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 توافق بزرگ: ايران و آمريکا

 
 هوشنگ اميراحمدی

 
 

اين سرمقاله يک هفته قبل از اينکه دولت جرج بوش بپذيرد به سه کشور بزرگ اتحاديه اروپا برای مذاکره مستقيم  با تهران به آنها : توجه
 دولت متعاقبًا. را متوقف کند، نوشته شدمصرفی بپيوندد، به شرط اينکه تهران غنی سازی و بازيافت اورانيوم و پلوتونيوم از ضايعات سوخت 

ما اين گامها .  بوش به همراه اروپايی ها يک معامله حاوی تشويق ها و تنبيه ها به ايران پيشنهاد کرد که در حال حاضر مورد مطالعه تهران است
گ را که در اين مقاله پيشنهاد شده است هنوز موثرترين اما ما ايده توافق بزر. را مهم و مثبت ارزيابی کرده و آنها را در جهت درست می دانيم

  . روش برای يک تغيير اساسی در رابطه ايران و آمريکا تلقی ميکنيم
  

در ماههای اخير، دولت بوش مکررًا پيشنهاد مذاکره مستقيم با ايران را که از سوی مقامات عاليرتبه ايران، اتحاديه اروپا، 
ای از رهبران کنگره آمريکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوريخواه،  ل متحد، شمار فزايندهروسيه، چين، دبيرکل سازمان مل

ها و نظاميان ارشد  ای از وزرای خارجه و مشاوران امنيتی سابق اروپا و آمريکا، و تعداد بسياری از متخصصان و ديپلمات عده
 .سابق مطرح شده، رد کرده است

 
ثبات سازی آن در عرصه  المللی و بی نه سياست منزوی سازی ايران در عرصه بين به شکلی متعصبا بوشدر عوض، دولت

ای و   بتواند شرايط را برای استفاده از نيروی قهر عليه تأسيسات هستههاين سياست دو لب داخلی را دنبال نموده است، بدين اميد که
اين سياست تحت . در آن کشور را فراهم آورد» يطانیش«نظامی ايران و همچنين ايجاد يک خيزش انقالبی برای براندازی رژيم 
 و شانس موفقيت آن وقتی باال خواهد بود که تهران به شود نام محافظت از صلح جهانی و ايجاد دموکراسی در ايران دنبال می

 .سياست امتناع کنونی خود ادامه دهد
 

می که دولت بوش با قطعنامه پيشنهادی شورای امنيت ، هنگا2006آخرين نشانه اين سياست جنگ و تغيير رژيم اوايل ماه مه 
دولت آمريکا . مبنی بر اجرای بخشی از فصل هفتم منشور سازمان ملل مبنی بر اعمال تحريم چندجانبه مخالفت کرد، بروز نمود

ن و متحدان اروپايی اما روسيه، چي. خواستار اجرای کامل فصل هفتم، يعنی مجاز دانستن استفاده از نيروی قهر عليه ايران، بود
 .آمريکا همگی با اين خواست مخالفت کردند

 
 ٨۵، بالغ بر٢٠٠٧، و احتماًال همچنين در سال ٢٠٠۶در ماه فوريه گذشته، وزارت امور خارجه آمريکا اعالم کرد که در سال 

ولت آمريکا اميدوار است که د. خواهد کرد» تعميق رابطه با مردم ايران«و » نيرو بخشيدن به جامعه مدنی«ميليون دالر صرف 
. های کمونيستی را به زير کشيدند، بيانجامد اروپای شرقی که دولت» های رنگی انقالب«اين کار به يک انقالب در ايران، نظير 

با شعباتی در دوبی و ديگر کشورها مسؤوليت پيشبرد اين سياست را بر عهده خواهد » دفتر امور ايران«اداره جديدی به نام 
 .داشت

 
های خود در رابطه با متوقف  اما اين معجون جنگ و تغيير رژيم مورد حمايت مردم ايران نخواهد بود و نخواهد توانست به هدف

برعکس، مرگ و خرابی عظيم ناشی از آن تنها به . ای ايران و استقرار دموکراسی در آن کشور دست يابد ساختن پروژه هسته
روابط عادی با آمريکا و ثبات در . قرار يک دولت ناسيونال ـ فاشيستی در تهران خواهد انجاميدای ايران و است تعويق پروژه هسته

 .خليج فارس نيز به آرزوهايی بسيار دوردست بدل خواهند گرديد
 

 ادامه مسير کنونی و دستيابی به يک پيروزی کوتاه مدت در اول،. ردداآمريکا در حرکت به جلو دو انتخاب در برابر خود 
با توجه به فشارهايی که به دولت بوش برای مذاکره مستقيم با  .ای به بهای قربانی شدن دموکراسی برای مردم ايران صه هستهعر

در جهت يک برخورد خود را  مسير به عنوان گزينه دوم، دولت بوش می تواند. تهران اعمال می شود گزينه اول تداوم پذير نيست
متوقف سازد و هم به تحوالت دموکراتيک در ايران ياری  ای ايران را که بتواند هم پروژه هسته تغيير دهد متهورانه و نوآورانه

 .نامم اش به روابط ايران و آمريکا، توافق بزرگ می من برخورد دوم را، به دليل نگرش شجاعانه. رساند
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ای از عوامل مشوق و عوامل بازدارنده  هسياست توافق بزرگ آمريکا در مورد ايران بايد به طور همزمان و يکسان شامل مجموع

هردو اين عوامل بايد چنان جدی باشند که راهی جز انتخاب يکی از دو . گيرند باشد که به شکلی علنی روی ميز مذاکره قرار می
اگر ايران عوامل مشوق را برگزيند، آنگاه بايد، در عين حفظ حق خود برای از سر گرفتن . را در برابر ايران باقی نگذارند

ای به منظور استفاده غيرنظامی، دست از غنی سازی اورانيوم برای يک مدت مشخص بکشد و از اين پس يک روند  پروژه هسته
 .انتخاباتی آزاد و منصفانه را در کشور برقرار سازد

 
موعه عوامل مشوق را برخواهد گزيد زيرا در غير اينصورت با خشم مردم ايران، که هم اکنون برای جنگ تهران بدون شک مج

مردم ايران تمايلی به يک جنگ . اند، روبرو خواهد شد های آمريکا بهای سنگينی پرداخته ايران و عراق، انقالب اسالمی، و تحريم
ايشی در شرايط خفقان آور زندگی خود، خواستار برقراری روابط عادی با يا انقالب ديگر ندارند و اکثريت آنان، به اميد گش

 .آمريکا هستند
 

تری   مجموعه عوامل بازدارنده اساسًا شامل ادامه سياست کنونی جنگ و تغيير رژيم خواهند بود با اين تفاوت که اکنون  لبه ُبرنده
های  سطحی اگر چه نازل، برداشتن بخش عمده ای از تحريمعوامل مشوق بايد برقراری روابط ديپلماتيک در . خواهند داشت

ديگر اعضای دائمی شورای امنيت و آلمان نيز به احتمال قوی از اين توافق . آمريکا و تضمين امنيت ايران را نيز در بر بگيرند
 .بزرگ حمايت خواهند کرد

 
. مکن است چنين طرحی را از همان ابتدا غيرعملی بدانندای م با توجه به جّو پرتنش موجود در روابط ميان ايران و آمريکا، عده

تا زمانی که تهران در برابر يک . اما مشکل اينجا است که هيچ طرح نيمبندی تاکنون در رابطه با ايران کارآيی نداشته است
آگاه نشوند، رژيم   ها انتخاب صريح ميان جنگ و صلح قرار نگيرد، و مردم ايران به سود و زيان ناشی از هر يک از اين انتخاب

 .اسالمی در تغيير رفتار خود مقاومت خواهد کرد
 

اگر تهران .  سال گذشته بين تهران و واشنگتن برقرار بوده است ديگر قابل ادامه نيست٢٧وضعيت نه جنگ و نه صلحی که طی 
 اختالفات خود با ايران را با استفاده از روابط خود را از راه ديپلماتيک و به موقع با واشنگتن بهبود نبخشد، آمريکا به ناچار

در چنين حالتی، نيروی نظامی نه فقط عليه رژيم بلکه عليه مردم ايران نيز به کار خواهد . نيروی نظامی حل و فصل خواهد کرد
 .رفت

 
يک با آمريکا به دموکراسی اين نکته نيز بايد مد نظر منتقدان قرار گيرد که هيچ ملتی تاکنون نتوانسته است در غياب روابط ديپلمات

های دموکراتيک به دنبال ساختن  های ديکتاتور، از آنجا که بيشتر نگران امنيت خود هستند، بيش از دولت دست يابد، و اينکه دولت
کا تجربه کشورهای آمريکای التين، آسيا، آفريقا و اروپای شرقی حاکی از اين است که داشتن روابط ديپلماتيک با آمري. اند بمب

 .يک شرط الزم، هرچند ناکافی، برای گذار به شرايط دموکراتيک است
 

ای  آمريکا و اسراييل به هدف متوقف کردن برنامه هسته: کند توافق بزرگ تنها آلترناتيو عملی است، و منافع همه را تأمين می
جهان نيز به . يابند به انتخابات آزاد دست میکند؛ و مردم ايران  کنند؛ رژيم اسالمی امنيت خود را تضمين می ايران دست پيدا می

به عالوه، عادی سازی روابط آمريکا و ايران اين دو کشور را بار ديگر به شرکايی در . صلح و ثبات اقتصادی دست خواهد يافت
 .عرصه صلح و توسعه اقتصادی منطقه بدل خواهد ساخت
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