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تحليلگران و مقامات رسمي كشورهاي 
عربي نگران اين هستند كه گفت وگوهاي 
ــا قدرت تاثيرگذاري بر  ــود تا آنه بين  ايران و آمريكا  باعث ش
ــت بدهند. بسياري از همسايه هاي سني  آينده عراق را از دس
عراق از اين وحشت دارند كه اين مذاكره منجر به افزايش تاثير 
ــود. ايران و عراق هر  ايران بر دولت و نيروهاي امنيتي عراق ش
ــيعي هستند اما بر خالف مردم ايران كه  دو داراي اكثريت ش
ــي دارند اكثر عراقي ها عرب هستند. «احمدبن  اصالتي پارس
ــرب دراين باره به خبرنگاران  حلي» معاون دبيركل اتحاديه ع
گفت: «هويت عربي عراق نبايد حذف شود، به خصوص اينكه 
عراق يكي از اعضاي مهم و از بنيانگذاران اتحاديه عرب است.» 
سفراي ايران و آمريكا پس از ۲۷ سال قطع رابطه روز دوشنبه 
ــال  ــوري كه چهار س ــر امنيت عراق مذاكره كردند، كش بر س
پرتالطم را پس از اشغال توسط آمريكا پشت سرگذاشته است. 
طبق اعالم هر دو طرف در اين گفت وگوها مسائل ديگري چون 
ــاله اتمي ايران مطرح نشد. آمريكا اعالم كرد كه توافقاتي  مس
انجام شده اما ايران بايد از حمايت از نيروهاي شورشي دست 
بردارد؛ اتهامي كه ايران به شدت آن را رد مي كند. عمروموسي، 
ــن اتحاديه از مذاكره  ــركل اتحاديه عرب اعالم كرد كه اي دبي
ايران و آمريكا درباره عراق حمايت كرده و مي كند و مذاكرات 
بغداد را «اعتمادسازي و يك گام مثبت در جهت گفت وگوي 
ــي» ناميد. اما او اضافه كرد  ديپلماتيك به جاي برخورد نظام
ــتند كه بايد درباره  ــوري نيس كه ايران و آمريكا «تنها دو كش
ــاله عراق مورد توجه قرار گيرند» و افزود: «پيشرفت عراق  مس
ــد. به عنوان كشورهاي همسايه   نبايد از عاليق اعراب جدا باش
عراق ما هم منافعي در اين كشور داريم به خصوص اينكه عراق 
جزيي از اتحاديه عرب است.» «عبدالعزيز ساغر» مدير موسسه 
تحقيقاتي خليج، هدف ايران را در جريان اين مذاكرات پيگيري 
اهداف خود در عراق دانست كه با اهداف ساير همسايگان عراق 
متفاوت است. ادوار جرجيان، مشاور گروه تحقيق عراق مي گويد 
كه كشورهاي عرب از افزايش تاثير ايران در عراق نگرانند اما آنها 
نبايد از اين بابت خيلي نگران باشند. او به آسوشيتدپرس گفت: 
«همه آنها روابط جداگانه اي با ايران دارند و من نمي فهمم كه 
ــا به چه دليل به مذاكره ايران و آمريكا ايراد وارد مي كنند،  آنه
به خصوص اينكه هدف ايران هم برقراري ثبات در عراق است، 
ــت.»  ــايگان عراق نيز هس ــزي كه مورد عالقه همه همس چي
كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس از اين مي ترسند كه تحت 
ــلطه ايراني كه احتمال دستيابي به سالح هسته اي را دارد،  س
باشند. احمدي نژاد با اعالم اينكه آمريكايي ها ۴۰ بار براي انجام 
چنين مذاكره اي درخواست داده بودند، سعي كرد از اهميت آن 
بكاهد اما بسياري از روزنامه هاي ايران از انجام چنين مذاكره اي 
ابراز خوشحالي كرده اند. كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس 
با نگراني به موقعيت امنيتي خود در برابر ايران هسته اي پس 
از ترك عراق توسط آمريكايي ها نگاه مي كنند. آنها همچنين 
ــند. ۴۰ هزار  از رويارويي احتمالي ميان ايران و آمريكا مي ترس
سرباز آمريكايي در خاك اين كشورها حضور دارند و ۲۰ هزار 
نفر در آب هاي منطقه و خطر مورد هدف قرار گرفتن در چنين 
رويارويي اي اين كشورها را تهديد مي كند. احمدي نژاد در ماه 
جاري اعالم كرد كه ايران در برابر هرگونه تعرض آمريكا واكنش 
سختي نشان خواهد داد و از كشورهاي عرب خواست با فشار 
ــروج نيروهاي خارجي از منطقه براي برقراري امنيت  براي خ
توسط اتحاديه هاي منطقه اي تالش كنند. رهبران عرب واكنش 
ــخنان احمدي نژاد نشان دادند، آنها حمايت  سردي به اين س
آمريكا را در برابر قدرت ايران ترجيح مي دهند. به گفته «ساغر» 
به همين دليل رهبران عرب خواهان موفقيت  آمريكا در عراق 
هستند. آنها نگران اين هستند كه اگر آمريكايي ها خيلي زود 
ــور به دست ايران بيفتد.  عراق را خالي كنند كنترل اين كش
فواد الهاشم، روزنامه نگار شاغل در روزنامه الوطن چاپ كويت 
ــتيابي به اهداف خود در كل  مي گويد: «ايراني ها به دنبال دس

منطقه هستند. بلندپروازي هاي آنها پاياني ندارد.»

ــنگ اميراحمدي، استاد  دكتر هوش
ــات خاورميانه  ــر مركز مطالع و مدي
ــال  ــت. او در س ــگاه راتگرز اس دانش
ــراي تحصيل به آمريكا رفت و تحصيالت خود  ۱۹۷۴ ب
را تا دكتراي برنامه ريزي و توسعه بين المللي در دانشگاه 
ــگاه،  كورنل آمريكا ادامه داد. او عالوه بر تدريس در دانش
اقدام به تاسيس شوراي ايران و آمريكا كرده و سپس به 
تاسيس مركز مطالعات ايران پرداخت. او اكنون رياست 
ــه  ــوراي ايران و آمريكا را برعهده دارد كه يك موسس ش

غيردولتي است.
ــنگ اميراحمدي درباره روابط  گفت وگوي ما با هوش
ايران و آمريكاست. اين گفت وگو چند روز قبل از اولين 
ــور در بغداد انجام شد. اميراحمدي  دور مذاكرات دو كش
ــور  ــر آن زماني كه دو كش ــون ديگ ــت: اكن معتقد اس
ــته، اما مذاكره نكنند  ــتند با هم اختالف داش مي توانس
گذشته است. اميراحمدي معتقد است: «ايران و آمريكا 

مي توانند روابط سازنده اي داشته باشند.»
  

اعالم اينكه آمريكا و ايـران با يكديگر مذاكره خواهند 
كرد، واكنش هاي متفاوتي را در ايران به دنبال داشت. اين 

واكنش ها در آمريكا چگونه بود؟
ــاله در آمريكا هم زياد است، اما با  واكنش به اين مس
ــرو صدا در قبال اين مساله  اين تفاوت كه در آمريكا س
بسيار كمتر است و بيشتر واكنش ها پشت پرده صورت 
ــي كه مخالف گفت وگوي ايران  مي گيرد. يعني نيروهاي
ــتند. چون آمريكا در عراق مشكل دارد با  و آمريكا هس
ــكارا اعالم نمي كنند كه با  ــروصداي بسيار زياد و آش س
ايران نبايد مذاكره كرد. چون اين افراد به عنوان كساني 
كه دوست ندارند جوانان آمريكايي با جان سالم از عراق 

بازگردند معرفي خواهند شد.
ــيده اند كه  ــه جناح ها به اين باور رس ــن رو، هم  از اي
ــت،  ــردن با اين مذاكرات ملي و مردمي نيس مخالفت ك
اما پشت پرده كارشكني مي كنند، اما آنهايي كه طرفدار 
مذاكره هستند سروصداي بسياري به راه انداخته اند. از 
اين رو، تصويري كه در آمريكا وجود دارد، سرو صدا براي 

مذاكره است.
يعني مي خواهيد، بگوييد در آمريكا،مذاكره با ايران در 

راستاي منافع ملي و عملي ميهني شده است؟
در واقع بله. چراكه از چند ماه قبل بحثي اساسي در 
آمريكا شكل گرفت مبني بر اينكه اگر ايران واقعا در عراق 
نقش اساسي دارد، آمريكا يا بايد با ايران مذاكره و يا دعوا 
كند. دولتمردان آمريكايي متهم شده بودند به اينكه در 
مورد ايران دروغ مي گويند. افكار عمومي معتقد بود: اگر 
ــكا دروغ نمي گويند بايد در قبال ايران  دولتمردان آمري
سياست دعوا يا گفت وگو را در پيش گيرند. از اين رو بود 
كه مذاكره با ايران براي آمريكايي ها عمده شد. اين مساله 
به خصوص پس از گزارش «بيكر- هميلتون» اتفاق افتاد.

به نظر شـما آغاز مذاكرات تاثير مستقيم همان گزارش 
است؟ يا عوامل ديگري هم تاثير داشت؟

مذاكرات پاسخي است به فشارهاي مردمي و حزبي 
ــري. اين گزارش ها همه  و همچنين گزارش هاي غيرس
ــران در عراق نفوذ دارد و گاهي  مبتني بر اين بود كه اي
از اين نفوذ استفاده مي كند. اين گزارش ها مبتني بر اين 
ــراق نمي توان ناديده گرفت.  ــود كه نقش ايران را در ع ب
بنابراين رئيس جمهور آمريكا يا بايد وارد مذاكره با ايران 
مي شد يا اينكه به شكل ديگري اين نفوذ ايران را خنثي 
ــطح عموم جامعه آمريكا و در سطح  كند. بنابراين در س
استراتژيك و چارچوب هاي منافع ملي آمريكا اين مذاكره 
ــا نيروهاي محافظه كار جديد و طرفدار  طرفدار دارد، ام
ــن جنگ طلب كه هدفي جز  ــرائيل و نيروهاي خش اس
درگيركردن ايران و آمريكا  ندارند مخالف اين مذاكرات 
هستند، اما خوشبختانه اين نيروها در عموم نمي توانند 

اين مخالفت را خيلي ابراز كنند.
اين نيروها معموال چگونه عمل مي كنند؟

اينها همان نيروهايي هستند كه اگر كوچكترين انتقاد، 
حرف و اظهارنظري از سوي يكي از مسووالن ايراني  ابراز 
ــود، آن را بزرگ جلوه مي دهند. در واقع آنها هميشه  ش
ــدم مذاكره با ايران داليل و  براي حرف خود مبني بر ع
ــووالن ايراني مي آورند، اما هر  شواهدي از اظهارات مس
حرف مثبتي هم كه ايراني ها بگويند اين نيروها در قبالش 

سكوت مي كنند.
از آنجـا كه مقام هاي بلندپايه ايـران و آمريكا مذاكره را 
پذيرفته اند، به نظر مي رسد اين مذاكرات الاقل براي چند 
جلسه ادامه داشته باشـد، اما تاثير البي هاي مخالف بر 
اين مذاكرات نيز كم نيست. به نظر شما نيروهاي مخالف 
مذاكره با ايـران در آمريكا چگونه با ادامه اين مذاكرات 

ــر خارجه ايران  ــر خارجه مصر در نامه اي به وزي وزي
آمادگي كشورش را براي برقراري روابط بدون پيش شرط 

با ايران اعالم كرده است.
 عالءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس ديروز در جمع خبرنگاران با 
ــزود: «در نامه وزير خارجه مصر براي  ــالم اين خبر اف اع
ــده  ــت و مذاكره با ايران اعالم آمادگي ش برگزاري نشس
ــت.» پيش از اين مصر در پاسخ به اظهارات محمود  اس
احمدي نژاد در عالقه مندي ايران به برقراري دوباره روابط 
ديپلماتيك ايران و مصر خواستار تغيير نام خيابان خالد 
اسالمبولي و برچيدن عكس هاي او شده بود. از نظر مصر 
باقي ماندن نام قاتل انورسادات رئيس جمهور پيشين مصر 

بريكي از خيابان هاي تهران غيرقابل قبول است. 

بروجردي با استقبال از تشكيل گروه دوستي ايران و 
مصر گفت: «مشكالت موجود تاكنون با دولت مصر بوده 
و براي گروه دوستي بين دو پارلمان كه در حقيقت بين 

دو ملت خواهد بود مشكلي وجود ندارد.» 
ــور ايران و مصر پس از امضاي قرارداد  روابط دو كش
كمپ ديويد توسط انورسادات، رئيس جمهور وقت مصر 
ــت وزير وقت اسرائيل به تيرگي  با مناخيم بگين، نخس
گراييد. اين ماه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران در 
سفر خود به كشورهاي منطقه و در امارات متحده عربي 
از آمادگي ايران براي گشايش سفارت خود در قاهره فقط 

ظرف چند ساعت خبر داده بود.
ــر از اظهارات  ــه مص ــر خارج ــر وزي ــوي ديگ  از س
احمدي نژاد مبني بر آمادگي ايران براي برقراري دوباره 

مصر  ــا  ب ديپلماتيك  ــط  رواب
ابوالغيظ  احمد  كرد.  استقبال 
ــردن  ــف ك ــت توصي ــا مثب ب
سخنان رئيس جمهور ايران به 
خبرنگاران گفت كه نامه اي از 
ــي وزير خارجه  منوچهر متك
ــرده و به آن  ــران دريافت ك اي

ــت. در واقع اين همان نامه اي است كه  ــخ داده اس پاس
بروجردي خبر از دريافت آن داده است.

ــاره جزئيات  ــن اعالم كرد كه درب ابوالغيط همچني
برقراري مجدد روابط ديپلماتيك با متكي مذاكره خواهد 
كرد اما او تاريخي را براي چنين گفت وگوهايي مشخص 

نكرد.

 بلر: ليبي الگوي ايران آمادگي مصر براي مذاكره بدون پيش شرط با ايران
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نگراني  اعراب 
از گفت وگوي ايران و آمريكا

گفت وگوي «هم ميهن» با هوشنگ اميراحمدي

 مذاكره فرانسه  به پيشنهاد ايران
ــخنگوي وزارت خارجه فرانسه اعالم كرد كه فرانسه  س
ــوراي عالي امنيت  ــنهاد علي الريجاني، دبير ش بنابر پيش
ــي ايران با نمايندگان حزب اهللا لبنان ديدار خواهد كرد.   مل
ــنا و به نقل از روزنامه النهار دوني سيمونو،  به گزارش ايس
ــه درباره طرح چهاربندي  سخنگوي وزارت خارجه فرانس
پيشنهادي ايران در راستاي همكاري ميان فرانسه و لبنان 
ــتاي  ــات در لبنان گفت: «ما در راس ــت تحكيم ثب در جه
مذاكره با حزب اهللا نيز درخواستي از سوي يكي از نمايندگان 
اين گروه دريافت كرديم و در واكنش به آن اعالم مي كنيم 
كه آماده مذاكره هستيم.» علي الريجاني در قالب طرحي 
ــري در لبنان،  ــكيل دادگاه قتل رفيق حري ــنهاد تش پيش
برگزاري انتخابات رياست جمهوري، تشكيل دولت وحدت 
ملي و تبديل حزب اهللا به يك جنبش سياسي را داده بود. 

—uá UÐd  œU d

بيش از ۴۰ كشور آسيايي و اروپايي از ايران خواستند غني 
ــرده و از طريق مذاكره به پاياني  ــازي اورانيوم را متوقف ك س
ــته اي دست  ــت بين المللي برنامه  هس صلح آميز براي بن بس
يابد.  به گزارش ايسنا، وزراي خارجه حاضر در نشست آسيا 
- اروپا نگراني و نااميدي عميق خود را از نتايج گزارش محمد 
البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي هسته اي كه گفت 
ــه تا هشت سال آينده به بمب هسته اي  ايران مي تواند در س
دست يابد اظهار داشتند.  وزراي ۴۳ كشور شركت كننده در 
اين نشست در بيانيه اي گفتند: از ايران مي خواهيم از الزامات 
قطعنامه ۱۷۴۷ سازمان ملل پيروي كرده و فعاليت هاي مربوط 
به غني سازي اورانيوم را متوقف كند.  اعضاي شركت كننده 
ــتار ازسرگيري مذاكرات  ــت عالوه بر آن خواس در اين نشس

درباره برنامه هسته اي كره شمالي شدند.

 ۴۰ كشور خواستار توقف برنامه اتمي ايران
ــت وزير انگليس  توني بلر، نخس
اعالم كرد كه ايران مي تواند از الگوي 
ليبي در حل مسئله هسته ای اين 
کشور پيروي كرده و روابط خود را 
با غرب تغيير دهد. به گزارش ايسنا 
و به نقل از خبرگزاري رويترز، بلر در 
جريان بازديد از ليبي به خبرنگاران 

ــترده اي را براي روابط آتي  گفت كه تغيير در ليبي امكانات گس
اين كشور با انگليس، آمريكا و اروپا ايجاد كرده است.  او در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا چنين تغييري مي تواند الگويي براي  ايران 
باشد، گفت: «فكر مي كنم كه امكان تغيير هميشه وجود دارد در 
ــراكت همواره وجود دارد  ايران اصال ترديدي ندارم كه امكان ش

مشروط به اينكه آنها در عمل مثل يك شريك عمل كنند.»

uÖ Ë XHÖ

آمريكا نبايد ايران را منزوی كند
برخورد خواهند كرد؟

در آمريكا در مورد ايران، سه نيرو وجود دارد. يكي از 
اينها نيرويي بسيار جا افتاده و قديمي و از سياستمداران 
برجسته مثل «بيل كلينتون»، «جيمي كارتر»، «هنري 
كيسينجر»، «برژينسكي»، «مادلين آلبرايت»،  «جيمز 
ــه اي از  ــكوكرافت» يعني مجموع ــت اس ــر»، «برن بيك
دموكرات ها و جمهوريخواهان قدرتمند است كه اكنون 
ــد، ولي از نظر راهبردي «عقل كل»  در قدرت قرار ندارن
ــتند . اين نيروها اعتقاد دارند ايران و  آمريكا  آمريكا هس
بايد با هم مذاكره و مسائل خودشان را روي ميز مذاكره 
حل كنند و آمريكا نبايد سعي در ايزوله كردن ايران داشته 
ــد. از نظر اين نيروها، آمريكا بايد ايران را با خودش  باش
همراه كرده و به چارچوب هاي مذاكره بازگرداند. اين نيرو 
مي تواند تاثير ايدئولوژيك بسيار زيادي بگذارد و تاكنون 
ــيار زيادي گذاشته است، اما تاثير اين نيرو  هم تاثير بس
ــتم را به آن چيزي كه  ــوز تا آن حدي كه كل سيس هن

خودش مي خواهد، برگرداند نبوده است. 
در تحليل نهايي به نظر من تاثير همين نيرو بود كه 
سبب شد وزير دفاع آمريكا تغيير كند و «دونالد رامسفلد» 
جاي خود را به «رابرت گيتس» بدهد. از سوي ديگر، در 
حال حاضر وزارت دفاع و وزارت امور خارجه آمريكا براي 
ــتند. اين دو  رابطه با ايران هم صدا خواهان مذاكره هس
وزارتخانه در رابطه با ايران معتقد به سياست «ديپلماسي 
با زور» هستند. به نظر اينها، بايد در كنار مذاكره «زور» 

بزرگي هم در ميان باشد.
اين نيرو خواهان ايزوله كردن ايران در شوراي امنيت 
ــتند. اينها  و ايجاد يك اجماع بين المللي عليه ايران هس
همان نيرويي هستند كه اكنون در عراق در حال مذاكره 
با ايران  هستند. اين نيرو ضمن اينكه كشتي هاي جنگي 
ــاي ايراني را  ــتد يا ديپلمات ه را به خليج فارس مي فرس
ــاي اروپايي مي خواهد كه  ــتگير مي كند و از بانك ه دس
ايران را تحريم كنند، اما در نهايت خط قرمزي دارد كه 

همانجا مي ايستد و از آن عبور نمي كند. 
ــت. اين نيرو  ــروي دوم جنگ اس ــط قرمز اين ني خ
ديپلماسي با زور و تهديد را به كار مي برد، اما سر خط قرمز 
جنگ مي ايستد، اما تا مرحله جنگ حاضر به انجام هر 
كاري عليه ايران است. هدف اين نيرو آوردن ايران به پاي 
ميز مذاكره است. آنها مي خواهند ببينند ايران خواهان 
گفت وگو  و مذاكره است يا خير. اگر ايران خواهان ادامه 
مذاكرات نباشد اين نيرو هم آماده است، افسار جريان را 
ــوم تحويل بدهد. نيروي سوم نيروي جنگ  به نيروي س
است. نيروي سوم در كاخ سفيد نشسته است. «بوش»،

ــرواتيو»هاي يهودي  «ديك چني» و تمام «نيوكانس
كه آنجا جمع شده اند نيروي جنگ طلب سوم هستند. 
اين نيروها نه تنها در آمريكا بلكه در برخي از كشورهاي 
منطقه از جمله كشورهاي عربي، تركيه و پاكستان پخش 

ــتند. البته بخش وسيعي از  هس
ــاي جنگ طلب كه  ــن نيروه اي
طرفداران اسرائيل و البي يهودي 
ــت از جنگ  هم در ميان آن اس
ــتيباني مي كنند، اما آنها از  پش
ــن آمريكا و  ــيع بي درگيري وس
ايران در هراسند، اما از درگيري 
ــتيباني مي كنند. از  محدود پش
اين رو، اگر مذاكرات ايران و  آمريكا 
ــت بخورد، افسار  در عراق شكس
همه چيز به دست جنگ طلب ها 
مي افتد. در صورت شكست اين 

مذاكرات كاخ سفيد كه نيروي سوم و جنگ طلب است 
مستقيما وارد جريان مي شود.

بوش تنها يك سـال ونيم ديگـر در راس قدرت  اسـت. 
ممكن اسـت در اين فاصله كوتاه جنگ ديگري را كليد 
بزند؟در ايران بسـياري معتقدند كه كاخ سفيد فرصت 

آغاز جنگ ديگري را ندارد؟
ــفيد دوست ندارد چنين كاري را انجام دهد،  كاخ س
چراكه مي داند دعوا با ايران دعواي آساني نيست، اما به 
ــاد من «بوش» مي تواند چنين كاري را انجام دهد.  اعتق
اگر وضعيت آمريكايي ها در عراق بدتر از اين شود و ايران 
نيز در چارچوب غني سازي همچنان همچون امروز باقي 
ــد. به اعتقاد من، بوش انگيزه براي حمله به ايران را  بمان
خواهد يافت. در واقع ما نبايد در اين مساله نقش اسرائيل 
را فراموش كنيم. نمي توان از ارتباط ايران و آمريكا حرف 

زد اما اسرائيل را از ياد برد.
 در تصميم آمريكا در قبال ايران، اسرائيلي ها بيشترين 
نقش را خواهند داشت. امروز اسرائيلي ها به قدري با ايران 
ــده اند كه حاضرند هر كاري بكنند. به همين  دشمن ش
علت مخالف اصلي نزديكي بين ايران و آمريكا هستند، 
ــه خوبي اداره و  ــر ما بتوانيم مذاكره با آمريكا را ب اما اگ

پيش ببريم، اين نيروي ضدايراني به شدت 
ــاله  ــود. در اين رابطه مس ــف مي ش ضعي
ــد به آن  ــود دارد كه ايران باي ــي وج مهم
توجه ويژه داشته باشد. در آمريكا در قبال 
ــا و جمهوريخواهان  ايران بين دموكرات ه
ــدارد. يعني به زبان ديگر  اختالفي وجود ن
ــي در حزب  ــت. يعن اين دعوا حزبي نيس
دموكرات افرادي هستند كه مدافع جنگ 
با ايران هستند و در حزب جمهوريخواه هم 
نيروهايي هستند كه مدافع صلح و گفت وگو 
با ايران هستند. بنابراين خط دعوا در مورد 
ــا و جمهوريخواهان  ايران بين دموكرات ه
ــت، بلكه اين خط دعوا در جاي ديگر  نيس
ــن نيروهايي كه به نظر من ملي گراي  و بي
آمريكايي و ملي گراي اسرائيلي نام مي گيرند، 

قرار دارد.
يعني ملي گرايان آمريكايي تمايلي به دعوا 

با ايران ندارند؟
دقيقا بله. آنهايي كه مدافع منافع ملي 
آمريكا هستند تمايلي به دعوا با ايران ندارند، 
اما در آمريكا بسياري هستند كه بسياري از 

آنها حتي يهودي نيستند، اما منافع ملي اسرائيل از منافع 
ملي آمريكا برايشان بيشتر اولويت دارد.

در ايـن صورت ايران بايد مسـير حركت خود را چگونه 
ترسيم كند؟

من چندبار شنيدم كه استراتژي ايران اكنون بر محور 
ــت. مبني بر اينكه  انتخابات آينده آمريكا قرار گرفته اس
ــووالن ايراني چون گمان مي كنند جمهوريخواهان  مس
در انتخابات آينده مي بازند و بوش هم فرصت اندكي در 
اختيار دارد، بنابراين در نظر دارند به تقويت دموكرات ها 
و كار با دموكرات ها در جهت ايزوله كردن جمهوريخواهان 
بپردازند. اين استراتژي يك دستگاه ديپلماتيك نيست و 

بسيار خطرناك است.
ــر كار بيايند،   به نظر من حتي اگر دموكرات ها بر س
ــدون حضور و وجود جمهوريخواهان هيچ قدمي  اينها ب
را در رابطه با ايران برنمي دارند. از اين گذشته، بيشترين 
نيروهاي طرفدار اسرائيل درون حزب دموكرات قرار دارد. 
من اعتقاد دارم استراتژي ايران در رابطه با آمريكا بايد در 
جهت تقويت ملي گرايان آمريكا در چارچوب منافع ملي 

ايران و آمريكا در مقابل ملي گرايان اسرائيلي باشد.
بـراي اين منظور ايـران چه اقداماتـي را مي تواند انجام 

دهد؟
به نظر من، ايران اولين كاري را كه بايد انجام دهد اين 
ــت كه اجازه دهد مذاكراتي كه در حال شكل گرفتن  اس
است، ادامه يابد. ايران بايد با سعه صدر وارد اين مذاكرات 
ــكا دارد همه در جاي  ــود. انتقاداتي كه ايران از آمري ش

ــت، اما اين بحث ها همه قديمي و  خودشان درست اس
تكراري شده است. همه مي دانند كه آمريكا اشغالگر است. 
ايران بايد مسيري را ترسيم كند تا با كشوري اشغالگر و 
ــالم داشته باشد. ايران  زورگو همچون آمريكا روابطي س
بايد به آينده نگاه كند، بايد ببيند كه اگر در مورد عراق بر 
سر ميز مذاكره مي نشيند، نبايد بدون حسن نيت باشد. 
ــن نيت باشد. مشكل دو كشور به  آمريكا هم بايد با حس
جايي رسيده است كه ديگر نمي توان وضعيت نه جنگ و 
نه صلح را ادامه داد. ايران و آمريكا منافع مشترك دارند 
ــر دو بايد به اين مذاكرات به عنوان يك فرصت نگاه  و ه
كنند. از تهران و واشنگتن بايد چنين پيام هايي بيايد. دو 
كشور بايد به اين مذاكرات در راستاي استراتژي براي حل 

مشكل نگاه كنند.
ــا حاضريم با  ــالم كند كه م ــد به دنيا اع ــران باي  اي
آمريكايي هاي ملي و مخالف جنگ گفت وگو كنيم. اصال 
به گمان من، ايران بايد «مفهوم» ملي گرايي آمريكايي را 
ــرات خود قرار دهد. ايران بايد اعالم كند  در محور مذاك
ما حاضريم با آمريكايي هاي ملي كه منافع ملي آمريكا 
ــورهاي ديگر از جمله اسرائيل را  را و نه منافع ملي كش

مي خواهند گفت وگو كنيم.

به نظر شما در نامه اول احمدي نژاد كه براي ملت آمريكا 
فرستاده بود، تاكيدي روي همين مساله نبود؟

ــورت نبود. ما كاري مي كنيم كه  نه. كامال به اين ص
ــوند و به دنبال آن، با يك حركت  همه شگفت زده مي ش
كوچك همه چيز را خراب مي كنيم. مهمترين چيز در 
سياست خارجي ثبات حركت است. اكنون متاسفانه در 
ــوي ديگر، حركت و  تهران چندصدايي وجود دارد. از س
ــك روز از مذاكره و انعطاف  ــاي ما تداوم ندارد. ي گفته ه
حرف مي زنيم و روز ديگر از پاسخ كوبنده. همچنين ما از 
زبان ديپلماتيك بهره اي نمي گيريم. مفاهيم ديپلماتيك 

زبان خاصي است كه دنيا با آن صحبت مي كنند.
اما اكنون دو كشـور قبول كرده اند كه الاقل با محوريت 
عراق با يكديگر مذاكره كنند. به نظر شما اين نمي تواند 
مقدمه اي جدي براي آب شـدن يخ ها و كوتاه شـدن آن 

ديوار بي اعتمادي باشد؟
بله. اما اين نكته را بدانيم كه قبال بين ايران و آمريكا 
مشكالت بسياري وجود داشت. مساله اعراب و اسرائيل، 
حقوق بشر، سالح هاي كشتارجمعي، تروريسم و... از جمله 
موارد مطرح بين ايران و آمريكا بود، اما اكنون بين ايران 
و آمريكا تنها دو مساله وجود دارد. اين دو مورد، «عراق» 
و «غني سازي اورانيوم» است. بنابراين عراق يكي از موارد 
ــت. عراق مشكلي  ــتقيم در رابطه ايران و آمريكاس مس
ــووالن  ــت. وقتي مس خارج از رابطه ايران و آمريكا نيس
ايران مي پذيرند كه با محور عراق با آمريكا مذاكره كنند، 
ــران و آمريكا مذاكره خواهند  ــع در مورد رابطه اي در واق
ــوان گفت مذاكره  كرد. نمي ت
ــت عراق  ــا آمريكا با محوري ب
ــاله ايران و آمريكا نيست.  مس
ــي، ايران بايد  در تحليل نهاي
موضع گيري خود را نسبت به 
تروريسم در عراق روشن كند. 
تروريست هاي عراق سلفي ها، 
بعثي ها و تندروهاي مذهبي 
هستند كه تصادفا اين نيروها 
از دشمنان ايران هم محسوب 

مي شوند.
ــن رو، ايراني ها بايد به  از اي
آمريكايي ها نكته هايي را گوشزد كنند و آمريكا را نسبت 
ــنا كنند. ايران مثال بايد بگويد من  به تحوالت عراق آش
ــا در جاهاي ديگر كه كار  ــا و آنجا نفوذ دارم، ام در اينج
تروريستي مي كنند، نفوذ ندارم. ايران بايد خيلي سعي 
ــن نيت حساب شده به  ــي و حس كند تا با يك ديپلماس

آمريكا بفهماند كه نقشي در ناآرامي ها ندارد.
 آمريكا اكنون تالش زيادي مي كند كه ايران را در اين 
ــائل مقصر جلوه دهد. چون آمريكا اكنون در باتالق  مس
ــران را هم در آن  ــت و بدش نمي آيد اي عراق گرفتار اس
گرفتار كند. اگر ايران مذاكره را ادامه ندهد و حسن نيت 
نداشته باشد، همه چيز به نفع تندروها و جنگ طلبان كاخ 
سفيد تمام مي شود. الزم نيست ايران در مذاكرات امتياز 
ــته باشد و با زبان  ــن نيت داش بدهد، بلكه تنها بايد حس

ديپلماسي حرف بزند.
با اين حسـاب مي توان گفت در اين مذاكرات اگر توافق 
نهايي تنها در مورد عراق باشد، باز هم پيروز اصلي ايران 

خواهد بود؟
بله. صددرصد. برد اصلي حتي در مورد عراق با ايران 
ــت نه با آمريكا. امروز آمريكا مجبور است اعتبار حل  اس
مشكل را به ايران بدهد، چراكه تا قبل از اينكه سر ميز 

مذاكره بنشينند، آمريكايي ها در عراق 
گرفتار بودند. اما مذاكرات بايد به حل 
ــكل كمك كند. در نتيجه ايران  مش
ــوي ديگر اگر  برنده خواهد بود. از س
در عراق، ايران به آمريكايي ها كمك 
ــان  كند و راه حل به آمريكايي ها نش
ــان دهد، در  ــن نيت نش دهد و حس
واقع همه چيز به نفع آمريكايي هاي 
ــتمداران  سياس ــان  هم و  ــي  مل
بلندپايه اي تمام مي شود كه تاكنون 
ــره و گفت وگو با  ــز خواهان مذاك ني
ايران بودند. اين نيروها سعي مي كنند 
طرفداران اسرائيل را مهار كنند. يقينا 
اين حسن نيت سبب مي شود آمريكا 

قدم هاي مثبت بعدي را بردارد.
ارزيابي شـما از بن بسـت مذاكرات 

چيست؟
همان طور كه گفتم ايران و آمريكا 
ــكل دارند كه «غني سازي»  دو مش
ــت. در مورد  ــراق» اس ــاله «ع و مس
ــازي آمريكا توانسته است به  غني س
اندازه كافي به اين پرونده در شوراي 
ــي بدهد و  ــه بين الملل امنيت جنب
قطعنامه ها را با آراي تمام عليه ايران 
به تصويب برساند، اما مشكل ايران و 
آمريكا در عراق هنوز بين المللي نشده 
ــت و ايران نيز هر لحظه مي تواند  اس
بگويد فعال غني سازي را تعليق كردم 
ــاره به حالت عادي  و همه چيز دوب
برگردد. اگر ايران و آمريكا نتوانند در 
مورد عراق به توافقي دست يابند، دو اتفاق ممكن است 
ــكل خودش را با  رخ دهد. اول اينكه آمريكا مي تواند مش
ــورد عراق چندجانبه كند. يعني وضعيت در  ايران در م
عراق بدتر شود و دامنه هاي آن به منطقه كشيده شود و 
آمريكايي ها ايران را مسوول اين بي ثباتي معرفي خواهند 

كرد.
ــوند كه بي ثباتي در   آمريكايي ها مي توانند مدعي ش
ــوب در منطقه  ــه را بي ثبات مي كند و آش عراق منطق
مي تواند صلح جهان را با خطر مواجه كند. به خطر افتادن 
صلح جهان، فرش  قرمزي است براي ورود شوراي امنيت 
سازمان ملل عليه ايران. دوم اينكه ايران قبول كرده است 
ــركت كند، ولي جنگ طلبان و البي  كه در مذاكرات ش
ــزي كرده اند. در  ــرائيل در مورد اين مذاكره برنامه ري اس
صورت شكست مذاكرات آنها مي خواهند اجماع جهاني 
عليه ايران ايجاد كنند. اجماعي كه بر سر «غني سازي» 
ايجاد كرده اند، مي تواند كمك موثري به اين مساله بكند. 
اين خط فعال دنبال اجماع است، تحريم در اولويت اول 

نيست. براي آنها اجماع مهم تر از تحريم است.
با تحليلي كه شما داريد اين مذاكرات در واقع بايد بسيار 
ماهرانه باشد. در واقع مذاكره در ميدان مين براي صلح 
است. آيا شـما تصوير روشـني از ادامه اين مذاكرات با 

توجه به اين شرايط داريد؟
به نظر من، دوطرف اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه 
بايد مذاكراتي با هم داشته باشند. اين خيلي مهم است. 
ــور است. من فكر  اين اولين اتفاق مهم در روابط دو كش
مي كنم مسووليت طرف ايراني بسيار سنگين تر است. به 
ــه اين فرصت امكان بروز دهند.  نظر من ايراني ها بايد ب
در عين حال يادمان باشد آمريكايي ها عملگرا هستند، 
ــتيم. آمريكايي ها آدم هاي  ولي ما بيشتر ايدئولوگ هس
ــتند. ايران بايد در اين مذاكرات بسيار  پرحوصله اي نيس

پراگماتيست باشد. 
ايران بايد فقط به منافع ملي ايران و آمريكا فكر كند نه 
كشور ديگري. برآيند اين مذاكرات بايد به نفع هر دو ملت 

ايران و آمريكا باشد. يعني بازي برد - برد. 
آيا موقعيت نابرابر بين ايران وآمريكا آنطور كه مسووالن 
ايرانـي مي گويند، مي توانـد عاملي بازدارنـده در قبال 
مذاكرات باشـد و مانع از دسـتيابي ايـران به امتيازاتي 

شود؟
ــت. البته آمريكا يك  ــكل نيس خير. بحث به اين ش
ــت. اقتصاد، علم، صنعت، ارتش و..  ــور ابرقدرت اس كش
ــت. اما معناي نابرابري،  ــيار بزرگ و قوي اس آمريكا بس
ــت. خيلي از كشورهاي دنيا با آمريكا  سرسپردگي نيس
نابرابر هستند، اما از آمريكا استفاده هاي زيادي مي برند. 
كره جنوبي، اسرائيل، تايوان و... با آمريكا برابر نيستند، اما 
سود بسياري از آمريكا بردند. برعكس اين نوع ادعاها ما 
از جمله معدود ملت هاي دنيا هستيم كه اگر در اقتصاد و 
صنعت و تكنولوژي با آمريكا برابر نيستيم، اما در جاهاي 
ديگري از آمريكا جلوتر هستيم. تاريخ، فرهنگ و مليت ما 

از آمريكا بسيار جلوتر و غني تر است. 
به لحاظ منطقه اي، آمريكا اكنون در ضعيف ترين زمان 
ممكن قرار دارد. اگر ما در اين موقعيت هم با آمريكا برابر 
نيستيم پس كي مي توانيم برابر باشيم. بايد گفت اتفاقا 
امروز از معدود دوره هايي است كه به طور نسبي ايران و 
آمريكا در منطقه در موقعيت نزديك به برابري قراردارند، 
ــد هدف از نابرابري اين باشد كه دولت  اما به نظر مي رس
ــران كادر ديپلماتيك ورزيده اي را كه با ديپلمات هاي  اي

آمريكايي بر سر يك ميز بنشينند ندارد.
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مجلس نمايندگان بحرين با تصويب طرحی از دولت اين 
کشور خواست رسما اعالم کند که در صورت حمله آمريکا 
به ايران، به هيچ شکل از اين حمله حمايت نخواهد کرد و 
ــد داد که خاک و امکانات بحرين برای حمله  اجازه نخواه
ــتفاده قرار گيرد. از چهل عضو مجلس  به آمريکا مورد اس
ــده هنگام رای گيری حضور  نمايندگان بحرين، ۳۲ نماين
ــتند که در ميان آنها تنها شيخ جاسم سعيدی که به  داش
جمعيت اسالمگرای سنی مذهب سلفی تعلق دارد به اين 
طرح رای ممتنع داد و بقيه همگی رای مثبت دادند. به نظر 
می رسد بحرين نخستين کشوری باشد که مخالفت با حمله 
احتمالی آمريکا به ايران به صورت قانون از تصويب مجلس 
آن می گذرد. اما مخالفت قانونگذاران بحرينی با مشارکت در 
حمله احتمالی آمريکا به ايران در شرايطی ابراز می شود که 
کشورشان از پايگاه های اصلی ارتش آمريکا در خاورميانه و 
مقر ناوگان پنجم نيروی دريايی آمريکاست. در حمله آمريکا 
ــوان يکی از پايگاه های اصلی حمله  به عراق بحرين به عن

آمريکا و متحدانش به عراق مورد استفاده قرار گرفت.

مجلس بحرين مخالف مشاركت 
در حمله به ايران

  اگر ايران خواهان ادامه مذاكرات نباشد اين نيرو هم آماده است، افسار جريان را به نيروي سوم تحويل بدهد. 
نيروي سوم نيروي جنگ است

 خط دعوا در مورد ايران بين دموكرات ها و جمهوريخواهان نيسـت، بلكه اين خط دعوا در جاي ديگر و بين 
نيروهايي كه به نظر من ملي گراي آمريكايي و ملي گراي اسرائيلي نام مي گيرند، قرار دارد

 ايران و آمريكا منافع مشترك دارند و هر دو بايد به اين مذاكرات به عنوان يك فرصت نگاه كنند. از تهران و 
واشنگتن بايد چنين پيام هايي بيايد

 تروريست هاي عراق سلفي ها، بعثي ها و تندروهاي مذهبي هستند كه تصادفا اين نيروها از دشمنان ايران 
هم محسوب مي شوند  

 به نظر من ايراني ها بايد به اين فرصت امكان بروز دهند. در عين حال يادمان باشد آمريكايي ها عملگرا هستند، 
ولي ما بيشتر ايدئولوگ هستيم


