخشییدن بیه بادهیای    قدرتلندی ها ابزاراند. دعارپراکنیگرفته

هلیشیه تاثیرگیذار    زبییش ا  دعارهاتا  ،دودمی باعث هانضش رسانه ی کنونی،جهانی دد  دنیای

در  اغلیب معیو  ارائه کننید.  بیر اثیر دیعارها، اییران       بیشتر مواق  حضایق را از لنزهای بادند؛ و

 اطالعات اغلب علو  مرد ، در حالی که دودمی دید  جهانی یه ددلن عنوان به ایاالت متحد 

 اثیرات  علیه اسرائیل در ایران،  یا و دیطان بزرگ دعارهای ضددارند.  در مورد ایران کلیبسیار 
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 علیه ایران متحد  ایاالت دستور کاردر حا  دنبا  کردن  اتحادیه اروپا  .اس دادته  بسیار منفی

 اییران ، در اسیرائیل . کنید اطل  جذ  می اقیانو دعارهایی را از آن سوی  و گاهی امواجاس ؛ 

با دقی   . دودمی دید  خو  عینی، دلیل تهدیدی برای بضایش، بدون بیش از حد به عنواناغلب 

دیعارها   کیاهش  توجه بیه دد  نهریستن، گریمیانجی هایحلرا  پیشنهادهایی برایبه  بیشتری

، و هلچنیین  ماننید ترکییه   کشورهای دیهیر سوی  از ترمحتاطهای کردن، در نظرگرفتن دیدگا 

زییاد   خطیرات  کیه ییادآوری کنییم،    هله باید به یکیدیهر  مامفید بادد.  تواندمی چین، روسیه و

مشاهد  نشد  در گذدیته   در مضیاسی گسترد  جنهیبروز  احتلا  خطرات دامل این هستند؛ و

 بیه  فیانی  احتلیاال  و ،سینهین  ایضیربه وارد آمدن  اقتماد جهانی، و جدی، وخام  خاورمیانه در

 .دوندمی ایهای هستهی من  گسترا سالحمعاهد 

 


