
 
 چه بود؟« خط سرخ»نظر احمدی نژاد درباره 

فرمانده مرکز فرماندهی آمریکا در خاورمیانه که در قطر مستقر . زمان شد با آزاد شدن دو آمریکائی که در ایران زندانی بودند نژاد به آمریکا هم چند اتفاق خوب در رابطه ایران و آمریکا پیش آمد؛ سفر آقای احمدی

در همین دوره . نژاد نظر مثبت ابراز کرد آقای احمدی. های ایران و آمریکا در خلیج فارس گرفته شود ایجاد شود تا جلوی برخورد تصادفی بین ناوگاناست پیشنهاد داد که بین ایران و آمریکا یک خط ارتباطی اورژانس 

 هائی رسید برد و با آمریکا و ایران هم در این رابطه به توافق بود که وزیر امور خارجه روسیه هم طرح معروف به پیشنهاد الوروف را به جلو می
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های رفتاری ایاالت متحده  سئوالی که البته با توجه به شرایط واقعیت. های مهم دنیا دانست  توان یکی از سئوال این پرسش را می« برقراری یا تداوم قطع رابطه ایران و آمریکا»

حال اینکه جمهوری اسالمی و ایاالت متحده بتوانند و بخواهند در مقام دو کشور مهم دنیا که هر کدام نقش آفرینی زیادی در اتفاقات  با این. تواند سخت باشد آمریکا پاسخش نمی

حال اين سوال در افکار عمومی .شان را بهتر از آنی کنند که در طول بیش از سه دهه اخیر بوده، یکی از مسائلي است كه بايد از ديد منافع ملي به آن نگريست مختلف دارند، رابطه

 .برند یگر میدنیا وجود دارد که اصوال چه علتی را دلیل اصلی شراطی فعلی باید دانست یا اینکه دو کشور چه منفعت و ضررهایی از رابطه نداشتن با یکد

دیران مرکز تجزیه و تحلیل مسائل ایران در رابطه شرایط حاکم بر این دو کشور به هوشنگ امیراحمدی، بنیانگذار و رئیس شورای آمریکائیان و ایرانیان و همچنین از بنیانگذاران و م

 :گوید سئواالت طرح شده ایلنا پاسخ می

تانازرابطهفعلیایندوکشورچیست؟تحلیل

دهند با هم  های جهانی دارند ترجیح می تازی که در مناسبتدهد که ایران و آمریکا را باید کشورهایی تلقی کرد که با وجود موقعیت مم واقعیت موجود بین دو کشور نشان می

 .ای حتی در کمترین حالت ممکن نداشته باشند رابطه

ایازاحتمالتغییررابطهچهمثبتیامنفیدانست؟توانشرایطاینچندوقتاخیرراباتوجهبهاتفافاتیکهافتادهاست،نشانهآیامی

بعد از یک دوره کوتاه بازگشائی به سوی ایران که آن هم در حرف بود و نه عمل، باراک اوباما در تله نیروهای ضد ایرانی افتاد و راه . کنند کت میتغییرات کال در جهت منفی حر

 .المی باشدتواند مورد قبول جمهوری اس دولت اوباما امروز یک سیاست دو لبه را در قبال ایران در پیش گرفته است که حتما نمی. خودش را کج کرد

. است؛ جدای اینکه این سیاست موثر است یا نه، سیاست توهین آمیزی است« سیاست هویج و چماق»همان    و یا« سیاست تنبیه و تشویق»اسم رسمی این سیاست 

 .کند طبیعی است که جمهوری اسالمی در قبال این سیاست تقابلی عمل کند که دارد می

ترشرحبدهید؟هآناذعانداریدراشفافایکهبتوانیدسیاستدولبهمی

سازی اورانیوم و یا سرنگونی آن منتهی  همان سیاست مهار و منزوی کردن ایران است که قرار است به تغییر رفتار رژیم ایران در رابطه با غنی   لبه اول و اساسی این سیاست

ثبات کننده و حمایت از مخالفین برانداز از ابزارهای عمده مهار، انزوا،  سی ایران با دنیای خارج به همراه اقدامات بیسیاـ  های پیاپی اقتصادی و بریدن ارتباطات اقتصادی تحریم. شود

و « حقوق بشر» و« دموکراسی»ایران مخصوصا جوانان و اقوام ایرانی دارد و در این رابطه از « مردم»این سیاست دراز مدت همچنین تکیه روی . تغییر رفتار و یا براندازی هستند

همان حال هم آمریکا به ظاهر    کند، در های اقتصادی می گذارد و مردم ایران را دچار گرفتاری که آمریکا روی ایران تحریم می در حالی. کند به طور ابزاری استفاده می« برابری قومی»

بشر، ویزا و حتی عید نوروز ما را هم  در واقع آمریکا حقوق! کند ویزائی کذائی ایجاد می کند و برای دانشجویان تسهیالت می« دفاع»مردم در قبال حکومت اسالمی « حقوق»از 

 .کند ها استفاده می سیاسی کرده و علیه حکومت اسالمی از آن

ولبهدوم؟

شود چون فرض  ، لبه دوم صرفا برای پروپاگاندا مطرح میکه لبه اول اصل است در حالی. لبه دوم این سیاست درازمدت، باز نگهداشتن باب مذاکره مشروط با ایران است! بینید

پس آمریکا باب مذاکره را باز گذاشته تا به متحدین خود بگوید که او به مذاکره . رسد کند و یا اینکه مذاکره با آن به جائی نمی آمریکا این است که جمهوری اسالمی یا مذاکره نمی

یکی از فرضیات این سیاست این است که دولت اسالمی . ای است که آمریکا در قبال شوروی سابق اتخاذ کرد مان سیاست دولبهه   این. که ایران نیست معتقد است در حالی

حرف  در جریان است کمتر کسی در واشنگتن گوش به« بهار عربی»ها که  این فرض البته غلط است اما این روز. شود متزلزل است و فشارهای اقتصادی به تضعیف آن منتهی می

 .مشخص است که این ذهنیت، ذهنیتی غلط است! زنند که خب دهد و اکثریت قریب به اتفاق بوق سرنگونی می حساب می

.بندیکوتاهولیجامعتوضیحبدهیدلطفاروندهایاخیردردروناینرابطهرادریکجمع

زمان شد با آزاد شدن دو آمریکائی که در ایران زندانی  نژاد به آمریکا هم و آمریکا پیش آمد؛ سفر آقای احمدی اول چند اتفاق خوب در رابطه ایران. اند ها زیاد و ضد و نقیض بوده خبر

دفی بین ود تا جلوی برخورد تصافرمانده مرکز فرماندهی آمریکا در خاورمیانه که در قطر مستقر است پیشنهاد داد که بین ایران و آمریکا یک خط ارتباطی اورژانس ایجاد ش. بودند

در همین دوره بود که وزیر امور خارجه روسیه هم طرح معروف به پیشنهاد الوروف را به . نژاد نظر مثبت ابراز کرد آقای احمدی. های ایران و آمریکا در خلیج فارس گرفته شود ناوگان

ها و سئواالت آژانس  کرد که طی آن ایران به تدریج به نگرانی ل تدریجی را پیشنهاد میح این طرح یک راه. هائی رسید برد و با آمریکا و ایران هم در این رابطه به توافق جلو می

ایران به این طرح پاسخ مثبت داد و حتی حاضر شد که معاهده الحاقی . کاستند ها می داد و آمریکا و یارانش هم به تدریج از مقدار و شدت تحریم المللی انرژی اتمی پاسخ می بین

رسید سرانجام  به نظر می. ها کرد زنی با روس آمریکا هم با چارچوب کلی طرح موافق بود ولی روی جزئیات آن شروع به چانه. ترتیبات متمم پادمان را هم بپذیرد ۰. ۲و کد معروف به 

اخیر در ترکیه بود و قرار است در بن پایتخت آلمان هم با اش کنفرانس  کرد که نتیجه ضمنا ایران داشت با آمریکا روی مسئله افغانستان هم مذاکرتی می. حلی پیدا شده باشد راه

 (.طرح بن دوم)هم نشستی داشته باشند 



بسترسیدناینطرحچهچیزیبود؟چراییبهبن!خب

اول کنگره آمریکا . داشتند های گوناگون ایران و آمریکا را از هم دور نگه می ها و توطئه ها کماکان و به بهانه آن. به هر حال مخالفان بهبودی در رابطه هم بیکار ننشسته بودند

ر اسرائیل، طرحی را تصویب کرد که خواستار تحریم بانک مرکزی و نفت و گاز در ادامه دشمنی با رابطه، کنگره طرفدا. ترین الیحه تحریمی واشنگتن علیه ایران را تصویب کرد جامع

 .کند را غیر قانونی می( یعنی دیدار و مذاکره بین مقامات رسمی ایران و آمریکا)این طرح همچنین هر نوع دیپلماسی . ایران است

های  خواهان هم رسما خواهان تحریم ها کاندیداهای جمهوری متاسفانه این روز. کنند نیز شد می کنگره حتی خواهان تحریم روی همه کشورهائی که با بانک مرکزی ایران معامله

بعضی از . خواهند که تغییر رژیم سیاست رسمی واشنگتن بشود خواه می کاندیداهای جمهوری. خواه هماهنگ شده است ها با مواضع کنگره جمهوری مواضع آن. هستند« مرگبار»

 .کنند که آشکارا از برخورد نظامی با ایران دفاع می تر تا جائی ترند و برخی هم بسیار تند ها البته مالیم آن

یعنیباهمینتحرکاتتوانستندازبهبودرابطهممانعتبهعملآورند؟

سط ایران دانست و باالخره در ادامه این دشمنی، مخالفین بهبود ترین خراب کاری دشمنان بهبود رابطه را، باید توطئه و اتهام کشتن سفیر عربستان در واشنگتن تو بله، البته بزرگ

اگر . دهد ایران در حال ساختن بمب است، به دنیا معرفی کردند المللی انرژی اتمی را حتی قبل از اینکه منتشر شود، به عنوان سندی که نشان می در رابطه، گزارش آژانس بین

این در حالی است که کاخ . سازد دهد که ایران دارد بمب می شان کماکان اصرار دارند که سند نشان می ها و طرفداران ا اسرائیلیچه گزارش منتشر شده چنین برداشتی ندارد ام

ت رسمی اسرائیل ها، مقاما در همین حال و با استفاده از همه این تحریکات و توطئه. سازی بکند« ظرفیت»سازی نیست بلکه قصد دارد  سفید معتقد است که ایران در حال بمب

این را هم اضافه کنم که متعاقب گزارش آژانس و تهدیدهای اسرائیل و . ها به ایران نزدیک است شروع کردند به تهدید ایران به جنگ و دنیا نیز به شکلی قانع شد که انگار حمله آن

اند و  اروپائیان هم در این میان بر فشارهای تحریمی خود بر ایران افزوده. اند گیری افزایش یافته ها و انزوای ایران به طور چشم بعد هم متعاقب حادثه سفارت انگلیس در تهران، تحریم

 افتد، همچون در گذشته هر وقت اتفاق یا اتفاقات مثبتی در رابطه ایران و امریکا می. ما االن در این مرحله هستیم. اند ها را تا سرحد تحریم روی خرید نفت ایران هم پیش برده آن

 .برند ها تجهیز شده و مسیر را به سوی دشمنی بیشتر پیش می بالفاصله دشمنان بهبودی در رابطه علیه آن

مخالفانرابطهداشتنایرانوآمریکااصوالازچهجایگاهیدرسطحدنیابرخوردارهستند؟

ها هم در آمریکا هستند، هم در اسرائیل، هم در دنیای عرب و هم حتی در  این. هم با کشور مبدا هم با اسم، هم با ایدئولوژی و. شناسیم ها را می ما همه آن. ها گمنام نیستند آن

متاسفانه این دشمنان . های جاسوسی وجود دارند و غیره های تروریستی وجود دارند، مخالفین حکومتی وجود دارند، سازمان ها مقامات رسمی وجود دارند، گروه در بین آن. اروپا

ها، مخصوصا اسرائیل و عربستان که از دشمنان اصلی و موثر هستند به اندازه کافی نفوذ  کنم؛ یکی اینکه این نیرو فقط به دو دلیل اشاره می. و نفوذ زیادی هم دارند رابطه قدرت

 .هاست جمهوری آمریکا هم اسیر آن خود رئیس. شود کنگره آمریکا توسط اسرائیل کنترل می. مالی و سیاسی دارند

مثال افغانستان مشکل ایران و . کند کند ربط مشخصی با مشکالت اصلی رابطه ندارند پس کمکی به تضعیف مخالفین رابطه نمی های مثبت می هائی که ایران حرکت ، در حوزهدوم

ورانیوم، حمایت از مخالفین اسرائیل در منطقه، دشمنی رسمی سازی ا مشکل اصلی غنی. آمریکا نیست، زندانیان آمریکائی در ایران از مشکالت اصلی ایران و آمریکا نبودند و غیره

 .و مستقیم ایران با اسرائیل و نزدیکی روزافزون ایران به رقبای جهانی آمریکا یعنی چین و روسیه است

گویندبحثاحیایرابطهایرانوهااشارهکردید،برخیمیهاییکهشمابهآنهایگذشتهواتفاقسئوالمشخصایناستکهباتوجهبهرخدادهایسال

آمریکایکبحثبیهودهاست؛نظرشماچیست؟

درست است که آمریکا امروز سیاست . مشکل ایران و آمریکا بیشتر روشی است تا مضمونی. بدهند« برد برد»اگر طرفین واقعا بخواهند تن به سازش اصولی در چارچوب یک طرح 

داند که تحریم هیچ حکومتی را سرنگون نکرده و جمهوری اسالمی با  رزوی سرنگونی حکومت اسالمی را دارد، اما آمریکا در همین حال هم میمهار درازمدت را در پیش گرفته و آ

 .تحریم و فشارهای اقتصادی به زانو در نخواهد آمد

افتد؟آمریکاواقعاتاچهحدبهفکرگزینهنظامیمی

توانند آمریکا را در یک جنگ  ها البته می این. شود بیشتر از سوی اسرائیل و عربستان است را ندارد و اگر هم گاهی بحث جنگ مطرح میآمریکا در عمل گزینه جنگ با ایران 

سازی  پیدا کند که هم غنیاگر ایران بتواند راهی . سازی اورانیوم است فعال مشکل عمده آمریکا و متحدانش مسئله غنی. ناخواسته با ایران درگیر کنند و خطر هم در همین است

توانند مسائل دیگر  شود که در چارچوب آن طرفین می شود و یک گشایش ایجاد می را انجام بدهد و هم آمریکا متقاعد بشود که ایران بمب نخواهد ساخت مشکل اصلی برطرف می

 .را هم از میان بردارند


