
 

 

   مشي اوباما در قبال ايران خط

  هوشنگ اميراحمدي

نام هوشنگ امير احمدی با موضوع روابط ایران و آمریکا گره خورده است و درحالی که بسياری او را نفوذی آمریکـا                      
برای ایــران              دانند، وی خود را عنصری و طن     و دالل رابطه ایران و آمریکا می       دوست و متمایل به خـدمت و اثرگــذاری 

تـر رابطـه یــا عـدم رابطــه ایــران و ایــاالت متحــده               تـر و شــفاف    با همه این احـوال، در زمينــه بررسـی دقيـق               . داند می
ساقط دانسـت و بـا توجـه بـه ارتبــاط نزدیــک وی بـا برخــی سياسـتمداران                                نمی توان اميراحمـدی را از حــيز انتفــاع 

هـای بيــن دوکشـور جمهـوری اســالمی و ایـاالت متحــده را از دریچـه نگــاه                   هـا و رهيافـت      آمریکایی، بایستی تئوری  
 . هوشنگ اميراحمدی نيز مورد امعان نظر و توجه قرار داد

شـود     منتشر می » تابناک«ای است که به درخواست اميراحمدی در سایت                آید، مقاله    از همين رو آنجه در پی می         
ـ مورد قبـول گرداننــدگان       ای و تخاصم ایران و آمریکا         ـ به ويژه درباره انرژی هسته          و هر چند برخی فرازهای مهم آن        

سایت نبوده و با خط مشی تبيين شده از جانب رهبری انقالب همخوانی نـدارد، امــا بــه دليـل تضـارب آرا و اطــالع                        
بـدیهی اســت کـه هــر نـوع انتقــاد و       . شود پيرایه غرب از ایران، این مقاله منتشر می      های بی خوانندگان از خواسته  

 .تر و برای عموم، مفيدتر باشد ای می تواند رهگشای مباحث علمی ظریف چالش نوشتاری سازنده
 
  روابط اياالت متحده و ايران  براي بهکرد مشي پيشنهادي به اوباما  خط

 مقاله رسمي شوراي آمريکاييان و ايرانيان
 

 خالصه 
و تهديــد   » تنبيـه و تشــويق   «پيگيري مستمر ديپلماسي فشار مبتني بر روش          

تمام گزينه همچنان حفـظ         «ـ اعالم اينکه        مداوم به اقدام نظامي در قبال ايران       
سـازي رفتــار ايـران در           يعـني دگرگـون      ـ به تحقق اهداف اعالم شـده       »اند شده

، مخالفت با صـلح      »تروريسم«سازي اورانيوم، پشتيباني از           چون غني     مواردي
هاي نادرســت در بــاره        انگاره.  است    خاورميانه و رعايت حقوق بشر نيانجاميده        

ايران، فقدان شناخت کامل از جمهوري اسالمي و نداشتن تعريفي روشـن از                    
ها  مشي در اين خط   . مسائل بين دو حکومت ويژگي اصلي اين رويکردها است            

نـه   «به اين نکته نيز توجه نشده است که وضعيت حاکم کنوني يعــني حالـت                       
با ايــران دشـمني مـي             » جنگ نه صلح    کنــد بهــترين گزينـه      تا وقتي کــه آمريکــا 

 . جمهوري اسالمي در روابط با اياالت متحده است
 

انــد رابطــه     ها، رسـمي يـا پيشـنهادي، نتوانسـته               مشي  خيلي مهمتر، اين خط     
آلــي بيــن ايــران و آمريکــا ترســيم کننــد کــه آمريکــا بايــد بخواهــد در پايــان                ايــده 

آيا آمريکا بايـد      . مذاکرات موفقيت آميزش روي مسائل خود با ايران حاصل گردد              
از اينکه مسائل في مابين را در جهت رضايت کامـل خــود حــل کـرده خوشــنود                 
کا بــراي رهـبري                          باشد در حاليکه، مثال، ايران در همان حال با رقباي آينده آمري

منطقــه و جهــان، نظــير روســيه و چيــن، پيمانهــاي راهــبردي بســته اســت؟ آيــا ايــران يعنــوان يکــي از بزرگــترين و                   
قديميترين کشورها در منطقه، و بعنوان کشـوري کــه در وســط مهمــترين منطقــه انــرژي دار دنيــا نشسـته اسـت،                            

هـا و     يعني درياي مازندران و خليج فارس، براي آمريکا اهميت راهبردي دارد؟ آيــا ايــران بــه عنـوان کشــور اســتعداد                          
فرهنگ، قطب عظيم منطقه اي، دارنده ذخائر عظيم نفت و گاز، و بعنوان يک بــازار بــزرگ هيــچ ارزش راهـبردي اي                       

 . ها بي توجه هستند هاي موجود به اين واقعيت براي آمريکا دارد؟ متاسفانه، خطمشي
 

خواهـد کـه از ايــران يــک شــريک           روابـط خــويش بـا ايــران اســت و مــي         اگر اياالت متحده به طور جدي در پي بهکـرد          
ايــن تغيــير پـارادايم بايــد     . دهـد  »  تغيير پارادايم  «مشي خود در قبال ايران      راهبردي بسازد، بايد در مورد نگرش و خط        

تـري از قـدرت      هاي معقول    بازتاب يابد و فرض   جمهور باراک حسين اوباما    نگر رئيس  آور و آينده   طي يک سخنراني پيام      
 از معضـالت روابــط دو کشــور بــه       هاي تهران و تعريفــي همپــذير   ها و تمايل  و مقاصد ايران، شناخت بهتري از نگراني        

در »  نه جنگ نه صــلح  «ساله و فلج کننده حالت       بن بست ده    اين تغيير پارادايم بايد با درهم شکستن          . دست دهد 
شخص بــراي يـک ايـران ايــده آل آمريکــا آغــاز شــود                                ايــن اقــدام بخشــي از     . اين روابط و بدسـت دادن يــک تعريــف م

به جلــو اســت کـه بايــد مشــکل وضــع موجـود و نبـود يــک نگــرش روشــن را حــل کـرده و شــامل                           » پيشروي بزرگ  «
 . مند کمک مادي هم بشود هاي تشويقي جسورانه و هدف برنامه

 
است و از همين منظر بـا ايـران            » رژيمي عادي «و داراي   » کشوري عادي «اعالم اين که ايران از نظر اياالت متحده          
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همچنيـن ايــاالت متحـده بايـد بپــذيرد کـه،            . مشخصي است که اياالت متحده بايد بپردازد      »  بهاي«رفتار خواهد شد  
مشي تحديد نفوذ و توسـل بــه نـيروي نظـامي، ايــران قـوي مسـاوي ايــران خطرنــاک                               برخالف استدالل اصحاب خط      

مشــي خــود     ايران را نيز دخالت دهد و خط          » تروريسم«امريکا بايد در تعريف معضالت بين دو کشور به ويژه               . نيست
تري تدوين کند که منافع متقابل و ذينفعان اصــلي را هــم                     اي فراخ    را به صورت تعاملي و در چارچوب رهيافت منطقه              

متحده در قبــال ايـران بايـد بتوانــد ايـران را بعنــوان يـک شــريک راهـبردي در آينـده                           مشي جديد اياالت        خط. برگيرد  در
تنها چنين سياستي بــراي دولــت       . تجسم کند نه اينکه از آن بخواهد يک کشور خوبرفتار و يا دست نشانده بسازد                   

 . ايران قابل قبول و براي مردم ايران جذاب خواهد بود
 

»   بهـايي  «و پرهـيز از تخريــب آن نــيز          =) OICسـکا (پشتيباني از موضع اتحاديه عرب و سازمان کنفــرانس اسـالمي            
سـازمان ملـل را         ٣٣٨و  ٢۴٢هـاي    دولــتي مبتـني بــر قطعنامـه        دو ها راهکار اين سازمان. است که ايران بايد بپردازد

اهللا را از      همچنيـن بــه شـرط آن کــه ايــاالت متحـده حمـاس و حــزب                 . انــد  براي مناقشه اسرائيل ـ فلســطين پذيرفتـه          
کارگيري خشـونت عليـه اســرائيل           که در اين صورت آنها بايد دست از به          (خارج کند   » تروريست«هاي   فهرست گروه 

در مـورد    . ايــران هــم پشــتيباني نظـامي از آنهـا را متوقـف نمايــد و بــه پشـتيباني غيرنظـامي بســنده کنــد                     ) بردارند
سـازي      اي در مقاصـد غيرنظـامي، غـني           اي نيز ايران بايد، با حفظ حق استفاده از فناوري هسته               هاي هسته  برنامه

ين اسـت کــه                 آخرين اما نه کـم اهميـت        . کند» متوقف«اي    اورانيوم را به مدت از پيش تعيين شده           تـرين نکتـه هـم ا
سازمان ملـل، انتخابــات داخلــي را بــه                  جمهوري اسالمي بايد، بر پايه الزامات عضويت در اتحاديه بين المجـالس                    و 

 .طرفانه برگزار کند صورت آزاد و بي
 

سب بـراي تشـويق کــردن ايـران بـه شــروع                          يکي از معضالت عمده رابطـه ايــران و آمريکـا پيــدا کــردن يــک روش منا
در واقع، در رابطه ايران و آمريکا يافتن اين روش مشکل زا تر است تــا حــل مسـائلي کــه بيــن                         . وگو بوده است    گفت

شنهاد                           که در پي مي        در صفحاتي  . آنان وجود دارد   آيد، اين مقاله يک مدل واقعبينانه اما تــا حــدي جـاه طلبانـه را پي
در چهارچوب اين مدل آنوقــت سياسـت          . وگو با آمريکا بکند        ميکند که قادر است با موفقيت ايران را تشويق به گفت                 

در . هاي الزم را براي مـذاکرات موفـق روي مســائل مشــخص يکــي بعــد از ديگـري بکـار بگيرنـد                    گزاران ميتوانند ابزار    
بـه چالـش     »  راهــي بــه ناکجاآبـاد    «شروع، اين چهارچوب ديپلماسي فشــار کنونـي و پيشــنهاد شــده را بـه عنــوان                   

راهي به سـوي    «طي مقاله، ديپلماسي     . را مردود ميشمرد  »  راهي به دوزخ  «ميکشد و رهيافت نظامي به عنوان      
ارائه شده است که مبتني برنگرش و شناخت متفاوتي از ايران است و براسـاس شـفافيت کامــل و درگيـر                              » صلح

 .کردن همزمان دولت و ملت ايران پايه ريزي شده است
 

) در اينجـا يعــني رابطـه بهــتر        (در ادامه بحث خود، مقاله اجزاي اين ديپلماسي را به عنوان راهـي بـه ســوي صــلح                      
هبردي و کنـار گذاشــتن گزينـه                       تبيين مي  نـه جنــگ نــه    «کند و اين کار را با تصوير کردن ايران بعنـوان يـک شــريک را

هـاي اصــلي       در بخشهاي بعدي، ايــن نوشـتار مولفــه         . که در حال حاضر مورد عالقه ايران است آغاز مينمايد                  » صلح
اي در  را ارائــه ميدهــد کــه تکانــه  » پيشــروي بــزرگ «اي  منطقــه-يــک خطمشــي دو جانبــه رفــت و برگشــتي و تمــام      

» عــادي«وگـو و روابـط بهــتر و حــتي       کنــد کـه زمــان گفــت   آورد و ايران را متقاعد مي      مناقشه بين دو کشور پديد مي    
گر                «،  » متقابل    حرکت به سوي رواداري     «ها عبارتند از         اين مولفه . رسيده است   فرا ايراد سخنراني پيام آور و آينـده ن

ترين مايه اميدواري را براي رفـع اختالفــات         به باور نگارنده اين رهيافت بيش      . »نقشه راه جسورانه  «و » توسط اوباما  
ايــن . ايران و اياالت متحده از طريق ديپلماتيک در بر دارد و ميتواند از ايران براي آمريکا يک شــريک راهـبردي بســازد                        

پـاداش   «خطمشي مورد قبول همه ذينفعان در رابطه خواهند بود چونکه رهيافتي تعاملي است و سهم مهمي از                    
 .کند را نصيب تمام آنان مي» صلح

 
 آورد دگرگوني حسن نيت به بار مي

اما در حال     . رئيس جمهور باراک اوباما است        » تغيير«ترين فرصت براي فراخوان        ايران دشوارترين چالش و نويدبخش         
جانبـه و چندجانبـه          رويکردهـاي يـک   . ناپـذير مانـده اسـت           حاضر همستيزي سياسي اياالت متحده و ايــران فـروکش              

شـود رئيـس جمهــور اوبامـا در            بيــني مـي    پيــش. موجود در قبال ايران براي پرداختن به چالش ايران کارساز نيستند                
گرايانــه   مشي اياالت متحده در قبال ايران تغييراتي ايجاد کند و بسياري اميدوارند اين تغييرات گشايشـي واقـع                                 خط

 به شتاب در پـي           هاي گوناگون و کارشناسان متعدد       هواداران جبهه  . براي به ميدان آوردن جمهوري اسالمي باشد         
شار، و          ) ١: (توان به دو گروه تقسيم کرد       آنان را در کل مي     . تجويز راهکارهاي خود هستند       (هواداران ديپلماسي ف

: هـاي پيشـنهادي عبـارت انـد از           مشــي نقص مشترک اين خط  . اي از اعمال زور و ديپلماسي فشار           آميزه  مبلغان) ٢
يران، و در پيـش گرفتـن                 هـاي   ناتواني آنها در ارائه تصــويري از ايـران ايـده آل آينـده، نادرســتي فــرض                   شـان در بــاره ا

 . مشي  رهيافت يکسويه در تدوين خط
 

از ديد ايران، رئيس جمهور شدن اوبامـا              . برقرار است » صبر و انتظار    «آفرين    در عين حال، در ايران نيز حالت اضطراب            
داده است بـه معنـاي           اگر وعده تغيير که رئيس جمهور اوباما سر          . هايي  براي روابط ايران هم خطراتي دارد هم نويد            

کان بهبـود روابـط بيــن دو کشـور                            مشي جديدي در راستايي مثبت و واقع           خط گرايانه در قبال ايران باشد، آن گـاه ام
نه نگراني رهبران جمهوري اسالمي اين اسـت کـه، بــا افـزايش گـزاف انتظـارات در مـورد                               وجود خواهد داشت؛ وگر       

رهبران ايران همچنين نگران آن هستند که آقاي اوباما نتوانـد درک                 . تري پيدا کند       شدت بيش     گشايش، همستيزي   
 بنيادي بين تهــران و       اندک ريشه ندارد، بلکه ناشي از اختالفاتي             » معضالتي«کند که همستيزي دو کشور فقط در       

البته رهــبران ايــران در حـال حاضـر      . ها پرداخت   توان به آن   مشي نمي  خط  واشنگتن هم هست که با تغيير تاکتيکي       
آيــد کـه فکـر کننــد آقــاي اوبامـا در پــي اجــراي                 نمي    اند و بدشان    به دقت به تمامي سخنان واشنگتن گوش سپرده           

هــا حــاکي از آن اســت کــه تهــران بــه تغييــر        تــر در قبــال ايــران اســت و تمــام نشــانه     گرايانــه رهيــافتي جديــد و واقــع  
 . دهد مشي اياالت متحده واکنش مثبت نشان مي خط» راهبردي«

 
ام صرف بررسي روابط اياالت متحده و ايران و          بيست سال از سي و پنج سالي را که در اياالت متحده زندگي کرده              

شـوراي   .  شــده اســت   وجوي فعاالنه براي رسيدن بــه راهـي بــراي حـل و فصـل محترمانــه ايـن همســتيزي                    جست



اسـت بــه افـزايش روابـط         ١٩٩١گــذاري شــده در سـال       که سازماني غير انتفاعي و پايه        ) AIC(آمريکائيان و ايرانيان   
صـلح و حــل     «هـاي هـوادار       ما همراه با ديگر سازمان      . هاي بزرگي کرده است      مثبت بين اياالت متحده و ايران کمک          

ياالت         . ايــم هاي تدوين نقشه راه که انجام پذير باشد دست و پنجه نـرم کـرده                  با چالش » اختالف دو دولـت ايــران و ا
،  بـا اســتفاده از مرخصــي پژوهشــي دانشـگاهم         ٢٠٠٨در سـال    . انــد هـايي برداشــته    متحده نيز افتان و خيزان گــام      

تـر    هـاي عميـق    ، پنج بار به ايران سفر کردم و جمعا بيش از چهار ماه در ايران وقـت گذاشـتم تـا بلکـه ســرنخ                      راتگرز
بـا مقامـات حکومـتي، روســاي          .  را پيـدا کنــم        ميلي دو کشور براي حل اين همسـتيزي فزاينـده                علت ناتواني يا بي   

هـاي جامعـه مـدني و           هاي معارض اما وفادار به نظام، ائتـالف              ها و مقامات مذهبي و همچنين رهبران گروه            شرکت
 .شهروندان عادي صحبت کردم

 
»  مشي اوباما در قبال ايـران      خط«هايم را در اين مقاله رسمي شوراي روابط ايران و آمريکا که حاوي پيشنهاد                       يافته

اين پيشنهاد، در صورت پذيرشش از سوي دولت جديد اياالت متحـده، ماهيـت روابـط ايـاالت                          . کنم  است عرضه مي  
هـاي ايــاالت     مشــي  اي خـط    مقاله برآن است که بنيانهــاي مفهومـي و رويــه          . متحده و ايران را بهبود خواهد بخشيد         

ند، زيــرا بــر مفروضـاتي ناکامــل و شــناختي محـدود از نگرانــي                            هـا، قــدرت، مقاصــد و       متحده در قبال ايـران ايـراد دار
اگـر دولـت اوبامـا در پــي تغييـر         . هاي جمهوري اسالمي براي ايجاد روابط عــادي بـا ايــاالت متحـده اتکــا دارنــد                گزينه

توانـد بـردارد         ايران و برقراري دوباره همکــاري بيــن دوکشـور باشــد، اساسـي تـرين گـامي کـه مــي                      » بدرفتاريهاي«
اين پارادايم بايد طي يک فراينـد            . در قبال ايران است    » پارادايم جديد سياستگذاري      «تصحيح اين مفروضات و تدوين         

 . که دربرگيرنده ايران و ساير ذينفعان روابط ايران و آمريکا باشد شکل گيرد»  تعاملي«  سياستگذاري
 

جهـاني دارنـد و قابــل      -اي استدالل اصلي مقاله اين است که تمام مسائل بين اياالت متحده و ايران ماهيت منطقه             
. هاي مشترک همکاري سازنده را فراهم آورد       توان به اين مسائل شکلي داد که زمينه        مذاکره هستند؛ از اينرو مي     

غــني ســازي اورانيـوم، توقـف پشــتيباني          » تعليق«هاي اياالت متحده براي          بنابراين اگر ايران از توجه به درخواست          
خاورميانــه و بهکــرد وضــعيت حقــوق بشــر ســرباز      » صـلح  «نظامي از حماس و حزب اهللا، پايان دادن به مخالفـت بـا               

تر در نگراني از قصــد        مخالفت جمهوري اسالمي بيش     . انگاشتن اين موارد نيست     » مذاکره ناپذير   «زند به خاطر       مي
هاي مسلط در ايـاالت متحـده در قبــال قــدرت و مقاصـد                    اياالت متحده در آسيب زدن به رژيم ايران، بيزاري از ديدگاه                 

 . ها و عاليق ايران ريشه دارد توجهي اياالت متحده به نگراني ايران و ناراحتي از بي
تر اين است که رهبران جمهوري اسالمي بر اين باورند که اياالت متحده عزم خود را جزم کرده اســت تـا                          نکته مهم 

به     . به جاي آن بــر سـر کــار آورد         » اي  دست نشانده   «ديني    حکومت ديني ايران را سرنگون کند و حکومت غير            آنــان 
سـازي و فلــج کــردن نظــام      هاي فراوان آمريکا جهت سرنگوني، محــدود      ، تالش  »رژيم تغيير«مشي  عنوان شاهد خط  

رهبران ايران همچنين معتقدند اگر هم امکان تغيير اين قصـد آمريکــا در مــورد                       . نهند  جمهوري اسالمي انگشت مي    
. توانند قابليت اياالت متحده براي تغيير رژيم ايــران را بـه حـداقل برســانند                     جمهوري اسالمي را نداشته باشند، مي        

تري بـراي ايــاالت     شديد يا روابط عادي فرصت بيش       همستيزي» نه جنگ نه صلح  «به نظر آنان در مقايسه با حالت         
 ٣٠هاي    راز تالش  ).  شديد   تر از همستيزي     البته روابط عادي کم   (شان را سرنگون کند       کند تا رژيم     متحده فراهم مي   

زدايــي تهــران نيــز  مشي تنش  يا همان خط   » نه جنگ نه صلح   « ساله جمهوري اسالمي براي حفظ وضعيت موجود             
 . در همين است

 
جود                    بنابراين، گام آغازين اياالت متحده براي بهکرد         نـه جنــگ نــه   « روابط نيز بايد پايان دادن به حاکميـت وضـعيت مو

به شـعار       » ها روي ميز اســت   همه گزينه«آمريکا بايد شعار   . باشد« صلح  هـا روي مـيز اســت جــز        همـه گزينــه  «را 
مشي خود ايجاد کنــد تنهــا دو راه بـراي     اگر اياالت متحده اين دگرگوني کليدي را در خط» .وضعيت نه جنگ نه صلح 

آيد که     روشن است که جمهوري اسالمي از پس آن برنمي           . »  تشديد تخاصم  «  روابط يا        بهکرد: ماند  ايران باقي مي  
ين همــه مـي         . زنــد   با اياالت متحده را تشديد کند و براي پرهيز از آن به هر کـاري دسـت مـي                           همستيزي تـوان     بـا ا

.  روابط هم مقاومت کند مگر آن که متقاعد يا وادار به پذيرش اين گزينه شود                          بيني کرد که ايران در برابر بهکرد          پيش
مشي جديد اياالت متحده ميسر است به شرط آن که اياالت متحده براي پرداخــت                        يابي به اين نتيجه در خط         دست

يد         ) راهبردي و مادي  (کيفيت و کميت پيشنهاد     .  روابط با ايران آمادگي داشته باشد             بهکرد» بهاي« اياالت متحده با
 داشته باشد که جمهوري اسالمي به علت منافع خويش يــا هـراس از شــهروندان خسـته از جنـگ               آن قدر گيرايي   

نتوانــد از آن    --اي فزاينــده از انــزواي بيــش از پيـش کشورشــان ناراحــت هســتند             شـهرونداني کـه بــه گونــه       --خود 
 .  سرباززند

هـاي ايــران بعنـوان يــک شــريک راهـبردي           بازنگري کامل در نگرش خود نسبت به قدرت، مقاصــد، عاليــق و ظرفيــت          
 اســالمي     اش بــا جمهمـوري       فزاينــده    باشد که اياالت متحده بايد بابـت رفـع همسـتيزي                « بهايي  «بايست جزو     مي

يا شــناخت مشــترکي از                           . بپردازد « مشــکالت  «اياالت متحده و ايران در گام نخست بايد بــراي رسـيدن بــه تعريــف 
هستند يا بــه قـول    » تروريست«براي مثال آيا حماس و حزب اهللا به گفته اياالت متحده           . شان همکاري کنند    متقابل
تر، ايــاالت متحـده     از اين مهم  . تر الزم است  گرايانه تر و واقع ؟ روشن است که تعريفي ظريف      »  آزادي  رزمندگان«ايران 

مشــي خــود  را از خـط    « تغيير رژيم   «مخالفت کند، ديدگاه    » ايران قوي برابر است با ايران خطرناک    «بايد با استدالل    
سـخنراني پيـام آور و آينــده        «. اي ايران را به رسميت بشناسد و تـرويج کنـد           در قبال ايران حذف کند و نقش منطقه      

 .  مشي تغيير رژيم برطرف کند و خشم ايران از اياالت متحده را فرونشاند تواند نگراني ايران را از خط مي» نگر اوباما
 

  پـذيرش راهکـار    : بـپردازد کـه عبــارت اســت از       »  بهـايي  «ايران نيز براي رسيدن به روابط بهتر بــا ايــاالت متحــده بايـد            
در راســتاي مواضــع    (سـازمان ملـل          ٣٣٨و   ٢۴٢هاي    فلسطين بر اساس قطعنامه     -دولتي براي مناقشه اسرائيل      دو

، متوقف کردن پشتيباني نظامي از حماس و حزب اهللا به شـرط آن کـه                 )سازمان کنفرانس اسالمي و اتحاديه عرب     
عا دسـت از خشـونت عليـه اســرائيل بردارنــد                   (ها نزند    را به آن  »   برچسب تروريسم  «اياالت متحده نيز       ، )اگر آنهـا واق

گــيري آن و رعايــت اصــل برگـزاري         سازي اورانيوم به مدتي محدود همراه با حفظ حق ايران بــراي ازســر            تعليق غني 
کنــد و تمــام احتمــاالت    » خريــداري «هاي مشروط صلح را      تواند با اين سازش   ايران مي . انتخابات»  طرفانه آزاد و بي  «

ساير ذينفعان روابط ايران و اياالت متحــده نيـز          .  خود را از بين ببرد     ديپلماسي فشار يا توسل به نيروي نظامي عليه        
 . کند هاي اصلي آنان را هم برآورده مي بايد از اين معادله صلح پشتيباني کنند زيرا مالحظات و خواست



 
 به سوي پارادايم جديد

I .برد ديپلماسي فشار ره به جايي نمي 
چالش ايــران کارســاز                       رويکردهاي يک جانبه و چندجانبه مبتني بر ديپلماسي فشار در قبال ايران براي پــرداختن بــه 

شود که رئيس جمهور اوباما تغييراتي ايجاد کند و بسياري اميدوارند که اين تغيــيرات بـراي                               بيني مي   پيش. نيستند
 در دانشــگاهها و موسســات     هــاي گونــاگون و کارشناســان متعــدد       هــواداران جبهــه . ايجــاد گشــايش کــافي باشــند    

تـوان بــه دو گــروه تقســيم        آنان را در کـل مـي     . ها مشغول به تجويز راهکار هستند         انديشه پرور و نيز اصحاب رسانه    
اي از توسل به نــيروي نظــامي و          هواداران آميزه )٢(، و   )در معناي غير تعاملي   (هواداران ديپلماسي فشار     ) ١: (کرد

هـا معتقـد هســتند کـه         اکثريـت اعضــاي ايــن گــروه   ). يعني ابتــدا حملــه و سـپس مــذاکره کـردن       (ديپلماسي فشار   
آنــان اعتقــادي بـه اهميــت شـفافييت و نقــش             . انجام پــذيرد » مخفي«ديپلماسي با جمهوري اسالمي بايد عمدتا            

 . مردم ندارند
 

تحـريم شــديد و      : دهنـد   هـاي متفــاوتي ارايــه مــي       اعضاي گروه نخست، يعني رهيافــت ديپلماســي فشــار، توصـيه           
هـاي مـوردي، رهيافــت        هاي کالن، توافق    هاي مناسب، توافق    وگوي مستقيم و بدون شرط، تشويق        هدفمند، گفت 
سازي   اند به غني     جمعي از کارشناسان اين گروه که مجددا سربرآورده           . اي از اين موارد      اي، يا آميزه       يکپارچه منطقه  

در قبـال ايــن مسـئله در پيـش        »  مولـد  «دهند و بر اين اميد هستند که اياالت متحده رهيافتي  اورانيوم محوريت مي 
جنــاح ديگــري از    . سازي ايران پديرفته شــود      براي برنامه غني  « کنسرسيوم  «کنند که طرح ايجاد         گيرد و توصيه مي     

گرايي طالبان و القاعده در افغانستان، پاکستان، عراق و جاهاي ديگر آغاز                اين گروه معتقدند بايد از نبرد عليه افراط      
 . هاي مشترکي دارند ها منافع و مسئوليت کرد زيرا معتقدند ايران و اياالت متحده در اين زمينه

جنــاح ســتيزه گــرا معتقـد       . بندي رفتن به سراغ ايران با هـم اختــالف دارنـد           هواداران ديپلماسي فشار در مورد زمان          
اين گروه خواستار آن اسـت         . زيرا ايران به سرعت در حال ساختن بمب اتمي است             » نبايد وقت را تلف کرد     «است  

هـاي هـوادار      امــا بســياري از ليــبرال   . ، جلوي ايران گرفته شود       »حمالت موضعي دقيق    «که به هر وسيله، از جمله          
همکاري جهاني نيز معتقدند هم اکنون بايد صحبت با ايران را آغاز کرد زيرا ممکن است وقوع رخدادهاي پيشبيني                         

توان با ايران بـه شـکلي بـاب صــحبت را بــاز        طبق استدالل اين گروه مي. هاي آتي کار را دشوارتر کند نشده در ماه 
حتي به نظــر برخـي بهتـر     . نژاد تمام نشود   کرد که در دوران مبارزات انتخاباتي بيش از اندازه به نفع محمود احمدي               

است گشودن باب صحبت با ايران طي دوران انتخابات آتي رياست جمهوري صورت گيرد، زماني که بهکرد روابط با                            
 . آمريکا موضوع روز است

 
 ٢٠٠٩اما بعضي ديگر برآنند که دولت اوباما بايد منتظر بمانــد تـا نتيجـه انتخابــات رياسـت جمهــوري ايــران در ژوئـن                         

دوسـت ندارنــد پــاداش زودتــر از موعـدي نصــيب رئيــس جمهــور                  » صـبر و انتظـار      «هواداران رهيافــت    . مشخص شود  
بينــي   پيــش. کنند که نتيجه انتخابات آينده به هيچ وجـه مشـخص نيسـت                 محمود احمدي نژاد شود و استدالل مي       

دليل برخي ديگـر هــم بـراي ايـن کــه              . شود احمدي نژاد براي انتخاب مجدد نبرد سختي در پيش داشته باشد                  مي
رود و بــا   دولت اوباما نبايد در ارتباط گرفتن با ايران شتاب کند اين است که اوضاع اقتصادي ايران رو به وخامــت مــي                        

يران تشــديد مـي                                        بدتر و انـزواي مــالي ا شديد درآمــدهاي نفــتي وضـعيت اقتصـادي  طبـق   . شـود    توجه به کاهش 
ايــن انتظــار بــرآورده     . شـود   تـر تســليم مــي   بيني اين گروه، با تشديد معضــالت مـالي و اقتصـادي، ايــران آســان          پيش

هاي نفتي ندارد، و ثانيا، ايران ضعيف تمايــل               اوال اقتصاد ايران وابستگي چندان زيادي به درآمد           : نخواهد شد چونکه  
هرچه ايران قويتر باشد به همان اندازه آمــادگي بيشــتري بــراي رويـارو                   . کمتري خواهد داشت با امريکا مذاکره کند            

 . شدن با آمريکا را خواهد داشت
 

روي  وگـوي رودر    توصــيه برخـي گفــت  . اين کارشناسان در مورد طرف صحبت در ايران يا نقطه آغاز هم اختالف دارنـد              
کشور است، درحالي که بعضي ديگر هم تبادل سردي زدا ميان نمايندگان مجلس، مقامات تراز                            رهبران بلندپايه دو   

در مورد اين که باب صــحبت بـا چــه شخصــي در ايــران             . دهند  پايين يا شهروندان عادي را جهت آغاز کار ترجيح مي          
اي يـا رئيـس     اهللا علــي خامنــه  آيا اياالت متحده بايد بـه ســراغ رهــبر نظــام آيــت       . گشوده شود نيز اختالف وجود دارد      

نژاد برود؟ اختالف نظر ديگري که بين کارشناسان وجود دارد در مورد حضور مستقيم رئيــس جمهـور                     جمهور احمدي
کننـد تــا بلکــه رهبـر          برخي با حضور مستقيم وي مخالفند و بعضي هم آن را تشويق مـي                    . اوباما در مذاکرات است   

تصادفا، مگر اينکه رئيس جمهــور اوبامـا يـک موضـع شخصــي                . ايران نيز به حضور مستقيم در مذاکرات ترغيب شود            
 .اي وارد ميدان نخواهد شد مورد پسند بگيرد، آقاي خامنه

 
پيشنهاد اين اســت کـه، جهــت ممانعــت از دســتيابي             . اند  دمکراتها نيز در برنامه حزب رويکرد خود را پيشنهاد کرده               

هاي سخت گيرانه تر و ديپلماسي فعال، مستقيم و بر پايـه اصـول در                تحريم«ايران به سالحهاي اتمي، آغاز کار با      
دريافــت »  هـاي مهمـي    مشــوق «هـاي خـود     مشــي ايران در صورت تغيير خــط   . باشد» شرط سطوح باال و بدون پيش   

جانبـه و     هـاي يـک      و تحـريم  » فشار را به تدريج افــزايش خواهنـد داد           «     گرنه اياالت متحده و متحدانش           خواهد کرد؛ و   
البته . حفظ شده است    » هاي درون چنته     تمام گزينه  «در برنامه حزب       . تري را در پيش خواهند گرفت          جانبه قوي   چند

اش نيـز      مولفه بارز رويکرد سياسـتگذاري جــورج بــوش در دوران رياســت جمهـوري              » ها  تمام گزينه  «دار    اصل مسئله  
هاي شکست خورده دولت پيشـين را در پيــش گــيرد کـه بـر                     مشي  نگراني تهران اين است که آقاي اوباما خط           . بود

 . کشد خط بطالن مي»  تغيير«فراخوان وي براي 
 

معضل عدم پيشرفت در روابــط ايـاالت متحـده و ايـران تـا                ) ١: (اين رويکردها از چندين جنبه مهم دچار خطا هستند              
ايــران در صــورتي   ) ٢(هاي نادرست اياالت متحده در گذشته و حال اســت،            مشي حد زيادي ناشي از مجموعه خط      

کنــد کــه همــراه بــا پيشـنهاد مــذاکره         توجــه مـي  « تشويق و تنبيه    « مشي محکم و به خوبي طراحي شده         به خط  
مشــکالت اقتصـادي و قيمــت رو بــه کـاهش نفــت در نهايـت ايــران را بــه زانــو در                ) ٣(مستقيم و بدون شرط باشــد،    

اش ســاختگي اسـت و فقـط           انقالبي نيست و بنابراين آمريکاســتيزي         ١٩٨٠ايران ديگر به شدت دهه       ) ۴(آورد،    مي
تا                    ) ۵(براي مصرف داخلي طراحي شده است، و             حـدي بــا تعريـف        تعريف ايران از مسائل بين دو کشور دست کـم 



 . اياالت متحده يکسان است
 

رهبر قدرت صدور مجـوز را در اختيــار             ) ١: (در اين رويکردها همچنين به چند واقعيت کليدي بي توجهي شده است              
جهـاني دارد و بايـد         -اي  مسائل روابط ايران و اياالت متحده ماهيت منطقه            ) ٢(دارد و رئيس جمهور اقتدار مذاکره را،             

) ۴(،    مذاکرات بين ايران و اياالت متحده بايد حالت تعاملي داشته باشد و الغير                     ) ٣(از همان منظر به آن نگريست،         
شتن بــا                                    استدالل اصلي تهران در تن ندادن به روابط عادي با اياالت متحده اين اعتقــاد عميــق اســت کـه رابطـه دا

ايــران در  ) ۵(زند به زيان حکومت و انقالب اسالمي است، و           هاي ايران سرباز مي   واشنگتني که از توجه به نگراني   
مانند تقويت نقش    (پي حفظ انقالب اسالمي و حکومت ديني خود است نه رسيدن به منافع اقتصادي يا راهبردي                        

 ). اش اي منطقه
 

  هـاي ايــاالت    سـازي اورانيـوم در صــدر تمـام نگرانـي                هاي کارشناسان هم اين است که مسئله غني             اساس توصيه 
پـذيرد و ايــن مخالفــت اســاس       رسد که تهران اين فــرض را هــم نمــي      به نظر مي . متحده از رفتارهاي ايران قرار دارد     

هــاي شــوراي امنيــت ســازمان ملــل اســت کــه ايــران را بــه تعليــق         مقاومــت ايــران در برابــر آن دســته از قطعنامــه      
) ١:(هاي اصلي ايــاالت متحـده عبارتنـد از          در عوض تهران معتقد است که نگراني         . خواند مي سازي اورانيوم فرا    غني

) ٣(اهللا، و   پشـتيباني مـادي و معنـوي ايــران از حمـاس و حـزب             ) ٢(مخالفت فعاالنه ايران با فرايند صلح خاورميانـه،          
دو مورد نخست با امنيت اسرائيل رابطه مسـتقيم دارد              . کمبودهاي ايران در زمينه رعايت حقوق بشر و دمکراسي             

شـود کــه از    که اياالت متحده به آن پايبندي کامل دارد و مورد سوم به حکومت ديني و انقالب اسالمي مربوط مـي                       
 . ها دشمني دارد ديد جمهوري اسالمي آمريکا نسبت به آن

 
ين            سـازي اورانيـوم در ايـران نـيز آن اسـت کـه غـني                    از ديد تهران، علت مخالفت اياالت متحده با غـني                 سـازي بـه ا

براي مثال آمريکا نگران است کــه اگـر ايـران اســالمي انقالبــي بـه فنـاوري                  . زند هاي اصلي آمريکا دامن مي        نگراني
دشمن اسرائيل انتقال دهد و همچنيـن از ايــن       » هاي تروريست«اي دست يابد دانش آن را به       ساخت بمب هسته 

به سخن ديگر، اکنـون         . ها براي محافظت از حکومت اسالمي در برابر تهديدهاي موجود خارجي استفاده کند                       بمب
کــرده اســت بــراي تاميـن    » آويــزي دست«سازي را  شکست خورده، اياالت متحده غني» تغيير رژيم«مشي  که خط

بنابراين تعجبي نـدارد کـه از ديـد           . امنيت اسرائيل و از ميان برداشتن شرط اصلي پايندگي درازمدت نظام اسالمي             
 . کند  روابط ايران و اياالت متحده مي  کمک اندکي به بهکرد سازي تنها ايران رفع معضل غني

 
دهنـد؛    ها و تجويزهاي خود را از منظر منافع ارايه مــي         در ضمن کارشناسان مسائل ايران در اياالت متحده تشخيص         

حرف اسـت و بـه هيــچ وجــه                            ها و ديدگاه    شان به نگراني     توجه هاي جمهوري اســالمي و مـردم ايـران فقـط در حــد 
يعني حکومت و مــردم     ( که ايران      ها را ندارند، فرايندي      مشي  اي به استفاده از فرايند تعاملي براي تدوين خط              عالقه
هـا قــرار دارد و بــه نظــر ايــران         ديدگاه ايران در تباين آشکار با ديدگاه آمريکايي             . هم در آن حضور داشته باشند     ) ايران

حکومــت و    ايــاالت متحـده، دشــمني ايـاالت متحـده بـا              »    و امپرياليستي      استکباري«    مشکل روابط دو کشور از رفتار        
. گيرد  اي سرچشمه مي     هاي منطقه   مشي يک بام و دو هوا و درک نادرست آمريکا از واقعيت               انقالب اسالمي، خط  

آميز است و اياالت متحده به علت آن که نگرش                  اياالت متحده نيز اهانت   » تشويق و تنبيه   «مشي    به نظر تهران خط      
اي مشــروع ايــران   مدتي نسبت به ايران ندارد به بازي حاصل صفر در مواجهه با منافع و نقش منطقــه                 راهبردي دراز 

 . دست زده است
 

ها و نتايج مطلوب مورد نظــر جمهــوري      نکته مهم اين است که در رويکردهاي تجويز شده اغلب به شکايات، ديدگاه            
هاي ايران    براي مثال به فهرست بلند باالي نارضايي           . اسالمي در زمينه سازش با اياالت متحده توجه نشده است              

. هـاي ايـاالت متحــده از ايــران تــا حــد زيـادي محوريــت داده شــده اسـت                      از اياالت متحده بي توجهي و به نارضــايي            
دهنـد کــه قـرار       ارايه مـي    جانبه و نامتوازن   هايي يک مشي کنند و خط  کارشناسان از همين رويکرد نامتعادل آغاز مي    

هاي تعليــق    بنابراين تعجبي ندارد که ايران فراخوان       .  ايران و اياالت متحده به کار آيد            کاستن همستيزي  است در فرو 
« اهللا لبنــان، حمـاس فلســطين و شــيعيان عــراق، عـدم مخالفــت بـا               سازي اورانيوم، عدم پشـتيباني از حـزب         غني

 . گيرد  وضعيت رعايت حقوق بشر را ناديده مي خاورميانه و بهبود»  تمهيد صلح
اياالت متحده بــا ايــران مخـالف و معتقـد اســت کـه               »   مشکالت«هاي اصلي اين       جمهوري اسالمي همچنين با پايه     

صل اختالفــات قـرار داد                » ي  دارانه  جانب«جانبه و     نبايد تعاريف و توضيحات يک      ديـدگاه    . اياالت متحده را بناي حـل و ف
هسـتند و از وطـن خــود         »   رزمندگان آزادي بخــش   «اهللا    حماس و حزب  ) ١مشخص جمهوري اسالمي اين است که          

اي در منطقـه ايـران کشــورهاي هندوسـتان،             افزارهـاي هســته      واقعـي جنـگ        دهنـدگان   گسترش) ٢کنند،    دفاع مي  
را امضـا     ) ان پــي تـي   (اي    هـاي هســته     اسرائيل و پاکســتان هســتند کـه هيــچ کــدام پيمــان منـع گسـترش ســالح               

تربرخوردار است،    ايران در مقايسه با کشورهاي دوست اياالت متحده در خاورميانه از دمکراسي بيش              ) ٣اند،   نکرده
سـازمان ملـل مبــني بـر          ٢۴٢مانع اصلي برقراري صلح در خاورميانه اســرائيل اســت کـه از پـذيرش قطعنامـه                       ) ۴و  

در قبــال بــه رســميت شــناخته شــدن توســط اعــراب و برقــراري صــلح        ١٩۶٧بازگشــت بــه مرزهــاي پيــش از ســال   
 .زند سربازمي

 
ترين تاکتيک ايران در قبال روابط ايران و اياالت         نظران از تشخيص مهم  تر آن که کارشناسان و صاحب     سرانجام و مهم

انــد کـه   اين کارشناسان درنيافته    .  »نه جنگ نه صلح   «اند که عبارت است از حفظ وضعيت موجود           متحده عاجز مانده  
 يــا برقــراري روابــط عـادي بـا ايـاالت متحـده از هيــچ                  ايران براي حفظ وضع موجود و جلوگيري از تشــديد همسـتيزي            

بنابراين ايران حاضر است در مورد عراق، افغانستان، قاچاق مواد مخدر                    . کوششي دريغ نکرده است و نخواهد کرد        
خواهـد از ايــن مـذاکرات بــراي        سازي اورانيوم با ايــاالت متحـده مــذاکره کنــد ولـي در حــال حاضـر نمــي         و حتي غني

سالمي شـايد زمــان بهکــرد              . سازي روابط با اياالت متحده استفاده کنـد            عادي  روابـط بــا آمريکــا       بـه نظــر جمهـوري ا
 نرسيده اســت، روابطــي کــه بــه نظـر ايـران معــادل پايـان دادن بــه                   رسيده باشد ولي هنوز زمان روابط عادي فرا          فرا

 . انقالب اسالمي است
 



II .حمالت موضعي دقيق راهي به سوي دوزخ 
رفتارهـاي   «تـوان    نظران با ديپلماسي، خواه تعاملي خـواه قهــري، نمــي          به نظر گروه دومي از کارشناسان و صاحب       

زبــان  « حکومت اسالمي را تغيير داد زيرا رهبران اسالمي ايران به استفاده از زور اعتقاد دارند و فقـط                             »   ناخوشايند
حمـالت موضــعي     « درآمـد تغيـير رژيــم يـا ديپلماسـي فشــار را                      هاي اين گروه پيش     يکي از جناح   . »فهمند  زور را مي  

جنــاح دوم ايـن گــروه نــيز خيــال اعمــال زور بــه صــورت       ). يعني ابتدا حملــه، ســپس مـذاکره      (کند  قلمداد مي »  دقيق
اي  اين جناح به گونه    . نابود شود » اش قدرت فزاينده «پروراند تا رژيم ايران سرنگون و        مي را در سر  » جنگ تمام عيار   «

گــيري  نفـوذ چشــم   »  ابتدا حمله، سپس مذاکره   «رود، اما هواداران روش       نشيني مي  فزاينده در امريکا رو به حاشيه      
اي به من گفـت کــه        شائول مافاز، معاون نخست وزير اسرائيل، در جلسه           . آويو دارند   در واشنگتن، دنياي عرب و تل       

 . طرفدار حمله نظامي به ايران است
 

تواند خسارات سنگيني به ايران وارد کند، ولي هر چقدر هــم کـه بــه درازا بکشــد بعيـد                            حمالت موضعي دقيق مي     
اي يــا نظــامي ايــران را کــه در پهنــه جغرافيــايي گســترده و دشــوارگذر ايــران              هــاي هســته   اســت تمــام زيرســاخت  

حال سـاخت بمــب هسـته                  به. اند نابود کند   پراکنده يران در  شـک ايــن کــار را در        اي بـوده باشـد بـي         عالوه اگر هــم ا
شـود کــه ايـران از پيمــان منــع            همچنين، حمـالت موضـعي دقيــق ســبب مـي           . هايي مخفي انجام داده است        مکان

المللــي انــرژي اتمــي متوقـف کنــد و در        هاي خود را با سازمان بيــن     اي کنار بکشد، تمام همکاري     سالحهاي هسته 
شکي نيست که حمالت دقيق، مخصوصا اگر بدون مجوز سازمان ملل انجام گـيرد،                       . اسرع وقت بمب اتمي بسازد      

المللــي از    اي تبديل شود و حتمـا هــم باعـث افـزايش حمايــت داخلــي و بيــن                      ميتواند به يک در گيري وسيع منطقه        
 . تر بسازد هاي خود را آسان شود تهران بمب شود و سبب مي جمهوري اسالمي مي

»  هـاي نـامنظم      جنــگ«شود که ايران به تدريج به تمام حمالت نظامي با توسل بــه شــگرد                 بيني مي  همچنين پيش
توانـد يــک    حکومت اسالمي بيش از يک ميليون مسلمان وفادار مسلح در اختيار دارد و به آساني مـي                       . پاسخ دهد  

ستند                       ٧۵. ميليون نفر ديگر را بسيج کند      . ميليون نفر جمعيت ايران هم در کل افــرادي ملـي گـرا و وطــن پرسـت ه
به احتمال زياد در داخل ايــران         . تهران از حمايت متحدان شيعي خود در منطقه نيز در برابر مهاجمان برخوردار است              

فعاالن هوادار دموکراسي و حقوق بشر و گروههاي طرفدار آمريکـا نيـز                   . شود  و در تهران حکومت نظامي برقرار مي        
تـوان نســل جــوان را هــم کــه در حــال فاصــله گــرفتن از                  مــي. سرکوب خواهند شد و صدايشان را خفه خواهند کرد            

نامنظم    « فاشيستي براي   -اسالم افراطي بوده است دوباره با استفاده از ايدئولوژي ملي           عليـه مهاجمـان     » جنگ 
 . تحريک و سازماندهي کرد

 
مــورد نخســت   . شـود    دهد نه باعث کودتاي نظامي يا شورش مردم مي                حمالت موضعي دقيق نه رژيم را تغيير مي           

انــد در ميـان نظاميــان بلندپايـه دوسـتاني             که تالشي بيهوده است؛ چرا که آمريکاييها و گروههاي مخالف نتوانسته              
به منظور کودتا صورت گرفت نظاميان را به               ١٩٨٠رژيم پس از اندک تالشهايي که در اوايل دهه                . قابل اعتماد بيابند      

بعالوه، بلندپايگان ارتش ايران نه وجهه چنداني ميان مردم دارند و نه در قياس با همتايـان                            . شدت تحت کنترل دارد     
توان استدالل کرد که در ايران نظاميان قدرت را در                  همچنين مي  . پاکستاني و ترکشان بلندپروازي قابل مالحظه اي           

 !نيازند معيت وزارت اطالعات و امنيت دردست دارند و از کودتا عليه حکومت خودشان بي
 

به       / شورش فراگير مردم عليه حکومت پـس از حمـالت دقيــق ايــاالت متحـده               انــدازه کودتـاي نظامــي      اسـرائيل نـيز 
هاي مخالف خارجي و تبعيدي که هوادار جنگ و تغيير دادن رژيــم هســتند کوچـک و ســازمان                    گروه. نامحتمل است 

هـاي جدايـي        همچنيـن گــروه   . اي برخـوردار نيسـتند         نيافته هستند، در ميان مردم ايران محبوبيتي ندارند و از آينــده               
مخالفان اصـالح   . ضعيف هستند) ها و آذربايجاني ها     در بين کردها، بلوچها، عرب   ( طلب يا خودمختاري خواه قومي      

دولت آمريکا همچنين نبايد روي          . طلب داخلي نيز به حکومت وفادارند و از شورش ضد دولتي حمايت نخواهند کرد                         
ستثناي انـدک شــماري از افــراد،            . قيام مردم ايران عليه رژيم در بحبوحه جنگي که عليه آنهاست حساب کند                     بـه ا

 . مردم ايران از جنگ و انقالب بيزارند و در برابر تهديدات بيروني متحد خواهندشد
 
III .راهي به سوي صلح 

شود، يافتن راهي جديد به سوي صلح           با توجه به آن که راههاي موجود و پيشنهادي به ناکجاآباد يا دوزخ ختم مي             
ايــاالت متحـده در داخـل بــا عميـق تـرين بحــران              ) ١: (است» ضرورتي راهبردي   «و ديپلماسي تعاملي به داليل زير           

اختالفــات بـي ثبـات کننـده منطقـه اي، تروريسـم، گسـترش                     ) ٢(اقتصادي پس از دوران رکود بزرگ مواجه است و             
هـاي عميـق     ايران نيز بــا بحـران   . هاي هسته اي، قاچاق مواد مخدر و فقر اقتصادي همه رو به افزايش است           سالح

امــا . زنــد هـاي اقتصـادي بــه آنهــا دامـن مــي         اقتصادي و سياسـي مواجــه اســت کــه کــاهش قيمـت نفـت و تحــريم          
جود دارد، از جملـه در زمينــه مبـارزه بـا قــدرت گــرفتن دوبـاره طالبــان و                                  فرصت هاي چشمگيري نيز براي همکاري و

وگـو و انتخـاب تاريخـي        قد برافراشتن مجدد روسيه، تمايــل تـازه تهـران بــه گفــت            . القاعده در افغانستان و پاکستان     
داده اســت نيــز  » تغيــير «و » اميــد«نخســتين رئيــس جمهــور آفريقــايي ـــ آمريکــايي در ايــاالت متحــده کــه فراخــوان          

 . اند اي پديد آورده هاي تازه فرصت
 

بحـث رابطـه     . کننـد   در حال حاضر شهروندان هر دو کشور از ارتباط سازنده بين ايران و امريکا به خوبي حمايت مـي                  
در واقـع   . ايران و اياالت متحده همانند گذشته در ايران حالت تابو ندارد و اکنون در حوزه عمومي مطرح شده اســت         

از روابــط بهتــر    --درصدشان و از جمله مقامات حکومت         ٨٠توان گفت که    و به جرات مي   --اکثريت قاطع مردم ايران     
تمايل به يافتن راهکار ديپلماتيک بــراي مناقشــه ايــاالت متحـده و ايـران در ايــاالت              . کنند با اياالت متحده حمايت مي       

سنجي         . اين نکته فقط از تجربه نگارنده ريشه نگرفتـه اســت           . متحده نيز رو به قوت گرفتن است        طبـق چنــدين نظر
حـتي دولــت بـوش نـيز از برخــورد           . ها خواهان حل صلح آميز ايــن مناقشـه هسـتند                 عمومي مهم نيز اکثر آمريکايي       

 . کند نظامي با ايران پرهيز داشت و به اسرائيل اعالم کرده بود که از حمله به ايران حمايت نمي
 

هـا     بايســت مــدت   ماهيت مذاکره پذير مسائل رابطه ايران و اياالت متحده نيز نشانگر آن است که اين مســائل مــي                          
هــاي هســته اي، تروريســم، مناقشــه   بــراي مثــال مســائلي چــون گســترش ســالح   . شــده اســت پيــش حــل مــي



يران                              اسرائيل و کاستي   -فلسطين هاي مربوط به رعايت دموکراسي به هيچ وجــه مختــص روابــط ايـاالت متحــده و ا
بنــابراين مســائل روابـط ايــاالت        . نيست و در روزگار ما مسائلي جهاني هستند که به همکــاري جهـاني نيــاز دارنـد                      

بااين حال مهمترين نکتـه در مـورد           . متحده و ايران را نيز بايد مالحظاتي متقابل و عاملي براي همکاري قلمداد کرد                          
اي خطرنـاک       دهـد و بـه سـوي آينــده          همستيزي فزاينده اياالت متحده و ايران اين است که تن به حل و فصل نمــي                     

با توجه به آن کــه شــوراي امنيـت سـازمان ملـل از ايـران درخواســت کــرده اســت غــني ســازي                . تداوم يافته است  
» نه جنگ نه صــلح     «اورانيوم را به تعليق درآورد و ايران به اين درخواست توجه نکرده است پايداري وضعيت موجود                          

هـاي شــوراي امنيـت عليـه            اي پيش بيني پذير نتيجه منطقي تحريم             در واقع توسل به زور در آينده          . نامحتمل است  
 . ايران است

 
هاي راهبردي در هر دو سو چرا همستيزي فزاينده همچنـان تــداوم دارد؟ بــه                           ها و ضرورت     پس با وجود چنين تمايل      

تا                موضـوعاتي کـه مــي    )١: (توان برشمرد  نظر نگارنده پنج دليل مي     باره شـان مـذاکره کــرد بيــش از حــد و  تـوان در 
اند و اين موضوعات را که به طور بالقوه عامل اتحاد هستند به موضــوعاتي مـذاکره                      سرحد وسواس سياسي شده     
اند و همترسي     هر دو سو به ناديده انگاشتن منافع مشترک گرايش داشته          ) ٢(اند،  ناپذير و تفرقه انگيز تبديل کرده   

ايــاالت متحـده و ايــران اختالفــات        )٣(هـاي همکـاري غافــل بماننــد،          شان سبب شده است تا از تدوين خــط مشــي          
روابــط ايــاالت   ) ۴(واقعي و جدي دارند اما افسانه پردازيها نيز نقش مهمي در وخامت روابـط شــان داشــته اســت،                        

هـاي نادرسـت        متحده و ايران دستخوش بي اعتمادي، سوءظن و اهريمن انگاري متقابل است که اغلــب در فــرض             
جدي                اکثر دولت ) ۵(ها و مقاصد همديگر ريشه دارد، و           راجع به قابليت    هـاي منطقـه تمــايلي بــه حمايــت از ارتبــاط 

 . ايران و اياالت متحده ندارند تا مبادا منافع خودشان خدشه دار شود
 

هم روابط ديپلماتيک     ) ١: (ها دارد که      بي ميلي تهران به عادي سازي روابط با واشنگتن نيز ريشه در اين برداشت                     
نـه   «کامل و هم تشديد همستيزي با اياالت متحده براي حکومت اسالمي زيانبار است اما حفـظ وضـعيت موجــود                                  

اياالت متحده در پي تغيير دادن حکومت اســالمي اسـت              ) ٢(آورد،  بيشترين مايه اميد را فراهم مي      » جنگ نه صلح   
) ٣(توانـد محقـق کنـد،          بهتر مـي  ) يعني روابط ديپلماتيک کامل    ( و اين هدف را از طريق عادي سازي روابط با ايران                 

اي ايـران توجهـي نــدارد و در واقـع نســبت بـه آن سـوءظن                  اياالت متحده به ديدگاه، قدرت، مقاصد و منزلت منطقــه          
هاي مادي غرب نياز اقتصــادي ايـران را ايجــاب نکننــد و حکومـت اســالمي را تحــت                      تا زماني که مشوق      ) ۴(دارد، و   

 . فشار عمومي مقاومت ناپذيري براي بهکرد روابط با اياالت متحده قرارگيرد، احتياجي به آنها نيست
 

ستيزي تـا حـدي درســت باشـد،                                      اگر اين ارزيابي از ماهيت مسئله دار امکانات اياالت متحده و ايران براي رفـع هم
بنابر اين روشن است تا وقتي که ايران بتواند وضعيت موجود را حفظ کند يا نگرش اياالت متحـده نســبت بــه ايــران                             

وگـوي مسـتقيم و بــي شـرط خــواه بـدون آن کارســاز             خواه با گفت  » تشويق و تنبيه  «تغييري نکند هيچگونه راهبرد       
هـا و درجــات مختلــف ايـن اقـدامات را                اي از آميزه     سال گذشته مجموعه    ٣٠در واقع اياالت متحده طي           . نخواهد بود  

ست           » همستيزي فزاينـده   «آزموده است و فقط محيطي مناسب براي تقويت              علـي   . در جهــت منفــي پديــدآورده ا
کــاهش داده اســت،  » بدرفتاريهاي تهران  «رغم اين واقعيت که اياالت متحده در گذر زمان توقعات خود را براي تغيير                 

کامل غــني سـازي توســط ايــران     » توقف“براي مثال اياالت متحده ديگر بر      . روند منفي همچنان ادامه داشته است        
 . آن براي يک دوره محدود و موقت است» انجماد«کند بلکه خواهان  پافشاري نمي

 
هاي دو جانبه و چند جانبه         توام با فشار و کاربرد فزاينده تحريم         » مذاکرات«مشاهده کرده ايم که      » تنبيه«در زمينه     

برخــي کارشناســان . اند ، تهديد جنگ و سرانجام تالش براي تغيير رژيم کارساز نبوده             »هوشمندانه و غير هدفمند   «
ست         کنند که اين اقدامات به فلج کردن بسياري از قابليت                   استدالل مي  ايــن گفتــه صــحت   . هاي تهران کمک کرده ا

بـدرفتاري     «عــزم حکومـت اســالمي را در تــداوم           » تنبيهـي « دارد اما اين نکته نيز مغفول مانده است کـه اقــدامات                     
ست تــا دسـت کــم برداشــت نشـود ديپلماسـي فشــار مـي                    » هايش به زانــو درآورد         تقويت کـرده ا . توانـد تهــران را 

انــد کـه دههـا سـال بـود           دسـت يافتــه   » اسـتقاللي   «زنــد کـه ايرانيـان بـه           جمهوري اسالمي همچنين دم از آن مي         
اي از ايــن اســتقالل     ايــاالت متحــده را نمونــه    » تنبيهــي«و » تــوهين آمــيز   «انــد و مقاومــت در برابــر اقــدامات       نداشــته

 . خوانند مي
 

در  ٢٠٠٨در تابسـتان ســال       . هم بگذاريد معضلي را طبق تجربـه شخصــي خــودم تشــريح کنـم               » تشويق«در مورد    
در يک مورد به ايران خبر دادم که، در            » مسير ثاني  «طي اين ديپلماسي از   . رفت و آمد بين واشنگتن و تهران بودم       

غني سازي اورانيوم به مدت شش هفته از سوي ايران، اياالت متحده نــيز تحــريم نفـت و                         » انجماد«صورت پذيرش    
ازايران خواسته شد فهرســت مطالبــات خـود را در قبـال            » پيامي«متعاقبا طي   . درمي آورد » تعليق«گاز ايران را به      

سپتامبر همـان ســال           . »ما را بازي ندهيــد    «در هر دو مورد پيام ايران اين بود که             . انجماد غني سازي ارائه دهد     در 
ــا صــراحت بيشــتري گفــت              مــا فقــط بــه    «: رئيــس جمهــور احمــدي نــژاد در ديــداري خصوصــي در شــهر نيويــورک ب

خواهيم اياالت متحده دست از سرمان بردارد يا ديدگاه و نگرش خود                  هاي مادي عالقه مند نيستيم؛ ما مي         مشوق
 » !را تغيير دهد

 
ايــاالت  : همان گونه که استدالل خواهد شد تنها يک راه براي تشويق ايران به همکاري با اياالت متحده وجـود دارد                             

هـا و     هـاي ايــران بهــاي کـافي بدهـد و بـراي برداشــت               هاي ايران گوش بسپارد، بـه نگرانــي         متحده بايد به خواست      
گام برداشتن در اين راستا از نظر ايران عالمت آن است که ايــاالت                 . هاي ايران پاسخ مناسبي داشته باشد       هراس

جمهوري اسالمي اغلب ايــاالت متحـده را بــه          . تازه در قبال ايران آمادگي دارد         » نگرشي«متحده بطور واقعي براي        
برخــي اسـتدالل خواهنــد کـرد کـه            . متهم کرده اســت   » هاي منفعت طلبانه        خط مشي «و  » رفتارهاي اهانت آميز     «

ايــن . چنين تغييري معادل خشنود کردن حکومتي است که خودش چندان گوش شنوايي براي حرف ديگران نــدارد                          
گرش     «درست است اما منتقدان بايد به اين واقعيت توجه داشته باشند که با                     » دسـتاويز  «ايــاالت متحـده     » تغيير ن

 . بيند شود و وجهه ايران نيز لطمه نمي وگوي جدي با واشنگتن محقق مي تهران براي گفت» شرط«اصلي يا 
 



کوتــاه کنـد و     » نه جنگ نــه صـلح     «اگر اياالت متحده بخواهد چنين رويکردي را اتحاذ کند بايد دست ايران را از گزينه                     
براي اين که اين تلقي پيـش نيايــد کـه            . هاي بهکرد روابط يا تشديد همستيزي را فرا روي ايران قراردهد                  فقط گزينه 

ايران بر سر دوراهي تهديد نظامي يا روابط عادي قرارگرفته است، اياالت متحده بايد همزمان و بــا صــراحت نشـان                          
در گام بعدي اياالت متحده بايد خــط        . دهد دهد که صلح يا بهکرد روابط با ايران را بي هيچ قيد و شرطي ترجيح مي               

اي ايران را بپذيرد، ديدگاه مثبــتي در قبــال قـدرت و مقاصـد جمهــوري              مشي تغيير رژيم را کنار بگذارد، نقش منطقه        
در خط مشي تازه اياالت متحــده بايــد از نظـام سياسـي آزاد و               . اسالمي اتخاذ کند و غرور ملي ايران را تقويت کند         

توسعه اقتصادي سريع ايران حمايت شود تا بي آنکه دخالتي در امور داخلي ايران انجــام شــود فشــار عمومـي در                    
 . در اين صورت است که اين خط مشي کارساز خواهد بود. راستاي بهکرد روابط پديد آيد

 
. بـا ايـاالت متحــده همزيســتي داشـته اســت            » نه جنگ نــه صــلح     «سال در شرايط     ٣٠جمهوري اسالمي به مدت      

کنند که جمهوري اسالمي براي بقا به اياالت متحده             اي استدالل مي     رهبران اسالمي تندرو با اتکاء به چنين تجربه           
هـاي     اين استدالل در سال       . اي فزاينده رو به خرابي ميرود           پذيرند که وضعيت موجود به گونه        نيازي ندارد هرچند مي    

اي فزاينده دســتخوش بحــران اقتصـادي عميـق بـوده اســت اعتبــار بــه دســت آورده                   اخير که طي آن امريکا به گونه      
شماري از رهبران تندرو و مشاوران شان حتي معتقد هستند که امريکا نيز به زودي همانند اتحاد شــوروي                             . است

بـراي رهــبري    » قــدرتي رو بـه مـوت و ظـالم         «بنابراين عادي سازي روابــط بـا        . افتد  سابق از اريکه ابرقدرتي فرو مي       
اي ايران معناي چنداني ندارد، بخصوص به دليل آن که جايگاه قوي جمهوري اسـالمي در ميـان مسـلمانان                                 منطقه

 . کند ناراضي جهان و خاورميانه را تضعيف مي
 

هاي خطرناک در قبال اياالت متحده بـر ايــن باورنــد کـه                    اما رهبران اصالح طلب و عملگرا در تباين آشکار با اين فرض          
تر مثــل بهکــرد روابــط ضـروري شــده                       را تا ابد نمي   « نه جنگ نه صلح      « وضعيت   توان ادامـه داد و بــديلي صـلح آميز
ايــاالت متحـده و ايــن واقعيــت اشـاره            / هـاي ســازمان ملـل          اين رهبران به انزواي فزاينده ايران بر اثـر تحــريم             . است
مشــکل ايــن رويکـرد و       . تواند اعمال زور باشــد        هاي شوراي امنيت عليه ايران مي          کنند که نتيجه منطقي تحريم         مي

به ظــن قــوي، ايــن رهـبران قــدرت واقعــي         . اين رهبران آن است که حاضر نيستند در زمينه غني سازي کوتا بيايند                  
وگوي جدي با اياالت متحده يا پيشبرد سازش الزم در داخل ايران براي بهکرد روابط ايـران و                                چنداني هم براي گفت      

 . اياالت متحده ندارند
 

را بـه عـادي ســازي روابــط بـا ايــاالت متحـده ترجيـح                   » نه جنگ نه صلح     «رهبران جمهوري اسالمي وضعيت موجود          
تنها اندک شماري از تندروها ممکن اســت در آرزوي جنـگ بــا ايـاالت متحــده باشــند در حاليکــه رهـبران                               . دهند  مي

پرهيز از هـر گونـه مواجهــه نظـامي و يـافتن راههايــي               . معتدل تر براي پذيرش يک رابطه عادي هم آماده گي دارند     
اما همين رهبران اعتقاد دارند که اياالت متحده هرگز وارد جنـگ         . براي روابط بهتر اما نه عادي ديدگاه اکثريت است    

. با ايران نخواهد شد و اسرائيل بدون حمايت آشکار واشنگتن جرات يا توان حمله موفقيـت آمــيز بــه ايــران را نــدارد                              
نمايــد و     بنابراين، از ديدگاه اين رهبران جمهوري اسالمي، چون جنگ يا حتي تشديد همســتيزي دور از ذهــن مــي                     

« نـه جنــگ نــه صـلح      « اياالت متحده براي پرداخت بهاي روابط بهتر با جمهوري اسـالمي آمــادگي نـدارد، وضــعيت                
اما اين وضعيت براي هر دو طرف ناپايدار و غير سازنده است و اياالت متحده بايد اين گزينـه را از                              . برقرارخواهد ماند 

 .ميان بردارد
 

نزد حکومت اسالمي به اين دليل است که روابــط عـادي يــا           » نه جنگ نه صلج    «همانطور که ذکر شد ترجيح گزينه    
گرش          . تواند به خطر اندازد       تشديد همستيزي با اياالت متحده بقاي حکومت اسالمي را مي                 اما اگر اياالت متحــده ن

توان پيش بيني کرد که تهــران بهکــرد روابـط بــا ايـاالت متحـده را                       خود را نسبت به حکومت اسالمي تغيير دهد مي            
به نظر حکومت اسالمي اين واقعيت مســلم اســت کـه ايــاالت متحـده بـه مـدت طوالنــي در پـي ســرنگون                         . بپذيرد

در ايران فقط انـدک شــماري از رهــبران       . کرده است  سازي حکومت اسالمي بوده است و براي آن برنامه ريزي مي         
ديـدگاه کلـي آنهــا ايـن         . اسالمي بر اين باورند که اياالت متحده خواستار همزيستي با حکومــت ديـني آنهــا اســت                    

بـه نظــر ايــن رهـبران       . است که اياالت متحده عزم خــود را بــراي سـرنگون کـردن حکومــت ايـران جـزم کــرده اســت                        
پيشنهاد اخير اياالت متحده مبني بر گشايش دفتر حافظ منافع اياالت متحده يا دفتر شوراي روابط ايران و امريکا در                  

ارائــه شــده  ) »انقـالب مخملـي     «يعــني انجــام    (تهران با هدف نفوذ در حکومت ايران و ســرنگون کـردن آن از داخــل                     
 . است

 
سازي حکومـت اســالمي اسـت                                پي سـرنگون  بي شک ايـن برداشـت جمهـوري اسـالمي کـه ايــاالت متحـده در 

مشاهدات اخير من در ايــران نـيز مـرا متقاعــد کــرده اسـت کــه                 . مهمترين مانع بر سر راه عادي سازي روابط است           
مهمترين دلمشغولي جمهوري اسالمي است که شباهت شگفت آوري بـا نگرانــي اســرائيل در                       » بقاي حکومت   «

دل » ايــران«يـا   » اسـالم  «زماني بود که جمهوري اسالمي در مــورد         . از سوي ايران دارد      » موجوديتش«مورد تهديد    
وقتي پاي نظام در ميان باشد جمهوري اسالمي حاضــر              . چنين جايگاهي يافته است      » نظام«نگران بود، اما اکنون       

شايد اين بدگماني بيمارگونه بنمايد اما اين رهبران نسبت بــه مقاصـد                   . نيست هيچ چيز را به بخت و اقبال بسپارد           
» عــادي سـازي  «با وجود اين سوئ ظن،    . شان بدبيني عميق و محض دارند    » مقدس«اياالت متحده در قبال نظام   

 . کند اي فزاينده مقبوليت پيدا مي روابط براي تهران قابل قبول نيست اما بهکرد روابط با اياالت متحده به گونه
 

هـاي نادرسـت و       اياالت متحده و ايران اختالفات واقعي و به ظاهر آشتي ناپذيري دارند اما سوءتفاهم ها، برداشت                
ترکيب ايــن عوامـل و اتکــاء        . افسانه پردازي نيز نقش بسيار مخربي در شکل گيري اين روابط متالطم داشته است                   

نهايي بر ترس و بي اطالعي سبب شده است تا طرفين همــديگر را شــيطان و اهــريمن بيانگارنــد و هرگونــه اميــد                   
اي است که       اي همستيزي منفي و فزاينده          پيامد چنين رابطه     . براي شکل گيري اعتماد بين دو حکومت از بين برود           

هـا از     در روابـط ايـاالت متحــده و ايـران برداشــت          . شود حتي با سخنان و اقدامات بعضا تنش زدا به آن دامن زده مي                
 . ها نمايانگر ديدگاهها و مقاصد صاحبان قدرت است رود؛ اين برداشت واقعيت صرف فراتر مي

 



شده است در روابط    هاي نادرست اياالت متحده از قدرت و مقاصد ايران که براي غرب تهديدآميز تلقي مي             برداشت
هـاي    اي از فــرض  هاي نادرست در مجموعـه     اين برداشت. اند اي داشته اياالت متحده و ايران نقش تعيين کننده ويژه      

ايــران «يا بــرعکس   » ايران قوي مساوي ايران خطرناک      «. اند  غلط غرب در قبال ايران طي چندين دهه ريشه داشته             
ايــاالت متحـده از هنگـام انقــالب ايـران در            . هـا هسـتند      است دردسرسازترين اين فـرض       » ضعيف مساوي ايران بهتر   

اي را بـه عهـده         به بعد به عنوان قدرتي جهاني که مسئوليت حفظ امنيت جهان و توازن قـدرت منطقــه                   ١٩٧٩سال  
 . اي ايران را نفي کرده است دارد بر اساس اين فرض جلوي توسعه ايران را گرفته است و نقش منطقه

 
هنگـامي کــه    . اي ايران نـيز حاصــل ايـن فـرض قـديمي و دردسرســاز ژئوپلتيـک در مـورد ايـران اسـت                            بحران هسته  

انگلستان در ميانه قرن نوزدهم با ارزش تــرين مســتعمره اش يعــني هندوســتان را در اختيــار داشـت بــه ايــران بــه                               
ستان هندوسـتان را فتــح کــرده بــود         (نگريســت   چشم رقيبي احتمــالي مـي     يران      ) ايــران قبــل از انگل و بــه مقاصـد ا

انگلسـتان هــدف محـدودي داشــت امــا          . سوءظن داشـت و بنــابراين تصـميم بــه محدودســازي قــدرت ايـران گرفـت                
مخالفان ايران در گذر زمان اين ديدگاه را پرورش دادند که ايران قوي مساوي ايران خطرنــاک اســت و ايـران ضـعيف                               

هايي است که در حــال    در واقع همين فرض پايه مفهومي تحريم      . بهترين حالت براي اين منطقه و فراتر از آن است        
محدود سازي اتحاد شوروي     . حاضر توسط اياالت متحده و شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران وضع شده است                   

 . سابق در دوران جنگ سرد نيز براساس ديدگاهي مشابه صورت گرفت
 

ها و مقاصد ايران بود که قدرتهاي غربي تمايل نداشتند ايـن کشــور در دهــه                        بر اساس همين فرض در مورد قابليت           
نفــت خــود را ملــي کنــد و توســعه          ١٩۵٠کارخانــه ذوب آهــن بســازد، يــا در دهــه       ١٩۶٠راه آهــن و در دهــه   ١٩٢٠

 ١٩٩٠کلينتون در مورد ايران در دهـه        » مهار دوگانه  «اساس خط مشي    . دموکراتيک خود را با موفقيت به پيش ببرد       
در . اکنون اياالت متحده و متفقانش دوست ندارند ايـران بـه غـني ســازي اورانيــوم اقــدام کنـد                     . نيز همين فرض بود    

سال گذشته آغازگر هيچ جنگي عليه        ٢۵٠توان انکار کرد که ايران در         عين حال اين نکته تاريخي کليدي را نيز نمي          
. توان درســت بـرعکس ايـن شـعار رايــج تفســير کـرد            در واقع تاريخ معاصر ايران را مي      . همسايگان خود نبوده است    

تر بوده است و قوي بودن ايران در کــل               ثبات  توان گفت هر زمان که ايران ضعيف شده منطقه اطرافش بي                   يعني مي 
 . اي را در پي داشته است افزايش ثبات منطقه

 
اي نقــش ســازنده تــري ايفـا       تواند در افزايش قابليت صلح و امنيــت منطقـه           اين واقعيت که ايران قوي و نيرومند مي       

بـه آن    ١٩٧٩انقـالب اســالمي     . آزمون موفقي را پشت سر گذاشـته اسـت            ١٩٧٠کند در دکترين نيکسون در دهه         
ضعيف تر شدن ايران در دوران پس از انقالب، دولت اقتــدارگراي عـراق را تشــويق کــرد تــا بــر                  . تجربه کوتاه پايان داد      

سپس صدام حسـين کويـت را اشــغال کـرد و دو جنـگ ايــاالت                 . سر مناطق مورد اختالف با ايران جنگي را آغاز کند             
در واقع وضعيت امـروزي عــراق حاصـل ضـعيف شـدن ايـران                 . رخ داد   ٢٠٠٣و   ١٩٩١هاي    متحده عليه عراق در سال       

ايــران انقالبـي ضـعيف     . اي از مناقشات را در اين منطقــه ايجــاد کـرد             سال پيش آغاز شد و سلسله       ٣٠است که از    
 . خواستگاه افزايش افراط گرايي اسالمي در اين منطقه نيز بوده است

 
برداشت نادرست از قدرت و مقاصد ايران تا حدي در ايـن واقعيـت ريشـه دارد کــه قرنهاســت روابــط ايــن کشـور بــا                                    

قبل از ميالد که ايران بطور نامنتظر در جنـگ بـا يونــان                  ٣٣١در واقع از سال      . هاي بزرگ مسئله دار بوده است       قدرت
. هـاي بـزرگ غربـي يـا شــرقي مشـکل داشــته اســت           شکست خــورد در همزيســتي بــا قــدرت  ) اسکندر مقدوني(

سيه و آمريکـا                             بنابراين ايران با يونان، روم، امپراطوريهاي اسالمي عــرب و عثمــاني، و امپراطوريهـاي انگلسـتان، رو
قرار داشــتن در    (ايران به خاطر موقعيت جغرافيايي اش نيز          . چالش داشته يا توسط آنها مورد حمله قرارگرفته است           

ها و ساير قبايل وسوسه کننده بوده است و تحت                  ، براي مغول ها، ترک       )پيوندگاه سه قاره و جاده تاريخي ابريشم         
 . اي قرار گرفته است هاي ويران کننده اشغال

 
در ميـان انبــوه     ( هاي بـزرگ و انـزواي ايــن کشــور بخـاطر ترکيــب ايرانــي، شــيعي و آريــايي                  نگراني ايرانيان از قدرت     

شـود رهــبرانش بــه        چـارچوبي روانشــناختي ايجـاد کــرده اسـت کـه ســبب مـي                 ) ها و ساميان    ترکان، سني  /اعراب
» ايــران قــوي«چنين واکنشي نيز به فــرض نادرســت مربــوط بــه . اي گزافه آميز قدرت خود را بزرگ نمايي کنند گونه

کنند که     گويند که براي رقبا تهديد آميز است و ادعاهايي مي                  رهبران ايران اغلب به زباني سخن مي        . زند  دامن مي 
هـاي ضــعيف ايــران هـم اســتاد چنيـن تبليغــات خطرنـاک و کاذبــي               حکومت. هم غير واقعي و هم اغراق آميز است     

افسـانه   «و  » محـو کـردن اســرائيل از نقشـه جهـان             «سخنان شعارگونه رئيس جمهور احمدي نژاد در باره              . اند  بوده
 . فقط دو نمونه بسيار زيانبار از اين دست است» بودن هولوکاست

 
فــرض  . برداشت نادرست و دردسرساز مشابه ديگر اين است که قدرت ايـران در حــال حاضــر رو بــه افـزايش اســت                

ميـل بــه مــنزوي سـازي و مهـار             » ايران قوي مساوي ايران خطرنـاک      «ايران در کنار فرض نادرست       » افزايش قدرت  «
فرض افزايش قدرت ايران بر اين اساس استوار است که قدرت عـراق بعنـوان                      . را افزايش داده است      » تهديد ايران  «

ها افزايش يافتــه اســت، ايــران    اي در برابر ايران از بين رفته است، قدرت شيعيان نسسبت به سّني            سپري منطقه 
رود، حکومت طالبان در افغانستان سرنگون شده است و جايگاه حــزب اهللا                  در راه غني سازي اورانيوم به پيش مي          

دست بر قضا از اکثر اين تحوالت که روي هم رفتـه پيامــد خواســته يـا               . لبنان و حماس فلسطين رو به تقويت است        
شـود؛ در واقــع        ها و اقدامات اياالت متحده و اسرائيل هستند امتياز چنداني نصيب ايران نمي                    ناخواسته خط مشي  

جلــوه  » قــدرتي فزاينـده    « انــد تـا ايــران را        اي هوشمندانه طراحي شده       برخي بر اين گمانند که اين تحوالت به گونه            
 . دهند

 
اقتصـاد ايـران بـه      : هاي کليدي که توسط مخالفان ايران بـه ســهولت ناديـده گرفتـه شـده عبارتنــد از               بعضي واقعيت

ايــران بــر اقتصـادي     « توان نظــامي    « اي چشمگير ضعيف است، ايران از لحاظ فن آوري توسعه نيافته است و                       گونه
در واقــع رقبـاي راهــبردي ايـران هســتند کـه در حــال                . ضعيف و تکنولوژي تا حدي منسوخ پايه گـذاري شــده اسـت               

دو گــروه هســتند   . بـرد  بدست آوردن جاپايي در منطقه هستند و کشور ايران در همسايگي بمب سازان بسر مـي                    



يران حملــه نظامـي                      : کنند  ايران را مطرح مي     » قدرت فزاينده «که بحث    گروه نخست تمايل دارند اياالت متحـده بـه ا
گــروه دوم   . کنند  اي را توجيه مي    کند و با طرح اين استدالل که ايران قوي مساوي ايران خطرناک است چنين حمله                  

که برخي از دوستان ايران هم جزو آن هستند دوست دارند اياالت متحده با ايران قوي پاي ميز مذاکره بنشــيند تــا                                   
 . تهديد ايران براي منطقه را خنثي کند

 
آنان براي ايــن    . شوند کاران و رهبران اسرائيل ترويج مي      قدرت ايران قويا توسط نومحافظه      » خطرناکي«و » افزايش«

اگـر ديـدگاهي واقــع گرايانـه تـر در مـورد           . انــد کار انگيزه ايدئولوژيک و سياسي دارند و براي منافع آمريکا زيانبار بوده              
توانست در مهار مناقشات خاور ميانــه بــا ايــاالت            داشت ايران مي      قدرت و مقاصد واقعي و بالقوه ي ايران وجود مي           

هـاي عالــي     مورد افغانستان يکـي از نمونـه           . گرفت  متحده همکاري کند و وضعيتي به طور کامل متفاوت شکل مي                
ميليوني، در صـد بــاالي تحصــيل کردگـان، ذخـاير بــزرگ             ٧۵ايران به علت وسعت زياد، جمعيت        . اين همکاري است    

نفت و گاز و برخورداري از نفوذ در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطين و سوريه و ساير کشــورهاي اســالمي داراي                       
 . بسيار زيادي است» عمق راهبردي«

 
کننـد اغلــب ماهيـت غــير منطقـي، غيرعـادي و                 گرا که ايران قوي را مساوي ايران خطرناک قلمداد مي               گروه ستيزه  

، »جوهــره ديــني «از » غــير منطقــي بــودن   «گوينــد ايــن   کننــد و مــي   نامتعــارف حکومــت اســالمي را برجســته مــي        
گويند ساختار آشوبناک دولـت و          مي. گيرد  هاي ايماني و نفرت از فرهنگ و روش زندگي غرب سرچشمه مي               کنش

گر از ويژگـي        هاي سياسي آن که خط و خطوط مقامات را مغشوش مي           جناح بندي هـاي نگــران کننـده        کند يکي دي
اين نگرش خطرناک مبني بر غيرمنطقي و ضد غربي قلمداد کــردن جمهــوري اســالمي و                     . حکومت اسالمي است   

هـاي غــير ســازنده        نيز مقاومت و رجزخواني شگفت آور جمهوري اسالمي، در اغلب موارد زمينه ساز خــط مشــي                        
 . اياالت متحده و دخالتش در امور داخلي ايران بوده است

 
ستدالل هــا، بهـترين رويکـرد در قبـال ايــران دور زدن کامـل حکومــت اسـالمي و صــحبت کــردن                                  طبق يکي ديگر از ا

دولت بوش اين ديدگاه را به طور کامل اجــرا کـرد و مـدتي خــط مشـي آشـکار تغييــر                            . مستقيم با مردم ايران است    
هـاي قومــي ناراضــي ايــران منـابع مـالي و             هـاي مخــالف و گــروه       رژيم را در پيــش گرفــت و بـراي حمايــت از جنبــش           

هـاي راديــو     ، راديــو فـردا و ايسـتگاه      )VOA(هـاي فارسـي صـداي آمريکـا          برنامـه . هاي تبليغـي در نظـر گرفـت         رسانه
در نـبرد بــراي کسـب آزادي و رهــايي در            «. تلويزيوني لس آنجلس براي تبليغ ديدگاه تغيير رژيم به کار گرفته شدند                  

اياالت متحده قصد داشت   . هاي رئيس جمهور بوش در باره ايران تبديل شد        به شعار سخنراني    » کنار شما هستيم
 . در ايران استفاده کند» انقالب مخملي«تا از شکاف فزاينده بين مردم و حکومت ايران براي درانداختن 

خواهد از اين خط مشـي بـراي        اما مردم ايران به زودي به اين فريب پي بردند و متوجه شدند که اياالت متحده مي               
هاي هوادار دموکراسي و حقوق          جنبش. اي به ديدگاه مردم ايران ندارد           تحقق اهداف خودش استفاده کند و عالقه        

در چنيـن   . بشر نيز با آن که کوشيدند تا دامن خود را از تصادم بين واشنگتن و تهران دور نگــه دارنـد لطمــه خوردنــد                         
اي است که براي اياالت متحــده، اگـر نگــوئيم نـاممکن، بســيار دشــوار شـده اسـت تـا يــک خــط مشـي                         پس زمينه   

مگر آن که در سايستگذاري جديد اياالت متحده اقداماتي گنجانده شود                   . منطبق بر منافع مردم ايران در پيش گيرد           
که براي مردم ايران نفع مستقيم داشته باشد، آنها از خط مشي جديد حمايــت نخواهنـد کـرد و فشـار الزم را بــه                                    

خيلــي از روشــنفکران ايـران بــه مقاصــد           . وگو و سازشي آبرومندانه وارد نخواهند کــرد              دولت خود براي پذيرش گفت       
ميبيننــد کـه    » بـازي بــزرگ   «بازيگران اصلي شوراي امنيت سازمان ملل مشکوک هستند چونکه بازي آنها را شبيه               

 . اند با هم پيش برده» مسئله ايران«سال گذشته روي  ٢٠٠هاي جهاني طي  قدرت
 
 به جلو » پيشروي بزرگ«
I .به سوي سازش متقابل 

اياالت متحده بايد ديــدگاهي روشــن          . خط مشي اياالت متحده در قبال ايران بايد با نگاهي به آينده ايران آغاز شود                         
به نظر نگارنده ايرانــي بـراي         . در مورد اين که خواستار چه نوع ايراني در ميان مدت و دراز مدت است داشته باشد                           

اياالت متحده ارجحيت دارد که رفتار دوستانه داشته باشد و در آن دموکراسي برقرار باشد، ايراني که براي منافـع                                
اي آمريکا و امنيت مردم آن، و براي متحدان آمريکا بــه ويـژه اسـرائيل خطــري نداشــته باشــد، و از                جهاني يا منطقه  

اين تمايل اياالت متحده در صورتبندي مســائلش درقبـال ايــران بازتــاب               . همه بهتر شريک راهبردي آمريکا هم باشد          
گسترش جنگ افزارهاي هسته اي، حمايت ايران از تروريسم، مخالفت ايران با صلح خاورميانه و کوتاهي در                               : دارد

اي   هـاي هســته    در حال حاضر روشن است که نگراني اصلي آمريکــا موضـوع گســترش سـالح                   . اجراي دموکراسي 
 . کند و با آن مخالف است تلقي مي» دستاويزي«است، اولويتي که ايران آن را 

 
هـاي ايـاالت متحــده، در خــط            هـا و اولويــت       هاي ايران را که کنار بگذاريم و به فرض صــادقانه بـودن نگرانـي                     سوء ظن 

نخست آن که ايران بايد به مدت تعيين          . مشي جديد اوباما، ايران بايد در چند موضوع کليدي به سازش ملزم شود                  
هاي غني سازي را به تعليق در آورد و با حفظ حق غني سازي اورانيوم براي مقاصد غيرنظامي از                   اي فعاليت  شده

ايــران . طريق شفاف سازي آن چه تا کنــون انجـام داده اسـت بــا آژانــس بيـن المللــي انــرژي اتمــي همکــاري کنــد                            
همچنين بايد به زودي پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انــرژي اتمــي و بازديــدهاي ســرزده را بپـذيرد و پيشـنهاد                                

بل مطــرح کنــد                        طــرح  ( خود را براي مشارکت بين المللي در تاسيسات غني سازي به منظـور تقويــت اعتمــاد متقا
آمريکا حاضر نخواهد بود که بگذارد ايــران اورنيــوم غــني ســازي کنــد در همـان حــال کـه                   ). کنسرسيوم غني سازي  

 . کند امنيت اسرائيل را هم تهديد مي
 

ست     (دوم آن که ايران بايد مخالفت عملي و نه لفظي خود را عليه موجوديت اسرائيل           و فراينــد  ) که يــک واقعيــت ا
يت              هـاي ضداســرائيلي و ضــدآمريکايي منطقـه بجــز مــوارد             هـا از گــروه    صلح خاور ميانــه متوقــف کنــد و از تمـام حما

ايــران همچنيــن بايــد بــه طــور رســمي از راهکــار دو دولــتي بــراي مناقشــه           . بشردوســتانه و معنــوي دســت بــردارد   
اياالت . سازمان ملل است   ٢۴٢اسرائيل حمايت کند که کمابيش شبيه طرح پيشنهادي در قطعنامه ي               -فلسطين

» تروريسـت « هـاي شــيعه ي عــراق          متحده هم نبايد اصرار داشته باشد که حــزب اهللا، حمــاس يـا برخـي از گـروه                     



ين گــروه                  . هستند هسـتند و بايــد هرگونـه          » رزمنــدگان آزاديبخــش   «هـاي سياســي       ايران نيز نبايد مصر باشــد کـه ا
اي بوجود آورد که اسرائيل متقاعد شـود کــه            ها بايد زمينه     اين توافق  . شوند محکوم کند     خشونتي را که مرتکب مي     
 . امنيت آن کامال تامين است

 
سرانجام آن که ايران بايد طبق استانداردهاي ارايه شده توسط اتحاديه بين المجالس که ايران هم در آن عضــويت                              

سي جمهــوري اسـالمي انتخابــات را آزاد اعــالم کــرده و بــه                 . دارد انتخابات آزاد و بي طرفانه برگزار کنــد          قــانون اسا
جمهوري اسالمي همچنيــن      . ها را به ميل و راي خود رد صالحيت کند              شوراي نگهبان اجازه نداده است که کانديدا         

بايد براساس ضوابط اعالميه حهاني حقوق بشر ســازمان ملــل، کـه خــود نــيز از امضـا کننــدگان آن اســت، حقـوق                                
تـوان بحـث کــرد،        با آن که در مورد مسائل نسبي گرايـي فرهنگــي مـي              . شهروندان را رعايت و از آن پاسداري کند            

حکومت اسالمي حق دارد در چارچوب قانون اساسي خود و خواست مردم و رهبران روحاني از اصول و ارزشهاي                             
 . مذهبي همساز با اعالميه جهاني حقوق بشر پاسداري کند

 
ايران بايد بداند که تعليق غني سازي دائمي يا نامحدود نيست و حق آن را دارد که پس از پايان مدت تعيين شده                                       

 –پـذيرش راهکــار دو دولـتي بــراي مناقشـه اسـرائيل               . يا پــس از توافـق بــا مخالفـان غــني ســازي را از ســر بگــيرد           
آورد، زيرا اين راهکار موضع رسـمي اتحاديـه عــرب و همچنيـن ســازمان کنفرانـس                   فلسطين نيز مشکلي پديد نمي     

هـاي نظــامي بــه حمـاس و          قطع کمک . اسالمي است، سازماني که ايران يکي از اعضاي کليدي و فعال آن است                    
جمهوري اســالمي  . بردارد» ترويست«ها را از ليست       حزب اله بشرطي قطع ميشود که دولت آمريکا هم اين گروه        

نيز از                                همچنين بايد توجه داشته باشد که درخواست انتخابـات آزادتــر و بــي طرفانــه تــر و حفاظـت از حقـوق بشـر 
 . طريق تحوالت داخلي ضروري شده است و اضطراري و اجتناب ناپذير است

 
هـاي     هايي را بپذيرد اياالت متحده بايد ميل به شناخت و پرداختن به نگرانــي                      ليکن براي اين که ايران چنين سازش         

ساني نيســت، زيـرا بـه رويکــردي تعــاملي نيـاز دارد کــه بايــد در هنگــام تعريــف                  . اصلي ايران داشته باشد      اين امر آ
انجام اين تغيير پارادايم، به شکلي که تغييرات بزرگي در              . معضالت و نه فقط به هنگام تدوين خط مشي آغاز شود         

ها ببار آورد، در فضاي بسيار محافظه کارانــه سياسـت خــارجي ايـاالت متحـده اگــر نـاممکن نباشــد                                   مفاهيم و رويه   
اگر دولت اوباما بخواهد چنين گامهايي بردارد ممکن است به باج دادن بـه ايـران، خيانــت کــردن                      . دشوار خواهد بود   

. المللــي ايــاالت متحـده متهـم شـود         به متحدان يا ايجاد تغييرات بنيادي نــامقبول در زيرســاخت سياسـتگذاري بيــن              
 . ممکن است هر دو گروه ستيزه گرا و آشتي گرا با اين تغييرات بشدت مخالفت کنند

 
هـاي فـوق، بويـژه ســازش در مـورد غنــي              اما اياالت متحده براي اين که بتواند از طريق مذاکره ايران را بـه ســازش                     

براي          . سازي هسته اي، بکشاند راهي بهتر از تغيير دادن جسورانه پارادايم خود ندارد                 دولت اوباما با زمينه سازي 
دولــت اوبامـا بايــد بــا قــدرت اعــالم کنــد کــه           . تواند منتقدان را نرم و از خود دفاع کند                 اين تغيير در سياستگذاري مي         

براي گشودن درها و مذاکرات موفقيــت آمـيز بــا          » فرصتي راهبردي  «و  اند    رويکردهاي گذشته به شکست انجاميده         
اي توازن  دولت جديد بايد به تمام ذينفعان يادآوري کند که دستيابي ايران به بمب هسته . ايران پديدار گشته است

دولــت جديــد  . افزايد اي مي دهد و حتي به گسترش خطرناک تر جنگ افزارهاي هسته          قدرت در منطقه را تغيير مي     
اي را دارد و      اي توسط ايران ارزش چنيـن معاملـه            بايد بر اين نکته پافشاري کند که جلوگيري از ساخت بمب هسته          

 . جنگ گزينه کارآمدي نيست
 

تغيـير مفــاهيم و رويـه        . دولت اوباما بايد مخالفان و متحدان ايــاالت متحـده را نـيز بــراي معاملــه بــا ايــران آمــاده کنـد                 
شود نبايد براي هيـچ يــک از بــازيگران اصــلي مــذاکرات ايــاالت              ها و نقشه راهي که در کنار اين تغيير تهيه مي             هاي

متحده و ايران شامل اسرائيل، ايران، کشورهاي عربي، ترکيه، پاکستان، اتحاديه اروپا، و همچنين اعضاي دائمــي                          
يک شرط کليدي اين است کـه رويکــرد           . غافلگيرکننده باشد  ) مخصوصا روسيه و چين      (شوراي امنيت سازمان ملل        

جديد تا وقتي که بطور خصوصي به اطالع اين ذينفهان نرسيده باشد و اجماع نظر آنها حاصل نشــده باشــد اعــالم                         
از آنجا که      . کند  اي به ايجاد پشتيباني براي خط مشي جديد کمک مي               اين رويکرد تعاملي و يکپارچه منطقه          . نشود

اي عليه ايران وجود دارد، اياالت متحــده نخسـت بايــد رويکــرد                     در شوراي امنيت سازمان ملل گروه بندي چند جانبه                
 . دوجانبه جديد خود در قبال ايران را به موازات و هماهنگ با اعضاي اين نهاد اجرا کند

 
اي  اياالت متحده بايد اسرائيل را متقاعد کنــد کــه در هـر معاملــه             . آماده کردن اسرائيل و ايران مهمترين شرط است         

ايــن کـار بـه آن       . آيــد  اي وارد نمــي    که با ايران به سرانجام برسد بــه امنيـت ملـي و نفـوذ راهـبردي اســرائيل لطمـه                         
تهديـدي عليـه      «اي ايـران      اسرائيل اعـالم کـرده اســت کـه بمـب هسـته                . کنند نيست    سختي که برخي گمان مي     

دانند که فقط اياالت متحده در جايگــاهي قــراردارد کـه               اسرائيل است و بسياري از رهبران اسرائيل مي           » موجوديت
ستيزي فزاينــده           ها بخوبي مي     اکثر اسرائيلي  . اي بازدارد     هاي هسته   تواند ايران را از ساختن بمب           مي دانند که هم

اياالت متحده و ايران به ضرر امنيت ملي شان بوده است و مخالفت شان بـا رابطــه ايــاالت متحــده و ايــران ممکــن                                   
به تشـويق            . است در واشنگتن به عدم توجه به منافع ملي آمريکا تلقي شود                 اسحاق رابين نيز وقتي کــه شـروع 

سـتيزه گراهـاي اســرائيلي         . رئيس جمهور بيل کلينتون به ترميم روابط با ايران را کرد همين دلمشغولي را داشــت                       
اي جز پيروي از اين رويکرد ندارند زيرا گزينه بهتري در اختيارشان نيست و حتي رئيس جمهور بوش نــيز بـا                           نيز چاره 

 . هواداري آنها از جنگ مخالفت کرد
 

بـراي ايـن       . دولت اوباما بايد از بلندپايه ترين مقامات ايران نيز پيامي مبني بر آمادگي بــراي بهکـرد روابـط اخــذ کنـد                                
. منظور بايد پيش نويس سخنراني اوباما به همراه نقشه راه بصورت محرمانه و براي بررسي به ايران ارسال شـود              

اياالت متحده بايد اعالم کنـد کــه ســخنراني طبـق آنچـه بــراي ايـران                        . بايد منتظر واکنش و پيشنهادهاي ايران ماند            
آيا ايران با اين ديدگاه همراهي خواهد کرد           . شود و پس از آن نقشه راه به اجرا درمي آيد            فرستاده شده انجام مي   

يا مخالفت؟ شکي نيست که ستيزه گراهاي ايراني مقاومت خواهند کرد اما مقامات بلندپايه حکومــت و بسـياري                             
شعار سنتي جمهوري اسالمي در چند سال اخير ايـن بـوده اسـت کـه                      . از رهبران اسالمي موافقت خواهند نمود      



» هـاي  خـط مشــي  «و  » هـا  نگــرش«تنها در صورتي بهکرد روابط با اياالت متحده را خواهد پذيرفت که اياالت متحده                    
 . خود را تغيير دهد

 
در چهارچوب سخنراني پيشنهادي اوباما و نقشه راه حاوي اين پيام است که چنين تغييراتي بــه اجــرا در خواهنـد                                 

ست مـي             در ضمن ايران هم به تمام خواست       . آمد احــترام، بــه رسـميت     : يابـد کــه عبارتنـد از       هاي خـود از آمريکـا د
از همه مهمتر آن که حکومت اسالمي جرات مخالفـت بــا طـرح           . هاي مادي عيني   شناختن، پذيرفتن تقصير و کمک    

بنابر اين مخالفت بــا پيشـنهاد        . برخوردار نيست » نه جنگ نه صلح      «پيشنهادي را نخواهد داشت زيرا ديگر از گزينه              
شديد همســتيزي بـراي ايــران بجــا نمـي            اياالت متحده براي بهکــرد روابــط گزينــه       گــذارد، راهـي کــه تهـران        اي جـز ت

مــردم ايــران بـيزار از جنــگ، ضــد تحــريم و خواهــان زنــدگي بهتـر          . تواند در پيش گيرد و در پيش نخواهـد گرفــت         نمي
هستند و براي پذيرش گزينه صلح يعني بهکرد روابط با اياالت متحده به حکومت اســالمي فشــار چشــمگيري وارد                     

 . خواهند کرد
 

ايشــان هـم اکنـون گفتـه اسـت کـه            . اي رهبر عالي ايران است       تصميم نهايي در باره اين موضوع با آيت اهللا خامنه               
توانند تا ابد دشمن بمانند و روزي فرا خواهد رسيد که روابط شان را ترميم کنند و آن روز                         اياالت متحده و ايران نمي     

با توجه به اين سخن رهبر ايران، بعيد است که ايران با ايــن                    . وقتي است که منافع مردم و نظام بتواند تامين شود           
تواند از   اما اگر تهران مخالفت هم کند، دولت اوباما همچنان مي          . طرح، که منفع مذکور را در نظر دارد، مخالفت کند       
پايان يافته است و اياالت متحـده خــط مشــي          » نه جنگ نه صلح     «اين فرصت استفاده کند و با اعالم اين که گزينه               

جديد را بطور مستقيم و علني در قبال مردم ايران و جهان در پيش خواهد گرفت به جمهوري اسالمي فشــار وارد                                
 . محبوبيت رئيس جمهور اوباما فشار ديگري است که حکومت اسالمي با آن مواجه خواهد شد. کند
 

رئيس جمهور اوباما با برداشتن اين گامهاي آغازين بايد به شخصه و طــي يــک ســخنراني کـه بــه دقـت زمانبنـدي                                  
سترده در مــورد آن تبليـغ شــود تغيــيرات خـط مشـي ايــاالت متحـده را اعــالم کنـد                                  ترجمــه . شده باشد و بصورت گ

فارسي اين سخنراني بايد بطور همزمان از بخش فارسي صـداي آمريکــا و راديــو فـردا پخــش شـود و همچنيـن در                     
نـه   «گزينــه  : اين سخنراني و نقشه راه همراه آن بايد چند کـارکرد داشـته باشــد                  . هاي ايران قرارگيرد     اختيار رسانه  
هاي امنيتي جمهوري اسالمي را برطرف کند،           را از ميان بردارد، احترام به ايران را احيا کند، نگراني          » جنگ نه صلح   

اي ايـران را بـه رسـميت بشناســد و             هاي نادرست در مورد قدرت و مقاصد ايران را اصالح کنــد، نقــش منطقـه                  فرض
 . هاي عمده و مورد حمايت ايرانيان ارايه کند اي از مشوق بسته

 
II .سخنراني پيام آور و آينده نگر اوباما 

بايد بخاطر داشت که سخنراني رئيس جمهور باراک اوباما فقط معطوف به حکومت ايــران نيسـت بلکــه خطـاب بــه                               
هاي گذشته اياالت متحـده تصــويري بســيار اهريمــني از آن ايجـاد کـرده                    هرچند خط مشي  . مردم ايران هم هست   

زنــد تصـور خوشـايندي از          اي که بطور کلي در آن نفرت از آمريکا موج مــي               است، اما اکثر ايرانيان همچنان در منطقه          
بنابراين، اگرچه پيش نويس سخنراني بايد لزوما بطور غير اشــکار بــه تهـران فرسـتاده شـود، در                         . ها دارند  آمريکايي

در غير اينصورت اين خطمشي نيز چون مخفــي کاريهـاي                  . ادامه مسيرخود، اين خطمشي جديد بايد شفاف باشد            
» تغيـير  «بعالوه، سخنراني آقاي اوباما بايد متناسب با فراخوان ايشان براي                   . گذشته به ابتذال کشيده خواهد شد             

براي توفيق حتمي، اين        . ايران را باز کند     » هاي گره شده    مشت«در خط مشي خارجي اياالت متحده بوده و بتواند                  
 : سخنراني بايد حاوي ديدگاههاي کليدي زير باشد

 
هر دو طــرف مخــرب         هاي بزرگ اياالت متحده و ايران درگير روابطي بــوده             سال گذشته ملت    ٣٠در  . ١ انــد کــه بـراي 

اي را بکار گرفته است که جهت تغيير دادن رفتار ايــران، مهــار                هاي يک جانبه   واشنگتن مرتبا خط مشي   . بوده است 
هايي کـه منــافع و امنيـت ملـي                        . انــد  کردن قدرت ايران و تغيير دادن حکومت ايران طراحي شده               تهـران نـيز بـا رفتار

زمان آن فرا رسيده است که جاي اين روابط آسـيب               . کند به کشور ما آسيب زده است          اياالت متحده را تخريب مي      
رسان را همکاري متوازن کننده منافع ما بگيرد و هر دو کشور به صورت متقابل و با شهامت همسان ايـن تغيـيرات                          

 . را به اجرا در آورند
 
بعنوان رئيس جمهور اياالت متحده آماده گي کشور مطبوعم را براي چنيــن تغيـيري اعـالم ميـدارم و از آيـت اهللا                                  . ٢

وگويي بدون شــرط، مسـتقيم و         کنم براي انجام گفت      اي رهبر عالي جمهوري اسالمي درخواست مي           علي خامنه 
ندد                          مــذاکره پيشــنهادي بــراي بهکــرد بـه         . همراه با احترام متقابل و از طريق نمايندگان تام االختيارمان بــه مـن بپيو

هنگام روابط بين دو کشور و براساس فرآيند خط مشـي دو جانبــه و تعـاملي،احترام و توافـق متقابــل، و بکــارگيري                      
 . برنده طراحي خواهد شد -اصل برنده

 
اي مجـاز نيســت و ايــن سـخن         رهبر معظم ايران اعالم کرده است بر طبق شريعت اسالم ساختن بمب هسته                  . ٣

اي درخواست کنم که بــه       خواهم از آيت اهللا خامنه         مي. تواند مبناي اعتماد متقابل ما باشد              بسيار مهم و جدي مي     
مــا . دولت ايران فرمان دهد براي اجراي اين سخن اقداماتي عملي انجام دهد و اعتماد همسايگانش جلــب شــود                            

اي غير نظامي ايران جزو افتخــارات ملــي ايــران بـه             دانيم که برنامه غني سازي هسته         همچنين اين واقعيت را مي       
 . شمار آمده است و اين واقعيت بايد در هر طرحي براي حل و فصل اين مسئله بطور کامل در نظر گرفته شود

 
اياالت متحده به اين واقعيت اذعان دارد که ايران بايد از حقوق خود در روابط بين المللي بهره مند شود که حــق                    . ۴

هـاي    اي و همچنين نقـش      هاي هسته غني سازي اورانيوم براي مقاصد غير نظامي طبق مقررات پيمان منع سالح             
ها جدا از تعهـدات       اما اعمال اين بهره مندي از اين حقوق و ايفاي اين نقش        . اي ايران از جمله آنهاست      مهم منطقه  

کند و اياالت متحده توقع دارد که ايران تمام تعهـدات خـود را در                       ايران نيست و اين در مورد تمام کشورها صدق مي           
 . اي رعايت و اجرا کند هاي هسته چارچوب پيمان منع سالح

 



اياالت متحده به اين واقعيت توجه دارد که گاهي و بويژه به هنگام تيره شدن روابط، رهبران سخناني را به زبان                   . ۵
به احتمال زياد هنگامي که رهبران ايران ايــاالت            . آورند که سرچشمه در احساساتشان در آن لحظه خاص دارد               مي

قلمداد کردند   » افسانه«را  » هولوکاست«شدند يا   » نابودي اسرائيل «ناميدند، خواهان    » شيطان بزرگ « متحده را   
» محـور شــرارت   «بـه هميــن ترتيــب وقـتي رهـبران آمريکــا ايــران را عضــوي از              . تحت تاثير چنين احساسـاتي بودنــد       
کــاهش ايـران بـه     «دولت يهود خواندنــد ويــا خواهـان      » تهديدي براي موجوديت«دانستند و رهبران اسرائيل ايران را  

خواهان آن هستم که همـه مـا چنيـن نامگــذاريها و             . شدند، تحت تاثير چنين احساساتي بودند        » هسته فارسيش
 . ها نخستين گام مهم به سوي روابط بهتر است تغيير دادن اين روايت. اهريمن انگاريها را متوقف کنيم

 
ترجيح مـي                         . ۶ نـه   «دهـد حالـت        اياالت متحده براين واقعيت وقوف دارد که جمهوري اسالمي ايــران در حـال حاضــر 

را در ارتباط با اياالت متحده حفظ کند، اما به نظر مــا ايــن حالـت ديگــر بـه نفـع کشــور مـا نيسـت و                                    » جنگ نه صلح    
بنابراين مصمم به ايجاد تغيير هستيم و وضعيت موجود را حفظ نخواهيم                  . اميدواريم ايران نيز به همين نتيجه برسد      

از آنجا که تشديد همستيزي به زيان هر دو طرف است و درنتيجه مقبول اياالت متحده نيسـت، بهکــرد روابــط                            . کرد
اياالت متحده آماده است که با تغيير دادن معنا دار رويکرد خــود نسـبت بــه جمهـوري                     . تنها گزينه باقي مانده است        

 . اميدواريم تهران نيز به همين ديدگاه برسد. اسالمي ايران بختي واقعي براي بهکرد روابط فراهم آورد
 
الجزاير داده است از دخالت در امور داخلي ايــران خـودداري                    ١٩٨١اياالت متحده طبق تعهدي که در پيمان سال          . ٧

اياالت متحده براي پذيرفتن جمهوري اسالمي آمادگي دارد و بـه ايــن اصـل معتقـد اســت کــه ايرانيـان                              . خواهد کرد 
شرايطي کـه متضــمن احـترام، آزادي و عـدالت اسـت                              ايــاالت  . شايسته زندگي تحت شرايط دموکراتيک هسـتند، 

کنــد   متحده همانطور که در مورد ساير کشورها عمل کرده است از انتخابات آزاد و بي طرفانه در ايران حمايت مـي                           
خواهد که حقوق انساني مــردم         و همگام با سازمان ملل و ساير کشورهاي صاحب دموکراسي از دولت ايران مي                  

 . ايران را حفاظت کند
 
ايران با توجه بــه    . اياالت متحده به تاريخ و فرهنگ ايران و همچنين استقالل و تماميت ارضي آن احترام ميگذارد                          . ٨

مردم بسيار با استعداد، منابع طبيعي غني و بازار وسيعي که دارد از يک واحـد ژئوپلتيـک و راهــبردي صـرف فراتــر                                    
ايران بعنوان گهواره تمدن بزرگ پارسي و نيز مکان بالندگي يکي از مذاهب بزرگ جهان يعني اسالم شيعه                        . است

 . اي در تاريخ جهان و در ميان فرهنگهاي بشري دارد جايگاه ويژه
 
بسيار مايه تاسف است که تاريخ غني روابط ايران و آمريکا بخاطر پشـتيباني ايـاالت متحـده از کودتــاي نابجـاي                               . ٩

. هاي آمريکايي در تهران تباه شده است           روزه ديپلمات    ۴۴۴عليه دولت دموکراتيک ايران يا گروگانگيري              ١٩۵٣سال  
اياالت متحـده بــه راســتي بـه         . بايد اين گذشته منفي را ببخشيم و فراموش کنيم تا همکاري آينده ما شکل بگيرد                   

بزرگ مــا برقـرار                     جامعه ايرانياني تباران در آمريکا افتخار مي            کند کـه اکثريــت شـان پيونــدي طبيعـي بيـن دو کشــور 
 . اند کرده

 
اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بخاطر عـدم همکــاري               کند انتقال پرونده هسته         اياالت متحده درک مي    . ١٠

با آژانس انرژي اتمي نتيجه عکس به بار آورده، زيرا باعث شده است تا ايران در دفاع از آبــرو، غـرور و حقـوق خــود                                
براي بهبود بخشيدن به اين وضعيت و گشودن راه همکــاري ايـران، ايـاالت متحــده                      . اي اتخاذ کند    موضع سرسختانه 

اي بازگردانـده       اي ايـران بـه آژانـس بيـن المللــي هســته             تمايل دارد که در شرايط اعتماد ساز خاصي پرونده هسته              
 . شود

 
هاي راهبردي ايــران شــامل وضــع اســفناک مـردم فلسـطين و                اي مهم و نگراني      اياالت متحده به نقش منطقه      . ١١

بسياري از مسائل بين اياالت متحده و ايران ناشي از همين                . حق آنها براي برخورداري از دولت مستقل توجه دارد              
اي بايــد در پيــش گرفــت کــه ايـران نيــز        اي تعــاملي و يکپارچـه      اي اســت و بنــابراين راهکـار منطقــه       معضــالت منطقــه  

اي و کنشگران غــير دولـتي مسـئول        هاي منطقه اي همراه با ساير دولت   بايست بعنوان يکي از بازيگران منطقه مي
 . هايي بايد مورد توجه دقيق و هدفمند هر دو طرف باشد چنين تالش. جهت حل مساله مشارکت داشته باشد

 
اياالت متحده و ايران اغلب در مورد تعريف علت يا اهميت مسائل مهمــي کـه بــر روابــط دردسرسازشـان تاثيـر                   . ١٢

هاي مخالــف    هايي بطور مرتب به تغيير خط مشي و کنش               چنين اختالف   . بسياري گذاشته است اختالف نظر دارند       
هاي ايران در مورد مسائلي مثل تروريسم بهره مند شويم و به شکل    ما آمادگي داريم تا از ديدگاه. انجاميده است

ها و همچنين يافتن نقشه راهي براي حل و فصل آنها بطوري کـه                   گيري زمينه مشترکي براي درک متقابل نگراني         
 . رضايت متقابل را فراهم آورد کمک کنيم

 
ــران خطرنــاک     «فــرض  . ١٣ ــران قــوي مســاوي اي بخشــي از برداشــت نادرســت قــديمي و در حــال حاضــر يــک         » اي

ها جهت حصول عالئــق        اياالت متحده آمادگي دارد که با ايران و ساير دولت            . سوءتفاهم است که بايد برطرف شود        
ايــران قـوي بطــور طبيعـي نيرويــي ثبـات بخـش در              . جمعي و منافع متقابل در زمينه بهروزي اقتصادي همکاري کند           

 . تواند به خوبي به منطقه و کشورهاي ساير مناطق کمک کند ايران بالنده و رو به پيشرفت مي. منطقه است
 
تاکيــد  . هـا اسـت و هــم افسـانه هـا           کنوني بين ايران و اياالت متحده هم حاصل واقعيت            » همستيزي فزاينده   «. ١۴

انداز دو کشور را از امکان ايجاد زمينه مشــترک و مبتـني بــر بســياري از منافـع                  بيهوده بر موضوعات سياسي تفرقه     
هاي القاعده، ايجاد ثبات در افغانسـتان و              نابود کردن تروريست   . اي و جهاني محروم کرده است          متحد کننده منطقه   

ها و اســرائيلي هـا، ايجــاد خاورميانــه عــاري از               عراق، يافتن راهکار عادالنه و بي طرفانه براي اختالفات فلسطيني             
اي و ايجــاد شـرايط مناســب بـراي توليــد و انتقــال ايمــن نفــت از خليــج                    هاي هسته اي، افزايش ثبات منطقه           سالح

 . فارس از جمله اين موارد است
 



هـاي امنيــتي و مشــروع بسـياري دارد و بـراي همکــاري بــا جمهـوري               داند کــه ايـران نگرانـي      اياالت متحده مي. ١۵
ايــاالت متحـده آمادگــي     . هاي امنيتي در حوزه انرژي و امور دفاعي آمــادگي دارد               اسالمي به منظور رفع اين چالش        

اياالت متحده آمادگي دارد تـا بـه توسـعه منابــع               . دارد که اعمال زور را از خط مشي خود نسبت به ايران حذف کند                
وسيع نفت و گاز ايران کمک کند و همچنين آمادگي دارد تا به ايران در رفع تهديدها، مشکالت يــا معضـالت بــالقوه                                     

هـاي معطـوف بــه صـلح و         اي مشروع ايران و حق ايران بــراي ورود بــه ائتـالف            اياالت متحده نقش منطقه    . کمک کند 
 . شناسد توسعه را به رسميت مي

 
هـاي بـه دقــت مشــخص شــده تکميــل           هايي که در اين جا عرضه کردم بايد با اقدامات معني دار و رويه                      ديدگاه. ١۶

هـا و     کمـک . ايران داراي بازاري وسيع، اقتصادي بزرگ، جمعيــتي زيــاد و منــابع راهــبردي بسـيار مهــم اسـت                  . شود
خوشــحالم  . هاي فني ما به ايران هم بايد به همان اندازه بزرگ و در راستاي نيازها و منافع ايــران باشــد                            مساعدت

هاي مطرح شده در اين سخنراني، تقويت اعتمــاد سـازي بـا ايــران و مهيـا کـردن               که اعالم کنم براي اجراي ديدگاه      
 . کنيم اي پيروي مي زمينه براي بهکرد روابط از نقشه راه جسورانه

 
III . نقشه راه جسورانه 

اي علـني از       پس از اين که رئيس جمهور اين سخنراني را انجام داد، بلندپايه ترين مقامــات ايـران بايـد طــي بيانيــه                                   
هاي خط مشي جديد با عنوان قدمي مثبت به جلو اســتقبال و اعـالم کنتـد کــه تهـران از هيـچ کوششـي                          رهيافت

خود را بصــورت عمومـي اعــالم کـرد،                    . براي بهکرد روابط با واشنگتن دريغ نخواهد کرد              پس از آن که تهــران پــذيرش 
يران پيشـنهاد گفــت                                    وگـوي     دولت اوباما بايد برنامه تشويقي خود را براساس سـخنراني اوبامـا منتشــر کنـد و بـه ا

در اين نقشه راه بايد به اين واقعيت توجه شده باشد که ديدگاههاي بيان شـده                    . مستقيم و بدون شرط ارائه دهد     
بايست به طور کامل به اجرا درآيد و اقدامات خط مشي بايد محترمانه، عيني، معنادار، بي                   در سخنراني اوباما مي
 . طرفانه و عادالنه باشد

 
ديپلماســي ) ١: (در نقشه راه بايد بر اين واقعيت صحه گذاشته شود که دو رهيافت در مورد ايران کارســاز نيســت                       

رهيافـت تـدريجي کــه در آن مســائل تکــه تکــه         ) ٢(کنــد، و   ها يا تهديــد بـه اعمــال زور تاکيــد مـي      فشار که بر تحريم   
در راهــبرد  . ها ناچيزند، شفافيت وجــود نــدارد و اقـدامات بــه مــذاکرات خسـته کننــده نيـاز دارنــد                             شوند، مشوق    مي

به اين نکته توجه نشــده اسـت کــه غـرور و منزلـت همـواره در نــزد ايرانيـان از ارزش                                  » تنبيه و تشويق   «موسوم به   
اي کـه تصــويري بشــدت اهريمـني از کشــور ايــران بــه               جمهــوري اســالمي، در زمانــه   . بسياري برخوردار بوده است     

 . دست داده شده، به اين نگرش ملي گرايانه ايرانيان بيشتر دامن زده است
 

در ديوار بــي اعتمــادي    » تکانه درماني «به سوي جلو را محقق کند و با توسل به                » پيشروي بزرگ  «نقشه راه بايد      
اي از     بـه ســوي جلــو بايــد بســته     » پيشــروي بــزرگ «در  . اندازه کــافي بــزرگ ايجــاد کنـد         به» شکافي«بين دو دولت     

هبردي        . هاي راهبردي و مادي چشمگير گنجانده شود که به خوبي در مورد آن تبليغ شده باشــد                     مشوق بسـته را
به رفع حس عدم امنيــت در      : پاداش که فراتر از مشوق مادي ساده است بايد داراي مشخصات حداقلي زير باشد                  

اي توجــه   زمينه کشور، نظام و انرژي کمک کند، به غرور ايران بعنوان ملتي بزرگ و نقش آن بعنوان قـدرتي منطقــه                        
سميت شــناخته شــده باشــد، و بــه تحــوالت                        به ر شده باشد، نظام اسالمي بعنــوان نظــامي مشــروع و عقالنــي 

 . در ايران ايجاد کند» جهشي اقتصادي«اين برنامه به محض اجرا بايد . دموکراتيک کشور کمک شود
 

ايــن . بسته تبليغ شده پاداش بايد آنقدر بزرگ باشد که حتي اگر دولت ايران با آن مخالفت کرد مردم آن را بپذيرنــد                          
نکته کليدي اين است کـه ايـن           . بسته همچنين بايد مخالفان وفادار به نظام را به حمايت علني از خود ترغيب کند                        
در واقـع بايــد وضــعيتي در داخـل           . بسته بايد به دولت فشار داخلي وارد کند و آن را ناگزير به پذيرش پيشنهاد کنـد                        

الزم به ذکر اســت کــه جمهــوري اسـالمي         . کشور ايجاد شود که مخالفت حکومت با برنامه کمک غير ممکن شود                
روي ايالــت متحـده حســاب کنـد و نپـذيرفتن پيشــنهاد ايالـت                  » نه جنگ نه صــلح    «تواند براي تداوم گزينه        ديگر نمي 

 . متحده به معناي پذيرفتن گزينه تشديد همستيزي با اياالت متحده است
 

اياالت متحده و متحدانش براي آن که غرور ايران جريحه دار نشود بايد حق و نياز ايران براي غـني ســازي اورانيــوم                          
اي بپذيرنــد و همچنيـن پرونـده ايـران را از شــوراي امنيـت                  هـاي هســته    را در چارچوب پيمان عـدم گسـترش ســالح           

الزمه حداقل امنيــت ملـي بــراي ايـران آن اســت کــه در               . سازمان ملل به آژانس بين المللي انرژي اتمي بازگردانند         
توانـد     اي مصون باشد و اين نياز را فقط ايـاالت متحــده مـي                   اي و شايد غير منطقه       اي منطقه   هاي هسته    برابر سالح  
اي در منطقــه نيــز     اي و جلوگيري از گسترش بيشـتر جنـگ افزارهـاي هســته           ايجاد نظام امنيت منطقه      . برآورده کند 

به ايـن نيــاز کمـک کنــد                مي در درازمـدت بهـترين تضــمين آن اسـت کـه خاورميانــه بـزرگ بــه                  . تواند بــه پاسـخگويي 
 . اي تبديل شود هاي هسته اي عاري از سالح منطقه

 
هــاي عليــه بخــش نفــت و گــاز ايــران برداشــته شــود و       الزمــه تحقــق امنيــت انــرژي در ايــران آن اســت کــه تحــريم       

نه فقـط در زمينـه                هاي مالي بين المللي به ايران ارائه گردد تا قابليت                هاي فني و پشتيباني       مساعدت هـاي ايــران 
اي و پيل سوختي هيــدروژني گسـترش         توليد انرژي بلکه در زمينه فن آوريهاي توليد انرژي مثل فن آوريهاي هسته             

ياالت متحــده نيـز                                     . يابد براي اقتصـاد ا اياالت متحده بايد توجه داشته باشد که اين همکاري با ايران محرکي بــزرگ 
هـاي فــن آوري اطالعــات آمريکـا          هـاي نفــتي و شــرکت      براي پيمانکاران اصـلي رآکتـور هسـته اي، شـرکت              . هست
 . شود اي براي سرمايه گذاري در ايران فراهم مي هاي بي سابقه فرصت

 
اي است، زيرا اين نظام هم با تهديد عامل خــارجي مواجــه اسـت و هــم بايـد                     امنيت نظام اسالمي موضوع پيچيده    

ايــاالت متحــده بايـد بـه صـورت شــفاف و             . قابليت اصالح حکومت ديني را داشته تا بتوانـد در دراز مـدت دوام بيـاورد                     
اي از خط مشي تغيير دادن رژيم ايران دست بـردارد و تمــام منـابع مـالي دولــتي و اقـدامات طراحـي                        متقاعد کننده  

ها و افرادي که در پي سرنگون سازي رژيـم           اياالت متحده بايد از حمايت گروه       . شده براي اين مقصود را کنار بگذارد        



هـاي     راديــو فـردا و صــداي آمريکــا نـيز بايـد برنامــه           . ايران يا لطمه زدن به تماميـت ارضـي آن هســتند دســت بـردارد               
هاي بي طرفانه و همچنيــن تبليـغ مشــارکت و توســعه            تبليغاتي خود را متوقف کنند و به سراغ ارائه اخبار و تحليل            

 . کلي ايران بروند
. هاي داخلـي خــود را اصــالح کنــد        نقشه راه همچنين بايد به جمهوري اسالمي انگيزه بدهد که به تدريج سياست              

اي از دخالــت در امـور داخلـي ايـران              اين حوزه حساس است و بايد به دقت ساماندهي شود که از هرگونه نشـانه                   
بهترين رهيافت براي تحقق اين منظور آن است که نهادهاي جامعه مدني و اقتصادي دو کشور به                  . جلوگيري شود 

تجارت، سرمايه گذاري و تحوالت سياسي اجتماعي مطمئن تريــن          . طور آزاد و گسترده با هم تعامل داشته باشند           
يد از انتخابــات آزاد و بـي طرفانــه در               . ها براي تقويت دموکراسي در آينده ايران است        راه ايــاالت متحـده همچنيــن با

ايران حمايت کند و از درخواست سازمان مللي مبـني بــر پاســداري جمهــوري اســالمي از حقـوق انسـاني مــردم                           
 . پشتيباني کند

 
هـاي    ديپلمــات. در نقشه راه بايد پيشــنهادهايي دربــاب نحـوه ارتبـاط و دفــاتر ديپلماتيـک نـيز گنجانــده شــده باشـد                        

آمريکايي مجوز تماس با همتايان ايرانيشان را ندارند و کارکنان ايران در دفتر مرکزي سازمان ملل در شهر نيويـورک                          
شوند        اين محدوديت  . مايل خارج شوند   ٢٠اي به شعاع   نيز اجازه ندارند از دايره      ايــاالت متحــده از   . ها بايـد برداشــته 

. شود  ديرباز در فکر گسترش بخش حافظ منافع در ايران بوده است که اکنون بطور کامل توسط سوئيس انجام مي                              
بزرگي در سفارت     » حافظ منافع «ايران داراي بخش     . برداشتن گامي عيني در اين زمينه با تاخير همراه بوده است                    

اياالت متحده بايد هدف مشــابهي را در مــورد          . دهد  پاکستان در واشنگتن است که خدمات رواديد و غيره ارائه مي                
ديپلماتهاي آمريکايي و ايراني نيز بايد در بخش حافظ منافع خود حضور                   . بخش حافظ منافع خود در تهران دنبال کند           

 .داشته باشند
 

هاي مفصلي براي حل و فصـل         اياالت متحده آمريکا بايد به صورت تعاملي راهبردهاي دقيقي براي مذاکرات و رويه                  
در . شـود   برنده حـل مــي   -اختالفات اياالت متحده و ايران فقط در چارچوب راهبرد برنده               . مشکالت خاص طراحي کند    

مسئله انرژي هسته اي، ايران و اياالت متحده بايد طـرح ايجـاد کنسرسـيوم بـراي غـني ســازي اورانيـوم در خــاک                       
در مورد عراق نيز بايد براي ايجاد ثبات در ايــن کشـور و حفــظ اســتقالل کامـل ايــن کشــور همکـاري                 . ايران را بپذيرد 

بات آزاد همکــاري کننـد                      دو کشور در افغانستان نيز مي         . کنند در . توانند براي مهار طالبان و کمک بــه برگــزاري انتخا
توانند راهي ميانه را در پيش گيرند يعني نه هماننـد ايــاالت متحـده آنهـا را                      مورد حماس و حزب اهللا هم طرفين مي         

در اين مورد همکاري کامل اسرائيل         . قلمداد کنند » رزمندگان آزاديبخش   «بخوانند نه مانند ايران آنها را           » تروريست«
 . و اين دو گروه ضروري است

 
وگوي مســتقيم بيــن دو دولــت بــه ايجـاد حســن نيـت کمـک                  تواند در مراحل آغازين گفت          اقدامات بشردوستانه مي    

فروش قطعات هواپيماهـاي غـير نظــامي بــه ايــران، انجـام عمليــات امـدادي نيروهـاي دريــايي آنهــا در                            . زيادي بکند 
اگـر آمريکـا بـاقي مانــده       . هاي اطراف ايران و همکاري براي کاهش قاچاق مواد مخدر در مرز ايــران و افغانسـتان             آب

هاي مسدود شده ايران را آزاد کند و اجازه دهد تا پرواز هوايي مسـتقيم بيــن ايـران و ايـاالت متحـده برقــرار                            دارايي
تسهيل . گيرد  هاي مستقيم شان شکل مي       شود اعتماد سازي چشمگيري بين دو کشور در مراحل آغازين تماس            

توانـد پيونــدي مهـم و بــادوام           هاي ميان کارآفرينان نــيز مــي      صدور رواديد دانشجويي و مبادله و مجوز دادن به تماس           
 . بين اين دو کشور بزرگ ايجاد کند

 
سرانجام اين که الزمه مذاکره بين اياالت متحده و ايران آن است که دو کشور نهادهــايي ويـژه جهـت حـل و فصـل                                

. جهـاني باشــند    / اي   هايي به منظور هم انديشي ايجاد کننــد کــه داراي اهميـت و گســتره منطقـه               مسائل يا گروه  
هاي مــوازي بويــژه بـراي مســائل عــراق و افغانسـتان ايجـاد                سازمان ملل هم بايد نهادهاي هم انديشي و اجالس           

وظيفـه   . اياالت متحده و ايران همچنين بايد افرادي محترم و آگاه را بعنوان نماينــدگان ويـژه خـود معرفــي کننــد                    . کند
اصلي اين افراد افزون بر حل و فصل مشکالت متقابـل، ايجـاد شـبکه بيـن ذينفعـان مختلـف و تضـمين اجـراي خــط                                  

شـفافيت مقاصــد و خــط       . هاي تصويب شده و رسيدنشان به سمع بلندپايه ترين مقامات و نيز عموم اسـت                        مشي
 . ها و همچنين متقابل بودن منافع، کليد بازسازي روابط سالم بين ايران و اياالت متحده است مشي

 
 کالم آخر

راهــي بــه «بعنـوان   ) »تشـويق و تنبيــه    «يعــني خـط مشــي    (در اين مقاله ديپلماسي فشـار کنونـي و پيشــنهادي            
سوي دوزخ      «به چالش کشيده شده است و با رويکرد اعمال زور به عنوان                   » ناکجاآباد مخالفــت شـده    » راهــي بــه 
هاي ناقصي در قبال ايران وجود دارد و بـه ايـن نکتـه توجــه نشــده اسـت کــه وضـعيت             ها فرض در اين رويکرد.  است

دولت اوباما بـراي آن کــه ايــران را بـه بهکــرد            . بهترين گزينه نزد جمهوري اسالمي است        » نه جنگ نه صلح   «موجود  
فراروي ايران  » بديلي صلح آميز «را از ميان بردارد و      » نه جنگ نه صلح   «روابط با اياالت متحده ترغيب کند بايد گزينه        

ارائــه پــارادايمي جديـد در قبـال ايــران مبتـني بــر مجموعــه                 : خط مشي اوباما بايد متکي به دو پايه باشد          . قراردهد
. هاي مادي مقاومت ناپذير     هايي دقيق تر و همچنين يک نقشه راه جسورانه با محوريت مشوق             ها و برداشت   فرض

 . به جلو را به حرکت در آورد« پيشروي بزرگ « تواند  سخنراني پيام آور و آينده نگر اوباما مي
 

مقامات دولت ايران با اين سوءظن مخالفند که ايران در صورت بي توجهي به ديدگاه هايش به سراغ ساخت بمب                           
هاي آژانس بين المللي انرژي و اين سخن رهبر نظام که طبـق شــريعت                      ايران با ارجاع به يافته      . اتمي خواهد رفت  

هـاي غـني ســازي غـير نظــامي خــود را بــه سـوي کــاربري            گويــد برنامـه   اسالم ساختن بمب اتم مجاز نيست مـي    
هـاي    تواند مشخص کنــد کـه ايــران داراي مکــان       اما آژانس بين المللي انرژي اتمي نمي      . نظامي سوق نداده است    

ايــاالت متحــده و  . هــاي غيرنظــامي قــرار نــدارد   اي نيســت يــا در مســير خــروج از فعاليــت     اي کشــف ناشــده  هســته 
تهـران بايـد غـني ســازي           . متحدانش با توجه به سوءظني کــه بـه مقاصـد ايـران دارنـد ايــن ارزيــابي را قبـول دارنــد                           

 . اي را به تعليق درآورد و پس از اعتمادسازي آن را از سر گيرد هسته
 



بـه نظــر برخــي    . انــد  اي که تاکنون براي رفع بن بسـت اعمـال شــده کارسـاز نبــوده                  رويکردهاي چندجانبه و دوجانبه    
به نظر بعضي ديگر نيز ايـن رويکــرد           . رويکردي که نگارنده پيشنهاد کرده خيلي بلند پروازانه يا غير واقعگرايانه است                   

هـاي تنــد روي مخالـف          گــروه . سـال همسـتيزي      ٣٠آغازي است براي برخي تفکرات مثبت بمنظـور پايــان دادن بـه                  
به سوي جلو را اقـدامي بــراي حمايـت از رژيــم تلقـي خواهنــد کـرد، حاليکــه                          » پيشروي بزرگ «جمهوري اسالمي    

. طرفداراران متعصب رژيم به اين نقشه شک داشته و آن را ترفندي براي به خطر انداختن نظام تلقي خواهند کــرد                           
 . مشکل اين گروهها در هواداريشان از تشديد همستيزي يا حفظ وضعيت موجود است

 
. اين درست است که ديدگاه ارائه شده در اين نوشتار بلند پروازانه است و به اصـالحات ظريــف بيشــتري نيـاز دارد          

اسـتداللها را بايـد براسـاس کيفيـت شــان رد کـرد يــا                   . اما با آنهايي که به حسن نيت من سـوءظن دارنــد مخــالفم            
به جلو در صورتي که درست اجرا شــود بيشـترين اقبـال را دارد و               » پيشروي بزرگ «به نظر نگارنده ديدگاه      . پذيرفت

اين رويکرد امنيت مــورد جسـتجوي نظــام اســالمي را           . گذارد راه ديگري به غير از بهکرد روابط براي ايران باقي نمي          
گيرد، به احتمال ســاخت بمــب اتمـي توسـط ايــران             گذارد، حقوق و منافع مردم ايران را در نظر مي         در اختيارش مي    

آورد، امنيت اسرائيل و چشم انداز تحقق         پردازد، اعتباري را که ايران سزاوار آن است فراهم مي          بطور مستقيم مي  
کند، و درهاي ايران را به روي تجارت و سرمايه گـذاري آمريکـا کــه بـه نفـع اقتصـاد دو                  دولت فلسطين را تقويت مي  

 . گشايد کشور است مي
 

آنهــا بايــد اطمينـان، اعتمـاد و شــفافيت کامـل را          . ايران و اياالت متحده بايد به رويکر پيشنهادي مجال توفيق دهنـد              
توانـد بــه همسـتيزي ويرانگـري            رعايت کنند و از هرگونه رفتار فريبکارانه يا بازي دادن پرهيز کنند؛ وگرنه آشتي مي                     

شده و گوش جهانيــان را      » جهاني«براي ايران هيچ چيز خطرناکتر از مايوس شدن اوبامائي نيست که             . منجر شود 
ايــاالت متحـده     . مخالفت کند امکان دارد چنين حـالتي رخ دهــد              » نان و آبدار   «اگر ايران با اين معامله باصطالح            . دارد

طبـق ايـن رويکــرد، ايــران در ازاي دسـت            . هم بايد بداند هيچ رويکردي بهتر از رويکــرد ارائـه شـده در اينجــا نيسـت                   
درست اســت کــه ايـاالت متحـده       . يابد برداشتن از ساخت بمب در آينده به روابط بهتري با اياالت متحده دست مي          

اي است که در صورت حفظ وضــعيت موجــود يــا جنگيــدن بـا ايــران                   هم بايد بهايي بپردازد اما اين بها کمتر از هيزينه                
داده است و زمـان آن فرارســيده اسـت         » تغيير«رئيس جمهور باراک اوباما فراخوان ايجاد      . بايست متحمل شود  مي

 .که اياالت متحده سمت و سوي خط مشي خود در قبال ايران را تغيير دهد


