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سالحهاي هستهاي و استراتژي آمريكا از منظر روزنامه واشنگتن
پست در دوران خاتمي

1
*

دكتر محمدرحیم عیوضی
فرزانه صیفوري

**

چكيده

هنگامي كه صحبت از تالش اتحاديه اروپا براا بارراار روابرق ارديراد برا
جمهور اسالمي اياان در پاتو توسعه ارتباطات سياسي به ميان آمد ،بسريار از
تحليلگاان اين اما را نشانها از اسدقالل اروپا از آمايكا و اتخاذ رهيافرتهرايي
اصوليتا از سو اين اتحاديه دانسدند .هرا ننرد در ررابرت و نرالو اروپرا برا
اياالت مدحده در بسيار از جوانب ،تاديد وجود ندارد ،اما درت و موشركافي
در نوع عملكاد اين دو بازيگا مهم جهاني در ربال جمهور اسرالمي ،حقيقرت
يك روح در دو بدن را به ذهن مدبادر مينمايد .تاكيد اتحاديه اروپرا برا اهميرت
موضوع حقوق بشا و پافشار با مباحث آن ،هنگام طاح مسرالل ارديراد يرا
سياسي ،نشان از اين وارعيرت داشرت و ايراالت مدحرده مبراحني نرون توسرعه
سالح ها كشدارجمعي ،بحث نياوگراه اتمري بوشرها ،اتهرام فعاليدهرا مخ ري
* دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه بينالمللي امام خميني رزوين
** دانوآموخده كارشناسي ارشد رشده علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهاان ماكز
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هسدها اياان به منظور دسديابي به تسليحات كشردارجمعي را بره شركلي كرامال
مدون و بانامهريز شده دنبال ميكنند.

واژگان كلیـدي سـهحياي ههـتهاي ،اسـتراژژي ،ايـران ،آمريكـا ،روزنامـه
واشنگتن پهت

سهحهاي ههتهاي و استراژژي آمريكا از منظر روزنامه واشنگتن پهت در دوران خاژمی

232

مقدمه
از جمله اسدااتژ ها اياالت مدحده آمايكا در باابا جمهور اسالمي اياان ،مسرلله
توسعه تسليحات كشدارجمعي در كنار مول ه ها مبارزه برا تاوريسرم ،وضرعيت صرل
خاورميانه و حقوق بشا ،نهار ركن اساسي تقابل اياالت مدحده برا ايراان را بره عنروان
عوامل فشار تشكيل ميدهد .با اين اسرا  ،آمايكاييران همرواره نگاانري خرويو را از
آنچه كه تاكنون تحت تداوم حاكت اياان به سرمت توسرعه سرالحهرا كشردارجمعي
وارعي و موشكها بالسديك مينامند ،ابااز كادهاند .به اعدقاد آنان ،تالشها مخ يانره
باا دسديابي به سالحها هسدها  ،شريميايي و ميكاوبري ،بره رمرم كنوانسريونهرا
بينالمللي عدم تكنيرا ايرن سرالحهرا ،از سرو ايراان همچنران ادامره دارد و معدقدنرد
تالش ها اياان در توسعه تسليحات انهدام جمعي ميتواند اياان را به انهدام تل آويو و
در درازمدت به انهدام شيكاگو و آتالندا رادر سازد ( .ج ا آر ،5991 ،ش  )34323و
به لحاظ اهميت اين مسلله ميخواهيم ابددا موضرعگيا روزنامره واشرنگدن پسرت و
سپس روزنامه نيويورك تايمز را بارسي نماييم.
سالحها هسدها و موضعگيا واشنگدن پست
مسلله «تالش اياان باا دسديابي به تسليحات كشردارجمعي» ،همرواره از ادعاهرايي
بوده كه از سو دشمنان انقالب و در كنرار مروارد همچرون «نقر

حقروق بشرا» و

«كمك به گاوهها آزاديبخو» در طي ساليان سال تكاار شرده اسرت .در تحقيقري كره
توسق «ماكز مطالعات كندال تسليحات هسدها »

-كه بخشي از بودجرهاش را وزارت

دفاع تامين ميكند – انجام شد ،آمده است كره مركاكاه آمايكرا برا ايراان در خيرو
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فعاليدها هسدها به منابه شكسدي باا خود تلقري مريشرود .بايرد گ رت سره گزينره
فاارو فعاليت هسدها اياان راار دارد ،كه عبارتند از:
 -5نشمپوشي نكادن از حق حاكميت اياان در مسلله منيساز اورانيوم؛
 -4مشاركت اروپا و آمايكا در عمليات منيساز اورانيوم در داخل اياان؛
 -3پكياش تورف بانامه منيساز اورانيوم در مقابل پايبند كشرورها دخيرل در
اين پاونده به ربق ندادن مياف سوخت هسدها به مسالل سياسي كره مرورد حمايرت
واشنگدن هم هست.
يكي از اخدالفات موجود بين اياان و آژانس بينالمللي اناژ اتمي ،با سا موضروع
تعايف گسداده منيساز اورانيوم است .در حالي كه آژانرس از ايراان مريخواهرد كره
«كليه» فعاليدها مابوط به منيساز را مدورف كند اياان ميگويد كه طبرق پيمران منرع
گسداش سالحها هسدها  ،حق دارد كه باا مقاصد صل آميز ،اورانيوم را منري كنرد؛
ولي در رطعنامه اخيا آژانس بينالمللي ،اين حق از اياان ،سلب شده اسرت .از ايرن رو،
از نظا دولت اياان اين اردامي كامال ميارانوني است؛ ولي به نظا ميرسد كره كسري بره
اسددالالت اياان توجهي ندارد.
باا جامعتا شدن موضوع ،ابددا پياامون سالحها هسدها و اتهامراتي كره دولرت
آمايكا به اياان وارد ساخده است ،موارد بسيار را ميتوانيم از روزنامه واشرنگدنپسرت
نقل كنيم؛ باا منال ،در يكي از مقاالت روزنامه واشنگدنپست آمرده اسرت :از آنجرايي
كه اوكااين دارا يك پاوژه مشداك ميانظامي هواپيماساز با اياان اسرت ،مقرامهرا
آمايكايي ميگويند اين ميتواند به عنروان ساپوشري براا تهيره مرواد هسردها مرورد
اسد اده راار گياد و در نقطه مقابل هم مينويسد :تالشها مداوم اياان براا دسرديابي
به تكنولوژ منيساز و مواد مابوط به آن ،حاكي از آن است كه اين كشور نميتوانرد
اين مواد را در بازار سياه بينالمللي – يعني كوتاهتاين راه براا سراخت يرك بمرب –
خايدار كند يا به سارت بباد ( .دوبس ،4005 ،ش )35110
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در مقاله ديگا واشنگدنپست مينويسد :آمايكا اياان را مدهم و محكوم ميكند كره
در تالش باا توليد تسليحات هسدها است :در سرال  5994گرزارشهرا نادرسردي
وجود داشت مبني با اينكه اياان تسليحات اتمي از رزارسدان خايدار كاده (پينكرو ،
 ،4005ش  )12342و ...همچنين روزنامه واشنگدنپست در جا ديگا مينويسد :آنها
در گكشده از تاوريستها حمايرت كرادهانرد و در حرال حاضرا ،جويرا سرالحهرا
هسدها  ،گازها سمي يا ابزارها و وسايل به راه انداخدن جنگها ميكاوبي هسدند يرا
ننين سالحها و لوازمي را به دست آوردهانرد .آنهرا آشركارا دشرمن ايراالت مدحرده و
ارزش ها دموكااسي و آزاد هسدند .هواداران حكومت الهري بره نحرو خطانراكي در
شاف دسديابي به كارآيي هسده ا هسدند و جالب آن است كه در نقطه مقابل مينويسد:
حمايت از بوش نندان م يد نميباشد( .نويسنده نامعلوم ،4004 ،ش  )32335حال برا
توجه به حساسيت آمايكا نسبت به اناژ هسده ا اياان و همكار روسيه با ايراان در
بحث هسدها از منظا واشنگدنپست ميپادازيم:

عملكرد آمريكا در قبال همكاري رآكتورهاي ههتهاي روسیه با ايران
هنگامي كه واديم وروبي باا نخسدين بار در سال  5993بره ايراان سر ا كراد ،از
مشاهده مدخييان خارجي امور موشكي كه آشكارا در تهاان رفرت و آمرد مريكادنرد
يكه خورد .اكنا اين اشخا

همچون خود و  ،در زمينه تكنولوژ افااد پيوكسوت

و باجسده اند .آنان در شورو سابق مشغول به كار بودند كه پس از فاوپاشي كمونيسم،
مورعيت خود را از دست دادهاند و اينك در پي عاضه دانو و مهارت خود به براالتاين
پيشنهاد دهندگان (خايداران) هسدند .عالوه با اين ،مرينويسرد :از ايرن ديردگاه ،ايراان
كشور نار

روانين برينالمللري تلقري مريشرود كره در پري دسرديابي بره تسرليحات

كشدارجمعي و حمايت مالي از تاوريسم جهاني است و در ادامره اينكره ،بنرا برا گ دره
كاليد والكا ،رليس بخو دفاعي ماكز اطالعات موشكي و فضايي درهاندومل آال ،ايراان
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مسيا بنياد و اساسيتا را در پيو گافده است .و مي افزايد :اياان بدان جهت كره در
جنگ با عااق در سالها  5990و  5999شكست خورد ،به اين زمينره يعنري سراخدن
موشكها دورباد رو آورد؛ عالوه برا آن ،اياانريهرا در حرال پريريرز تاسيسرات
زيابنايي هسدند و تا هنگامي كه به سيسدمها معدبا جهراني دسرت يابنرد بره راه خرود
ادامه ميدهند( .دوبس ،4005 ،ش  )32951جالب اينجاست كه خود واشرنگدنپسرت
در پاسخ به اين مسلله در مقاله ديگا مينويسد :سالحها شريميايي كره دريقرا خرود
آمايكا به عااق داده بود در جنگ با اياان در سالها  5999-5990مورد اسد اده رراار
گافت و ظاهاا تاثيا كارساز با نديجه جنگ داشت و ايرن كرار از شكسرت عرااق بره
دست ارتو به مااتب بزرگدا ايراان جلروگيا كراد .نراا كره عرااق برا جمعيرت 42
ميليوني كمدا از جمعيت  32ميليوني اياان كه عااق فقق در نالشي از آن راار داشت و
فقق به كمك تجهيرزات نظرامي مدعرارف و برا اسرد اده ارتشرو از جنرگافزارهرا
شيميايي باا مدياعد ساخدن گازها سمي و كشدار موجها انساني ،نياوها اياانري
جوان و فارد پشديباني كرافي ،دالمرا خرود را از مغلروب شردن نجرات بخشريد (رالرف
ايكيو  ،4003 ،ش  )14133و ما خود نيز مري گروييم :نره تنهرا ايراان برا ايرن همره
سخدي ها و مشكالت ناشي از عردم پشرديباني و وسرايل و امكانرات جمعري ،بازنرده و
شكست خورده نبود بلكه بانده نيز بود؛ ناا كه هدف كشور اياان دفاع بود و جنگ نيز
به طور كلي به ن ع هيچ كدام از طافين به اتمام ناسيد.
حال واشنگدنپست در مقاله ديگا مينويسد :جرورج بروش بره مسركو مريرود و
ريد دارد به جا منارشه با روسيه به همكار برا آن كشرور پاداخدره و دربراره اندقرال
تسليحات به اياان ،ارداماتي انجام داده و از پوتين بخواهد كه اندقال تخيص هسدها و
فناور موشك بالسديك را به اياان مدورف سازد( .پيدا سيلون ،4004 ،ش )31995
واشنگدنپست در ادامه مينويسد :در ظاف يك سال آينده ،آمايكا و اسااليل يا بايد
به نياوگاه هسده ا اياان حمله كنند يا در باابا تبديل شدن آن به يرك كشرور هسردها
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تسليم شوند و همانطور كه اين نياوگاه در حال تكميل شدن است ،به عنروان آزمايشري
باا دكداين جديد دولت بوش جهت جلوگيا از تهديدها عليه امنيت ملي آمايكا نيز
خودنمايي ميكند .عالوه با آن ،واشنگدنپست مينويسد :ايرن مسرلله نشرانه پيچيردگي
اجاا يك سياست پيشگياانه است.
در مدني ديگا از مقاله واشنگدن پست آمده است :يك حمله پيشگياانه نره اثرا
با روابق آمايكا و مسكو خواهد داشت؟ و از بين بادن يك نياوگاه هسدها ميانظرامي
نه اثا در بانامه پنهاني توسعه سالحها هسدها اياان ،كه منرابع اطالعراتي آمايكرا
مي گويند در ده ها مكان نامشخص در سااسا كشور در جايان است ،خواهد داشرت؟ و
مهمتا از همه ،ندايج اين اردام كه تقايبا به طور مطملن از نظا اياان به عنوان يك ارردام
جنگي تلقي خواهد شد ،نيست؟ ( وانا پايست ،4004 ،ش )33913
عالوه با آن ،در همين مقاله واشنگدنپست مري خروانيم :بروش ايراان را بره عنروان
بخشي از محور شاارت ناميده اسرت و بعضري از مقرامهرا دفراعي آمايكرا اسرددالل
مي كنند كه بوشها ربل از دريافت اولين محموله سوخت از روسيه ،بايرد نرابود شرود و
اسااليل نياوگاه بوشها را به عنوان تهديد باا خود تلقي ميكند .آندوني كوردسرمن،
يكي از كارشناسان باجسده خاورميانه و يكي از مدخييين تكنيا سالحهرا هسردها ،
در اين باره مي گويد :از بين بادن نياوگاه بوشها نه تنها باعث نابود بانامه سالحهرا
هسدها اياان نميشود ،بلكه اين مسلله ميتواند باعث براانگيخدن خيرومت ايراان در
زماني شود كه دولت سعي دارد با اين كشور ارتباط باراار كند.
اين مسلله كامال روشن است و ما هم در توضي بايرد بگروييم :نياوگراه بوشرها در
ساحل جنوبي اياان ،رآكدور آب سبك هزار مگاواتي را تنها باا توليد اناژ صل آميرز
مورد اسد اده راار ميدهد و فناور و سوخت مياف شده نياوگاه بوشها ،به خود
خود نميتواند باا ساخت بمب هسدها مورد اسد اده راار گياد .دولت كليندون براا
جلوگيا از ساخت نياوگاه و محدود كادن بانامه هسدها اياان اناژ بسيار صراف
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كاد و در اين مورد تالش فااوان نمود و اين موضوع اخياا با افزايو فشار دولت بوش
به مسكو باا تورف داوطلبانه ساخت اين نياوگاه به عنوان يك اولويت درجه يرك در
روابق آمايكا و روسيه نمايان شد و رو ها نيز هيچ توافقي را مبني با پكياش اين امرا
انجام ندادند .ناا كه در حقيقت روسيه در نظا دارد همكار خود را با اياان در زمينره
اناژ از جمله در مورد پيشنهاد ساخت پنج رآكدرور ديگرا ،بره شردت افرزايو دهرد.
واشنگدنپست مينويسد :حدي با توجه بره اينكره الكسراندر ورشربو ،سر يا آمايكرا در
روسيه در اظهارات خود در خارج از مسكو گ ده بود :نگاانيهرا مرا در مرورد اندقرال
فناور و مهارت سالحها هسدها به ايراان هنروز ادامره دارد و روسريه بايرد از ايرن
مسلله جلوگيا كند كه ميل اين كشور به داشدن بهاهها تجار  ،منجا بره تسرايع در
فاارسيدن روز شود كه تهديد اين كشورها نه تنها منطقه خود آنهرا را بريثبرات كنرد،
بلكه باعث تضعيف امنيت تمام جهان گادد ،»...مقامها روسي مكارا گ دهاند كره ايرن
رآكدور تنها باا توليد اناژ مورد اسد اده راار ميگياد و رو ها اصرال در تحقيقرات
هسدها اياان همكار نميكنند.
عالوه با اين ،در مقاله ديگا از واشنگدنپست ميخوانيم« :با توجه به اينكه دولرت
بوش معدقد است ،روسيه در به اخديار گكاردن كمكهرا رابرل توجره تقايبرا در تمرام
زمينهها به بانامه هسدها اياان ،ادامه مريدهرد و ايرن كشرور همچنران بره بانامرههرا
موشك ها بالسديك دورباد اياان كمك ميكند ،كاخ س يد از تيميمات روسريه براا
گسداش همكار هسدها با اياان به خشم آمده و هيلت بلندپايها را به مسركو اعرزام
كاده بود تا مقام ها روسيه را باا تغييا اين تيميم و رطع كمك به اياان ،تحت فشار
راار دهد( .پيدا بيكا ،4004 ،ش )31324
دولت روسيه نيز به رمم مخال تها آمايكا ،طاحها خود مبني برا سراخت پرنج
رآكدور هسده ا ميانظامي ديگا را اعالم كاد .پوتين و معاونانو تاكيد كادند كه روسيه
باا اهداف ميانظامي ،كمكها هسدها در اخديار اياان رراار مريدهرد و از فراوش
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سالح به عنوان تجارت رانوني با كشور كه حق دفاع از خود را دارد ،حمايت كادهاند.
با اين شاايق ،واشنگدنپست در مقاله ديگا نيز مرينويسرد :روسريه ترامين كننرده
بزرگ بانامه هسدها اياان است و مقامها آمايكايي بارها مقامهرا روسري را تحرت
فشار راار دادهاند تا از فعاليت شاكتها و افااد كه به تالشها هسدها اياان كمرك
ميكنند ،جلوگيا به عمل آورد؛ ناا كه احداث اين تاسيسات به منظور توليد اورانيروم
مني شده و يا پلوتونيوم ،ماده شكافدني ضاور باا تسليحات اسرت .ريچرارد برونا،
سخنگو وزارت خارجه آمايكا ،اياان را مدهم كاد كه سعي در پنهان نگاه داشردن ايرن
تاسيسات مهم دارد و از نظا آمايكا اياان با نند اندخاب يعني پيگيا به منظرور دسرت
يافدن به پلوتونيوم و اورانيوم مني شده در راه دسديابي به سالحهرا هسردها اسرت( .
گلين كسلا ،4004 ،ش )39235
مقاله ديگا از واشنگدنپست مرينويسرد :افشراگا هرا اخيرا دربراره تاسيسرات
هسدها سا در اياان و كاه شمالي ،اياالت مدحده را با جد تاين نالو هسردها آن
از اوايل دهه  5990مواجه ساخده است ( .جابي واريك ،4002 ،ش )39354
واشنگدنپست در مقاله ديگا هم مي نويسد :تاسيسات اخياا بامال شده در نزديكي
شهاها نطنز و اراك ،ظاهاا به ريد كمك به توليد پلوتونيروم يرا اورانيروم منري شرده
يعني مواد شكافپكيا الزم باا ساخت تسليحات هسردها طااحري گاديرده اسرت( .
گلين كسلا ،4004 ،ش  )39353و جالب اينجاست كه در مقاله مرككور آمرده اسرت:
هند د سوكولسكي ،مديا اجاايي گاوه تحقيقاتي ماكز آموزش سياست منرع تكنيرا
سالحها هسدها  ،اظهار داشده است كه «مسلله اينجاست كره ايراان تقلرب نمريكنرد،
اياان هيچ رانوني را نق
مقاراتي را نق

نكاده است و تا وردي كه به سالح هسدها دست نيابد هريچ

نخواهند كاد!.

عالوه با آن ،طبق اصول و موازين اسالمي ،اعدقادات و عاليق انساني ،اياان همرواره
در اخديار داشدن سرالح هرا كشردارجمعي را محكروم نمروده و ادعرا آمايكرا كرامال
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است.

واشنگدنپست در مقاله ديگا نيز مينويسد :ده سرپدامبا ،ايراان بره آژانرس برينالمللري
اناژ اتمي گ ت :ريد دارد به منظور اسد اده از نياوگاه هسردها بره منريسراز اورانيروم
رو آورد؛ پاوژها كه گمان ميرود تكميل آن سالها به طول انجامد .ناا كه ايراان يكري از
امضاكنندگان پيمان منع گسداش تسليحات هسردها اسرت كره امكران پيگيرا صرل آميرز
فناور هسدها از جمله اسدخااج اورانيوم و منيساز آن زيا نظا آژانس بينالمللي انراژ
اتمي را در نظا گافده است و اياان به جهانيران اعرالم مريكنرد كره ديگرا در مرورد مسرالل
هسدها تحت تاثيا راار نخواهد گافت ( .پيدا اسلوين ،4003 ،ش )10203
و باز هم واشنگدنپست در روزنامه ديگا در پي ادعاها ضد و نقي
راسدا سياستها دولت مدبوعو مينويسد :به ادعرا يرك گراوه معرار

خرود و در
اياانري،

اياان در حال اجاا يك بانامه هسدها به منظور توليد سالح ميباشد؛ در صورتي كره
مقامات ايااني اسددالل مي كنند هدف تهاان از اجاا اين بانامه رطع وابسدگي به منرابع
ن ت و گاز كشور است و اين ادعاها را رد كادند( .گلين كسلا ،4003 ،ش )10113
و باز هم واشنگدنپست در پاسخ به اين ادعاها بياسرا

خرود در مقالره ديگرا

مينويسد :ل اظيها پاطمطااق درباره «محور شاارت» و دكداين رليسجمهور آمايكرا
پياامون اين نكده كه آمايكا حق دارد در ها منطقه از جهان كه گمان ميكند مشركلي در
آنجا وجود دارد ،مداخله نظامي نمايد ،بعيد است بدواند مرانع ازديراد مروج هسردها در
خاورميانه يا ها منطقه ديگا شرود و محاسربات هسردها ايراان نره از رو طراحهرا
ميامنطقي بلكه از رو تالش معقول به منظور ايجاد توانمند بازدارنده پايدار با ضرد
طي ي از خطاات منطقها اسدوار است و اين مسلله توازن است كره اگرا ايراان نداشرده
باشد ،امنيت نخواهد داشت ( .تاكه ،4003 ،ش )253 :15390
و كمال خااز  ،وزيا امور خارجه دولرت خراتمي ،اشردياق شرديد منطقرها براا
ازدياد تسليحاتي را تقبي كاد و خاطانشان ساخت :اين همان مولي است كه بهدا است
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در بطا بماند.
و باز هم در مقاله ديگا از واشنگدنپست آمرده اسرت كره اگرا ايراان از بازرسري
سازده بينالمللي از تاسيسات هسدها اش خوددار كنرد يرا معلروم شرود كره فعاالنره
اعضا القاعده را پناه داده است ،در آن صورت تدابيا شديد كه دولرت آمايكرا از آن
سخن ميگويد ،شايد ضاور به نظا باسد .اما در حرال حاضرا ضراورت ايرن تردابيا
احسا

نميشود؛ (نويسنده نامعلوم ،4003 ،ش  )14009در صورتي كه ايراان اصرال

از اعدقادات تعيبآميز و انحاافي القاعده مدن ا است.
پوتين ،رليسجمهور روسيه ،در گ دگو مشداك با بوش در باابا رسانهها خبرا
گ ت :ما مخالف بكارگيا بهانه بانامه هسدها ايراان بره عنروان عراملي براا ررابرت
مياعادالنه عليه خودمان هسديم؛ (نويسرنده نرامعلوم ،4003 ،ش  )14031نراا كره از
سالها پيو ،نياوگاه بوشها مايه مجادله و اخدالف نظا در روابق رو

و آمايكرا بروده

است و دولدها پياپي در واشرنگدن هشردار دادنرد كره هرا گونره همكرار هسردها برا
حكومت اسالمي اياان ميتواند توان اياان باا توليد جنرگافزارهرا كشردارجمعي را
تقويت كند و اين مسلله نيز به روشني در يكي ديگا از مقاالت واشرنگدنپسرت نمايران
شده است ( .بيكا ،4003 ،ش ) 1449
از طافي در يكي از مقاالت روزنامه واشنگدنپست ميخوانيم :بيل كليندون با امضا
رانون جديد اعطا ها گونه كمك به روسيه را بره تبالره شراكدها روسري در فاآينرد
كمك به بانامه سالح ها ميكاوبي و شيميايي اياان محدود سراخت .طبرق ايرن ررانون
هيچ كمكي به مسكو در زمينه فعاليت رو ايسدگاه فضايي بينالمللي صرورت نخواهرد
گافت تا بيگناهي شاكت ها روسي در مورد همكار با بانامه تسليحاتي اياان علنري
و محاز شود .هدف از اين رانون جديد ،تحت فشار راار دادن روسريه اسرت ترا تكنيرا
ننين تكنولوژ هايي را مدورف سازد ( .هافمن)11499 ،4000 ،
عالوه با آن ،واشنگدنپست در مقاله ديگا مينويسد :مقامها روسريه بره دولرت
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كليندون اطمينان دادهاند كه مسكو يك موسسه تحقيقاتي را كره در سراخت سرالحهرا
هسدها به كار گافده مريشرود ،مدوررف كراده اسرت كره ايرن موسسره تحقيقراتي در
سنپطازبورگ ،باا فااهم ساخدن تاسيسات ليزر باا اياان كه ميتوانست در توليد
اورانيوم مني شده مناسب ساخت سالح هسدها به كار گافده شود ،مدورف كاده اسرت
و مقام ها بلندپايه اياالت مدحده گ دند :از نظا تلوريك باخي تجهيزات ماتبق برا ليرزر
روسيه را ميتوان باا صدور به اياان مجاز دانست ،اما دولت كليندون معدقد است كره:
«به عنوان يك معامله كلي» طاح ايجاد تاسيسات ليزر در اياان ،به منظور منري كرادن
اورانيوم آشكارا طااحي شده است ( .پينكو  ،4000 ،ش )11925
در مقاله ديگا از واشنگدنپست آمده است :آمايكا اگا دست رو دسرت بگركارد
و ربل از اتمي شدن اياان و عااق ،نياوها نظرامي خرود را آمراده و مسردقا نسرازد ،از
ميدان به در بادن دشمنان ،ديگا باا اين كشور مقدور نخواهد بود و گ دگو تمدنها
از آن زمان باا آمايكا كه موضع باتا خود را از دست داده است ،هريچ گونره ارزشري
نخواهد داشت .در ادامه مقاله مي خوانيم :دولرت آمايكرا بارهرا سرعي كراده اسرت كره
تامين كنندگان تجهيزات ماتبق با امور تسليحاتي مورد نياز اياان يعني كشورها روسيه،
نين و كراه شرمالي را تحرت ن روذ خرود درآورد ،امرا تكراار مرنظم درخواسرتهرا و
اعداا

ها دولت كليندون و پيشافت آشكار بانامهها ايراان در توليرد موشركهرا

ميانباد و دورباد ،باعث نميشود انسان به اين اعدقاد دست يابد كه سه كشور نامباده از
اردامها تالفيجويانه آمايكا تاسي به دل راه ميدهند .در ادامه مقاله مريخروانيم :اگرا
اياالت مدحده آمايكا يك سيسدم موشكي ضدبالسديكي درياباد را تا ربرل از زمراني كره
عااق و اياان ،اتمي شوند در مناطق مناسب مسدقا نكاده باشد (يگانه كرار كره شريوه
رابل ربولي است و باا آنكه بدوانيم هم دشمنان خود را بي سا و صردا بره سراعت از
ميدان بره در ببرايم و هرم كمابنردها خرود را محكرم كنريم) در آن صرورت ،منطقره
خاورميانه ،به طور رطع يك پيشنهاد نوين و تحايك كنده باا «گ دگو ميان تمدنها»
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به ما اراله خواهد داد ،اما در آن زمان ،ننين گ دگويي باا مرا پشريز ارزش نخواهرد
داشت ( .رلول گاشت ،4000 ،ش )19309
در مقاله ديگا از روزنامه واشنگدنپست آمده است كه :يك روز پس از آنكه يازده
ن ا از مقامها بلندپايه شورا امنيرت ملري سرابق ،بيانيرها را مندشرا كادنرد و در آن
نگاانرري عميررق خررود را در مررورد ايررن توافقنامرره ابررااز داشرردند ،ديرراوز سررناتورها
جمهور خواه اين سؤال را مطاح كادند كه آيا دولرت كليندرون برا وارد شردن در يرك
معامله محامانه با مسكو ،در مورد فاوشها تسليحاتي به اياان ررانون را نقر

كراده

است يا خيا؟ در ادامه مينويسد :اين مجادله از يادداشت ت اهمي ناشي ميشرود كره در
سال  5991توسق گور و نخستوزيا ورت روسيه – ويكدور نانوميادين – امضا شرد
و به موجب آن ،رو ها اجازه ادامه فاوش سالحها مدعرارف (از جملره تانركهرا و
ن اباها زرهي و زيادريايي ها ديزلري و كيلروكال ) بره ايراان را بره موجرب يرك
راارداد مدعلق به عيا شورو به دست آوردند .در عو

 ،مسكو تعهد ميكاد كه وارد

هيچگونه معامله تسليحاتي جديد با تهاان نشود ( .ويبا ،4000 ،ش )19333
واشنگدنپست در مقاله ديگا مي نويسد :در پي علني شدن عدم پايبند روسيه بره
م اد موافقدنامه سال  5991دولت آمايكا ،روسيه را به اعمال تحايمهرايي تهديرد كراد،
ولي دولت روسيه به اين تهديدها اعدنايي نكاده است .موافقدنامره مبنري برا عردم عقرد
راارداد فاوش تانك و سايا تسليحات جنگي با اياان بود كه آنها سا باز زدنرد .روسريه
نيز در پي اين موافقدنامه يك سلسله همكار ها پاسود و هنگ ت را از آن خود نمود.
(هوفمن ،4000 ،ش  )19339جالب اينجاست كه واشنگدن پست در همرين مقالره برا
ديدگاه مدنار

مينويسرد :اينهرا ملزومرات و رطعرات يردكي و تجهيزاتري ،تسرليحات

مدعارف نظيا هواپيماها جنگي ،تانك و توپ است كه پيوتا فاوخده شرده و روسريه
نيز به تعهدات بين المللي خود مبني با عدم گسرداش تسرليحات انهردام جمعري پايبنرد
است و باز در ادامه مدن مككور ميخوانيم :مدتها مديد اسرت كره ايراالت مدحرده
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آمايكا از روسيه ميخواهد از اراله تكنولوژ هسدها و موشكي به اياان دست برادارد.
روسيه نيز به تازگي ،آژانس صادرات تسليحاتي خود را دوباره سازماندهي كاده و يكري
از عمده تاين صادركنندگان سالحها مدعارف محسوب ميشود و اياان نيز به خايردن
موشكها زمين به هوا  ،S300هواپيماها جنگي ،موشكانردازها رابرل حمرل و
بالگادها روسي عالرمند است و ...پياامون همين مسلله در مقاله ديگرا از روزنامره
واشنگدن پست آمده است :در پي آشكار شدن م اد پيمان منعقرده در سرال  5991ميران
آمايكا و روسيه مبني با عدم عقد راارداد فاوش تسليحاتي ميان روسيه و اياان از پايان
سال  5999طي مبارزات اندخاباتي آمايكا ،روسيه اعالم كاد كه ديگا پايبنرد موافقدنامره
مزبور نيست و تيميم دارد دوباره به اياان سالحها مدعارف ب اوشرد .نراا كره طبرق
توافقنامه سال  ،5991روسيه مجاز به تكميل رااردادها مابوط بره ارسرال زيادريرايي
ديزلي «كيلوكال » تانكها زرهي ،بمب و توپها آتشبار بوده است.
بررا اسررا

تحقيررق دولررت آمايكررا ،ايررن تسررليحات از تكنولرروژ نسرربدا كهنررها

باخوردارند و با توازن ردرت در منطقه تاثيا نخواهنرد داشرت .در حرالي كره اكنرون
وزارت امور خارجه آمايكا ساگام تاميب دولرت روسريه بره تغييرا تيرميم مدخركه و
تداوم پايبند به م اد توافقنامه  5991است ( .نويسنده نامعلوم ،4000 ،ش )19339
جالب است بدانيم خود واشنگدنپست در مقاله ديگا مبني با اينكه سرالح حرق ملرت
اياان است ،مينويسد :اياان كه در همسايگي كشور عااق (تحت حاكميرت صردام حسرين)
راار دارد ،حق دارد جهت تقويت بنيه دفاعي خود به خايد مقاديا اسلحه كه طري سرالها
اخيا نندان زياد هم نبوده است ،مبادرت كند .بهدرا اسرت مقرامهرا واشرنگدن نسربت بره
فاوش مقاديا جنگافزار به اياان ،اين همه حساسيت نشان ندهند .اوايل ماه نوامبا ،مسركو
به واشنگدن اطالع داد كه ريد لغو راارداد را دارد كه دو كشور روسيه و آمايكرا در سرال
 5991تيويب و به مورد اجاا گكاشده و به موجب آن فاوش سالحها پيشافده ميااتمري
(روسيه) به اياان محدود شده بود ( .اهافلون ،4000 ،ش )19123
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يكي از تحليلها كلي مطبوعات اياالت مدحده به ويژه واشنگدنپست اين است كه
كشور همچون روسيه كه از لحراظ نقردينگي بره شردت در مضريقه اسرت و در يرك
وضعيت نابسامان راار دارد ،ميخواهد به فاوش سالحها خود نه تنها به ايراان ،بلكره
به طور كلي به كشورها خارجي ادامه دهد .با اين حال ،بيشدا سيسدمهرا تسرليحاتي
كه روسيه به اياان ميفاوشد ،عبارت است از :تجهيزات نظامي از ربيل تانك ،ن اباهرا
زرهي ،توپ و تجهيزاتي كه با نبادها زميني در ارتباط هسدند .اين تجهيزات ،سالحها
و جنگافزارها در صرورتي كره تعدادشران محردود باشرد ،بره طرور اخرص ،خطانراك
محسوب نميشود .فيالمنل ،با وجود آنكه تنها يك زيادريايي مدعلق به اياان مريتوانرد
يك رزمناو آمايكايي را ماق كند؛ حدي نند صد تانك مدرن باا به مخراطاه افكنردن
جد منافع و ميال ملي آمايكا در منطقه ،دنار زحمت بسريار خواهنرد شرد و ايراان
باا خايد تجهيزات نظامي ،از ربيل تانك و سالحهرا مشرابه آن ،دارا انگيرزههرا
دفاع از خويو است و خايدها تسليحاتي اخيا اياان از لحاظ حجم و دفعات خايرد،
نندان گسداده و نشمگيا نبوده است و ضراورت ترام دارد كره سياسردمداران ايراالت
مدحده آمايكا ،به جا آنكه ها گونه ارردام خرود را مشراوط و برا مبنرا مدقاعرد سراخدن
والديميا پوتين ،رليسجمهور روسيه ،باا مدورف كادن كامل فاوش هرا نروع اسرلحه بره
اياان راار دهند ،از اين موضعگيا خود عقبنشريني كننرد .سرزاوار اسرت كره سرادمداران
آمايكا خود را آماده كنند تا فاوش محدود سالحهايي را كه ممكن است اياان جهرت دفراع
از خود به آنها نياز داشده باشرد ،تحمرل كننرد و اعدراا

هرا شرديد خرود را بره واردات

سالحها بيثبات كنندها كه در بطن اوضاع و شاايق حروزه خلريج فرار
لحاظ اهداف نظامي بيفايده بوده و مشاوعيت ننداني نردارد ،اخديرا

وجودشران از
دهنرد .نره بسرا

فاوش نند دسدگاه تانك اردام نندان ناپسند محسوب نشود.
و يا آنكه در مقاله ديگا واشنگدنپست مينويسد :سه موسسه ديگا روسري كره
گ ده مي شود باخالف ميل آمايكا در اجاا بانامهها تسليحاتي اياان بره ايرن كشرور
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كمك ميكنند ،از سو واشنگدن تحايم شدند ( .دبليو ،5999 ،ش )29920
عالوه با اينها واشنگدنپست مي نويسد :باخي از مقامات آمايكا و اسااليل همچنران
ماهيت همكار روسيه با ايراان در مرورد مسرالل هسردها را زيرا سرؤال مريبانرد و
همچنين درباره اندقال فناور باا ساخت موشكها بالسديك رارهپيمرا نرون و نراا
ميكنند .ميخاليلوف گ ت« :گاهي از من سوال ميكنند كره آيرا ايراان در حرال سراخدن
بمب اتمي است؟ ميگويم :نه» مسلله مهم باا ما نانجانيدن همدايان ايااني ما اسرت.
اماوز شايد امكانات اياان در حد باشد كه در آرزو ساخدن بمب اتمي باشرد ،ولري
باا رسيدن به اين هدف راه بس دراز در پيو دارد .بطرور كلري ،كمرك روسريه بره
اياان باا تكميل نياوگاهها بوشها ،آمايكرا و اسرااليل را خشرمگين كراده اسرت( .
هافمن ،5999 ،ش )22949
يا آنكره در مقالره ديگرا از واشرنگدنپسرت پياامرون توسرعه روزافرزون فنراور
موشكها ميخوانيم :تهاان رادر است تا دو سال ديگا سالحها ميانباد بسرازد و آنهرا
را باا اسد اده مسدقا كند ( .پينكو  ،5999 ،ش )23125
واشنگدنپست در مقاله ديگا مينويسد :به گ دره اعضرا كميدره مدشركل از دو
حررزب آمايكررا ،كشررورها شررمالي ايرراان و بعضرري كشررورها ديگررا بررا اسررد اده از
آزمايشگاهها و كارخانه ها زيازميني باا ساخت و آزمرايو تسرليحاتي ،بانامرههرا
موشك بالسديك خود را از ماهواره ها تجسسي آمايكرا پنهران مريكننرد ( .پينكرو ،
 ،5999ش  )23110و در مقالها ديگا از واشنگدنپست مي خوانيم :بره رمرم وجرود
خطا وتو ،مجلس نمايندگان رانوني را با هدف واداشدن روسيه به تورف صدور فناور
موشك به اياان مورد تيويب نهايي راار داد( .دوار ،5999 ،ش )23945
با توجه به همه اين ادعاها ،واشنگدنپست در مقاله ديگا نيز مينويسرد :باخري از
ديپلماتها گسداش سالحها هسدها را اجدنابناپكيا ميشمارند و يادآور مريشروند
كه تمام تالش ها باا كندال تسليحات در طول تاريخ با شكسرت مواجره شرده اسرت.

سهحهاي ههتهاي و استراژژي آمريكا از منظر روزنامه واشنگتن پهت در دوران خاژمی

222

باخي ديگا عقيده دارند ،مكاكاه هنوز هم ميتواند جلو گسرداش بيشردا سرالحهرا
كشنده را بگيراد ) .مافسرون ،5999 ،ش  )14012و از طراف ديگرا در جرا ديگرا
مينويسد :مقامها دولت كليندون ،اسدپايشن را تحت فشار گكاردهاند تا كمك روسيه با
ايرراان را در زمينرره فنرراور موشررك و سررالحهررا هسرردها كرراهو دهررد و از تعررداد
جاسوسان روسي در آمايكا بكاهد و اصالحات اردياد را برا جرديت بيشردا دنبرال
كند( .جافيسون ،5999 ،ش  )1522باز هم واشنگدنپست در مقاله ديگا مينويسرد:
طي ده سال آينده اياان و عرااق مري تواننرد تبرديل بره تهديرد موشركي عليره بيشردا
شهاها آمايكا شده و اين كشور را به كمك تسليحات موشكي ،مورد حمله اتمي راار
دهند و اشاره ميكند كه در تحليلها اطالعاتي نديجه گيا شده است كه كاه شرمالي،
اياان و عااق عمدتا سيسدم موشك بالسديك بينرارها خود را براا ديپلماسري تحرت
فشار راار دادن و ممانعت از بكارگيا نياوها موشكي بسريار ررو ترا آمايكرا عليره
خود ايجاد ميكنند ( .پينكو  ،5999 ،ش  )14519حال باتوجه به حساسيت آمايكرا
نسبت به اناژ هسدها اياان و همكرار نرين برا ايراان در زمينره هسردها از منظرا
واشنگدنپست ميپادازيم.

عملكرد آمريكا در قبال همكاري رآكتورهاي ههتهاي چین با ايران
تالش آمايكا جهت جلوگيا از دسديابي اياان به سالحها هسدها فقق منوط بره
روسيه نميباشد بلكه نين و تاكيه را نيز تحتالشعاع خود راار داده است به طور منرال
در واشنگدنپست ميخوانيم :نيكروال

بانرز 1سرخنگو وزارت امرور خارجره اسربق

آمايكا گ ده بود كه و عزم و اراده شديد دولت مدبوع خود را باا بازداشدن روسيه و
نين از انجام نقشهها و طاحها فاوش رآكدورها هسدها به اياان اعالم مريكنرد( .
1. Nicholas Burns
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ليپمن دبليو توما  ،5991 ،ش  )43295تا جايي كه عنوان كاده بود ،تعهرد نرين در
مورد پايان دادن به كمكها هسدها به اياان ،به باراار كمك آمايكا به نرين منجرا
مي گادد ( .آر .اسميت ،5991 ،ش  )23331البده نين مدتها از دادن تعهد كه روابق
آن با اياان را تحت تاثيا راار دهد ،خوددار ميكاد؛ ناا كه اياان باا نين كشرور
دوست و كامال مدعهد است و در آينده ،رطع به يقين هنگرام تشرديد كمبرود انراژ بره
تامين كننده عمده ن ت آن تبديل خواهد شد.
از طاف ديگا در يكي از مقالهها واشنگدنپسرت مريخروانيم :ايراالت مدحرده بره
منظور فاوش تكنولوژ هسدها خود به نين پيوشاطهايي را براا آن كشرور رراار
داده است؛ از جمله رطع همكار ها هسدها و نظامي با ايراان و ايرن پريوشراطهرا
مورد موافقت دولت نين نيز وارع شده است ( .آر .اسميت ،5991 ،ش )23320
نين در مقابل رطع همكار هرا هسردها خرود برا ايراان تكنولروژ هسردها و
هواپيما از اياالت مدحده تحويل مي گيراد .خروب اسرت بردانيم كره ايراان براا نرين
كشور ميامدعهد بوده كه در دهه آينده و هنگام تشديد كمبود اناژ ميتواند به ترامين
كننده عمده ن ت آن تبديل شود .واشنگدنپست در مقاله ديگا مينويسد :دياوز دولت
كليندون اعالم كاد كه پس از آنكه مقامها نيني رسما تعهد كادنرد بره ترامين رطعرات
موشك باا اياان و پاكسدان پايان دهند ،اياالت مدحده مجازاتها اعرالم شرده عليره
نين را معوق مي گكارد .همچنين اعدقاد با اين است كه اياان در پي دسديابي به نيراو
هسده ا است و دولت (آمايكا) كه به اجدناب از به هم خوردن آشكار روابق دوسدانه با
پكن عالرهمند است ،به ويژه با در نظا گافدن تمايل خرود بره پيشرباد تجرارت آزاد برا
نين ،يك مسيا مدقاعد كادن بي سا و صدا را تعقيب كاده است ،امرا بره دليرل خشرم
نين از فاوش ها تسليحاتي آمايكا به تايوان ،تالشها اياالت مدحده دنرار مشركل
شده است ( .لنكسدا ،4000 ،ش )19091
واشنگدن پست در مقاله ديگا مينويسد :در صورتي كره مقامرات نرين از معاملره
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ميان خود و اياان با ارسال مقاديا اورانيروم بره ايراان سرخن گ دره بودنرد ،مراجاا
فعاليدها اياان در امور هسدها و وجود تاسيسات منيساز اورانيوم بامال نميشرد و
اياان نيز مجبور نبود به فعاليتها خود در امور هسدها اعدااف كند .در صرورتي كره
اياان مي گويد فقق در صدد اسد اده از حق مشاوع خود جهت توليد نياو هسدها در
امور ميانظامي است ( .ماريك ،4003 ،ش )14419
با همه اين گسداخيها باز هم واشنگدنپست در مقاله ديگا مينويسد :ماب فشرار
زياد به اياان مي آورد تا پاوتكل الحاري آژانس بينالمللي اناژ اتمري را امضرا كنرد.
عالوه با آن ،خود مي نويسد كه رهباان اياان گ دند :آمايكا يك جنگ رواني عليه ايراان
به راه انداخده و باا دخالتها جديد در اين منطقره پرس از تهراجم بره عرااق ،ايرن
همسايه مابي اياان ،مقدمهنيني كاده و شاايق را بارسي مريكنرد ( .دايرز ،4003 ،ش
 )14390و باالخاه آنكه در مقاله ديگا از واشنگدنپست ميخوانيم كره بروش گ دره
است :ما به اين نديجه رسيدهايم كه اياان باا بره وجرود آوردن تروان و رابليرت توليرد
سالحها هسدها فعاالنه ميكوشد ( .نويسنده نامعلوم ،4003 ،ش )14313
سياست بينالمللي ،يعني سياست آمايكا در ربال اياان ،از آن زمان مانع شرده اسرت
كه تاكيه بدواند بانامه ها خود را به ماحلره اجراا درآورد .برا توجره بره اينكره تاكيره
كشور است كه نيازها بسيار دارد ،با اينكه شاكدها بينالمللي زياد باا كمرك
به تاكيه وجود دارد ،فاآيند آن نيز به طور كلي بلوكه شده است( .كوتوريو ،5991 ،ش
 )23513از طافي ،تاكيه نيز در سال  5993راارداد درازمردت مبنري برا خايرد 43
ميليارد دالر گاز طبيعي را به امضا رسرانيد؛ معاملرها كره مريتوانسرت تاكيره را مرورد
مجازات اردياد آمايكا راار دهد و شكافي بين آمايكا و مدحد اصلي او در پيمان نراتو
ايجاد كند .اين راارداد در زمان نخستوزيا ربلي ،تانسو نيللا ،طاحريرز و در زمران
نجمالدين اربكان ،نخستوزيا اسالمگاا فعلي به اجراا درآمرد و دولرت كليندرون نيرز
تاكيه را به دليل انعقاد اين راارداد اندقاد كاده بود ( .دبليو .ليپمن ،5993 ،ش )33319
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با توجه به اين توضيحات ،حدي واشنگدنپست مينويسد :اياان باا باطاف كرادن
اين باور واشنگدن كه اياان كشور تاوريست بوده و در صدد دسرديابي بره تسرليحات
هسدها است ،بايد درِ نياوگاهها هسدها خود را به رو بازرسان بينالملل بگشرايد.
( لنكسدا ،5991 ،ش )42595
در مقاله ديگا از واشنگدنپست ميخوانيم :شام آور است كه هنوز باخي از دولدها
اميدوارند روحانيون حاكم ،تغييا و تحولي به وجود آورنرد .سياسرت «صربا و اندظرار»،
دست روحانيون را در كسب سالحهرا خطانراكترا در منطقره براز گكاشرده اسرت( .
سپهاراد ،5999 ،ش  )29591اصال بايد بگروييم ،تمايرل دولرت ايراان براا بارسري
راهكارها سالحها هسدها از دهره  ،5930يعنري هنگرامي ايجراد شرد كره دولرت
طافدار آمايكا (شاه) رؤياهرا بزرگري براا نقرو ايراان در منطقره و جهران در سرا
ميپاوراند .با اين حال ،جنگ خونين اين كشور برا عرااق از سرال  5990ترا  5999و
اسد اده عااق از سالح ها شريميايي در ايرن جنرگ و حرس انرزوا ايراان در جامعره
جهاني ،سبب شد مباحث دامي در دولرت ،پياامرون فوايرد و رابليرتهرا سرالحهرا
شيميايي صورت پكياد .افزون با اين ،آزمرايوهرا هسردها هنرد و پاكسردان ،در مره
 5999باعث شد ،اسددالالت و موضرع آن دسرده از افرااد كره در ايراان سرالحهرا
هسدها را جزو اساسي دفاع ملي تلقي ميكادند تقويت شود .به عالوه ،وجرود رابليرت
هسدها اسااليل و موشكها دوربراد ايرن كشرور ،احسرا

آسريبپركيا ايراان را

افزايو ميدهد.
در عين حال به نيازها امنيدي مشاوع اياان بايد توجه شود كه بخشي از اين نيازهرا
عبارتند از :نگااني اياان از توان نظامي آمايكرا ،اسرااليل و عرااق .اعدراا

نسربت بره

تالشهايي كه باا محدود ساخدن زياساخت ردرت هسدها اياان صورت مريگيراد؛
بدون توجه به اين نكده كه بانامهها هسدها اياان دارا مقاصد صل آميز است.
اياان با مسالل جد در منطقه روبهروست و بايد ناآرامي و جنرگ داخلري در ننرد
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كشور همسايه منل افغانسدان و بيثبرات ترا شردن پاكسردان زيرا ن روذ مسرلمانان سرني
راديكال (شبيه طالبان) را در نظا بگياد .از ديگا موارد ،منل كشرمكوهرا داخلري در
ر قاز ،درگيا ارمنيها و آذربايجانيها با سرا نراگورنو – رراهبرا  ،ادامره درگيرا در
گاجسدان با سا آبخازسدان و جدالها روسيه در مناطق جنروبي خرود و بره ويرژه در
نچن و در رسمدها شاريتا نيز اياان از نظا ديپلماتيك درگيرا هراج و مراج و زد و
خورد در تاجيكسدان شده است؛ كشرور كره در آسريا ماكرز  ،جمعيرت آن بيشردا
فارسيزبان و شيعه مكهب هسدند.
تحوالت ياد شده نشان مي دهد كه اياان در با دارنده منازعات گوناگوني اسرت كره
دارا ابعاد نظامي مهمي هسدند و الينحل نيز باري ماندهاند و گكشده از اين با توجره بره
تجابه اياان در حمالت موشكي عااق در جايان جنگ تحميلري و همچنرين بره علرت
مجهز بودن بسيار از كشورها همسايه ايراان بره موشركهرا و هواپيماهرا ضرابدي
دورباد ،طبيعي است كه اياان خواهان توانايي مشابهي باشرد؛ بنرابااين ايراان اسردااتژ
تضمين هسدها خود را پيگيا خواهد كاد ،يعني در پي تدارك زياساختها و نياو
انساني الزم باا تهيه مواد مورد نياز و ...با خواهد آمد .از نظا اياان ،منرافع آمايكرا در
منطقه خليج فار

كامال نامشاوع است و كشورها عضو شورا همكار خليجفار

خود بايد سانوشت خويو را به دست بگياند .در حالي كه اردياد اين منطقره ،ارديراد
رانديا 1ن دي است و مدكي به درآمدها ن دي بوده و باونزا مريباشرد كره بره اخديرار
مي توان گ ت :با توجه به شاايق جمهور اسرالمي ايراان ايرن كشرور بايرد بدوانرد بره
فااخور از ها سه اليه اسدااتژ اعالمي خود اسد اده كند؛ از اسدااتژ بازدارندگي باا
ايجاد يك مكانيسم پيشگياانه ،از اسدااتژ دفاع همه جانبه باا اجاا يك دفاع رو بره
 .5رانت درآمد است كه از هديه طبيعت به دست ميآيد و به عبارت ديگا درآمد كه بدون تالش حاصرل مريشرود و
در مقابل م اهيمي نون مزد و سود به كار مي رود كه نديجه تالش و فعاليرت جسرمي و ارديراد اسرت .هرا دولدري كره
رسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجي و به شكل رانت دريافت كند ،دولت رانديا ناميده ميشود.
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جلو با تكيه با كارباد نياوها مادمري و از اسردااتژ پاسرخگويي مروثا براا انجرام
اردامات آفند مورد لزوم كه هردف و نرارنوب عملري هرا يرك را اسردااتژ ملري
مشخص ميكند .بديهي است در صورت وروع دوباره جنگي به عنروان منرال ،تجرارب
حاصله از دفاع مقد

باا فاماندهان و رهباان نظامي اياان بسيار حالز اهميت خواهد

بود .با تمام اين اوصاف ،اياان همواره با صل آميز بودن بانامهها هسدها خود تاكيرد
داشده و آژانس بينالمللي اناژ اتمي نيز از نزديرك بارهرا آن را تاكيرد كراده اسرت( .
پژوهشكده مطالعات راهباد )54 :5395 ،
اسااليل نيز آمايكاييان و اروپاييان را تحت فشار راار داده است تا عليه بانامرههرا
تسليحاتي خا

اياان دوشادوش يكديگا صفآرايي كننرد .از يرك سرو دسداسري بره

تكنولوژ ظاهاا مسالمتآميرز شريميايي و تجرارت در حروزه مرواد شريميايي مخردص
ميارف ميانظامي ،حول محور رعايت م اد معاهده مزبور دور ميزند و كمدا كشرور
مايل است كه در مكان جغاافيايي اسدااتژيك اياان وارع شده باشد ( .نويسنده نرامعلوم،
 ،5991ش  )23119در اين زمينه مي توان گ ت :آنان همواره نگاان حاكرت هسردها
جمهور اسالمي اياان بودهاند؛ به عنوان منال ،زماني كه جمهور اسالمي ايراان ،يرك
موشك بالسديك شهاب  3را كه رادر به حمل كالهك تا مسافت  900مايل بود را مورد
آزمايو راار داد ،آمايكا اگانه موضع آرامتا نسبت به ربل گافت ،ولي اين تحرول را
تهديد بالقوه عليه دوسدان خود در منطقه و حضور خود در آنجا محسوب كاد.
آمايكاييان معدقدند كه نگاانري شران در مرورد سرالحهرا كشردارجمعي و توسرعه
موشكي اياان در يرك نرارنوب منطقرها كره در آن ،كشرورها منطقرها از جملره
جمهور اسالمي اياان نياز به احسا

امنيت دارند ،مورد بارسي راار ميگيانرد .آنران

معدقدند كه از خاورميانه عار از سالحها كشدارجمعي حمايرت مريكننرد و برا ايرن
اسا  ،تالش اياان باا دسديابي به سالح هسدها به صورت مسدقيم منافع ملي آنها را
تهديد مي كند و اين در حالي است كه ايراالت مدحرده همرواره از كمركهرا خرويو
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دريغ نكاده است!

به عنوان منال ديويد نيوتن ،فاسداده ويژه آمايكا در دمشق ،از رژيم صهيونيسردي بره
خاطا داشدن جنگافزارها كشدارجمعي ،حمايت كاد .او در دمشق گ رت :بسريار از
كشورها ننين جنگافزارهايي دارند كه ميتوانند با ضد كسي اسرد اده كننرد (معبراد ،
 )592 :5313و اين در حالي است كه رژيم صهيونيسدي و آمايكا توافقنامه نظرامي بره
ارزش يك ميليرارد و ششيرد ميليرون دالر را براا سرامايهگركار در طراح سيسردم
جنگافزارها پيشرافده ضدموشرك در اوايرل فراوردين 5311ش امضرا كادنرد .ايرن
توافقنامه را اسحاق مادخرا  ،وزيرا جنرگ اسرااليل و كروهن ،وزيرا دفراع آمايكرا در
واشنگدن امضا كادند و ...بدين تاتيب با عنايرت بره مسرالل فروق ،دوگرانگي سياسرت
آمايكا راجع به تسليحات كشدارجمعي و اتمي مسجل ميشود .در ربال سياست ايراالت
مدحده آمايكا راجع به تسليحات كشدارجمعي و اتمي نسبت به اياان ،موضع جمهرور
اسالمي اياان صاي و ش اف است .همواره مقامات جمهور اسالمي اياان برا اسرد اده
صل آميز از تسليحات اتمي تاكيد كادهاند و با ايرن اسرا  ،جمهرور اسرالمي ايراان
كنوانسيون منع سالح اتمي را امضا كاده است و عالوه با اين ،نمايندگان رسمي آژانس
بينالمللي اناژ اتمي بارها از اياان ديدار كادهاند و به صرااحت اعرالم نمرودهانرد كره
جمهور اسالمي اياان در صدد ساخدن سالح اتمي نيست و همرانطور كره گ دره شرد،
اين در حالي است كه اسااليل ،يك نياو اتمي است و به هيچ وجه هم حاضا نيسرت
به رواعد آژانس بينالمللي اناژ اتمي تن بدهد.
در اين رابطه خاتمي ،رليسجمهور ورت عنوان كاد كه:
«عجيب است كساني كه دلشان باا بشايت ميسوزد ،در حالي كره اسرااليل ،يرك
نياو اتمي است و به هيچ وجه هم حاضا نيست به رواعد بينالمللي اناژ اتمري ترن
بدهد ،مورد حمايت راار مي گياد؛ ولي ايااني كه هنوز هم ندوانسده نياوگاه اتمرياش را
كه ربل از انقالب شاوع كاده به ثما باساند ،مورد حمله راار ميگياد».
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داليل اين دوگانگي سياست اياالت مدحده آمايكا عليه كشورها و جمهور اسالمي
را خاتمي اينگونه بيان ميكند:
«اينهررا (منظررور سياسررت دوگانرره آمايكررا) بهانررههررايي برراا تحميررل يررك سلسررله
سياستها خا

با اياان و منطقه است .ما يرك رردرت اتمري نيسرديم و ريرد هرم

نداريم به صورت يك ردرت اتمي درآييم و عضو آژانس بينالمللي هرم هسرديم و زيرا
نظاات اين آژانس هم به سا مي بايم»( .همان)591 :حدي معدقد به جنبه بازدارندگي آن
نيز نيسديم ،زياا جنبه بازدارندگي سالحها هسدها در دوران جنگ ساد نه تنها نشران
داد اثا منبدي ندارد ،بلكه بالعكس عوارب من ي هم دارد» ( .همان)505 :
اياان طالب به دست آوردن حق را و مشاركت در امرور عينري و عملري همچرون
اناژ (سوخت) ،امنيت منطقها و اسد اده از سپادهها پولي خرود در آمايكاسرت .از
طاف ديگا با توجه به اينكه آمايكا كشور اياان را عامل ضد ثبات در منطقه خاورميانره
ميخواند ،خاتمي پياامون اين مسرلله در سرازمان ملرل گ دنرد :اسرااليل منشرأ خطرا
عظيم تا از اياان باا ثبات اين منطقه بوده و به دولت اسااليل نيز گوشرزد كراد كره در
مقابل صل  ،سازمينها بيشدا را به اعااب واگكار كند .اين مسلله به خوبي در يكري
از مقاالت روزنامه واشنگدنپست آمده است ( .پي سيك ،5999 ،ش )21954
اياان مدتهاست كه اصوال حضور نظامي آمايكرا را در خلريجفرار

بره منابره شركلي از

سلطه امپاياليسدي و حمله به عااق را نشانها از سلطه عيني ايراالت مدحرده و خراطاها از
ن وذ رو آمايكا در اياان ربل از انقالب اسالمي  5919باابا با  5311محكوم كادهانرد .در
باخي از مقاالت روزنامه واشنگدنپست آمده اسرت :براخالف تيرور سرادمداران آمايكرا،
اياان در بحاان بين عااق و آمايكا به ن ع همسايهاش عااق موضعگيرا كراده و تهديردات
آمايكا را محكوم سراخده اسرت ( .جري كروپا ،5999 ،ش  )22935از طافري در يكري از
مقاالت روزنامه واشنگدنپست آمده است كه سياستها اياان ماننرد صرحنه يرك شرطانج
است نه صحنه مسابقات فوتبال ( پي سيك ،5999 ،ش  )29155و...
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پياامون اين مسلله بايد گ ت :با توجه به اينكه سه عضو از پنج عضو دالمي شرورا
امنيت سازمان ملل يعني روسيه ،نين و فاانسه مخالف اسد اده از نيراو نظرامي عليره
عااق بودند و كشور اياان هم نقو مهمي را در منطقه خليجفار

دارد ،اسرددالل كراده

بود كه اياالت مدحده آمايكا و بايدانيا باا حمله به عااق نياز به تاييد اكنايت اعضرا
سازمان ملل دارند.
دولت كليندون با اين نظا مخالف بود؛ در حالي كه سازمان ملل يك نهراد مسردقل از
آمايكا بوده و مي بايست با مشورت كشورها منطقه درباره مسلله عااق تيرميمگيرا
مي كاد و از اين نظا كه عااق به طور كامل رطعنامههرا سرازمان ملرل را پكيافدره و از
بازرسي كارشناسان تسليحاتي سازمان ملل جلوگيا نكند نيز موافق بود.

نتیجهگیري
پاونده هيچ كشور در جهان در زمينه بيحامدي به رروانين برينالمللري و مروازين
حقوق بشا به سنگيني پاونده آمايكاييها نيست ولي در عرين حرال هريچ كشرور در
جهان به اندازه آمايكاييها كشورها ديگا را باا رعايت اين مروازين تحرت فشرار
راار نميدهد .آمايكاييها روانين شناخده شده بينالمللي را فقق براا ديگراان تجرويز
مي كنند و خود را مدعهرد بره هريچ يرك از ايرن رروانين نمريداننرد .برا اسرا

همرين

نهارنوب است كه حق توسعه زرادخانهها هسدها را براا خرود مح روظ دانسرده
ولي ديگاان را موظف به تعهد در باابا پيمان منع گسداش سالحها هسدها ميكننرد.
و ها كشور را كه خود بخواهند بياعدنا به روانين بينالمللي مورد حمايت تسرليحات
اتمي خود راار ميدهند .آمايكاييها دم از مبارزه عليه تاوريسم ميزنند ولي همواره
هزينها از بودجه ساالنه كشور خود را صاف اردامات تاوريسدي در كشورها جهران
ميكنند و يا اينكه سخن از خلع سالح هسدها كشورها جهان به ميان ميآورنرد و آن
را مدضمن صل و امنيت بينالمللي ميشمارند .ولي خود بزرگداين دارنرده ايرن سرالح
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هسدند و گسداخانهتا آنكه ،صهيونيستها را نيز در تجهيز اين سالحها يار ميرسانند.
جالب اينجاست كه آمايكا با ننين سوابقي وردري سرخن از ضراورت حقروق بشرا و
رانون بينالمللي به ميان ميآورند ،در حقيقت وجردان و شرعور جهراني را بره تمسرخا
ميگياند( .صادري و كايمي فاد،5392 ،

)54

نمودار زيا نمايانگا اينمسلله است كه واشنگدن پسرت ترا نره حرد در ايرن زمينره
رلمفاسايي كاده است.

جمهور اسالمي اياان به عنوان كشور صل طلب ،همانند سايا كشورها صرل
دوست ،خواهان كاهو تسليحات در سط جهان و بانيده شدن سالح هايي است كره
جز تهديد بشايت و به هردر دادن منرابع ،سرامايههرا و نيراو انسراني ثمرا نردارد.
جمهور اسالمي اياان ،حامي و پيشاو امحا سالح ها كشدار جمعي بوده و توليد و
اسد اده از اين گونه سالح ها را خالف اصول و اعدقادات خود و كرامال ميرا اخالرري و
ميا انساني مي داند .سياست جمهور اسالمي اياان در حوزه هرا سرالحهرا كشردار
جمعي ،حضور و مشاركت فعال در تالش ها بين المللي باا مقابله با اين سالحها و
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امحا آن ها بوده است .و با در نظا داشدن اين سياست اصولي ،جمهور اسالمي اياان
تيميم گافده است تا ضمن پايبند به تعهردات حقروري خرود ،از حقروق مابوطره در
زمينه هسده ا نيز باخوردار و آن را اعمال نمايد .مداس انه باخري كشرورها انحيرار
طلب باا اين كه مانع از گسداش فنراور هسرده ا در برين سرايا كشرورها گادنرد،
تالش كادند تا به بهانه ها واهي فعاليت ها هسدها صل آميرز جمهرور اسرالمي
اياان را در راسدا كسب سالح هسده ا جلوه گا نمايند .اين كشورها در اين اردامات
تبليغي و سياسي خود به گونه ا عمل كادند كه واژه اناژ هسردها مدراادف سرالح
هسدها شده است و اين بزرگداين خياندي است كه در حق پيشافت علرم و فنراور و
با سا راه اعمال حقوق مسلم و مشاوع كشورها انجام دادهاند.
ماهيت فعاليت ها هسده ا اياان همواره صل آميز بوده و صل آميز خواهد ماند.
همان گونه كه مديا كل آژانس بينالمللي اناژ اتمي نيز مكرارا گرزارش كراده اسرت،
هيچ انحاافي در فعاليدهرا هسرده ا ايراان وجرود نردارد و تمرامي مرواد و فعاليدهرا
هسدها تحت مقاصد صل آميز راار دارند .از سو ديگا با حرل و فيرل موضروعات
باري مانده با همكار بيو فعاالنه حدي فااتا از تعهدات موجود حقوري ايراان ،ضرمن
تاييد اظهارات ربلي اياان تمامي توجيهات و مباني اردامات شورا امنيت نيز فاوريخدره
و نشان ميدهد كه رطعنامه اين شورا فارد ها گونه مباني فني و حقوري بوده و ناشري از
اهداف سياسي و مغاضانه نند كشور خا

ميباشد .اردامات ميا رانوني شورا امنيرت

اعدبار اين شورا را زيا سوال باده و تماميت و مورعيت آژانس را كه بايد تنهرا نهراد ذ
صالح در خيو

بارسي فعاليدها هسدها كشورها عضو باشد ،تضعيف مريكنرد.

موضوع هسده ا دارا ابعاد فني ،حقوري و سياسي ميباشرد .در بعرد فنري ،جمهرور
اسالمي اياان ضمن اتخاذ رهيافدي ش اف و همكار گاايانه با آژانس كه منجا بره رفرع
تمامي ابهامات از بانامه هسدها آن شد ،همچنين موفق گاديد ناخه سوخت هسده ا
را كامل و بومي نمايد .و در فناور هسده ا به نقطه ميارابل بازگشت باسد.
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اماوز ،ملت اياان فناور هسده ا را در باالتاين سرط ممكرن در اخديرار دارد .در
بعد حقوري ،باخي كشورها انحيار طلب و زورگو تالش كادند برا اسرد اده از ابرزار
حقوري ،مانع بهاه مند اياان از اناژ  ،علوم و فناور هسدها شوند .اساسنامه آژانس
بينالمللي ،پاوتكل الحاري ،آيين نامهها ،مقارات ،توافق نامهها دو جانبه و نند جانبه،
اردامات داوطلبانه و نهادها بينالمللي را به عنوان يك مبنا و ابزار حقوري براا فشرار
با اياان مورد اسد اده راار دادند و تالش كادند كه با هياهو فااوان ،درو پااكنيهرا
گسداده و پيچيده ملت اياان را از حق مسلم خود محاوم كنند .جمهور اسالمي ايراان
توانست با ردرت منطق و اسددالل حقوري و حل و فيل موضوعات باري مانده ،همه
تافند ها ماب را خنني كند .در بعد سياسي نيز ايرن كشرورها سرعي كادنرد ترا يرك
اجماع بينالمللي را عليه اياان شكل داده و از طايق تهديدها و فشارها و همچنرين وارد
كادن نهادهايي مانند شورا امنيت در موضوع هسدها  ،ملت اياان را از فناور هسرده
ا محاوم نمايند و انحيار خود را با اين فناور ح ظ نمايند .در ايرن بعرد نيرز هريچ
يك از اين گام ها با موفقيت همااه نبوده اسرت .موضروع هسرده ا در سره بعرد فنري،
حقوري و سياسي بسده شده است اينكه يك يا دو كشور هنروز حاضرا نيسردند .حقرايق
موجود را بپكياند ،به روحيه خودخواهي و توسعه طلبي شان با مي گادد .آنها با اسا
اطالعات ملق تيميماتي گافدهاند و بايد باا ح ظ آباو خودشان هم كه شده رفدرار
خود را اصالح نمايند.
بايد توجه داشت كه فناور هسدها جزء پيشافدهتاين فناور هاست .ورود به ايرن
عاصه ،راه را باا پيشافت و توسعه سايا فناور ها هموار ميسرازد .در جهران  54ترا
 53كشور دارا فناور منيساز اورانيوم ميباشرند و  1ترا  3كشرور نيرز بره توليرد
سوخت هسده ا ميپادازند .جمهور اسالمي اياان به جمرع ايرن كشرورها معردود
اضافه شده است و مسلما اين آن نيز نيست كره كشرورها انحيرار طلرب بدواننرد
تحمل كنند .تمامي مااحل دسديابي به فناور هسده ا در ابعاد سرخت افرزار و نرام
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افزار نيز بومي است و برا اسرد اده از تروان ،امكانرات و دانشرمندان داخلري و بردون
وابسدگي به خارج از كشور محقق شده است .نكده مهرم ايرن اسرت كره ايراان در اوج
تحايمها به اين فناور پيشافده دست يافده است ،جمهور اسالمي اياان يرك رردرت
تاثيا گكار در عاصه ها منطقرها و برينالمللري اسرت ،يرك كشرور اسرالمي كره برا
سياست ها اسدعمار و يك جانبه گاايانه نيز مخالف است .اياان ،خواهران حاكميرت
عدالت در عاصه بينالمللي و روابق بين كشورها ميباشد .و ننين فناور ايراان را بره
يك الگو باا تمامي كشورها اسالمي ،در حال توسعه و جهان سوم تبرديل مريكنرد.
در وارع ،اين داليلي است كه باخي كشرورها معردود برا فنراور هسردها در ايراان
مخال ت ميكنند .در اين راسدا ،طاح مباحني نون وجود بانامره سرالح هسردها و يرا
انحااف و تالش باا كسب سالح هسده ا در حالي كه آژانس بينالمللي اناژ اتمري
نيز به صااحت آنها را رد ميكند ،بهانه و درو پاداز بيو نيست.
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نويسنده نرامعلوم« ،سرخن دربراره انقرالب» ،تاجمره مهرا ملكران ،روزنامره

واشنگدنپست ،شماره  ،14313تاريخ .4003/3/51
.39

كلي كوتوريو« ،تاكيه ميمم است نيازها ن دي خود را باآورده كند» ،تاجمره

مسعود پاكنظا ،روزنامه واشنگدنپست ،شماره  ،23513تاريخ .5991/50/40
.20

توما

دبليو .ليپمن« ،آمايكا معامله تاكيره در زمينره گراز برا تهراان را تقبري

ميكند» ،تاجمره بدرول حسريني سرعادت ،روزنامره واشرنگدنپسرت ،شرماره  ،33319تراريخ
.5993/9/53
 .25جان لنكسدا « ،عليامم تحايم تجار هنروز هرم كاالهرا آمايكرا بره بازارهرا ايراان روانره
مرريشرروند» ،تاجمرره فاطمرره زينلرري ،روزنامرره واشررنگدنپسررت ،مقالرره اول ،شررماره  ،42595ترراريخ
.5991/3/43
.24

علي سپهاراد« ،روحانيون اياان خطاناكترا از هميشره» ،تاجمره سريميندخت

فاوزان ،روزنامه واشنگدنپست ،شماره  ،29591تاريخ .5999/5/49

