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چکيده

گذاری اثر  بر  دارد  مروری  موسويان  حسين  سيد 

تحريم ھا بر روی برنامه اتمی ايران و يا تأثير آنھا

بر بھبود روابط خود با ايران.  

سيد امير حسين موسويان نويسنده:

١٣٩٢ ١٣ ارديبھشت نشر:

  Originals  Iran حوزه ھا    :

.١٣ارديبھشت  نشر سيد امير حسين موسويان برای المنيتور , نبض ايرانتوسط: 

 بوده است. رييس جمھور اوباما از بدو ورود به کاخ سفيد تأکيد داشته است که١٣۵٧ سياست اعمال تحريم بر ضد ايران عمده ترين سياست آمريکا در برابر ايران از شروع انقالب سال
تحده شديد ترين تحريم ھا را اعمال کرده است. تحريم ھا روند توسعه اقتصادی ووی سياست تعامل با ايران را پيگيری خواھد نمود. اما در طی دوران رياست جمھوری او اياالت م
د کرده؛ موجب افت ارزش پول ملی شده؛ باعث افزايش تورم شديد شده؛ توليد ناخالصصنعتی ايران را کند کرده؛ بطور قابل مالحظه ای ميزان سرمايه گذاری خارجی در ايران را محدو

ملی را کاھش داده؛ و  نھايتآ موجب کاھش توليد و صادرات نفت و گاز شده است.

ظامی ندارد تشبيه کرده است.رييس بانک مرکزی ايران محمود بھمنی اثرات جدی تحريم ھا را به اقدامی که دست کمی از جنگ ن

ده بود؛ امروزه به اثرات سؤ تحريم ھاحتی رييس جمھوری ايران احمدی نژاد که زمانی از تحريم ھا به عنوان «اقدامی مسخره » ياد کر
اعتراف ميکند.

ريمھا اعمال فشار بر مردم عادی ايران بوده است؛ اگر بخواھيم در جمله ای ساده اثرات تحريم ھا را بيان کنيم بايد بگوييم که اگر ھدف از تح
توقّف برنامه اتمی خود بدانيم؛ نه تنھا تحريم ھاتحريم ھا موفق بوده است. اّما اگر بخواھيم ھدف از تحريم ھا را قانع کردن حکومت ايران به 
ه ای است که اينجانب از ابتدای اعمال تحريم ھابی نتيجه بوده است؛ بلکه روندتسريع برنامه اتمی ايران را شتاب بخشيده است. اين ھمان نتيج

پيشبينی کرده و پيوسته بيان کرده ام.

و تھديد مقاومت نموده ودر پاسخ به تحريمھا،ايرانيان ھمواره بر اساس ذھنيت؛ فرھنگ؛ و اعتقادات دينی خود در برابر ھر گونه اعمال زور 
برنامه اتمی خود را بيش از پيش توسعه داده اند.

 دستگاه١۶۴بط با مسأله اتمی ؛ ايران دارای تنھا يک مرکز غنی سازی اورانيم و دارای ھمان گونه که گزارشات آژانس بين المللی انرژی اتمی اذعان دارد پيش از آغاز تحريم ھای مرت
 کيلو گرم ذخيره اورانيم غنی شده بود. امروزه و بعد از١٠٠ درصد غنی کرده؛ دارای يک نسل از دستگاھھای سانتريفيوژ و حدود 5/3سانتريفيوژ فعال بوده که اورانيوم را تا سطح

٨٠٠٠ درصد؛ دارای نسل جديد دستگاه ھای سانتريفيوژ و ذخايری بالغ بر حدود ٢٠ سانتريفيوژ؛ سطح غنی سازی تا حدود ١٢٠٠٠تحريمھا، ايران دارای دو مرکز غنی سازی و تقريبا 
کيلو گرم اورانيوم غنی شده است.

مھمترين عامل در تشويق ايران به سوی افزايش مھارت و خود کفايی در تکنولوژی ھستهپيشرفت اتمی ايران زير تحريم ھای روز افزون ترديدی باقی نمی گذارد که اعمال زور و تھديد 
ايران حتی قادر به ساختن يک فشنگ نبوده و بطور کامل وابسته به غرب بود. اما درای بوده است. رويداد مشابه اين موضوع در زمان جنگ ايران و عراق اتفاق افتاد. پيش از جنگ 

 نظامی را ساخت؛ به خود کفايی در زمينه ساخت سالح ھای متعارف دست يافت؛دوران جنگ و در پی عواقب آن؛ علی رغم تمامی تحريم ھا و فشارھا بر ايران؛ کشور صنايع عظيم
زراد خانه عظيمی از موشک ھای دور برد ساخت و حتی ھاھواره ای ھم به فضا پرتاب کرد.

 برابر شده١۶ صادرات چين به ايران تقريبا ٢٠٠١چين را توسعه داده است. از سال در عمل دولت آمريکا با اعمال تحريمھا، روابط اقتصادی ايران با شرق بويژه کشور رقيب خود؛ 
%50 درصد بوده است. اما به دليل تحريم ھا امروز چين ۵٠ بالغ بر ١٩٩٠د ايران در دھه است. در ديدار اخيرم از اروپا به دوستان اروپايی خود يادآوری کردم که سھم اروپا از اقتصا

را ار دست داده است. به بيانی ديگرغرب بدون تأثير گذاری خود را تحريم کرده است وتجارت خارجی ايران را از آن خود کرده و اروپااھرم خود برای تاثير گذاری بر اقتصاد ايران 
کند.بجای آن موجب شده که جايگاه رقبای عمده خود مثل چين؛ روسيه و ھند در اقتصاد ايران تقويت 

ان سياست شرقی کردن و يا آسيا يی شدن را در پيش گرفته است.تحريم ھا سمت و سوی تجارت بين المللی ايران را از غرب به شرق سوق داده است. در حقيقت اير

. اما دولتمردان اياالت متحده با اينکه می دانند که تحريم ھا باعث آزار مردم عادیدر ميان مردم خاور ميانه ايرانيان دارای کمترين حس خصومت نسبت به مردم اياالت متحده ھستند
؛ در معرض خطر قرار ميدھند. نظرسنجی موسسه گالوپ نشان ميدھد که ايرانيان اثراتايران ميشود؛ گنجينه  روابط عادی دو کشور را با کاشتن تخم جدا سازی مردم ايران از آمريکا

تحريم ھا را حس ميکنند ولی نه رھبران خود بلکه اياالت متحده را مقصر می دانند.

ه تحريم ھا موجب سوق دادن تجارت از قالب سيستم رسمی بانکی به سيستم شبکه ھایتحريم ھا به طبقه متوسط زيان زده و بخش خصوصی را به نفع بخش دولتی به کنار می راند. بعالو
زير زمينی می شود.

اثر فشار تحريم ھا نا موفق بوده است. نتيجه تحريم ھای غرب تنھا به افراطی تر شدناکنون آشکار شده است که سياست ھای دولت اياالت متحده برای وادار کردن ايران به ھمکاری بر 
اظھاراتی عنوان کرده بود که او مخالف با درخواست ايران برای برداشتن تحريم ھا درسياست ھای ايران منجر شده است. محمد رضا نقدی؛ از فرماندھان سپاه پاسداران؛ چندی پيش در 

ادھای بالقوه شده و تحريم نفتی ايران ھم موجب از بوده است. داليلی که برای اظھارات خود ذکر کرد اين بود که تحريم ھا موجب شکوفا شدن استعد١+۵دور بعدی مذاکرات با گروه 
ايران قرار دارد.ميان رفتن وابستگی اقتصاد ايران به نفت ميگردد؛ سياستی که اکنون در دستور کار دولتمردان 

 توسط٢٠١٢ز برنامه ھسته ای حمايت ميکنند. يک نظر سنجی که در ماه دسامبر سال تسلط بر فن آوری ھسته ای تبديل به موضوع غرور ملی شده است. اکثريت عظيمی از مردم ايران ا
 درصد مخالف پيشبرد برنامه ھسته ای١٧ درصد مردم ايران بر ادامه برنامه ھسته ای کشور تأکيد دارند. تنھا ۶٣موسسه گالوپ انجام شد نشان ميدھد که علی رغم شدت تحريم ھا؛ 

تحريم ھا منجر به افزايش پشتيبانی از حکومت ميالدی در جريان حرکتی مردمی برای ملی کردن صنعت نفت اتفاق افتاد؛ تحکم و قلدری خارجی و ١٩۵٠ھستند. مشابه آنچه که در دھه 
ميشود و ال غير.
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 معاھده عدم اشاعه {ان. پی. تی}  بر انگيخته است. علی الريجانی رييس مجلس ايران اينتحريم ھا و فشار ھا بر ايران ترديد ھايی را در باره منافع ايران از ادامه عضويت ايران در
عليه ايران استفاده کند. سردار محمد علی جعفری؛ فرمانده سپاه پاسداران؛ ھم چندی پيشمسأله را عنوان کرده بود که اگر ايران به معاھده ان.پی.تی نمی پيوست غرب چه سالح داشت بر 

در يک نشست خبری عنوان کرده بود که ايران ممکن است ازمعاھده مذکورخارج شود.

 کرده است که ھدف اصلی از اين اقدامات آمريکا تشويق ايران به مذاکره و تعامل با آمريکادر آخر تأکيد اياالت متحده بر تحريم ھا و سياست سلطه طلبی آن؛ سياست مداران ايران را قانع
  آيت هللا خامنه ای رھبر ايران اظھار کرده بود که «ھر زمان که ما در آستانه رسيدن به راهنبوده بلکه آمريکا سياست اساسی و سنتی خود مبنی بر تغيير رژيم را در ايران دنبال می کند.

ر اينجانب اينست که آنھا می خواھند اين موضوع حل نشده باقی بماند تا آنھا بتوانند از آنحلی ھستيم؛ آمريکا برای جلوگيری از رسيدن به راه حل، مشکلی را راه مياندازد. تصور و تعبي
به عنوان اھرم فشاری بر عليه ما استفاده کنند.»

 بوده؛ می گويد که « از سال٢٠١٠ تا ٢٠٠٩رت خارجه اياالت متحده طی سالھای جان ليمبرت سفير سابق و دستيار سابق معاون وزير خارجه آمريکا که مسْول امور ايران در وزا
 سال٣٠و در مورد آنھا تجربه داريم... اما تغيير روند غير سازنده در روابط با ايران در طی  تا کنون ما از تحريم ھا بر عليه ايران استفاده کرده ايم. آنھا چيزھايی است که ما بلديم ١٩٧٩

ر سياست ھای ناموفق تحريم ھای چند دھه گذشته بر عليه ايران تجديد نظر کرده و با ايرانگذشته را بلد نيستيم که چطور انجام دھيم. اين بسيار مشکل است.» اياالت متحده الزم است که د
ملو از موقعيت ھای از دست رفته دارند. اميدوارم که انتخابات آتی رياست جمھوری دروارد گفتگويی با معنی و به قصد سرانجامی عادالنه و موفق گردد. تھران و واشنگتن سابقه ای م

بر اساس احترام متقابل ايجاد کند.ايران زمينه ای برای دو کشور در جھت بکار گيری يک استراتژی جديد با ھدف عادی سازی روابط 

 

سابق سفير او. است بوده خدمت به مشغول ٢٠٠۵ سال تا ١٩٩٧ سال از ملی امنيت عالی شورای خارجی روابط کميته مسئول عنوان به او. است پرينستون دانشگاه محقق موسويان حسين
.است شده منتشر ٢٠١٢ سال در کارنگی المللی بين صلح موسسه توسط که ميباشد  ايران ای ھسته بحران کتاب ونويسنده آلمان در ايران
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Al Redlhammer •  

The entire focus of the U.S. is on nuclear weapons but the writer seems to forget this simple fact.

Iran has shown itself as a supporter of international terrorism, that is a fact. Based upon that

simple fact, if Iran were to secure nuclear weapons it would, based upon past experience, be in a

position to provide these weapons that kill on a massive scale to Hezbollah and other terrorist

groups.

All Iran has to do is stop moving toward weapons production and simply concentrate upon the

peaceful uses of nuclear energy.

It Has Not Done So.

The world has a right to protect itself from regimes like Iran and North Korea and, short of

declaring war, sanctions which are a simple way of saying," If you continue to do threatening

things we will not trade with you and will isolate you", are legitimate methods for peaceful

countries to use.......

  1  1

Guest •  

It all boils down to A2AD - Anti-Access Area Denial. The US feels it has a right to enter any

country it likes with the obvious exception of China and possibly Russia. It galls the americans

that they can't exploit Iran.

Crawl back into your hole, Yanks.

  2  1

superalien4peace •  

Unfortunately, the sanctions are to remain for a very long time. These sanctions were designed

towards a regime change and weakening Iran for a military invasion. They are not designed to

be removed. Iran should forget the sanctions ever coming off.

As for option for Iranians, they have to formulate their national economy on solid foundations.

Obviously, Iranians have to cure their chronic "Dutch Disease" and depend on their own progress

in science and technology to improve the quality of life. There is no other solution as far as Iran

should be concerned.

In the meanwhile, Iranians must move eventually to pull out of NPT, a colonial treaty that has

caused much havoc and much pain for Iran without being of any benefit to Iranians. At least a

nuclear armed Iran, will have the strategic security that Iranians have been craving for in the past

400 years. Without nuclear weapons, Iran will never be safe in a very anti-Iranian world and

being surrounded by nuclear weapons states (Pakistan, Russia, India, Israel, China, US and

Turkey).

Here are some points why Iran will never be able to trust the west:

1- Western countries led by UK started to steal Iran's hydrocarbon reserves specially oil from

  3

Guest  •  

Very good but you forgot lots of things including the seven million Iranians (almost 25% of

the population) that died of starvation when Americans and Brits invaded Iran and took

her food to feed their own troops during WWII.

And also shooting down an Iranian civilian airplane in 1980s and killing 300 civilians on

2

 1
see more
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