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 گفتگوی مستقيم اما نه دو جانبه ايران و آمريکا در چهارچوب شش بعالوه يک
  
  

  هوشنگ امير احمدی
  

  
، پيش بينی کـرده بودم، )AIC Update No .39( پيش منتشر شد  همانطور که در نسخه انگليسی اين مقاله، که دو هفته

 رای 27روزهای دوم تا چهارم فوريه، با  شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای در نشست فوق العاده خود در
 رای، تصميم گرفت وضعيت فعاليت هسته ای جمهوری اسالمی ايران را به شورای امنيت سازمان 35موافق از مجموع 
طرح مذکور که در آخرين روزهای قبل از . چاره ساز واقع نگرديد" طرح شش ماده ای ايران"ه متاسفان. ملل گزارش نمايد

تصميم گيری تهيه و پيشنهاد شده بود، به جامعه جهانی تضمين می داد که برنامه هسته ای ايران برای توليد برق است و نه 
 الحاقی را به تصويب مجلس خواهد رساند و به سالح هسته ای و ايران طرح مسکو را خواهد پذيرفت؛ که ايران پروتکل

پايبند خواهد ماند؛ که ايران عمليات تحقيقات غنی سازی را با نظارت .) تی. پی. ان(پيمان منع تکثير سالحهای هسته ای 
سال با کامل آژانس اجرا کرده و ايران مراحل ديگر غنی سازی را انجام نخواهد داد؛ و باالخره اينکه ايران برای مدت دو 

فرانسه، آلمان و انگليس درباره مسائل غنی سازی مذاکره نموده و فقط در صورت شکست مذاکرات، حق از سرگيری غنی 
  .سازی صنعتی را خواهد داشت

  
اين مقاله ضمن بازگويی تصميمات و بحث های هفته های اخير در ارتباط با بحران هسته ای ايران، و توضيح نگرانی ها و 

بطور خالصه، گفتگوی مستقيم اما . رفين دعوی، چهارچوبی را برای برون رفت از اين بحران ارائه می دهدسياست های ط
. نه دو جانبه ايران و آمريکا در چهارچوب شش بعالوه يک را با توجه به همه شرايط موجود مناسب ترين راه حل می دانم

 يعنی کشورهای آمريکا، فرانسه، انگلستان، چين و روسيه منظور از شش، پنج کشور اتمی و عضو دايمی سازمان ملل متحد
اين طرح، مخصوصًا در شرايطی که آمريکا حاضر به مذاکره دوجانبه . به اضافه آلمان، و منظور از يک، ايران است

 حل صلح مقاله، ضمن توجيه طرح پيشنهادی به عنوان تنها گزينه ممکن برای يک راه. مستقيم با ايران نيست قابل تامل است
آميز، خطراتی را که بی توجهی به حل مسالمت آميز بحران برای طرفين دعوی در بر دارد را گوشزد می نمايد و از همه 
طرفداران صلح می خواهد که ملی گرائی افراطی و خود فريبی مبتنی بر رد کردن امکان درگيری نظامی بين ايران و 

 . آميز اين مشکل از طريق مذاکره مستقيم چند جانبه بين دو کشور تالش کنندآمريکا را کنار گذاشته و در جهت حل مسالمت
  

* * *  
  

، در پی ديدار با نمايندگانی از آمريکا، روسيه و "گانه اتحاديه اروپا سه"بريتانيا، فرانسه و آلمان ،و يا به اصطالح کشورهای 
ردند که از محمد البرادعی مديرکل آژانس بين المللی  ژانويه در لندن پيش نويس قطعنامه ای را تهيه ک16چين، در روز 

انرژی اتمی می خواست برای ارجاع رسمی پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، اجالس اضطراری شورای حکام 
ريه اين جلسه متعاقبًا تشکيل شد و عمًال تا صبح روز چهارم فو. آژانس را در دوم تا سوم ماه فوريه در شهر وين تشکيل دهد

آمريکا گفته بود که از اين حرکت اروپا به طور کامل پشتيبانی می کند و اکنون که مذاکرات اروپا برای . ادامه پيدا کرد
متقاعد ساختن ايران در جهت توقف غنی سازی اورانيوم به شکست انجاميده، اين کشور خواهان آن است که برای 

آمريکا تالش می کند بحران .  هرچه زودتر به شورای امنيت فرستاده شودمحکوميت و اعمال تحريم های الزم پرونده ايران
  .هسته ای ايران را با ارجاع آن به شورای امنيت به يک امر جهانی تبديل نمايد

  
روسيه و چين، شرکای عمده تجاری ايران، مخالف ارجاع شتابزده ايران به شورای امنيت بوده و همچنان هستند و با وجود 

اين دو کشور نگران آنند که . چهارم فوريه عليه ايران رای دادند، هنوز در مورد فوريت اين اقدام متقاعد نشده انداينکه در 
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سازد و اقدامات تالفی جويانه ايران از جمله قطع همکاری اين " پيچيده تر"چنين اقدامی مسئله را از آنچه هم اکنون هست 
داشته باشد، پيش بينی ای که متعاقب رأی شورای حکام عليه ايران تا حدودی کشور با آژانس بين المللی اتمی را در پی 

روس ها طرح جايگزينی را ارائه کردند که از آژانس می خواست پرونده ايران را به شورای . جامۀ عمل پوشيده است
 صورتی که پرونده ايران در اين صورت، يعنی در. امنيت بفرستد، اما به طريقی که اين اقدام حمل بر ارجاع رسمی نگردد

مراحل رسمی ارجاع به شورای امنيت را طی نکرده باشد،  اين شورا می تواند ايران را محکوم کند، اما درهمان مرحله 
  .اول نمی تواند تحريم هايی را عليه اين کشور برقرار سازد

  
د آمده بود، کشورهای اروپايی اصرار برای پرکردن شکافی که ميان نظرات اروپا با چين و روسيه در اين مورد به وجو

خواستار " در اين مقطع"اما در عين حال قول دادند که . داشتند که پرونده به طور رسمی به شورای امنيت ارجاع داده شود
ه تحريم عليه ايران نخواهند شد، بلکه مايلند اين پرونده پس از آنکه در شورا مورد بحث قرار گرفت بار ديگر به آژانس احال

در پاسخ به انتقادات مبنی براينکه ارجاع بی پشتوانۀ اين پرونده به سازمان ملل هيچ فايده ای نخواهد داشت، . گردد
گانه اتحاديه اروپا استدالل کرده اند که چنين ارجاعی به بين المللی کردن بيشتر مسئله کمک خواهد کرد،   کشورهای سه

آمريکا از نظر تاکتيکی با اين برخورد .  آژانس قدرت عمل بيشتری خواهد بخشيدفشار را بر ايران افزايش خواهد داد و به
اروپائيان که خواستار افزايش تدريجی فشار بر ايران هستند موافقت کرد به اين اميد که روسيه و چين نيز سرانجام به بلوک 

  .اين انتظار آمريکا در نشست فوريه آژانس برآورده شد. ضد ايران بپيوندند
  
آيد، و رای گيری در چهارم فوريه هم نشان داد، هر پنج عضو دايمی  دين ترتيب همانگونه که از شواهد و قراين برمیب

بر اين نکته اتفاق نظر داشته و دارند که ايران بايد به شورای امنيت ) 5+1گروه به اصطالح (شورای امنيت به اضافه آلمان 
ن مرحله بايد صورت گيرد و چگونگی انجام آن ميان آنان اختالف نظر وجود ارجاع داده شود، اما بر سرآنچه پس از اي

فقدان اجماع نظر در اين ميان ريشه در اين واقعيت دارد که نگرانی کشورهای مذکور در قبال ايران با يکديگر . دارد
ل است، برای روسيه و چين در حالی که نگرانی آمريکا در درجه اول سياسی و بيشتر به لحاظ امنيت اسرائي. متفاوت است

نگرانی های اروپايی ها که بدوًا بر حقوق بشر . منافع گسترده شان در بخش های هسته ای  و انرژی ايران مطرح است
  . متمرکز بود، حد وسطی را در ميان نگرانی های سياسی و منافع اقتصادی تشکيل می دهد

  
روسيه و چين . ررات و حقوق اين کشور با يکديگر اختالف نظر دارنداين کشورها همچنين بر سر دامنه تخلفات ايران از مق

به قطعنامه آژانس در ماه سپتامبر سال گذشته داير بر تخطی های متعدد ايران از تعهداتش و نيز زير پا گذاشتن مفاد پيمان 
ان برای دستيابی به اين قطعنامه ضمن قبول حق مسلم اير. رأی ندادند) ان پی تی(منع گسترش سالح های هسته ای 

های هسته ای  پنهان کاری های ايران در زمينۀ فعاليت"کرد که به علت  صلح آميز هسته ای، چنين استدالل می  تکنولوژی
زمينه " نبود اطمنيان از اينکه برنامه های هسته ای اين کشور مقاصدی صرفًا صلح آميز را دنبال می کند" و در نتيجه"

آنچه اين شش کشور را متحدالقول می کند اعتقاد راسخ آنها به ممانعت ايران به . ت فراهم استبرای دخالت شورای امني
  .دستيابی به سالحهای هسته ای است

  
آژانس . سپتامبر آژانس به رغم زبان تند آن، مبنايی قانونی برای احالۀ پرونده ايران به سازمان ملل ارايه نمی داد قطعنامه

ای تاکنون صريحًا اعالم نکرده است که برنامه هسته ای ايران از يک برنامه غيرنظامی به يک بين المللی نيروی هسته 
 اروپا در حال حاضر اميدوار است که دکتر البرادعی در گزارش آتی -ائتالف آمريکا . برنامه نظامی تغيير جهت داده است

ما برای البرادعی اين کار به صرف استناد بر خود به اجالس شورای حکام آژانس در ماه مارس تکليف را روشن کند، ا
اين واقعيت که ايران به طور يک جانبه تأسيسات . آسان نخواهد بود" نبود شفافيت و همکاری از سوی ايران"شواهد جنبی و 

رين در بدت. تبديل و غنی سازی تحقيقاتی خود را راه اندازی کرده است هم کمک چندانی به وی در اين زمينه نخواهد کرد
وضعيت، گزارش البرادعی از عدم اطمينان از صلح آميز بودن برنامه هسته ای ايران سخن خواهد راند، نتيجه گيری ای که 

  .مبنای آن قصد ايران خواهد بود، نه واقعيت های برنامه های هسته ای آن
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. ان آمريکا و ايران سايه انداخته استاصل و اساس مناقشه بر سر برنامه هسته ای ايران نبود اعتمادی است که بر روابط مي
اين کشور طی سالها به بی اعتمادی کامل آمريکا نسبت به تهران منجر شده " سوءرفتار"های ايران به کنار، " پنهان کاری"

جای تعجب نيست که آمريکا حتی با نداشتن داليل و . البته ايران نيز بهمان اندازه به مقاصد آمريکا مشکوک است. است
"  بحران اطمينان"تا زمانی که اين . ايران ساخت جنگ افزارهای هسته ای است" نيت"هد کافی، اصرار برآن دارد که شوا

در کار است ما با گفتن اينکه سوء ظن های آمريکا تا چه حد واقعی يا تا کجا ناشی از دريافتی نادرست است، راه به جايی 
 ماهيتی سياسی قايل شويم، و همچنانکه ايران مدعی است بگوييم که آمريکا حتی اگر برای سؤظن های آمريکا. نخواهيم برد

به اين شک و سوء ظن ها از آن رو دامن می زند که قصد و هدفش تغيير حکومت در ايران است، بازهم در اصل قضيه 
ود ندارد و  اين مناقشه می واقعيت اين است که ساز و کاری برای پی بردن به قصد و نيت واقعی ايران وج. تغييری نداده ايم

  .تواند سرانجام به جنگ منجر گردد
  

بنابراين تعجب آور نيست که نه مذاکرات ايران در جهت اعتماد سازی، نه توضيحات و اعمالش هيچ يک تا کنون تغييری 
ه که از تحريم های برای مثال، ايران گفته است از آن رو برنامه هسته ای خود را پنهان نگاه داشت. در ماجرا نداده است

آمريکا جلوگيری کند؛ رهبر اين کشور اعالم کرده که دست يازيدن به سالح های هسته ای خالف باورهای اسالمی است؛ و 
همچنين ايران اعالم کرده که . ايران پروتکل الحاقی آژانس را به اجرا گذاشته و بازرسی های سرزده را پذيرفته است

از سالح های هسته ای و خواهان امنيت مشترک منطقه ای است و اجازه می دهد که سرمايه خواستار خاورميانه ای عاری 
در مقابل اين اقدامات اعتماد ساز، پاسخ اروپا و آمريکا به ايران . گذاری های بين المللی در تأسيسات هسته ای آن انجام گيرد

  . را در زمينه غنی سازی هسته ای به حالت تعليق درآوريدبرای اعتماد سازی بايد تمام فعاليت های خود : فقط اين بوده است
  

مختل شدن روند اعتمادسازی از جهتی ناشی از اين واقعيت است که آمريکا و ايران، يعنی دوطرف متخاصم اصلی در 
 گفتگوی در جريان. پرونده هسته ای، تاکنون در يک ديپلماسی مستقيم دو جانبه و يا حتی چند جانبه نيز درگير نشده اند

اروپايی ها و روس ها با ايران، آمريکا در حاشيه قرار گرفته و از طريق  يک ديپلماسی غير مستقيم بر برآيند اين گفتگوها 
اين واقيعت که دولت آمريکا چنين مذاکرات حساسی را به ديگران، يعنی اروپا و روسيه، واگذار کرده با . تأثير گذاشته است

سناتور هيالری کلينتون از جمله . شخصيت های پرنفوذی در کنگره آمريکا روبرو شده استانتقادات شديدی از جانب 
سناتور جان مک کين نيز از دولت بوش خواستار شده . مذاکرات بوده است" outsourcing"يا " واگذاری"منتقدان اين 

  .ران به کار گيردرا برای حل بح" همه گزينه ها"بايد " حمله نظامی"است که قبل از دست يازيدن به 
  

فقدان گفتگو بين ايران و آمريکا، اگر بحران هسته ای کنونی به يک رويارويی نظامی بين اين دو کشور بيانجامد، به 
متأسفانه صدای . احتمال چنين رويارويی وجود دارد. صورت معضلی بزرگ در سطح ملی در هر دو کشور درخواهد آمد

ديگر رهبران کنگره که خواستار گفتگو هستند در ميان صداهای ديگر از جانب اعتراض خفيف شخصيت های ياد شده و 
همين افراد و ديگرانی که مصرانه خواستار ارجاع سريع پرونده ايران به سازمان ملل و برقراری تحريم های چند جانبه 

رئيس جمهور آمريکا بارها . ماند و حمله نظامی به عنوان راه حل نهايی هستند، نشنيده می" هوشمندانه"و " تشديد شونده"
گفته است که تحريم ها در مورد ايران برقرار خواهد شد و کاربرد نيروی نظامی گزينه ای است که آمريکا آن را منتفی نمی 

  .داند
  

ايران تهديدی برای جامعه بين "در همين حال، معاون وزير امور خارجه آمريکا نيکوالس برنز خاطرنشان کرده است که 
است و جان بولتون، سفير آمريکا در سازمان ملل گفته است که پرزيدنت بوش نگران آن است که رهبران فعلی " للیالم

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور . را به وجود آورند" هولوکاست اتمی"ايران اگر به سالح هسته ای دست يابند يک 
 آن، هيتلر جديد ياد می کند، اخيرًا سخنانی مبنی بر اينکه ايران، که غرب از او به عنوان يک صدام حسين و حتی فراتر

آنچه در اين ميان به .  را بر زبان آورده است" اسرائيل بايد از نقشه جهان حذف شود"و " هولوکاست افسانه ای بيش نبوده"
ا صلح  تصميم می سادگی فراموش می شود اين واقعيت است که در ايران اين آقای احمدی نژاد نيست که در مورد جنگ ي

جنگ و تغيير حکومت در ايران )  (code wordsکلمات آقايان بوش، مک لين، برنز و بولتن را بايد بعنوان رمزگان. گيرد
  .تعبيرکرد
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پشتيبانی رهبران . دولت بوش، برای امتناع از مذاکره با ايران، در داخل آمريکا با هيچ مخالفت جدی ای روبرو نيست

می مردم وهمچنين دلگرمی از پيروزی های به دست آمده در سالهای اخير در برابر ايران برسر کنگره، رضايت عمو
. نيروی هسته ای باعث شده که اين دولت بر تندی لحن خود در هفته های اخير بيفزايد و مواضع سخت تری را اتخاذ کند

آنچه . امی محدود به ايران حمايت کرده اند درصد مردم آمريکا از حمله نظ65متاسفانه در يکی از سرشماری های اخير 
اکنون قطعی به نظر می رسد اين است که دولت بوش به چيزی کمتر از يک پيروزی کامل بر ايران در شورای امنيت و 

. تسليم: به گفته جان بولتون، آمريکا از ايران می خواهد همان کاری را بکند که ليبی کرد. فراسوی آن رضايت نخواهد داد
  !يعنی جنگ: غير اين صورت بايد منتظر گزينه های سخت تری باشددر 

  
با اين حال، چندان هم معلوم نيست که بردن ايران به شورای امنيت و در انزوای بيشتر قرار دادن اين کشور به سود آمريکا 

ديگر و در ابعادی وقتی ايران در چنبرۀ شورای امنيت گرفتار شود، بعيد است که اين کشور به صورت عراقی . باشد
اين احتمال را بايد در نظر گرفت که ايران با خروج از پيمان منع گسترش سالح های هسته ای  و يا حداقل . بزرگتر در نيايد

کاهش همکاری های خود با آژانس واکنش نشان دهد، و نيز اين احتمال را که تهديدها و تحريم ها نتوانند ايران را مجبور به 
آيا منطقی نيست گفته شود که در اين صورت آمريکا ناگزير خواهد بود که در . مليات غنی سازی نمايندمتوقف ساختن ع

مرحله ای دست به اقدام نظامی بزند؟ با چنين سرانجامی ايران صدمات جبران ناپذيری خواهد خورد، اما آمريکا هم از 
  .جنگ پيروز بيرون نخواهد آمد

  
آنچه وضعيت را پيچيده تر می سازد اين واقعيت است که اسرائيل در مورد برنامه هسته ای ايران جدول زمانی متفاوتی با 

در حالی که اروپا و آمريکا زمان دستيابی ايران را به ساختن سالح هسته ای حدود هفت تا ده سال . اروپا و آمريکا دارد
در برنامه هسته ای ايران است و ادعا می کند زمان رسيدن " ه غيرقابل بازگشتنقط"برآورد می کنند، اسرائيل نگران يک 
بدين ترتيب، اسرائيلی ها احتماًال به تحريم ها فرصتی نخواهند داد حتی اگر فکرکنند که . به آن کمتر از يک سال خواهد بود

آنها همچنين بارها تهديد کرده اند . نددر نهايت تحريم ها باعث خواهد شد ايران از حق خود برای غنی سازی صرف نظر ک
متأسفانه فشار اسرائيل و البی . که يک ايران هسته ای را تحمل نخواهند کرد و در زمانی که بايد، دست به عمل خواهند زد

  .آنها خواهان حمله نظامی سريع آمريکا به ايران هستند. های آن بر دولت آمريکا هر روز شديدتر می شود
  

 اسرائيل به ايران حمله کنند، اين کشور واکنش نشان خواهد داد و پيش از آنکه درگيری را بتوان مهار کرد، اگر آمريکا و
دامنه آن سراسر منطقه ای را فراخواهد گرفت که پر از چاههای نفت، گروه های تروريستی، اسالم گرايان راديکال و 

ا نياز دارد که به جای روی آوردن عجوالنه به شورای برای برداشتن گامی به جلو آمريک. حکومت های بی ثبات است
سرانجام منطقی رفتن به شورای امنيت، يک رويارويی . امنيت، به تحکيم دستاوردهای خود و تغيير استراتژی بپردازد

چنين سرانجامی برای هر دو ملت فاجعه آميز خواهد . نظامی است که مرگ و مير و خسارات عظيمی در پی خواهد داشت
در خاورميانه می نامم، وضعيتی که حدودًا " آمريکا"بعالوه، آمريکا دچار وضعيتی می شود که من آنرا اسرائيلی شدن . ودب

در عين حال تقريبًا قطعی است که حمله نظامی به جمهوری اسالمی، ساخت . هم اکنون در عراق برای آمريکا وجود دارد
  . ی تبديل می کندسالح هسته ای را برای ايران به يک ضرورت مل

  
خوشبختانه راه حل جايگزينی وجود دارد که از تخريب ناخواستۀ ايران و نيز از گرفتار شدن آمريکا در باتالقی ديگر 

اين راه حل جايگزين کاربست يک ديپلماسی تازه بر مبنای مکانيزمی از حل و فصل دعوا پيش از رفتن . جلوگيری می کند
اين ديپلماسی به جای . د حاضر البته منظور از محکمه همان شورای امنيت سازمان ملل استبه محکمه است، و در اين مور

آنکه در پی تحقيق و تفحص در نيات و مقاصد و احيانًا تنبيه طرف مقابل به خاطر قصد و نيتی مشکوک باشد، بر آن خواهد 
در نظر گرفتن جو حاکم بر مسئله هسته ای با . بود که نيات و مقاصد خوب و شراکت و همکاری را تضمين و تقويت کند

پنج عضو :  ممکن خواهد بود6+1ايران، اتخاذ اين ديپلماسی در حال حاضر تنها با همکاری جمعی در يک چهارچوب 
خبر خوب آن است که اين چهارچوب همکاری منهای ايران هم اکنون وجود . دائمی شورای امنيت و آلمان به اضافه ايران

  .دارد
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ممکن است در ابتدای امر برای پيوستن درنگ کند و فکر کند که شش قدرت مذکور از هم اکنون دار و دسته ای را بر ايران 

با اين وجود، متقاعد کردن تهران برای پيوستن به جمع شش، با در نظر گرفتن  بن بست خطرناکی . ضد او تشکيل داده اند
ان مشکل نخواهد بود مخصوصًا االن که دبير شورای امنيت ملی که برنامه هسته ای اين کشور با آن روبروست، چند
ايران درک می کند که لحن تند آمريکا، که بخشی درون حاکميت از . صريحًا از مذاکره مستقيم با آمريکا حمايت کرده است

ن روز به روز آن به عنوان جنگ روانی تعبير می کند، بی پايه و اساس نيست و اين در حالی است که گزينه های ايرا
چهارچوب گسترده و جمعی مورد نظر به ايران فرصت آن را می دهد که با قدرت های بزرگ . محدودتر نيز می شوند

ايران همچنين می تواند با استفاده از . مسئوالنه درگير شود و از اين طريق اجرای هر راه حل پيشنهاد شده ای را تضمين کند
تمالی را به لحاظ قانونی و با توجه به درگيری مستقيم قدرتهای بزرگ جهانی در آن چهارچوب مذکور هرگونه مصالحه اح

  .توجيه نمايد
  

برای فرصت دادن بيشتر به راه حل ديپلماتيک، آمريکا بايد پيوستن ايران را به چهارچوب مذاکره بپذيرد و حتی تشويق 
عمومی دولت بوش را در مواجهه با کنگره، با جامعه بين امتناع از درگير کردن ايران در اين چهارچوب، ديپلماسی . نمايد

المللی، و با مردم آمريکا و ايران که بايد بهای رويارويی احتمالی ايران و آمريکا را با جان و مال خود بپردازند، دچار 
ادامه دارد،  درصد مردم آمريکا 65در حاليکه شک و بدگمانی در مورد اشغال عراق در ميان بيش از . اختالل می کند

اصرار بر زورگويی به ايران موجب سوء ظن هر چه بيشتر آنانی می گردد که امروز دولت بوش را برای جنگ عراق 
در صورتی که دولت بوش خواهان تغيير حکومت تهران نيست، که چنين نيز ادعا می کند، چهارچوب . سرزنش می کنند

ی دهد که ادعای خود را مبنی بر اينکه راه حل ديپلماتيک به شکست مورد نظر اين امکان را در اختيار آمريکا قرار م
در غير اين صورت، نمی تواند در پاسخ به گفته های سناتور مک کين و ديگران اظهار کند که . رسيده است را ثابت کند

  .و به نتيجه نرسيده است" همه راهها را رفته است"
  

يکا را از درگيرشدن در يک گفتگوی مستقيم بازداشته است و اين در حالی تراکم مسائل و تجارب بد گذشته، ايران و آمر
در اين ميان می توان . وجود داشته است" ضرورت راهبردی"است که از مدتها پيش لزوم چنين گفتگويی به صورت يک 

آمريکا نگران آن . تاشاره کرد که يکی از موانع جدی و کليدی بر سر راه چنين گفتگوهايی بوده اس" مشروعيت"به مسئله 
اين حکومت خواهد انجاميد و در نتيجه تعامل " مشروعيت"بوده است که هرگونه مذاکره با دولت اسالمی ايران به افزايش 

حامی تروريسم و مخالف صلح خاورميانه است و حقوق انسانی مردم خود را زير پا می گذارد و "با چنين حکومتی که 
از اتفاق، مقام رهبری در ايران خالف اين مطلب را عنوان . ، مشکل تر خواهد شد" نمی تابدبرگزاری انتخابات آزاد را بر

کرده و می کند و می گويد که مذاکره با آمريکا از مشروعيت تهران در جهان اسالم می کاهد به اين دليل که آمريکا از چشم 
  . مردم مسلمان به شدت منفور است

  
تبط با مشروعيت برطرف می شود، چرا که دو طرف نه به صورت دوجانبه، بلکه به ، اين نگرانی مر6+1در چهارچوب 

. صورت مستقيم ولی چند جانبه با يکديگر به مذاکره خواهند پرداخت و بدين ترتيب می توانند در حريم خود باقی بمانند
 و پيش از سرنگونی طالبان به  که برای حل بحران افغانستان6+2واقعيت اين است که ايران و آمريکا در يک چهارچوب 
 همچنين راه حلی می تواند باشد برای رفع سوء 6+1چهارچوب . ابتکار آمريکا ترتيب يافته بود، با هم به مذاکره پرداخته اند

و هدف از ايجاد " بحران هسته ای ساختگی است"ظن ايران مبنی بر اينکه  آمريکا در پی تغيير حکومت آن کشور است و 
قصد و نيت آمريکا را مبنی بر اشغال خاک " سالح های کشتارجمعی"قصد و نيت آمريکا است، همان گونه که آن توجيه 

فکر " می تواند به اين 6+1آمريکا بارها اين اتهامات را انکار کرده و اکنون با به کار گرفتن فرمول . عراق توجيه می نمود
  .پايان دهد" و خياالت

  
 را برای حل بحران هسته ای ايران بدون نياز به 6+1 يازيدن به يک چهارچوب مشترک داليل ديگری نيز هست که دست

نخست اينکه، با استفاده از اين چهارچوب می توان از تجربه فاجعه بار کره . رفتن به محکمه شورای امنيت توجيه می کند
 بروز احتمالی شکاف ميان پنج قدرت اين چهارچوب همچنين می تواند از.  شمالی و عراق در شورای امنيت اجتناب کرد
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در صورتی که  . جهانی با ديدگاههای متفاوت نسبت به ايران، که می تواند با عميق شدن بحران اتفاق بيافتد، جلوگيری کند
روسيه و چين نيز بعيد . بحران به يک رويارويی نظامی منجر شود، معلوم نيست که حتی اروپا در کنار آمريکا باقی بماند

کشورهای غير متحد نيز بيم آن . ت که در مرحله ای حتی پيش از رويارويی نظامی از همکاری با آمريکا سرباز زنندنيس
دارند که پيمان منع گسترش سالحهای هسته ای، که هم اکنون مورد سوء استفاده قدرت های اتمی قرار می گيرد، بيش از 

از اينرو آنان در مراحل بعدی با پرونده اتمی . تعيين و تکليف کندپيش با معيار های دو گانه، حقوق و وظايف اعضا را 
  .ايران با احتياط و همدلی بيشتری برخورد خواهند کرد

  
 ُبرد -بحران هسته ای ايران موضوعی جهانی است که به همکاری جهانی با هدفی شفاف، راه حلی فراگير و يک نتيجه ُبرد 

حميل هرگونه پيش شرط، تهديد، بی تفاوتی در برابر مالحظات و نگرانی های در برخورد با اين بحران ت. نياز دارد
 بايد بر مبنای چنين رويکردی به 6+1مذاکره در چهارچوب . ديگران، و بستن راه مصالحه عواقب خطرناکی خواهد داشت

تصادفًا . يران و آمريکا داردمسئله صورت گيرد و نيز با قبول و اذعان به اينکه اين بحران تا حدی زياد ريشه در دشمنی ا
مشکالت ايران و آمريکا از عمده ترين مشکالت جهان امروز اند؛ نظير منع گسترش سالحهای هسته ای، تروريسم، صلح 

بنابراين، هرگونه راه حل پايدار برای بحران هسته ای ايران همچنين بايد حتی . خاورميانه و حقوق بشر و دموکراسی
 شروع خوبی برای ذوب کردن يخ بين ايران و 6+1در واقع پذيرش راه حل . ميان دو کشور بکاهدالمقدور از تنش جاری 

  . آمريکا و قدمی در جهت افزايش اعتماد بين آنان خواهد بود
  

در پاسخ به مالحظات و نگرانی های آمريکا و ديگر کشورها، هدف فوری مذاکرات بايد صلح آميز نمودن برنامه هسته ای 
پيشنهاد روسيه مبنی بر غنی سازی صنعتی اورانيوم در خاک آن کشور در حالی که ايران نيز از آن به طور . دايران باش

قرار و مداری از اين قبيل می تواند با ديگر . داوطلبانه استقبال کرده می تواند نقطه شروع خوبی برای مذاکره به حساب آيد
د بتواند ضمن حفظ تکنولوژی تبديل اورانيوم به گاز و تحقيق و توسعه به در همين حال، ايران باي. کشورها نيز تکرار شود

پايبند مانده و به همکاريهای خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی به صورت کامًال شفاف و با قبول . تی.پی.معاهده ان
اين نيات تنها . باقی خواهد ماندبا اين حال، مقاصد ايران به صورت يک امر ذهنی . مکانيزم های دقيق بازرسی ادامه دهد

زمانی قابل تحقيق و تصحيح است که بحران اعتماد کنونی برطرف گردد و اين امر مستلزم مذاکره و همکاری متقابل ايران 
  .و آمريکاست

  
 ملی و نگرانی بابت امنيت حکومت، نگرانی بابت امنيت: به سه نگرانی عمده ايران نيز بايد پاسخ داده شود که عبارتند از

دولت بوش به . بسياری در تهران بر اين باورند که آمريکا قصد تغيير حکومت ايران را دارد. نگرانی بابت امنيت انرژی
اين موضع بايد صريحا و علنا از جانب آمريکا . طور مشروط و نه چندان صريح اين برداشت را مردود اعالم کرده است

ی خطرناک، شامل کشورهای اتمی و يا با سوابق دشمنی با ايران، وضعيت وضعيت ايران به لحاظ همسايگ. اعالم شود
با اينکه ايران در تاريخ معاصر خود به هيچ کشوری حمله نکرده، اما چندين بار مورد حمله و تجاوز قرار . ناامنی است
ايران کشوری . طرف سازديک پيمان دفاعی منطقه ای می تواند نگرانی ايران را نسبت به امنيت ملی خود بر. گرفته است

الزم است که . با منابع گسترده انرژی است، اما سرمايه گذاری درمنابع نفتی و گازی اين کشور را آمريکا تحريم کرده است
  .اين تحريم به طور تدريجی برداشته شود

  
 مسائل ديگری در آينده اگر مذاکرات به خوبی اداره شوند، چهارچوب مورد نظر می تواند زمينه خوبی را برای حل و فصل

ميان ايران و آمريکا فراهم سازد و به عادی شدن روابط ميان دو کشور بيانجامد، که در آنصورت ملت ايران نيز به حق 
 -اگر چنين اتفاقی بيافتد، يک وضعيت ُبرد . خود برای غنی سازی صنعتی اورانيوم در داخل خاک خود دست خواهد يافت

منافع اين تحول نه تنها نصيب دو ملت و دو دولت ايران و آمريکا خواهد شد، بلکه شامل . واهد بودُبرد واقعی در پيش رو خ
حتی اپوزيسيون حکومت اسالمی نيز از روابط عادی ميان . حال کشورهای منطقه و جامعه تجاری جهانی نيز خواهد گرديد

جارت و مبادالت اقتصادی برای ذوب کردن استبداد ت. ايران و آمريکا بيش از تخاصم ميان اين دو کشور سود خواهد برد
تجربه کشورهای ديکتاتوری که دموکراتيک شدند، صحت . سياسی و دگم های فکری راههای جادويی خاص خود را دارند

  .اين تز را تأييد می کند
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 ديپلماتيک و مذاکره ميان بسياری کسان در ميان ما هستند که خالف اين استدالل می کنند و بر اين باورند که روابط عادی

ايران و آمريکا به حکومت اسالمی کمک می کند تا بيشتر بر سر کار باقی بماند، حقوق انسانی را بيش از پيش مورد تجاوز 
بايد يادآوری کرد که غيبت آمريکا از صحنه ايران در طول بيست و شش . قرار دهد، و مانع دگرگونی های دموکراتيک شود

از اين گذشته، هيچ کشوری را نمی توان پيدا کرد که در شرايط نداشتن روابط عادی .  استدالل آنها نيستسال گذشته مؤيد
تجربه آمريکای التين، افريقا، آسيا، و اروپای شرقی نشان می . ديپلماتيک با آمريکا به سامانی دموکراتيک دست يافته باشد

ه شرط کافی، بلکه شرط الزم برای توسعه پايدار و تغييرات دموکراتيک دهد که داشتن پيوند و روابط عادی با آمريکا، اگر ن
در مورد ايران می توان گفت که اصالح گرايی دينی، تنوع بخشيدن به اقتصاد نفتی، ارتقاء و ترويج سياست های . است

  .ائتالفی از جمله شرايط و مقتضيات کليدی تحقق توسعه و تغييرات دموکراتيک پايدار است
  

تمه اين نيز گفتنی است که به سکوت توأم با رضايت کنونی در قبال وضعيت خطرناک مناسبات ايران و آمريکا بايد در خا
رهبران دينی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی و جوامع مدنی که نگران درگير شدن جنگی ديگر در منطقه هستند بايد . پايان داد

در حال حاضر، اما، در مقابل دشمنان . ز طريق ديپلماسی مستقيم حل کننداز آمريکا و ايران بخواهند که بحران کنونی را ا
ايران و وطن پرستان متعصبی که در هر دو طرف فعاالنه به آتش جنگ دامن می زنند، بسياری از صداهای صلح دوست 

می بينند، سکوت بين تهران و واشنگتن " جنگ زرگری"از سر عافيت جويی و يا به طور خود فريبانه، که بحران را يک 
از اين بدتر، تنی چند از سران با نفوذ کنگره آمريکا در هفته های اخير خواستار ارجاع پرونده ايران به . اختيار کرده اند

بايد در مقابل اين صداها ايستاد و صدای صلح و آشتی را هر . شده اند" آخرين گزينه"شورای امنيت و حتی جنگ به عنوان 
  . کردچه رساتر طنين افکن
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