
 زمان نگرشی تازه به ایران

   

  كای امری روابط خارجی شورایگزارش گروه كار
  تسي و رابرت گینسكیاست مشترك برژیبه ر  
   

  ی روابط خارجی درباره شورایسخن
   
 آن از یك سازمان مستقل است كه اعضایس شده، ي تأس1921 كه در سال ی روابط خارجیشورا 

، متشكل از افراد محقق شناخته یش حزبیك مركز فاقد گراین عنوا شوند و به یسراسر كشور انتخاب م
گذاران،  استين سيھا و ھمچن د و انتشار افكار است تا افراد، شركتيشود كه ھدف آن تول یم

گر كشورھا بھتر بتوانند یمتحده و در د االتیمند در داخل ا ان و شھروندان عالقهینگاران، دانشجو روزنامه
ن یشورا ا. ھا را درك كنند گر دولتیمتحده و د االتی ای فرارویاست خارجي سیھا نهیت جھان و گزيوضع

 Foreign Affairs، انتشار مجلهی گسترده مطالعاتیھا دادن برنامه بي جلسات، ترتیق برگزاریكار را از طر
كا است، ی امریاست خارجي و مطالب مربوط به سیالملل ني مطالب بیه برجسته حاویك نشریكه 

 مستقل و ارائه اطالعات به روز در مورد جھان و ی كاریھا ت از گروهیت خود، حمایامنه عضوگسترش د
  . دھد ی انجام م(www.cfr.org)ی روابط خارجی شوراینترنتیت ایمتحده در سا االتی ایاست خارجيس

   
گونه  چيكند و ھ ی را اتخاذ نمی، موضع نھاد مشخصیاسيوجه درخصوص مسائل س چيھ شورا به 
ن انتشارات، صرفاً به ید ابرازشده در ای اظھارات و عقایتمام. متحده ندارد االتی به دولت ایبستگوا

  . سندگان منتشر شده استیا نویسنده یت شخص نويمسئول
   

  :كند ی مستقل می كاریھا ل گروهير اقدام به تشكیشورا در موارد ز
   
متحده مطرح  االتی ایاست خارجي سیبرا یاتيت حي برخوردار از اھمیك موضوع جاریكه  یـ ھنگام1
  گردد؛ یم
   
ن حال بتواند از ي مختلف، در عیھا نهيھا و زم دگاهیك گروه برخوردار از دیكه به نظر برسد  یـ ھنگام2
 یطور معمول، ھر گروه كار به. دا كنديك اتفاق نظر معتدل دست پی به یرحزبي غیاسيق مباحثات سیطر
  . دیدھد تا كار آنھا مطلوب از آب درآ یل جلسه مي مدت كوتاه تشككین دو تا پنج نوبت ظرف يب
د و شورا متن آن را منتشر ساخته و ینما ی گزارش خود را صادر میجه، گروه كاريدن به نتي پس از رس 

  :تواند سه شكل داشته باشد ی می گروه كاریھا گزارش. دینما یز منتقل مي خود نینترنتیت ایبه سا
   
د گروه، كه البته یياست و قضاوت مورد تأيد سیي و تأی گروه كاریق اعضاي محكم و عمـ اتفاق نظر1

  .باشد یھا نم هيھا و توص افتهیضرورتاً ھمراه با اتفاق نظر درخصوص ھمه 
   
ح و یاالمكان صر ید حتی مختلف كه بایاسي مواضع مشخص در قبال مسائل سی حاویـ گزارش2

  منصفانه باشد؛ 
   
ت خود را از آن اعالم یس، حماي موافق با نظر رئین صورت، اعضایكه در ا" س گروهيگزارش رئ"ـ 3
  .دارند ی مخالف، نظر خود را ابراز میدارند و اعضا یم
    
ستند دعوت به يكه عضو گروه ن یك نظر، از كسانیدن به ي رسیتواند برا ین حال مي در عیگروه كار 

 ی گروه كاریھا تمام گزارش.  گروه شوندیريگ جهيت نتی تقوند و موجبیعمل آورد تا در كار آن شركت جو
. كنند تا موارد مشابھت و اختالف، مشخص گردد یسه می دولت مقایاست رسميمواضع خود را با س

ن خصوص اتخاذ ی در ایت گزارش را به عھده دارد و شورا رسماً موضعي است كه مسئولیتنھا گروه كار
  . كند ینم
     
  شگفتاريپ
 اختالفات به یھا چ و خميران در پی ای اسالمیاالت متحده و جمھوریمدت ربع قرن گذشته، روابط ادر    

ک متحد وفادار به یران از ی، ا) ش1357(1979دنبال انقالب سال  هب. ارث مانده از گذشته، قفل شده است
در حال حاضر، جنگ . دش آن، مبدل یاالت متحده در منطقه و فراسوین دشمنان ایرتری ناپذی از آشتیکی



االت ی ایعنین دو کشور یران قرار داده و ای ای را در کنار مرزھاییکای آمریروھايدر افغانستان و عراق، ن
ز ي منافع مشترک نین حال از برخيه خسته بدل ساخته که در عیب و ھمسايران را به دو رقیمتحده و ا
ران و یا» یا برنامه ھسته«شکالت مربوط به  از میا نهيع در زمین وقای ایتمام. باشند یبرخوردار م

ن یتر ن و مھمیتر دهيچي از پیکیران ی است که مقابله با اشنور. ردي گیصورت م» سمیترور«دخالت آن در 
  .االت متحده قرار داردی ای است كه در برابر دولت بعدییھا چالش

   
ران و ھم ی ای داخلیھا تيكه ھم واقع را به وجود آورد ین گروه كاریا» كای آمری روابط خارجیشورا«   
االت متحده بتواند یق آن اید كه از طری نمای را بررسییھا  آن را مورد نظر قرار دھد و راهیاست خارجيس

ت قرار یت جھان را بھتر مورد حماين منطقه پراھمیكا در ایوجود آورد كه منافع آمر هران بی را با ایا رابطه
  .دھد و ارتقا بخشد

   
 یتی قابل توجه و نارضایاسي سیاھ رغم نوسانيعل«افته كه ی مھم دست یابین ارزی به ای كارگروه  

ه نموده ي توصی، گروه كاریابین ارزیبر اساس ا» .گر قرار نداردیك انقالب دیران در آستانه ی، ایعموم
قابل حكومت را در م» ینشیبرخورد گز«ا یو »  محدودیريدرگ« عنوان با یتاسياالت متحده سیاست كه ا

  .رديش بگيران در پی ایكنون
   
تس ي و دكتر رابرت ام گینسكی برژويگني دكترزبیعنی، ی از دو چھره برجسته دولتی روابط خارجیشورا  

(Robert M.Gates)ی معنویرھبر. دینما ی می قدردانقاًي انجام شده عمیھا  تالشیخاطر سرپرست ه ب 
ت ی ھدایالملل نيوان بات فرين موضوع برخوردار از اھمینه ايم را به سمت اجماع در زی گروه كار،آنھا
نه ين برجسته در زمكارشناسا از یكی (Suzanne Maloney) یلم از دكتر سوزان مالونین مايھمچن. نمود

خود را ان، مراتب تشكر یدر پا. ت نمودین پروژه را با مھارت تمام از ابتدا ھدایران تشكر كنم كه ایجامعه ا
  .دارم ی ابراز میسته خود به مباحثات ملیل كمك شاي به دلی گروه كاریاز اعضا

  (Richard N.Haas)ھاس . چارد انیر
  2004ه ي، ژوئی روابط خارجیس شورايرئ
   

  یخالصه كاربرد
ك یك چالش و ھم یك زمان ھم ین كشور در ی در ای سال از انقالب اسالم25ران پس از گذشت یا  

دھنده  ن رابطه مطرح است نشانی كه در ایمسائل. شود یحسوب ماالت متحده می ایفرصت برا
اند  باشد كه عبارت ی سپتامبر م11متحده در دوران پس از  االتیت اي و چندجانبه امنی ضروریھا یدوراھ

ضرورت ـ 4است ين و سیان دي رابطه مـ3سم ی از تروریت دولتی حماـ2 یا  ھستهیھا ر سالحي تكثـ1: از
ه و دشمن ین برھه از زمان كه عراق به عنوان ھمسایدر ا. انهي در خاورمی اقتصاد ویاسياصالحات س

باشد و با گسترش  یت پس از جنگ مي حاكمیران وارد مرحله دشوار حركت به سمت بازسازی ایخیتار
است ين كشور در برنامه سیران، ای ایا  ھستهیھا تي درباره فعالی اتمی انرژیالملل نيقات آژانس بيتحق
ن موضوع یت اي اھمیی با شناسای گروه كار، برخوردار شده استیگاه مھمیاالت متحده، از جای ایرجخا
االت ی ایك از مسائل مھم مورد نگرانیكند كه در رابطه با ھر یه مياالت متحده توصی ایاتي منافع حیبرا

  .رديصورت گ» ینشیگز«ران برخورد یمتحده، با ا
   
 آن كشور متمركز نمود ی كلیاست خارجيران و سی ایت داخلي وضعیر روقات خود را بي تحقیگروه كار  

ل انجام داد كه ين كار را به آن دلیگروه، ا. االت متحده روشن شودیاران اذگ استي سینه بحث برايتا زم
ت تماس مستمر واشنگتن با آن كشور، ھرگونه یران و محدودیكا و ای مدت روابط آمریفقدان طوالن

ن حال گروه یبا ا. دینما یر دچار نقصان می را ناگزی اسالمی فعال در جمھوری داخلیروھاي از نیابیارز
ك یران در آستانه ی، ای عمومیتی و نارضایاسيرغم نوسانات قابل توجه سي اعتقاد دارد كه علیكار

 كنترل دانند با قدرت تمام یران می ای كه خود را متعھد به حفظ نظام فعلییروھاين. ستيگر نیانقالب د
ن یبر ا. شوند ین كشور محسوب می ای رسمیاوضاع را در دست دارند و در حال حاضر تنھا سخنگوھا

. نجامديت بيد است كه به موفقيران بعیم ای رژی سرنگونیاالت متحده برایم اي مستقیھا اساس تالش
 یھا ین نگرانیرت ی منجر به حل اصلز ضرورتاًي نیق مداخله خارجیر حكومت از طرييگر تغی دیاز سو

ران خود یدھد كه مردم ا یر نشان مي اخیھا روند تحوالت سال. ران نخواھد شدی ایھا استيمربوط به س
ت ی و فوری اسالمین حال دوام جمھوريدر ع. ش را اصالح خواھند نمودیت حكومت خويتاً ماھینھا

 یران به نحویم حاضر ایبا رژسازد كه  یاالت متحده را مجبور می آن كشور ایھا استي از سیمسائل ناش
  .كه صرفاً منتظر سقوط آن شود نید و نه ایمقابله نما

   
ه ی ھمسایران نسبت به كشورھایھا و مقاصد ا تي فعالیھا قبل بر رو االت متحده از مدتی ایھا ینگران  

 یھا ج به سمت ضرورتیتدر ران بهی ایاست خارجيدر طول دھه گذشته، س. ده استیمتمركز گرد
 در آنھا یدئولوژیت كه اينه خاص و پراھميمگر در چند زم. دا كرده استي سوق پی از منافع ملیشنا



ش برقرار ساخته و روابط یگان خوی را با ھمسایا جه تھران روابط عمدتاً سازندهيدر نت. زند یحرف اول را م
 را یا  تازهیدھایتردصحنه متحول منطقه، فشارھا و . ز گسترش داده استي خود را نیالملل ني بیتجار
دا يران به دنبال پی ایكند كه اگرچه رھبر ی میريجه گين نتي چنیگروه كار. وجود آورده است ران بهی ایبرا
ش ی خویاسي منافع سی عراق در راستایثبات ی مختلف جھت اعمال نفوذ است و از بیھا  راهنكرد

ك حكومت باثبات و متكثر ی ی را در ارتقای مھمتواند نقش بالقوه یران مین حال ايد، اما در عیجو یبھره م
ك یق نمود كه ھم نسبت به عراق و ھم نسبت به افغانستان یران را تشویتوان ا یم. دیفا نمایدر بغداد ا

 گردد، از ین دو كشور منزوی پس از جنگ در ایھا ران از طرف دولتیگر سازنده باشد اما چنانچه ایباز
  .ت برخوردار خواھد بودد مشكالي تولی برایت مھميظرف

   
 یھا یاالت متحده، بلندپروازین مسائل ایتر ی از ضروریكید كه ینما ید ميكأن تي ھمچنیگروه كار  

ران ی وجود دارد كه ایل كافیا دالین خصوص كه آی در ای گروه كاریاگرچه اعضا. ران استی ایا ھسته
بر  یار داده باشد اتفاق نظر ندارند، اما ھمگ قریا  ھستهیھا د سالحير توليطور كامل خود را در مس به
 ی انرژیالملل ني خود با آژانس بیكي تاكتی ھمكاریران ممكن است ضمن ادامه الگویند كه ان باوریا

 تا حد ممكن ی اقدامات بعدی خود را پنھان سازد تا دست خود را برایا  برنامه ھستهی، ابعاد واقعیاتم
  .باز نگاه دارد

   
االت متحده با ی اینشیقت است كه برخورد گزين حقی ایی، شناسای گروه كاریج محوری از نتایكی  
  :  باشدیاالت متحده می ای منافع ملیران در راستایا
   ثبات منطقهی به منظور ارتقاـ1
  یا ب برنامه ھستهيران از تعقیرف ساختن اصمنـ 2
  ی محافظت از منابع قابل اعتماد انرژـ3
  مسید تروری كاھش تھدـ4
  .انه مشھود استي كه در كل منطقه خاورمی رفع نقصان دموكراس ـ5

  .دنی نمایه ميران را توصیك نسبت به ایدنظر در نگرش استراتژی گروه، تجدیل باال اعضایبنا به دال
 

   رانی شده نسبت به اینحوه برخورد بازنگر
االت یران به ضررمنافع ایا ابـ به صورت مستمر ـ  ی فعلیريجه گرفت كه عدم درگين نتي چنیگروه كار

 ین، ضروري طرفی خاص مورد نگرانیھا نهي زمیباشد و در برخ یك منطقه حساس جھان میمتحده در 
  .ران دنبال شودیم با اي مستقیگوو است گفت

   
ق موجود بر سر ي موكول نمود كه اختالفات عمید به زمانیران را نبای با ایاسي سیگوو  گفتـ1

 به طور كامل حل شده یران در اختالفات منطقه ای آن كشور و مداخله اثرگذار ایا ته ھسیھا یبلندپرواز
ر بالقوه موثر يك مسیدھنده وجود   خود نشانی به خودینشی گزیاسيند ارتباط سیبرعكس، فرآ. باشد

 ید با برخیمتحده ضمن مقابله شد االتیدرست به ھمان صورت كه ا. باشد ی حل مشكالت مزبور میراب
 را با آن كشور حفظ نموده است یا ن، رابطه سازندهي چیالملل ني و بیاست داخلي سیھا جنبهاز 
ران آماده كشف ید در نگرش خود به ایواشنگتن با) ز تجربه شدي نی كه در مورد اتحاد شورویموضوع(
ادامه ران یز اي انتقادآمیاست ھاي نفع مشترك باشد و ھمزمان به اعتراض خود در برابر سیھا نهيزم

 قابل تحقق است كه در عرصه مسائل ی با تھران تنھا در صورتیقيت ھرگونه رابطه حقیدر نھا. دھد
شرفت ي، پیسم و ثبات منطقه ای، تروری ھسته ایاالت متحده در رابطه با سالح ھای ای فوریمورد نگران

  . حاصل شودیواقع
   
االت متحده را یران و ایان ايتالفات موجود مك معامله بزرگ كه به صورت جامع، تمام اخی به یابي دستـ2

 یشرفت منافع اصليجه به پين نتیب ايد است كه تعقيست و بعينانه نيب ك ھدف واقعیحل و فصل كند، 
 كه منافع ینه مسائليكند كه در زم یشنھاد مي پیدر عوض، گروه كار. دنجاميبمدت  واشنگتن در كوتاه

 برقرار گردد و براساس ینشیشود با آن كشور رابطه گز یك میه ھم نزدران درباره آنھا بیاالت متحده و ایا
ن دو كشور فاصله انداخته ي كه بیتر  گستردهیھا ین رابطه با نگرانی حاصل در ایجی تدریشرفتھايپ

  .برخورد شود
   
ھمراه ز يزه و پاداش ني، با انگیفرير كي بر تدابافزوند یاالت متحده نسبت به تھران بای ایھا استي سـ3

كا ی به اھداف اعالم شده آمریابيجانبه در راه دست كی و ی كلیھا االت متحده بر مجازاتی ایاتكا. باشد
 واشنگتن را از ھرگونه اھرم موثرتر در مقابل حكومت نضمدرز نبوده و يآم تيران، موفقیر رفتار ايي تغیبرا
 ی با توجه به نقش روزافزون منافع اقتصاد.د بر استفاده از زور محروم ساخته استی تھدیران به استثنایا

االت متحده ی با ای روابط تجاریران در داخل و خارج، دورنمای ایاسي سیھا نهیدادن به گز در شكل
  .دی در زرادخانه واشنگتن به حساب آیتواند سالح قدرتمند یم



   
 در یك عواطف ملی تحرر حكومت كه ممكن است موجبييد بدون استفاده از زبان تغیاالت متحده بای اـ4

. غ كنديران را تبلی در ای دموكراسیان مخالفان حكومت شود، برقراري در می حتیكنونم یراه دفاع از رژ
ق ی متمركز سازد كه موجب تشویاسي تكامل سی خود را بر ارتقایھا استيد اظھارات و سیكا بایآمر
. دشو در خارج یك و اقتصاديپلماتیت روابط دیو تقوتر در داخل  یك قوي دموكراتی توسعه نھادھایران برایا

كا یت آمریر با حمای، لزوماً مغایالملل ني و بیا  حل مسائل حاد منطقهیران برای ایكنونارتباط با حكومت 
 در یرات داخليي شود، شانس تغیريگيت پی كه با جدیا قت رابطهيدر حق. باشد یاز اھداف مزبور نم

  .ش خواھد دادیران را افزایا
   
 ارتباط با حكومت ی برقراریپنج سال گذشته برا و ستي در بیاپيپ یھا  نسبت به تالشی گروه كار ـ5

جه ي نتیل مختلف بیدال هھا ب ن تالشی این مطلب بوده است كه تمامی داشته و متوجه ای آگاھ،تھران
تحده در عراق و االت می این اعتقاد است كه مداخله نظامی بر این حال، گروه كاریبا ا. مانده است

. ك منطقه شده استيتير صحنه ژئوپولييران در ھر دو كشور موجب تغی ایھا  تيافغانستان در كنار فعال
ان دو طرف، ھم ي گشودن مجدد باب مذاكرات سودمند می را برایا  تازهیھا زهيتواند انگ یرات ميين تغیا
ثبات « از مسائل مورد عالقه مشترك ھمچون تواند ابتدا یجاد كند كه میران ای ایكا و ھم برای آمریبرا

 یا  ھستهیھا ر سالحيسم و تكثیتاً به بحث درباره مسائل دشوار مثل تروریآغاز شود و نھا» منطقه
ران ممكن است در یھا در مقابل ا استين سیتر ی منطقیم كه حتیقت اذعان دارين حقیما به ا. نجامديب

  .ودران با مانع مواجه شیاثر لجاجت حكومت ا
   

  )رانیدر قبال ا(كا ی آمریاست گذاري در خصوص سییھا هيتوص
كند اقدامات  یه مي توصیح داده شد، گروه كاري قبل توضیھا  كه در قسمتیا ب نگرش تازهيدر تعق   

  :ردیكا انجام پذی آمری مورد نگرانی موضوعات اصلیل برایخاص ذ
   
. م بدھديشنھاد مذاكره مستقيران پی با ثبات منطقه به اژه مرتبطینه مسائل ويد در زمیاالت متحده بای اـ1
 11ر مذاكرات ژنو شود كه ظرف ھجده ماه پس از حادثه ي و توسعه مسیريد منتج به از سرگین امر بایا

م شود كه مداخله سازنده ي تنظید به نحویوگو با ن گفتیساختار ا. سپتامبر با حكومت تھران انجام شد
. دیق نمای اقتصاد آنھا را تشوی عراق و افغانستان و بازسازی دولت در حكومت مركزميند تحكیاران در فریا

وجود آورد   بهییھا ی به نگرانیدگي رسی را براییتواند مجرا ین حال ميران در عی منظم با ایھا تماس
ه  در افغانستان و عراق مطرح شدیب قدرت مركزيران با مراكز رقیھا و روابط ا تيكه در خصوص فعال

 كه یا ران به گونهی ارتباط با ای جھت برقراریك نقشه راه كلی به یابي دستی تالش برایبه جا. است
تر  ك سازوكار سادهین ید در صدد تدویه بایاند، قوه مجر شنھاد كردهياالت متحده پی انيشيپ یھا دولت

 1972ه سال ي اعالم به سبكیه اصوليانيك بی. دیران برآی با ای رسمیوگوھا دادن به گفت جھت شكل
ران و یان اين عوامل رابطه می تدویتواند برا ید مين به امضا رسيمتحده و چ االتین اي كه بیھا شانگ

 ھر دو طرف ی داخلیاسيدن به محافل سينان بخشيوگو و اطم ف اھداف كالن گفتیمتحده، تعر تالایا
نانه و يب  واقعی ولی جدیوگو ن گفتی اه بهيانين بیم متن اي تنظیتالش برا. رديمورد استفاده قرار بگ

د مانع ین موضوع نباینجامد، ايبست ب ن تالش به بنیاگر ا. ديدوجانبه، جنبه سازنده خواھد بخش
  .شرفت مذاكرات در خصوص مسائل خاص گردديپ
   
ن  القاعده بازداشت شده در تھران را روشیروھايت نيران فشار آورد تا وضعید به ایاالت متحده بای اـ2

 منوط به یتيوگو در خصوص مسائل امن ندازد كه گفتين مطلب را جا بیران ای اید براین بايسازد و ھمچن
ت از خشونت یران موجب حمایكه ا نی بر ایران خواھد بود مبنی دولت ای ازسوی كافیھا دادن ضمانت

در . آنھا نخواھد شد ی ائتالف حامیروھايا نیده عراق و افغانستان ي تازه به قدرت رسیھا ه دولتيعل
ن خلق كه در عراق مستقر است ی سازمان مجاھدینمودن قطع ید در راه متالشین حال، واشنگتن بايع

  .ز محاكمه كشانده شوندي مید كه رھبران آن به پاین نماي كند و تضمیبا دولت موقت عراق ھمكار
   
 را ی متمركزترید استراتژیه بايسك با متحدان خود در اروپا و روی نزدیاالت متحده ضمن ھماھنگی اـ3
د تحت فشار یران بایك، ایار نزدينده بسیدر آ. ران به مرحله اجرا درآوردی ایا  مقابله با برنامه ھستهیبرا

 یساز ی مرتبط با غنیھا تي فعالیق كامل و مطمئن تمامي تعلی خود برا2003رد تا تعھدات اكتبر يقرار گ
 جامعه یر اعضاگیداالت متحده و یق در حال اجراست، اين تعلی كه ایدر مدت. دیافت را اجرا نمایو باز
ن ی ایا  معضل ھستهی را برایتر حل بادوام ران باشند كه راهی با ایك توافق كلیدنبال  د بهی بایالملل نيب

  .كشور ارائه كند
   
 سوخت چرخهانات ر امكیوم و ساي اورانیساز ی غنی لغو دائمیران براید متضمن تعھد این توافق بایا  

ر مجموعه كامل ي باشد؛ پروتكل اخیا  ھستهی انرژیالملل ني آژانس بیليب پروتكل تكمی و تصویا ھسته



در . باشد ی میا  ھستهیھا ز برنامهيآم  است كه ھدف آن احراز مقاصد صلحیني از تعھدات تضمیا شده
ران را به شرط ی ایرنظاميغ یا ه برنامه ھستهيتواند اعتراضات خود عل یاالت متحده میعوض، ا
 ی تھران به سوخت راكتورھایابي دستی چندجانبه برایھا حل رانه كنار بگذارد و با راهي سختگیھا مراقبت
ران ھمچنان به ی كه اید، البته تا زمانی متعارف بازار موافقت نمایھا متيد آن به قی و خریا ھسته

د ھر دو ین حال باين توافق در عیا.  وفادار باشدیا  ھستهیھا ر سالحيتكث ش در قالب عدمیتعھدات خو
ه اروپا متعھد ی با مذاكرات اتحادی موازیوگوھا ق گفتی از طری و اقتصادیاسيابط سوت ریطرف را به تقو

  .سازد
   

 فشار وارد آورد كه حقوق خود یا  ھستهی انرژیالملل نيد به آژانس بیاالت متحده بایدر كوتاه مدت، ا
 یت مخفي را با قدرت ھرچه تمامتر اعمال كند تا ھرگونه فعالیق پروتكل الحاق طبی بازرسیبرا

ت تعھدات ی رعای برایا كننده نييتواند آزمون تع ین موضوع میا.  را كشف و با آن مقابله كندیا ھسته
م ین اعتبار و دوام رژيران و ھمچنی ای از سویا  ھستهیھا ر سالحي عھدنامه منع تكث2موضوع ماده 

ن مطلب را به وضوح درك كند ید ایتھران با. دیحساب آ  بهیا  ھستهیھا ر سالحي از تكثیري جلوگینجھا
 از یالملل ني بیھا  مجازاتی و مستمر با آژانس نشان ندھد، احتمال برقراری واقعیكه اگر از خود ھمكار

دنبال  د بهیمتحده با تاالیدر بلندمدت، ا. ه آن كشور وجود دارديت سازمان ملل متحد علي امنی شورایسو
گان مسلح به امكانات یران و ھمسای با ایتي امنیوگو در خصوص مسائل مربوط به ھمكار  گفتیبرقرار
  . آن كشور باشدیا ھسته

   
 را ی مھم عربیرد و دولت ھايانه را از سر بگيند صلح خاورمیاد دخالت فعال خود در فریاالت متحده بای اـ4

ن راستا ی در ایند و ھرگونه توافق آتین فرآی از ایت صادقانه و واقعیتعھد به حماوادار سازد كه خود را م
 ین راستا ھنگامی صورت گرفته در ایھا تيران و فعالی ای از سویليك عواطف تند ضداسرائیتحر. ندیبنما

 ی به عمل آمده برایھا تالش.  به سمت صلح حاصل نشودیشرفتيرسد كه پ یت ميبه موفق
 ی برایقين حقیگزیك جای جھت ارائه ید با اقداماتی بایستی تروریھا ان كمك به گروهیجرمحدودساختن 

ان اعراب و ي تحقق صلح می از طرف واشنگتن برایتالش جد.  ھمراه گردد، خشونت مستمریند جاریافر
  .دیآ ی در منطقه به حساب میكن كردن موج تندرو شهی ری برایل از عوامل اصلياسرائ

   
ران و یان مردم اي می و اقتصادی، فرھنگیاسي را جھت گسترش روابط سیريد تدابی متحده بااالتی ا ـ5
متحده  االتی ایردولتي غیھا دادن به سازمان  تواند شامل اجازهیند كه مير مناطق جھان تدارك ببگید

ر سازمان ت دیران جھت آغاز مذاكرات مربوط به عضویدادن به درخواست ا تیران و رضایت در ايجھت فعال
ك حكومت ی تحقق ین كشور برا آران تنھا باعث توقف مبارزه مداوم مردمی ایانزوا.  باشدیتجارت جھان

. بخشد ی میشتري جھان قدرت بیر كشورھاگید با ییاروی مبلغ رویھا یشود و به تندرو یتر م كيدموكرات
ن گسترش روابط فرد ي و ھمچنی نھادیجاد تعھدات رسمیق ای از طریالملل نيران در جامعه بیرفتن ایپذ

 یی ماجراجوی را برایشتري بیھا تی حكومت سالم در داخل شده محدودیت تقاضا برایبا فرد موجب تقو
 .دینما یجاد میدر خارج ا

    
  )ی روابط خارجیشورا (یگزارش گروه كار

  شگفتاريپ
م؛ یا نه بزرگ بودهايرمو در سراسر خایرعادي از تحوالت غیا  شاھد مجموعه،دو سال گذشته در  

از زمان واقعه . ، خطرناك بودن وضع موجود آن بوده استیان متمادي سالی آن طیژگیو كه یا منطقه
طور كامل   آنان بهیھا هیه ھمسايه شھروندان و عليد آنھا علی كه تھدی سپتامبر، دو حكومت11دلخراش 

  .ن رفتندايطور كامل از م ـ به افغانستان و عراق یعنی ـد يبه اثبات رس
   
ن یبا ا. ده استیك در منطقه ظاھر گردی استراتژیھا ھا و فرصت تي تازه از واقعیا  آنھا، مجموعهیجا هب  

انه به نحو يمتحده در خاورم االتی ایاست خارجيساز س  مشكلیھا  از عرصهیكیحال، تا به امروز 
مورد ن یوذ نشان داده است و ارقابل نفيثر ساخته، غأگان را متی كه ھمسایراتيي درمقابل تغیبيعج
ن یگزی را جای مذھبیادگرايك حكومت بنیران كه یباً ربع قرن از انقالب ایبا گذشت تقر.  استرانیا

ان تھران و واشنگتن را لغو يك میز اتحاد نزدين حكومت تازه نی آن كشور ساخت، و ای تجددگرایپادشاھ
 گذشته و اختالفات موجود امروز، گرفتار مانده یھا راثيوخم م چيران در پیمتحده و ا االتینمود، روابط ا

 و یا  ھستهیھا د سالحي به توان تولیابي دستیران برای آشكار ایھا  به تالشًن اختالفات اصوالیا. است
ان ي و ازجمله اختالف میا  از اختالفات منطقهیا  متخاصم در مجموعهیھا ت مستمر آن از گروهیحما

ت باشند منافع ياما ھرقدر ھم كه اختالفات مزبور واحد اھم. شود یط مل مربوين و اسرائيفلسط
 در ی و ترقی دموكراسین اختالفات است و شامل ارتقایران فراتر از حد ایمتحده در رابطه با ا االتیا

  .شود یج فارس ميان مستمر نفت از خلین جريانه و تضميخاورم
   



ان واشنگتن و تھران به يزند، خصومت م ینده در آن موج مینان از آي و عدم اطمی كه ناآرامیا در منطقه 
ران از زمان ی ای اسالمیمالحظه در جمھور  قابلیرات داخلييرغم تغيعل.  دوام آورده استیبينحو عج

 منافع ھر دو كشور را ،قت كه اختالف موجودين حقی ابا وجودك انقالب پرآشوب و یس آن پس از يسأت
ن حال، آرامش ھمچنان در یبا ا.  ادامه داردھمچون گذشتهكا یران و آمریان اي میید، جداینما یف ميتضع
 ھرگونه یران امروز تنھا كشور منطقه است كه به شدت با برقراریاب است و اي كمیك كاالیانه يخاورم

 یھا ا در رابطه به دولتیگر ین خصومت درازمدت در نقاط دیا. ورزد ی با واشنگتن مخالفت میرابطه رسم
ساز  ار مشكلي بسیتين وضعيران مربوط است چنی كه به ایی تا جاید قابل تحمل باشد، ولیگر شاید

عنوان  ران بهیا. شدن است ی عصر جھانیھا تين اختالف موجب انكار واقعیًاوال، ا. خواھد بود
 یایز مزاتواند ا ی در جھان امروز نمی انرژیدكنندگان اصلي از تولیكیانه و ين كشور خاورمیتر تيپرجمع
ل، ين دليبه ھم. مند شود  بھرهیشمال  ھمچون كرهیاغی ی و انزوا به سبك كشورھایگر یاغیكامل 

 جھان، موجب كاھش ی و مالیاسيه و نقش آن در نظم سی ھمسایران در امور كشورھایمداخله ا
شور خواھد  نسبت به آن كیعالقگ یا بیران یم اي مستقی انزوایمتحده برا االتی ایھا استي سییاكار
  .شد

    
 خاص را یھا نهيشدن منافع دو كشور در زم كیان واشنگتن و تھران، نزدي میعالوه، خصومت رسم به

 به ھم یست و اغلب حتيكسان نیعنوان  چيھ ران بهیاالت متحده و ایك ایالزامات استراتژ. سازد یپنھان م
جاد ثبات در یژه در ارتباط با ای دارد، بویقگر تالیكدی مھم با یھا نهي زمیباشد، اما در برخ یك ھم نمینزد

 بلندمدت واشنگتن و تھران به یمدت و دورنما  كوتاهیازھاين كشورھا، نی ایدر ھر دو. عراق و افغانستان
ق ينه مسائل خاص، عمياگرچه ممكن است اختالفات آنان در زم. گر شباھت داردیكدی به یآور نحو تعجب

 در عراق و افغانستان پس از جنگ ییھا ران خواھان استقرار حكومتیم امتحده و ھ االتیباشد اما ھم ا
ز در كنار يآم  صلحیھستند كه به حقوق شھروندان مختلف آن كشورھا احترام بگذارند و خواھان زندگ

ن منافع یف ايران موجب تضعیاالت متحده و ایان ايخصومت موجود در روابط م. ش باشندیگان خویھمسا
 یھا با قدم گذاشتن دولت. دینما یع میز ضاي محدود را نی بالقوه ھمكاریای مزایمشترك است و حت

توانند ھرگونه  یمنطقه نمو متحده  االتینده پس از جنگ خود، ایر پرخطر آيشكننده بغداد و كابل به مس
  .ندیھا را رد نما ن دولتیمشاركت و كمك به ثبات ا

   
متحده و  االتیان اي تعارض مأھاست كه منش استي سی موجب شدت گرفتن برخیین جدایت، ایدرنھا  
ك دور یش یدايان تھران و واشنگتن موجب پي می آشنایفرسا مقابله طاقت. شوند یران محسوب میا

 در یريگ جهينت ر و عدمیناپذ  متقابل موجب مواضع تند و سازشیاعتماد ی شده كه در قالب آن، بباطل
 ی نشأت گرفته از خواست آن كشور برای تھران تا حدودیا  ھستهیھا برنامه. گردد یمذاكرات م

ھا به  ن تالشیران است؛ ای ایت مليد نسبت به امنیه ھرگونه تھدي علیا ك عامل بازدارندهی به یابيدست
ران خواھد ی ایھا استيه سي علیالملل ني بیج آراي بسیمتحده برا االتیم اراده اينوبه خود باعث تحك

 از توسل به زور و یري جلوگیحل برا د تنھا راهیران شایمتحده و ا االتیان ايماس مغلبه بر فقدان ت. دش
  .ران باشدی عمده واشنگتن درباره رفتار ایھا یف نگرانيتخف

   
 قرار دھد و یران را مورد بررسیاباره ه در شد بود كه موضوعات مطرحرو هبورن چالش ی با ایگروه كار  

متحده  االتیشبرد منافع اي پین شكل ممكن برایمتحده به بھتر االتی ایھا ی رفع نگرانینده را برایر آيمس
ده و يچي مجموعه پأران منشین اعتقاد كالن قرار دارد كه این تالش، ایت ایدر مركز. شنھاد كنديپ

سم و یمتحده بخصوص مقابله با ترور االتی ایتي مختلف نسبت به منافع مھم امنیھا ی از نگرانیاضطرار
  .دیآ یحساب م  بهی كشتار جمعیھا ر سالحيروند تكثكنترل 

   
است يدھنده به س  شكلی عمومیھا شیشود، گرا ین منافع آغاز می ای كلیگزارش با بررسن یا 

ر ي ھمچون تكثی بحرانیھا نهيدھد و زم ی قرار میابیران را مورد ارزی ایالملل ني و روابط بیداخل
 دربردارندهت، گزارش حاضر یدر نھا. كند یل ميوتحل هی را تجزهف در نطیري و درگی كشتارجمعیھا سالح
    ھاست ن چالشی مقابله با ای برای گروه كاری از سوییھا هيھا و توص یابیارز
 

  ت دارد؟يران اھمیچرا ا
زان ير است و ميرد درگيگ یا را در بر ميانه آسي كه خاورمیعياالت متحده در حال حاضر در منطقه وسیا
 یا ثبات و از لحاظ مجموعه یده، بيچين منطقه، پیا. سابقه بوده است ین كشور بیخ ایدر تار یرين درگیا

 ـن ی چه در عالم واقع و چه به صورت نمادـران یا. رداد یاتيت حيمتحده اھم االتیك ایاز منافع ژئواستراتژ
 یالملل ني و بیار داخلن لحاظ، رفتی برخوردار است و بدیگاه محوریك نقش و جایانه از يدر منطقه خاورم

  .باشد یاالت متحده در منطقه می منافع این براي كل منطقه و ھمچنی برایا آن واجد آثار گسترده
   



ران، افغانستان متزلزل قرار دارد كه سرچشمه یدر شرق ا. دیريران را در نظر بگیط اطراف ايمح  
در سمت جنوب شرق، . دشو ی و موادمخدر محسوب می از اختالفات مذھبی ناشیھا یآشفتگ

ك انفجار ی است و ھر آن ممكن است در آستانه یا  سالح ھستهیك كشور دارایپاكستان واقع است كه 
 یران، تركمنستان است كه فرمانروای ایه شمال شرقیھمسا. رديگر قرار بگی دیمذھبـ  یموق

ش برده يمقابل جھان پ، كشور را به سمت انزوا در )ازافيصفر مراد ن( مزاج آن یست و دمدميكمون
جان است كه دولت آن ھنوز سرگرم حل یگر آن كشور، آذربایه دیران، ھمسای ایدر طول مرز شمال. است
ران است كه تنھا ی ایغرب ه شمالیه ھمسايترك. باشد ی می از اتحاد شورویی دوران جدایھا چالش

انه يان خاورميوندد، مرز بالقوه ميوپا بپه ارید و اگر به اتحادیآ یانه به حساب مي موفق در خاورمیدموكراس
 یروي نفر ن140000 عراق قرار دارد كه یعنیران ی ایخیدر سمت غرب، دشمن تار. و غرب خواھد بود

دست آخر، در .  استیت آن دچار آشفتگياند و در حال حاضر وضع متحده آن را اشغال كرده االتی اینظام
ب ين رقيم، و ھمچنيج ھستير خلیپذ بي آسیھا نيشن خيران شاھد حضور شی ایجنوب و جنوب شرق

  .ق آن عبور كندید از طریدرصد نفت جھان با 40 كه ییھا  و گذرگاهیسعود  عربستانیعنیران ی ایا منطقه
   
 و ی، فرھنگیاسيف سیروابط ظر. انه قرار گرفته استيران در قلب ھالل بحران در خاورمیب، اين ترتیبد  

 مخالف حكومت كه با یھا  و از جمله ارتباط پرسابقه آن با جنبش ـن و عراق آن با افغانستایاقتصاد
ران یاـ دند ی ورزی دو كشور ھمكاریكنون و استقرار دولت نيشيپواشنگتن در سرنگون ساختن حكومت 

 یبرخوردار. ر تكامل پس از جنگ آن كشورھا مبدل ساخته استيت در مسيگر پراھمیك بازیرا به 
 جھان یعير گاز طبین ذخاير نفت جھان و دومی درصد كل ذخا11باً ی تقرـ یعي منابع طبران ازیگسترده ا

  .سازد یت مي، تثبیر در اقتصاد جھانیناپذ ییگر جدایك بازین كشور را به عنوان یت ايموقع ـ 
   
ست كه د به آن معنای دوران جدین انقالب مذھبيعه و وارث اولين دولت شیعنوان بزرگتر ران بهیگاه ایجا  
باالخره، .  داردی اسالمی در خصوص حكومت و نظام حقوقیتر، نظر  بر مباحثات كالنیدیر شديثأران تیا
 بر انتخابات به یت و تجربه حكومت مبتنيك كشور منسجم با سابقه مشروطیران به عنوان ی ایخ غنیتار
 یا حوالت منطقه تی برای ارزشمندیتواند الگو ین كشور می ایاسي آن است كه تجربه سیمعنا
  .دیحساب آ ك بهي نظم دموكراتیسو به
ران را برجسته یمتحده نسبت به ا االتی ایاست خارجي سیھا تین اولویتر ید، ضروریدو تحول جد  
 2004 ژوئن 14ـ16 در نشست ی اتمی انرژیالملل نيم آژانس بيتحول اول عبارت است از تصم. سازد یم

 آژانس در رابطه با یم بازرسي با تی كافی در ھمكاری جھت كوتاھرانی انتقاد از ای حكام برایشورا
ش از دو سال قبل ي كه بیقين گزارش آژانس، براساس تحقیدتریجد. باشد ی خود میا برنامه ھسته

د نمود، ی آن را تشدیران، محتوای ای ھسته مخفیھا نه برنامهيھا در زم افتهی از یا انجام شد و مجموعه
 یھا ران و مھارتی ایھا یی در مقابله با توانایالملل ني است كه جامعه بییھا یدگيچيدھنده پ نشان

ن ين گزارش در عیا. باشد ی مرو هبورع خود، با آن ي وسیا  ھستهیھا تي فعالیك آن در اختفايپلماتید
 یا سته ھیھا د سالحي تولیران برای ایھا  تقابل با تالشیبرا موثر یك استراتژین یاز غرب به تدويحال، ن

  .سازد یرا برجسته م
   
 یھا استي سیران برای ایاتيت حي اھمگرنايبز ي عراق نیت جاريران، وضعی معضل ھسته ایدر ورا  
 به یالملل نيت اشغال بير انتقال از وضعيشتر در مسيھرچه عراق ب. متحده در آن منطقه است االتیا

ش به نقش يش از پي و بلندمدت آن بمدت  رونق كوتاهیرود، دورنما یش ميت محدود پيحاكمسمت 
ن ي خود و ھمچنییاي و جغرافیخیط تاریران، بنا به شرایا. كند یدا مي پیگان آن كشور بستگیھمسا

 عراق پس ی دوره انتقالیاسي به نظم سیر منحصر به فرديثأ با عراق، تیده مذھبيچيف و پیارتباط ظر
 اھداف كالن یت در عراق برايت موفقيبه اھمبا توجه . ن داشته و خواھد داشتياز سقوط صدام حس

ن امر دارد كه ین اي در تضمیتوجھ متحده منفعت قابل االتی، دولت ایالملل نيمتحده در سطح ب االتیا
  . باشدینده عراق نقش مثبتیران در تكامل آینقش ا

   
  رانی ای داخلی ھایدوراھ

 موثق دوام یابید مشروط به ارزیران بایاالت متحده نسبت به ایاست اي، ھرگونه سییدر مرحله نھا  
ن یكنند كه ا ی ادعا میاريك انقالب آغاز شد، و بسیان دو كشور با ي مییجدا. ران باشدی ایكنونم یرژ

 خود یان قطعیران، به پایب دولت ايت و تركيگر در ماھیجانبه د  ھمهیك دگرگونیتواند بدون  ی نمییجدا
 ،ر حكومت عراقيي از تغیریرپذيثأران و انتظار تیر در داخل اي اخیاسي سیھا یريبه عالوه، درگ. برسد

ھا  ینيب شين پیاگر چه ا. ده استشران یالوقوع در ا بی جھت بروز انقالب قریاپيپش توقعات یدايموجب پ
متحده  االتیاست ايدادن به س ن حال در شكلي اما در ع،رسد ینانه به نظر ميب ش از اندازه خوشيب

 تماس با رھبران مخالف شناخته شده دولت ین موثر بوده، دولت جورج بوش را به برقرارراینسبت به ا
ل ساخته يم ی، بیكنونمتحده را نسبت به تماس با دولت  االتیاستگذاران ايق نموده و سیران تشویا

  .دشوناست تا مبادا موجب تداوم قدرت آنھا 



   
طور  ز بهيان دو كشور ني میاسي سیین جدايمچنكا و ھیران و آمریان اي موجود مییايفاصله جغراف  

. ده استشران ی امروز ایاسيح از اوضاع سيق و صحير باعث دشوارشدن ھرگونه ادراك دقیناپذ اجتناب
 دست یج كالنیران، به نتایاست در ايد سی جدیق الگوھايتوان با مطالعه دق ین حال ھنوز ھم ميدر ع
ً خود را كامال مستحكم نموده یھا هی پایاسالم یرسد كه جمھور ین به نظر ميتر از ھمه، چن مھم. افتی

 یرات داخليي تغیجیند تدریاك فریران در حال تجربه یا.  قرار نداردیاديك انقالب بنیو كشور در معرض 
 منجر خواھد شد كه نسبت به یجاد حكومتیطور آھسته اما مسلماً به ا است كه ھرچند به

ز ي نیالملل ني با جامعه بییارویوردھد و در  ی نشان میتر ش مثبتران واكنی مردم ایھا خواسته
 كه از ی عمومیرغم باورھايگان خود، و علی ھمسایسه با تمامیران در مقایا. كند  یتر عمل م مسئوالنه
ك یرنده ي داغ اما محدود و دربرگیاسي رقابت سیرایشود، پذ ی میانه خود آن كشور ناشیجو زهيلحن ست

 یاسي سی پس از عقبگردھایران حتیا. رود یش ميشتر پي بید است كه به سمت آزادجامعه باسوا
گر رقابت یكدیافته با ی ك نظام سازمانی در آن در قالب یاسي است كه احزاب سیز ھمچنان كشورير نياخ
 در آن به شدت مورد اعتراض قرار ی اجتماعی و زندگی وارد بر حقوق مدنیھا تیكنند؛ محدود یم
  . و اصول قدرت و اقتدار در آن مشتاقانه در معرض بحث استرديگ یم
   
رد كه از يگ ی صورت می اما در چارچوب محدود،ران قدرتمند استی در ایاسياگرچه رقابت و مباحثه س  

ون ي را به روحانییل شده است و قدرت نماي منحصر به فرد كشور به آن تحمی نظام حكومتیسو
در .داند ی منسوب میا  خامنهیدعليهللا س تی، آیت، به مقام رھبریھارپاسخگو و در نيرمنتخب و غيغ
 و ی، فرھنگیاسيات سي ابعاد حی تمامی را برایني سنگیھا تیران محدودیم، حكومت این رژیا

ن ير قوانگید و ی شده در قانون اساسینيب شي محدود پیھا تین حماي ھمیكند و حت ی وضع میاقتصاد
ر مجلس آن يران در انتخابات اخی در ایاسيدامنه محدود انتخابات س. دینما یز مرتب نقض ميخود را ن
 متشكل از یأت نظارتيك ھیان آن، ی برگزار شد و در جر2004ه ید كه در فورش آشكار یخوب كشور به

ن نامزدھا شامل ھشتاد تن از یت كرد كه اي انتخابات را رد صالحی تن از نامزدھا3000ش از يون بيروحان
  .شد یز ميگان وقت مجلس نندینما

   
 از ـھا  یرانی از ایاريبس. ران به شدت نزد مردم آن كشور نامحبوب استیبخش اقتدارگرا حكومت در ا  

ا در تماس ی كشور خود و یھا در رسانهـ  ی و مذھبی قومینه ھاي و زمی، طبقه اجتماعیھر رده سن
. كنند ی آن انتقاد میھا استيور خود و س و صراحت از حكومت كشی، به سادگیگران خارج با مصاحبه

ن ی ایاسي محدود سی در فضای، حت1990ج انتخابات در اواخر دھه یق نتاین انتقاد را از طریھا ا یرانیا
. ران اعالم داشتندی ایش را از نظام حكومتیجانبه خو ت ھمهیق، حماین طریز ابراز نمودند و بديكشور ن

 نادر است اما بعضاً در گوشه و كنار یل ترس مردم از سركوب، امري دل گسترده بهیابانيوقوع تظاھرات خ
ن نمونه آنھا عبارت بود از تظاھرات یبارزتر. ز اتفاق افتاده استياد نیگونه تظاھرات با شدت ز نیمملكت ا
 ی آنھا با خشونت تمام از سویكه ھر دو) 82خرداد  (2003و ژوئن ) 78ر يت (1999ه ي ژوئییدانشجو

  .دش دولت مھار یتين امنامورأم
   
ران است كه یك نسل تازه از مردم ایران، پا به سن گذاشتن ی ایاسي سی آشفتگی از عوامل اصلیكی  

 پس از انقالب شكل گرفته یجه پرورش در فضاي آنان در نتیاسيانتظارات و احساس تعلق س
 قرار خواھند گرفت یگاھی جا دری دھند و به زودیل ميت را تشكي درصد جمع70ك بهی، نزدجوانان.است
 ییان جوان از سطح سواد بااليرانی، ایبه طور كل. ندی كشور عمل نمایاسيعنوان منتقدان نظم س كه به

 و ی و فرھنگی اجتماعیھا ی دارند و مدافع گسترش آزادیه قابل قبوليالت عاليبرخوردار ھستند، تحص
كار يران بی شغل در ایسوم جوانان متقاض كیباً یكه تقر با توجه به آن. باشند ی میاسيمشاركت س

  .باشد ی برخوردار مییگاه باالی آنان از جایاسي سیھا تی در فھرست اولویھستند، منافع اقتصاد
   
 مجلس، جنبش اصالحات كشور 2004برال در انتخابات سال ي تفكر لی دارایت نامزدھايبا رد صالح  
 كنار گذاشته شده ی به نحو موثریالملل ني و بی داخلیھا استين سیگر مھم در تدویك بازیعنوان  به

 نبودند و سازمان آنھا یاست اسالمي سی اصلیل به مقابله با مبانیطلب عموماً ما رھبران اصالح. است
 است، نتوانستند یران اسالمیل جبھه مشاركت اي تازه شكل گرفته از قبیاسيكه شامل احزاب س

 یعنی ـ جنبش اصالحات ی محوریجه، استراتژيدر نت. ت به وجود آورندراييجاد تغی ای را برایحركت موثر
ر قابل يك مسیران به عنوان ی اعتبار خود را نزد مردم اـ موجود ی از درون نظام حكومتیجیرات تدرييتغ

بان  دهی د2004بنا به مندرجات گزارش ماه ژوئن . دن به اصالحات، از دست داده استي رسیاعتماد برا
ز يآم  تحقق اصالحات مسالمتی انجام گرفته برایھا ران، تالشیكار ا  محافظهیروھاي نحقوق بشر،

 و حذف رھبران ی بر ساكت نمودن مباحثات عمومی ماھرانه مبتنیك استراتژی یريكارگ  را با بهیاسيس
  .بالقوه مخالفان مھار نمودند

   



رغم ي علـھا   شهیان انديق بی از طرعنوان فرد و چه  چه بهـطلبان  زان نفوذ اصالحيالبته ھنوز م  
 یدادن به انتظارات عموم  در شكلیجنبش اصالحات نقش مھم. باشد یم بودن، قابل توجه ميرمستقيغ

 یھا هیان اليًنده احتماال از می داشته است و رھبران تحوالت آ،ندهی تحوالت آینه برايو آماده كردن زم
 یھا هیان الين افراد از می كه ایدرست به ھمان صورت ،طلبان برخواھند خواست ن اصالحيمختلف ھم

نگاران و  ان، روزنامهیكند كه دانشجو ی مینيب شين پي چنی گروه كار.ه سربرآورنديون اوليجداشده انقالب
 ممكن است اكنون ،اند  خسته شدهیجی به اصالحات تدریابي دستی كه از تالش برایاسيگران سیباز
  .ندیج نماين در نظام حكومت بسیاديرات بنيي تغی را برایومت عمیر جھت دھند و حماييتغ
   

دانند ھمچنان  ی میاسالم یكاران و تندروھا كه خود را متعھد به حفظ وضع موجود جمھور محافظه    
نده تجمع قدرت و تنھا یآنھا نما. طور كامل برعھده دارند ران را بهی قدرت در ای و ابزارھاھاكنترل تمام نھاد

كاران ممكن است   محافظهیاگرچه برخ. روند یشمار م ك بهيپلماتی مذاكرات دیران برای ایسم ریسفرا
شتر آنھا در يران موافقت داشته باشند، اما بی ایھا و اظھارنظرھا استيل محدود سی با تعدیتا حدود

 ین و حتكرد یم و زندانیق سركوب اعتراضات ضد رژی حفظ نظام از طریل خود را برایموارد متعدد تما
  .اند ش به اثبات رساندهی خویاسيكشتن مخالفان س

   
، دست كم )ن علتيقاً به ھمي دقیو تا حدود(رغم تعھد آنھا به حفظ نظام موجود ين حال، عليدر ع  

 قادرند ی رفسنجانیاكبر ھاشم یجمھور سابق عل سيران، ھمچون رئیكار ا  از جناح محافظهیبخش
 یمنافع اصل.  را اعطا كنندیازات محدوديدر داخل و ھم در خارج، امت خود ھم یھا استي اصالح سیبرا

 یالملل نيباشد كه آنھا لزوماً از ھرگونه تنش در سطح ب ین راستا میكاران در حفظ قدرت در ا محافظه
 طبقات ممتاز خود را ی و برایطور كل ران بهی ای موجود برای اقتصادیھا جه فرصتياجتناب ورزند و در نت

 از یرويل به پیكاران ما  محافظهیرسد كه برخ یبه نظر م. ند و گسترش دھندیر خاص حفظ نماطو به
 ی، به سویاسي سیی اصالحات باشند كه بر اساس آن، ضمن حفظ اصولگرایبرا» ني چیالگو«

  .گردد یز تحمل مي نی مدنیھا ی بازار آزاد بروند، گسترش آزادیاصالحات اقتصاد
   
د آورده یان پدي اعمال نفوذ بالقوه خارجی را برایتر ار جذابير بسيران مسیاد ال، اقتصين دليبه ھم  

ران شده اما ی در ای نرخ رشد اقتصادیت كلی نفت موجب تقوی جھانیھا متيباال بودن ق. است
 نامتناسب بزرگ ی كه به طرزیر بخش دولتين، فساد فراگي سنگیھا ارانهی ازجمله ـ یمشكالت ساختار

 یمصائب اقتصاد. دینما یف ميران را تضعی به شدت قدرت اقتصاد اـ ی نفتی به درآمدھایگشده و وابست
 سرانه از زمان یده كه درآمد آنھا بر مبنایت آن كشور گردي روزمره جمعی زندگیران موجب سختیا

ر سال ون نفر ديليك میشدن  با توجه به اضافه. ك سوم سقوط كرده استیزان يباً به میانقالب تاكنون تقر
د فراھم آوردن یايران بر سر كار بی كه در این چالش در برابر ھر دولتیتر ان شغل در بازار، بزرگيبه متقاض

 و مستمر یران محتاج گسترش اساسیا.  استی شغلیھا ط الزم جھت رشد فرصتیشرا
از ين نی و ان كند،ي موجود را تامی است تا بتواند تقاضاھایدي در عرصه توان تولی خصوصیگذار هیسرما

ران به یكاران ا محافظه.  باشدی در سال میم خارجي مستقیگذار هیارد دالر سرمايلي م18شامل 
شان یقت، نه آنھا و نه رقباي درحقیبالند ول ی می اقتصادیھا ن چالشی حل ای خود برایھا ییتوانا

 از ی ناشیا حدودن موضوع تیا. نه اقتصاد ندارند كه به آن افتخار كنندي در زمیسابقه درخشان
 یاصالحات واقع. شود ی سالم ابراز میاسي است كه نسبت به توسعه سیاسي سیھا تيحساس

 امن یك فضایجاد یا. ان برخواھد داشتيران را از می طبقات حاكم ایازات انحصاريًعمال قدرت دولت و امت
ران ی دولت ای برایالملل نيشود كه اتخاذ ژست ب ین حال موجب آن مي، در عی خارجیگذار هی سرمایبرا

شتر حكومت در داخل و ي بیریت پذيران موجب مسئولی در ایت، اصالحات اقتصادیدر نھا. دا كنديضرورت پ
ن ی نفت به تھران اجازه داده كه ایھا متيسف است كه باال بودن قأ تین حال، جایبا ا. دشخارج خواھد 

  .ر افكنديخأ را به تیاسياقدامات بالقوه دشوار س
   
ت موجود و ي، نسبت به وضع1990 در اواخر دھه یاسيجان سيك دوره كوتاه ھیران، به دنبال یمردم ا  

د شده و علناً خود را يت، به شدت ناامي اصالح وضعی برایاسي سیھا ن نسبت به وجود راه حليھمچن
 به  راًين امر اخیاو (آنھا جنبش اصالحات را به حال خود گذاشته اند . اند دهي كنار كشیاسيند سیااز فر

و به طور روزافزون در ابراز ) ديانجامھا  ی شھردار2003طلبان در انتخابات سال  آور اصالح شكست تعجب
 شود، از خود یكنون ی كه موجب حفظ حكومت مذھبیاسيم با ھرگونه فرمول سيمخالفت مستق
  .دھند یصراحت نشان م

   
ران در حال حاضر در ی رسد كه این به نظر نمي چن غالب،یاسي از نظم سی مردمیین جدایرغم ايعل  

ت ي از مشاركت در ھرگونه فعالیھا با خوددار یرانیا. سر ببرد ك انقالب بهیاز وقوع ش يپت يوضع
 را ابراز یاسي مخالف، اعتراض خود به نظام سیھا  با گروهی و از جمله ھمكاریاسيافته سی سازمان

 ندارند یاند كه ھنوز آمادگ ن حال نشان دادهياند اما در ع ته شده خسیاسالم یمردم از جمھور. كنند  یم



ران یخ معاصر ایم تارياست، محصول مستقي از سیین جدایا. ھا بكشانند اباني را به خیتین نارضایآثار ا
ده يك آنان به انحراف كشين تجربه دموكراتیقت كه آخرين حقیدانه ايران با مشاھده ناامیمردم ا. باشد یم

ر يي، تغیج عموميق بسیستند كه بتوانند از طري واھمه دارند و مطمئن نیاسي سیاكنون از آشفتگشد، 
  .وجود آورند  بهیاسي در اوضاع و احوال سیمثبت

   
 وارد صحنه نشده كه از نظم و قدرت آشكار یا چ رھبر بالقوهيا ھیچ سازمان يعالوه، تا به امروز ھ به  
 یچند سازمان مل.  طرفدار حكومت برخوردار باشدكار  محافظهیروھاي با نی طوالنییارویك روی یبرا

 ی اما فشار از سو،باشند ی طرفداران اصالحات میان اصلیم وحدت، سخنگوير دفتر تحكي نظییدانشجو
  .ده استش آنھا ییحكومت موجب از كار افتادن توانا

   
 در یمدت و حت ًرسد و احتماال در كوتاه یدار به نظر م ران ادامهی ایكنونن عوامل، حكومت یجه ايدر نت  
 غالب مردم از یران و سرخوردگیر نسل در ايين حال، تغیبا ا. ار خواھد داشتيمدت، قدرت را در اخت انيم

ند آنقدر به یان فریا. ك استي دموكراتیاسيك نظم سیرات بلندمدت به سمت ييتغاز  یحكومت، حاك
ا یر خود منحرف نمود يتوان آن را از مس یبسته است كه نمران وای ای و ساختار اجتماعیاسيخ سیتار
  .ر انداختيخأ آن را به تیحت

   
  ران نسبت به جھان یكرد ایرو

   
است يكرد سی برنامه و روی رویمير مستقيثأران تی ایسم داخلينامی، دیاسالم یخ جمھوریدر طول تار 

 از ی باعث وقوع برخی جناحیھا یريدر گذشته، درگ.  آن كشور بجا گذاشته استیخارج
متحده  االتیتوان به تصرف سفارت ا یران شده كه از آن جمله می ایاست خارجيع سین وقایزتريآم كیتحر
دتر از ھمه آنھا، ابتكار ی، و جد1989سنده در سال ی نوی اعدام سلمان رشدی، صدور فتوا1979در 
رگذار يثأران تی ای خارجیھا تي فعال ھمچنان بری داخلیھا امروز، رقابت. »ھا ان تمدني میوگو گفت«

گر است در یكدی را كه در تضاد كامل با ییھا استيران اغلب سی مختلف ایجه، نھادھاياست و در نت
  .رنديگ یش ميپ
   
، راه اعتدال را یران از جھات قابل مالحظه معقولی ایاست خارجيوپنج سال گذشته، س ستيدر مدت ب  

 را به یالملل ني، قواعد مسلط بر نظام بآغاز در ی اسالمی جمھوركه یدر حال. ش گرفته استيدر پ
ب نظم موجود منطقه را ی تخری خود برایھا  تالشیادین كشور تا حدود زیگرفت، امروز دولت ا یسخره م

. یدئولوژی است تا ای بر منافع ملی مبتننخستھا در وھله  ان دولتيكرد آن به روابط میكنار گذاشته و رو
 یم اصولياست اعمال نفوذ و حفظ منافع خود، به نحو روزافزون تسليب سي در تعقیالماس یجمھور
 و ی از سازگاری متضادیھا ران متضمن جنبهی ایاست خارجيامروزه، س. انه شده استیگرا واقع

  .خصومت است
   
.  برخوردار استیا ران از نقش برجستهی ایاست خارجير سيم مجدد مسي در تنظیمالحظات تجار  

 و یم خارجي مستقیگذار هی، جذب سرمایالملل نيران در حفظ و گسترش تجارت بیمنافع ا
 از سقوط یري جلوگیدكننده براي بزرگ تولیگر كشورھای با دی نفتیھا استي سیساز ھماھنگ

 برخوردار از یھا كي داده و تاكتیران را نسبت به جھان شكل مناسبیكرد اینده، روی نفت در آیھا متيق
  .ل نموده استی تعدیتر، تا حدود ك موضوع نسبتاً سازگارانهیآن كشور به نفع ه يناح

   
 یاست بازدارندگيز سيآم تي موفقیتوان در اجرا یران را می ایاست خارجي سین طرح كلینمود بارز ا  

گان ی شده آن نسبت به ھمسایزیر كرد برنامهیفارس، در رو جيگان آن كشور در خلیدر برابر ھمسا
ه، ير ھند، روسي نظیا گران منطقهی از بازیك با تعدادیش روابط نزدیانه و افزاي میايدر قفقاز و آس یشمال

ل آثار ین كشورھا به منظور تعدی حفظ روابط با ایتالش برا. ه اروپا مالحظه نمودین، ژاپن و اتحاديچ
  .متحده صورت گرفته است االتی از خصومت مستمر آن كشور در مقابل ایناش

   
ل ی تعدیكننده نسبت به روند عموم نيي از استثنائات تعیكیان ھمچنكرد تھران نسبت به واشنگتن یور  

ران نسبت به یاست اين سیدر تدو. شود ی آن كشور محسوب میاست خارجي در سییگرا و واقع
  از احساس در خصوص منافعی نسبت به محاسبات عارھمچون گذشتهك یدئولوژیمتحده، الزامات ا االتیا
. ت توأم با تناقض استيك جزمیز حاصل يل نيران با اسرائید ایمخالفت شد. كند ی میني، سنگیمل

ت یت حمايش اھمیران، افزای در ای انقالبیھا یش تندروی در اثر فرسایین موارد استثنایممكن است ا
، یالملل نيم بوستن به نظايران در پیش مشكالت ایت نظام و افزاي مشروعی از اجزایكیعنوان   بهیمردم
ت یران ھمجنان در گرو حمای ایاست خارجيك، سینده نزدین حال، در آیبا ا   .ندشول یج تعدیبه تدر
  . خواھد بودیلیي و ضد اسراییكای ضد آمریدئولوژی نظام از ایرسم



   
 مانده است و یش ثابت باقيران ظرف چند سال گذشته، كم و بی ایاست خارجي سی برایقالب كل  

است يان نخبگان سيبه عالوه، اتفاق نظر م.  خواھد بودین صورت باقيز به ھميك نینده نزدی در آًاحتماال
 كه تا به یاقدامات. ك آن كشور در حال رشد استی منافع استراتژی اصلیران حول محورھای ایخارج
ران پناه ی روابط با مصر كه حكومت آن به شاه مخلوع ایساز ی مثل عادـشدند  ی میوز ممنوعه تلقرام

ت یران از حمای ایاسي مختلف سیھا ان جناحي اكنون درمـل قرارداد صلح منعقد كرد يداد و با اسرائ
  . برخوردار استیا گسترده

   
 و انسجام یریپذ ت انعطافیتواند موجب تقو یران می ایاست داخلير در سرنوشت سيرات اخييتغ  
 كشور را ی رسمیران مجدداً نھادھایطلبان ا ر اصالحي اخیھا شكست. ن كشور شودی ایاست خارجيس

  .ك واحد برگردانده استیدئولوژیك جناح ایبه دامان 
   
ن حال در ياند، اما درع  دامن زدهییكایران در گذشته به احساسات ضد آمریكاران ا اگرچه محافظه  

. اند آن داشته مربوط به ی برنامه ھایز در عرصه سازش و اجراي را نییھا تيگذشته خود سابقه موفق
عنوان   متحده را به االتیوگو با ا اند، گفت دهيرسد در تھران دوباره به قدرت رس ی كه به نظر میانیگرا عمل
توان  یگر نه میان دي، به ب»نه مثل شراب، حرام است و نه مثل نماز، واجب«كنند كه  یف مي توصیاقدام

  . خود آن را الزم دانست و نه منع كردیبه خود
   
ش از آنچه كه ھست، چندان مشخص يران بی ایالملل نيكرد بیشدن رو  متعادلین حال، دورنمایا اب  
ق به ی را تشویران در داخل ممكن است برخیكاران ا م شده محافظهيموضع تحك. باشد ینم

 تر  خود را مستحكمی داخلیھا گاهیق، پاین طرید تا از ایك در خارج نمایدئولوژی ایھا كردن آتش خاموش
 یاد برای از قدرت زیاحساس برخوردار. ه كنندي تندروانه خود در داخل را توجیھا استيساخته، س

 خود را محدود سازد و منجر به آن یالملل نيل رفتار بی تعدیكاران برا ل محافظهیمعامله ممكن است تما
  ٭. نامتناسب باشندیھا ، خواھان پاداشی ھرگونه ھمكاریگردد كه در ازا

 ---------------------------------------------------------------------  
  . استی دكتر احمد توكلیھا  ـ اشاره به صحبت٭
    

 رانی ایا  ھستهیھا برنامه
   
ت يجه فعاليران در نتیوم توسط اي اورانیساز یسات گسترده غني دو سال گذشته، احداث تأسیدر ط  

 اسرار یافشا. دش فاش ی اتمی انرژیالملل ني آژانس بیقات بعدي مخالف حكومت و تحقیھا گروه
زان يد خبر ورود میين در اراك و تأيد آب سنگين كارخانه تولي در نطنز و تھران و ھمچنیقاتيسات تحقيتأس

ش یران را افزای ایا شتر در خصوص توان ھستهيت كسب اطالعات بین، فوريوم از چي اورانیا قابل مالحظه
ن یا. شد ی شدن كمتر از آن است كه تصور میا ران از آستانه ھستهی زمان عبور اداد و نشان داد كه

 آژانس به دست آمد، یھا یان بازرسی كه در جریا ق ھشداردھندهی از حقایا رهيات، به ھمراه زنجيكشف
 یھا ر سالحيت مفاد عھدنامه منع تكثیران به رعای در خصوص اعتبار تعھد اییدھاین حال به ترديدر ع
ران موجب ی ایا ق كشف شده در خصوص دامنه برنامه ھستهیحقا.  دامن زده است(NPT) یا ستهھ
به . ر قرار داده استيثأت ز تحتين را نارگید به عمل آمده توسط یھا یابیده و ارزشمتحده  االتید ظن ایيتأ

دا ي دست پیا ك چرخه سوخت ھستهی از ی كاملیران، به طراحی، ای اتمی انرژیالملل نيگفته آژانس ب
 یك تالش چندجانبه برای از ین طرح بخشی دھد ای وجود دارد كه نشان میتوجھ ل قابلی و دال  ]1[كرده
 یا  ھستهیھا تيفعالرامون يپنده ی فزاینگران. د باشی مید مواد قابل شكافت ھسته اي و تولیابيدست

شود كه به نحو  ی در آن كشور مربوط می موشكیھا د سالحيده توليچيران به برنامه پرسابقه و پیا
جمله  از منطقه یتوانند كشورھا ید كند كه مي با برد متوسط را تولیھا ز توانسته موشكيآم تيموفق
ز ي نیا قاره نيك بي بالستیھا افتن به موشكی  دستین حال برايتھران در ع. رنديل را ھدف بگياسرائ
  . داردییھا برنامه

   
ن تحوالت پاسخ داده ی به ایالملل ني بی جمعی و فشارھاتند ی از گفتارھایبيدولت بوش با ترك  

 ی برایالملل ني بسابقه كم اتفاق نظر یق كمك كرد تا نوعین حقایت ھشداردھنده كشف اي ماھ .است
 مشكالت در روابط نسبتاً آرام ی برخین حال بروز اتفاقي شود؛ در عیران سازماندھیاردادن به ااخط

 ـباشند  یز مي حكام آژانس نی آنھا عضو شورای كه ھر دوـن ين آرژانتيران و كانادا و ھمچنیان ايگذشته م
ش فشار ی افزای برایللالم نيسابقه جامعه ب یجه امر عبارت بود از تالش بينت. ن موضوع دامن زدیبه ا

 مجازات از ید ضمنی كه در اثر تھدی آن كشور؛ تالشیا  ھستهیھا تيران در خصوص فعالیوارده به ا
  .د شدی تشدیالملل  ني بی اقتصادیھا ت سازمان ملل متحد و احتمال وضع مجازاتي امنیطرف شورا
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ران ی ا2003د و در اكتبر ی گردیا مدت قابل مالحظه  كوتاهیھا شرفتين فشار چندجانبه موجب پیا  
تر نسبت به مواد و  ی قویھا ین پروتكل متضمن بازرسی را امضا كند؛ ایرفت كه پروتكل الحاقیپذ
 مربوط به یھا تيرفتند كه فعالین حال پذيھا در ع یرانیا. باشد ی اظھار شده و نشده میھا تيفعال
وافق با انگلستان، فرانسه و آلمان صورت گرفت كه ن تیا. ق درآورنديافت را به حال تعلی و بازیساز یغن
ز يآم  صلحیآور ران به فنی ایش را متعھد ساختند امكان دسترسی خویھا ران خارجه آنھا دولتیوز

ران بود كه گفته ی ایسود ازي مفیاز محدود ولي امتی نوعگرناين توافق بیا. ندی را فراھم نمایا ھسته
ن توافق به ین حال، ايدر ع. ان رھبران ارشد كشور شده استي میا شود موجب مباحثات پردامنه یم

ك از آنھا ی چيرا ھی ز،ن كرديمتحده و متحدان آن را تأم االتی ای بود كه منافع فوریمنزله سازش
  .ان آنھا درگرفته بود تكرار كنندي را كه سال قبل بر سر موضوع عراق میخواستند اختالفات تلخ ینم
   
وجود آمده نسبت به مقاصد  ه، اعتماد بیا مالحظه زان قابليران به می ای اقدامات بعدالبته اظھارات و  
 ،ران با آژانسی ایتوافق اكتبر و تعامل بعد. ف نموديط توافق انجام شده را تضعیت شرایران جھت رعایا

 یابطه دائمك رید به یف، بای بود كه براساس تعریا مدت در عرصه تاً كوتاهي ماھیا یروزيدھنده پ نشان
از آن زمان تا كنون، .  مبدل شودیا  در خصوص مسائل ھستهیالملل نيران و جامعه بیان حكومت ايم

ات تازه درباره دامنه ي از كشفیان مداومیران با آژانس توأم با اصطكاك مستمر، ابھام و جریتعامل ا
ران، احتمال ی به ایا ستهان تازه انتقال مواد ھیجر. ران بوده استی ایا  ھستهیھا تي فعالیقيحق
  .ش داده استینده را افزاید در آی جدیھا ییارویرو
   
ران، یدارد و ضمن تداوم فشار بر ا یك قدم برمیر باريك مسی ھمچنان در ،ی اتمی انرژیالملل نيآژانس ب  

ز ي آن حاصل شده، پرھیان اعضاي می كه به سختیا شكستن اتفاق نظریران یك خشم ایاز تحر
د نمود كه ين مطلب تاكیدار از واشنگتن صادقانه بر ایان دی در جریر كل آژانس، محمد البرادعي دب.كند یم
ن است در خصوص ي؛ ھمچن»ان استیران، تبادل نظر در جری ایا ت برنامه ھستهيھنوز در خصوص وضع«
 یتن تمامعمل آمده جھت فاش ساخ  بهیھا ت كامل توافقی رعایران برای ایم روحانی رژیزان آمادگيم

  ]2[. برنامه مزبوریجنبه ھا
   
ن قطعنامه خود را تاكنون صادر نمود و یتر رانهي سختگ، حكام آژانسیشورا) 83خرداد (2004در ژوئن   

 یالملل ني جامعه بیكردن اطالعات مربوط بران  فاش  منظم،یران از ھمكاری ایارتوجه ھمگان را به خودد
به نظر . ران جلب نمودی ایا  ھستهیھا  برنامهیھا ن جنبهیاز دردسرسازتر یت توجه به برخیو فور
 ھستند كه دولت بوش یا جهيشدن به ھمان نت كی در حال نزدیالملل نيرسد كه آژانس و جامعه ب یم
ر يش در قالب عھدنامه منع تكثیران تعھدات خویش اعالم كرد و به موجب آن ايك سال پی شتر ازيب

 نيشيپدر پاسخ، تھران اعالم نمود كه بر خالف تعھدات . فا ننموده استی را ا(NPT) یا  ھستهیھا سالح
  .رديگ یفوژ را از سر می سانتریھا خود در قالب توافق ماه اكتبر، ساخت دستگاه

   
  رانی ایا ستهالزامات ھ

 یھا یطلب رسد كه جاه یران، به نظر نمی و منطقه پرآشوب اطراف ایخیبا توجه به گذشته تار  
 مطرح یالبته استدالل ھا.  بنا شده باشدیًك كامال غلطی محاسبات استراتژیران بر مبنایا  یا ھسته

شود تا محافل  یح م مطریشتر در محافل خصوصيران بی ایا  ھستهیھا ییت توانایشده در جھت تقو
تر مسائل در   موجب طرح آزادانهیر در رابطه با آژانس تا حدوديك اخيپلماتی دیھا تي، ھرچند فعالیعموم

 به توان یابي دستیران برای ایھا زهي را كه در پشت انگین حال، منطقیبا ا. ده استش یاذھان عموم
 كه در مجالت یتي مربوط به مسائل امنیھا  نوشتهیتوان با استفاده از مجموعه غن ی نھفته میا ھسته

 یون در گفتارھايرغم استناد روحانيعل. خورد روشن ساخت یچشم م ران و مطبوعات بهی ایدانشگاھ
 یا ك برنامه ھستهی ی اجرایران برای تالش ایل اصلين موضوع دلیل، اي اسرائیا خود به توان ھسته

ران، ی از تجاوز عراق و تجربه جنگ در مورد خود ایش ناید ناامنیدر عوض، عالوه بر احساس شد. ستين
ن كشور یز در اي نی كشتارجمعیھا گر مربوط به سالحیرسد در خصوص دو موضوع مھم د یبه نظر م

ق يكننده غرور عم عامل اول منعكس. آوردن اھرم فشار ژ و به دستيكسب پرست: اتفاق نظر وجود دارد
رقابل ين كشور غی ایاسيف سيان عضو طيرانی اید؛ برایآ یشمار م ھا به یرانی بارز ایژگی است كه ویمل

تر از  نیي پایاسي و بلوغ سی، اجتماعیه آنھا پاكستان، كه آن را از لحاظ اقتصادیتصور است كه ھمسا
  .  داشته باشدی دسترسیشرفته نظامي پیآور كنند به فن یخود تصور م

   
 از اھرم فشار، ی برخورداریعنی یا بت به كسب توان ھستهران نسیدگاه ایعامل دوم كه در رابطه با د   
ش یمتحده را به معرض نما االتیران از ای ایی از جدایك ناشی استراتژیادي بنیھا انیزر موارد، گیدش از يب
از يدار، تنھا امتی پایا ك برنامه ھستهی از ی از مقامات تھران، برخورداریاريدر نظر بس.  گذاردیم

  .كند یت میران در مقابل واشنگتن را تقوی ایزن گاه چانهیه جا است كیارزشمند
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 یھا ین نگرانیتر ی از جدیكیف يد موجب تخفین از صحنه بدون ترديم صدام حسیخارج شدن رژ  
 ی در مرزھایر حكومت در عراق، موجب بروز احتمال آشفتگيين حال، تغيدر ع. ران شده استی ایتيامن
ش از ي اعمال قدرت در منطقه بیمتحده را برا االتیگر فاصله ای دیو از سوران شده یر غرب ایپذ بيآس
ن رفتن يران، از بیان دولت بوش و حكومت اي موجود میھا ش تنشیل افزايبه دل.  كاھش داده استشيپ

قت، در كنار اظھار يدرحق. بار آورد ران بهی ای را برایك مھمیحكومت صدام ھنوز نتوانسته منافع استراتژ
ر در عرصه يرات اخييرانه، تغيگ شي و اقدام پیاغی یھا ھا، دولت ر حكومتييمتحده در خصوص تغ التایا

  .شده است» كی استراتژیھا سالح« بالقوه یش ارزش بازدارندگی تنھا باعث افزایا  منطقهیتوازن قوا
   
 شده و  مختلفیھا ان جناحيران كه موجب مجادله میز ايآم كی تحریھا استير سگیدبرخالف   
 تا یا  ھستهیھا  به سالحیابي قدرت در كشور دامن زده، وسوسه دستی داخلیھا ب به جنگيترت نیبد

 یھا ل به دورهین تمایا. ن كشور مشترك استی ایاسيف سي مختلف طیھا ان جناحي میادیحدود ز
ز نمود و ھدف  را آغایا ك برنامه ھستهی یران اجرای ایگردد كه حكومت پادشاھ ی از انقالب بازمشيپ

نه يقات در زمي آغاز تحقی است برای پرتابی تصور عموم به آن بود كه سكویلود برق بود يآشكار آن، تول
ھنوز ھم .  رسا و پرنفوذ دارندیی ھمچنان صدایا مخالفان عبور از آستانه ھسته. یا  ھستهیھا سالح
طور كامل با   ارتباط دارد كه بهیمع از منافع جیا  با مجموعهیا  به توان ھستهیابي است كه دستنروش
 یی موجود در توانایژ و عامل بازدارندگيعامل پرست. ستيران منطبق نی ایاسي سیھا  جناحیمرزبند
  . آورد یوجود م ه بیاسيت سيران با ھرگونه ماھیم ای رژی را برای قدرتمندیھا زهي انگیا ھسته

   
 ظرف چند ماه گذشته به یا  ھستهیھا ربوط به سالح میگونه كه در مباحثات عموم ن حال، ھمانیبا ا  

ن حال ي در عیول (یك موضوع فرعیران بر سر ی ایاسي حاكم سیھا نحو روزافزون مشخص شده، گروه
د ي به توان تولیابي در خصوص امكان دستیالملل ني مقابله با جامعه بیدورنما: اختالف نظر دارند) مھم
 آن با اروپا و یران و روابط تجاری ایا بس منطقه لبان بر منافع آتشط اگرچه اصالح. یا  ھستهیھا سالح
دھند و  ی و انزوا از خود واھمه نشان نمیالملل ني بیھا ابر احتمال مجازاترد دارند، تندروھا در بيكأا تيآس

ف  انقالب و منحریور ساختن دوباره آتش رو به خاموش  شعلهی برایا لهيعنوان وس ك بحران بهیاز بروز 
  .ندینما ی استقبال می حكومت اسالمی نظام داخلیساختن اذھان از كمبودھا

   
  رانی ایا نده ھستهیآ
 دوام موافقت نامه  در وھله نخست.ران ھنوز چند نقطه ابھام وجود داردی ایا در خصوص برنامه ھسته  

ژه با توجه به یوبم قرار دارد،  ابھا ازیا  در ھالهیادی تا حدود زییر خارجه اروپایران و سه وزیان اياكتبر م
 تھران یسون اقدام جسورانه ازیا. فوژی سانتریھا  ساخت دستگاهیري از سرگیران برایر ايم اخيتصم
 یا ن كمرنگ ساختن اجماع شكنندهينامه و ھمچن  موافقتیف مفاد اصلي تضعین اقدام برایدتریجد

ران تالش ی ایرسد كه رھبر یبه نظر م. ر شدمتحده برقرا االتیان اروپا و اياست كه در خصوص موضوع م
ران یتعھدات ا. ز كندي پرھیالملل ني با جامعه بی خود از مقابله جدیا دارد ضمن حفظ شتاب برنامه ھسته

 مرتبط با یھا تي فعالیق كامل تماميار گسترده بود و تعليقت بسيطبق موافقت نامه اكتبر در حق
شد كه شامل  ین را در بر داشت و در ابتدا تصور مي آب سنگیافت و ساخت رآكتورھای، بازیساز یغن

وم يد اورانیاد خوراك ھگزافلوريفوژ و تولی سانتریھا ش دستگاهیفوژ، مونتاژ و آزماید قطعات سانتريمنع تول
ك پاسخ موثر به ین ی در حال حاضر عبارت است از تدویالملل ني جامعه بیه برايچالش اول. باشد یز مين

  .2003ز از تعھدات اكتبر ی گریران برای ایھا تالش
   
ران ی توسط مجلس ایب پروتكل الحاقیتصو. ن رابطه وجود داردیز در اي نی مسائل فرعیبه عالوه برخ  

 2004 ید مجلس در ماه میندگان جدی پس از آغاز كار نماین امر اندكیشد ا یتصور م(ھنوز محقق نشده 
دھند  یل ميكاران تشك  محافظهی را برایت قاطعیاند و اكثر ه شدهدیه برگزیكه در انتخابات نابرابر فور

ب آن و طبق توافق با آژانس به یش از تصويران قول داده كه مفاد پروتكل را پیاگرچه ا). دا كنديتحقق پ
 ی نگھبان، فرصت را برایكاران شورا ب محافظهی و ضرورت تصوید، مباحثات پارلمانیصورت موقت اجرا نما

  . كشور باز نگاه داشته استنر سوال بردن تعھدات آیا زیدن محدود كر
   
 یا  بازگشت سوخت ھستهیان تھران و مسكو برايگر از مسائل حل نشده، توافق پرسابقه می دیكی  

 حاصل یی توافق نھایاند كه به زود  قول دادهھارباھرچند ھر دو طرف . مصرف شده از بوشھر است
ت در يرا موفقی ز، داردیا ژهیل وینه دالين زمیران در ای ایھا یابت بلندپرواز از بی نگرانیه برايروس. شود
 یھیه را بديد سوخت تازه از روسی كشور به خرناز آي، نیا د سوخت ھستهي تولیران برای ایھا تالش

روگاه دوم يجاد نینه امكان اي را در زمی مدتیران مذاكرات طوالنیه و اين حال روسيدر ع. خواھد ساخت
  . اند وشھر داشتهب
   



 و یا  ھستهیھا ر سالحي تعھدات خود طبق عھدنامه منع تكثیفایر به اناچاران ی اگر ای حت،تیدرنھا  
 یا ده ھستهيچيرساخت پیك زیجاد ی ایبرا الزم ی و فنید و باز ھم از امكانات حقوقشو یپروتكل الحاق

 اجازه ،یالملل ني بیھا عھدات خود در عھدنامهران طبق تیا.  برخوردار استین اھداف نظاميمأت تيبا قابل
 مخصوص ید و چرخه سوختین احداث نمايد آب سنگي تولیھا د كند، كارخانهيشده تول یوم غنيدارد اوران

ران در حال یسازد كه ا ین كشور آشكار می ایھا ییده توانايچيت پيعالوه ماھ به. وجود آورد به خود را به
 ی خارجیھا  به كمكیا  ھستهیھا  به سالحیابي دستی و از آن پس برا استییدن به مرز خودكفايرس
ر ي مقابله با تكثیر سنتيد است كه تدابين آستانه بعیران به ایدن ايدر صورت رس. از نخواھد داشتين

ران قول یكه مقامات ا با توجه به آن. رگذار باشدي آن كشور تاثیبند  بر جدول زمانیا  ھستهیھا سالح
رند، توافق يوم خود را از سر بگي اورانیساز ی غنیھا تي آژانس، فعالیھا یل بازرسيپس از تكمدادند كه 

ران فراھم آورد تا تحت پوشش آن بتواند به طور كامل به ی ای برایريخأك تيك تاكتیاكتبر ممكن است تنھا 
  .دا كندي دست پیا  ھستهیھا سالح

   
 در یالملل نيت جامعه بی به جلب رضاًن كشور احتماالدھد كه حكومت آ یران نشان میر ايرفتار اخ  

اما . ردیپذ ی را میلي تكمیھا یدھد و بازرس ی ادامه مینشی به صورت گزیا خصوص مسائل ھسته
ن امر ممكن است تا حد یا. ز ادامه خواھد دادي خود را نین مقاصد نظاميمأ تیگر تالش برای دیازسو
ش ي پیرنظامي آشكار غیھا تي به موازات فعالی مقاصد نظامی برایا ك برنامه محرمانه ھستهیحفظ 

ران ی ایكار ی مخفیدست كم الگو.  آن استیز مدعي مخالف در خارج نیرانی ایھا  از گروهیكیبرود كه 
ل به حفظ ی آن كشور مایدھد كه رھبر یشده آن نشان م  فاشیھا تيده و گسترده فعاليچيت پيو ماھ
متحده عبارت خواھد بود از  االتی ای برایجه الزام اصلي در نت .موجود است یا  ھستهیھا نهی گزیتمام

 یا  ھستهیھا د سالحي توان تولیسو ران بهی ایشرويحفظ اتفاق نظر بر سر تالش مستمر جھت مھار پ
  . كه در سال گذشته به وجود آمده استیالملل نيبر اساس ائتالف گسترده ب

   
  یاران در مناقشات منطقه ی ایريدرگ

: شود ی می دولت بوش تلقیا انهي خاورمیھا استي سیعنوان محور اصل  بهیا سه مناقشه منطقه
ر ينه از تاثيران در ھر سه زمیا. نيل و فلسطيجاد ثبات در عراق و افغانستان و حل منازعه اسرائیا

ق اھداف ق تحقیا تعویل ي تسھی در راستایتواند نقش بالقوه مھم ی برخوردار است و میتوجھ قابل
ن سه مناقشه یران در اینه نقش اياالت متحده در زمی اعالم شده ایھا استيس. واشنگتن داشته باشد

ن حال یبا ا. سم بسنده شده استی در رابطه با تروری بوده كه تنھا به واردكردن اتھامات كلیا گونه به
  .تر است دهيچيت پس از جنگ عراق و افغانستان پيژه در رابطه با وضعیت امر بويواقع

   
انه پس از يمتحده در خاورم االتی ایھا استي از سیگریش از ھر كشور ديران بیتوان ادعا كرد كه ا یم  

ن از قدرت، در يواشنگتن با سرنگون كردن طالبان و صدام حس.  سود برده است2001 سپتامبر 11
ران را حذف یه اي موجود علیدھایدن تھیتر ن دشمنان تھران و مھمیتر یافغانستان و عراق، دو مورد از جد

تواند بدون  یران نمیدگاه این دو كشور شده از دی این حكومت قبلين حال آنچه جانشيدر ع. كرده است
 یكیجمله نزد ازق ي عمیدھاید منطقه متضمن تردیرا نقشه جدی ز، شودی مطلوب تلقیچ ابھاميھ

  .باشد ید ھرج و مرج میمتحده و تھد االتی با اییايجغراف
   
 موثر یجاد نھادھای ایكا برای آمریھا ران اغلب نقش سازنده و البته نه چندان مشخص در تالشیدولت ا  

 را با مجموعه یھا روابط یرانین حال ايدر ع.  در عراق و افغانستان داشته استیحكومت مركز
 ی برایاند كه ابزار دهوجود آور جمله با تندروھا به از در ھر دو كشور و یاسيگران سی از بازیا گسترده

 یررسمي و غی رسمیق سازوكارھاین روابط از طریا. شود یش قدرت بالقوه آنان محسوب میافزا
 گرفته تا یم به حكومت مركزي و كمك مستقییھا، از شناسا تي از فعالیا وجود آمده و مجموعه به

ك ي دموكراتیندھایاالف فر به عناصر نامطلوب برانداز و مخی و جنسی مالیباني و پشتی مالیھا كمك
ك ی استراتژیران نسبت به عراق و افغانستان در اثر منافع قوی ایكرد چندوجھیرو. شود ینوپا را شامل م
  .دا خواھد كرديگان مجاور، مسلماً ادامه پیع ھمسای حفظ نفوذ خود بر روند تكامل سریآن كشور برا

   
  افغانستان و القاعده

كا در ی آمریات نظامي و عمل2001 سپتامبر 11 از شيپھا  ن به مدترایان طالبان و اي میدشمن  
 از ین امر ناشیران از ھمان ابتدا نسبت به جنبش طالبان مشكوك بود و ایا. گردد یافغانستان بازم

 و ی نظامیھا ك آن با دستگاهی مذھب پاكستان و روابط نزدی سنیھا داربودن طالبان در حوزه شهیر
ك دولت یعنوان  گاه كشور بهیران كه ھمواره نسبت به حفظ جایمقامات ا. د بودآبا  اسالمیاطالعات
باشند، طالبان را  ی برخوردار میا ژهی از غرور ویرانیعنوان افراد ا ن حال بهي نگران ھستند و در عیاسالم
 جهين خصومت درنتیا. سازند یدانستند كه چھره اسالم را مخدوش م یمانده م  مرتجع و عقبیافراد



ران ی ای افغانستان تحت حكومت طالبان كه آثار آن از مرزھایثبات یان ورود موادمخدر و بیش جریافزا
  .شد ید میگذشت تشد یم
   
 مورد لعن قرار ،عنوان كفار عه بهي طالبان، مسلمانان شی مذھبیگر از نظر تندروھای دیاز سو  
ان دو ي میھا تنش. دندكر ید میانستان را تھدعه افغيت شيز اقليان عضو طالبان نينظام گرفتند و شبه یم

ان ی كه در جری زمانیعنی. دا كرديم شدت پي مستقییارویباً تا حد روی تقر1998ه در ماه اوت یھمسا
 را با یكیران روابط نزدیجه ايدر نت. دندي به قتل رسیرانیپلمات ای د11ن، ينش عهيك شھر شیتصرف 
 و یغاتي، تبلیحاتيت تسلیحما[. ه ائتالف شمال برقرار ساخت مسلح مخالف طالبان و ازجملیھا گروه
ف برقرار ی از سقوط مزار شرشيپھا   احمدشاه مسعود مدتیران از جبھه شمال به رھبریجانبه ا ھمه

   ] م.شده بود
   
ران در راه یان آن، ایرد كه در جري سپتامبر شكل بگ11 از پس یبيت عجيخ باعث شد كه وضعیدست تار  

.  نمودیدادن به القاعده خوددار كا عمل كرد و از پناهی از متحدان آمریكی طالبان ھمچون یسرنگون
 یق ائتالف شمال به صورتیتھران از طر. دواركننده بوديت امینھا ینه بين زمیران در ایه اي اولیھا تيفعال
 را یا فعال و سازندهكرد و نقش  یمتحده در افغانستان عمل م االتی ای نظامیھا  ھماھنگ با تالشًكامال
مقامات . ديد پس از جنگ در كابل انجامی جدیجاد دولت مركزیفا نمود كه به ایند مذاكرات بن ایادر فر

كا بر طالبان و ی آمریروزيل پي تسھیران برای گسترده ایباني پشتیھا ن حال به كمكي در عیرانیا
. كنند ی اشاره میست حامد كرزاای دولت پس از جنگ تحت ری فورییتوجه و شناسا  قابلیھا كمك

ز يران در افغانستان نیتر ا ین حال مرتباً به اقدامات منفيھا اذعان نموده، اما در ع ن تالشیدولت بوش به ا
ران در یه مداخالت اي نه چندان سربسته را علیدنت بوش اخطاری، پرز2002ه یدر ژانو. اشاره كرده است

ثبات  ی افغانستان را بی اگر آنھا بخواھند به ھر شكل و صورت آن گفت كهیافغانستان صادر نمود و ط
. ك خواھد بوديپلماتیق دید و در ابتدا برخورد از طرين به حساب آنھا خواھند رسی متحدیروھايند، نینما

اند كه  هكرد انتقاد یل افغانی قبای آنھا با روسایران و ھمكاریمقامات ارشد دولت بوش اغلب از مداخله ا
  .دینما ی افغانستان كمك می حكومت مركزی قدرت مستقل آنان به فقدان ثبات و آشفتگیھا گاهیپا
   
ت فراوان يز از اھميران و سازمان القاعده نی ایان تندروھاي می بر ھمكاریر مبني اخی ادعاھایبررس  

 سال یامات نظيران نسبت به عملی ایر موضع توأم با ھمكارین ادعاھا نه تنھا مغایا. برخوردار است
 یش مذھبیران و گرایان اي می مسجل دشمنً بلكه سابقه كامال،االت متحده در افغانستان استی ا2001
 القاعده به نحو یني و جھان بیدئولوژیا. برد یر سوال میز زير القاعده را نيگ  و جنگ طلب و سختیسن

ز يك مذھب كفرآمیعه را يه، شون القاعديعه اسالم قرار دارد و روحاني در مقابل شاخه شیریناپذ سازش
 ارشد در یھا  پستیكال متصدی رادی القاعده و ھم تندروھایاتي عملین حال، ھم رھبریبا ا. دانند یم

ن امر ی برخوردار ھستند و ای از انعطاف نظریاند كه تا حدود ران، در گذشته نشان دادهی ایتيدستگاه امن
  .ل بدھندي موقت تشكی كاربردیھا ك، ائتالفیدئولوژی ادھد كه صرفنظر از اختالفات یبه آنھا اجازه م

   
.  از ابھام قرار داردیا  در ھالهی و قطعیل علنیجه فقدان داليران در نتیان القاعده و اي می ھمكاریادعا  

 ی تماسھا1990ان وابسته به القاعده از اواسط دھه ي از آن است كه شبه نظامیھا حاك  گزارشیبرخ
 مھم ی بر ھمكاری مبنیگونه گزارش جد چين حال، ھیاند؛ با ا  برقرار ساختهیرانی ام با مقاماتيمستق

 است كه نشان ییتر آنھا كننده شواھد نگران. باشد ی سپتامبر در دست نم11ش از حمالت يان آنھا پيم
كرده  القاعده عمل یروھايًت و احتماال مأمن نیر ترانزيران به عنوان مسین حمالت ایدھد از زمان ا یم

 آنھا، یجمله چندتن از رھبران برجسته القاعده ھمچون سخنگو ازاند،  ختهیاست كه از افغانستان گر
 وجود ییھا گونه ادعاھا، گزارش نیدر رابطه با ا. ف العادلي آنھا، سیتيس و مسئول امنيمان ابوقيسل

 یھا ستین تروریتر  خطرناك ازیكیهللا و  ژه حزبیات ويه،رھبر قسمت عمليكه عماد مقن  بر آنیدارد مبن
  .ران پناه گرفته استیز در ايب واشنگتن نيتحت تعق

   
ن خصوص یمتحده در ا االتی دولت ای علنی، انتقادھا2002 سال  یھا ماهن ينخست كه پس از یھنگام  

  از افراد مرتبط با القاعده را بازداشت نموده و بعدھاید كرد كه تعداد نامشخصیيران تأیشدت گرفت، ا
ران به یط ورود آنھا به ایشرا. دنباش یالقاعده م» عناصر بزرگ و كوچك«ن افراد شامل یاذعان نمود كه ا

 محاكمه یران برایش از اعالم قصد ايز بيت آنھا نين در خصوص وضعي اعالم نشده و ھمچنیصورت علن
 نفر 500كند كه حداقل  ین حال ادعا ميران در عیا. ده استش ارائه نیگریات ديندگان القاعده، جزئینما

متحده، از كشور خود  االتی ای تحت رھبریروھاي نیات نظامي از افغانستان را پس از عملیاز افراد فرار
 مقابله با یت خود برای بر جدیا ن اقدامات را به عنوان نشانهیران با افتخار ایاگرچه ا. ده استكراخراج 
ران یمتحده در خصوص موضع ا االتی ایھا ینگراناما كند،  ی القاعده اعالم میالملل ني و بید داخلیتھد

 القاعده یروھاي كه به نیسعود  در عربستانی افراد خارجیھا ه اردوگاهي عل2003 یپس از حمالت ماه م
در .  شدت گرفتیب داده بودند، تا حدوديران ترتیًنسبت داده شد كه احتماال حمالت خود را از داخل ا



 از ی سپتامبر در خصوص برخ11ان دو كشور را كه پس از ي آرام و سازنده میگوو جه، واشنگتن گفتينت
  .ق درآوردي آغاز شده بود به حال تعلیا مسائل منطقه

   
 ی شرقیمرزھا. ر آنھاستير و تفسي و تعبی پنھانیھا ران و القاعده سرشار از اشارهیان ايطبع روابط م  
ن مطلب را در نظر ید این مرزھا بای در دفاع از ایرانی اران به سوراخ بودن معروف ھستند و مقاماتیا

 یھا  كاروانیكا خواست با استفاده از ماھواره، ردپای از امرید توجه كردكه دولت خاتمیبا[. داشته باشد
ن ي اگر چنین حال، حتیبا ا] م.ران را اطالع دھد، كه مورد موافقت قرار نگرفتیت موادمخدر به ایترانز
ك ی.  استیران با مھمانان ناخوانده خود مانع ھرگونه زودباوریته باشد، رفتار مبھم ا صحت داشیمطلب
موران القاعده أم كردن ميران به تسلیل اید نشده آن است كه عدم تمایيأن حال تي و در عیح منطقيتوض
 یان تندروھاي ممكن است به كشف ادله سازش مین اقدام به ھمكاری است كه این نگرانی از ایناش
ان عضو ياند كه زندان شنھاد نمودهيران پیدر پشت صحنه، مقامات ا. دنجاميب ی فراریھا ستیران و تروریا

 ییكای آمریروھاين خلق مبادله شوند كه در حال حاضر در بازداشت نی سازمان مجاھدیالقاعده با اعضا
ن یران بر ایا واشنگتن، اصرار اخ پرتنش روابط بی از مقاطع تاریاريمانند بس. برند یسر م اشغالگر عراق به
ش از قدرت مبادله ي بیپندار  ممكن است به بزرگ،پندارد ی با ارزش میا ك اھرم مبادلهیمبادله كه آن را 

  .نجامدين كشور بیت ايف امنيتاً به تضعیران و نھایا
   
  راقـع
. ن ثابت شده استن بر ھمگايران و صدام حسیان اي برخورد میھمانند موضوع طالبان، سابقه طوالن  

 ینامه رسم ك موافقتینده بود كه به انعقاد ی تلخ و فرسایران و عراق به قدریان ايجنگ ھشت ساله م
ان دو كشور در مدت شانزده سال پس از آن كه صدام ھمچنان بر سر قدرت يد و روابط مش نیصلح منتھ

ت نادر، خود را در مقابل يك وضعی در ز تھران و واشنگتنينجا نیدر ا.  از سر گرفته نشدیبود به طور عاد
متحده نسبت به عراق و  االتیاست ايخچه پردردسر سیافتند، اگرچه تاریك دشمن مشترك، متحد ی

در . افزود یت مي وضعی و دشواریدگيچيعه عراق، به پيت شیران و اكثریان ايه اتحاد مي علید ضمنیتھد
ن، مقامات ي صدام حسی سرنگونی برا2003سال متحده در  االتی ایان تدارك ائتالف تحت رھبریجر
جاد سابقه، از قرار گرفتن ی از ایه جنگ صحبت كردند و ضمن نگرانين لحن ممكن علیدتری با شدیرانیا

ھا ضمن مكالمات  یرانیا. نمودند ی میناخرسنداظھار ران ی ای غربیكا درست در كنار مرزھایارتش آمر
 صلح و ی نسبت به دورنماینيب ه خوشي علیرا به عنوان ھشدارز خود در عراق يانگ ، تجربه غمیخصوص

  .ساختند یثبات پس از جنگ مطرح م
   
سابقه  یز متوجه فرصت بيران نی ائتالف، ایروھاي نیروزي پس از پیھا  واكنشن ينخستن حال در یبا ا  

جه امر يتدر ن. دشعه و دوست يك دولت شی كار آمدن یق روی گسترش نفوذ خود و تشویموجود برا
 اعمال قدرت خود ی اصلی از ابزارھایكیق یاالت متحده را از طری اشغالگر ایروھاي با نیران راه ھمكاریا

 عراق كه از یاسالم  انقالبی، مجلس اعالژهیبو. ش گرفتيعه در پي مخالف شیھا  گروهیعنیدر عراق، 
 و سازنده یگر اصلیر است، به عنوان بازران برخوردایون حكومت اي با روحانینه و توأم با ظرافتیریروابط د

ده يران حكومت تازه به قدرت رسیعالوه بر آن ا. دار شدیاست پس از صدام در عراق، پدي سیعرصه نوپا
 با ی و فرھنگی توسعه روابط اقتصادی را برای كرد و اقداماتییز به سرعت شناساي ثبات عراق را نیو ب
  .ھا انجام داد یعراق

   
 رھبران ییمتحده نسبت به مقاصد غا االتی ایران مانع نگرانی این حال ھمانند افغانستان، ھمكاریبا ا  

گفته شد كه تھران در حال آزمودن تعھد .  ارتكاب اعمال خرابكارانه نشدی آن براییآن كشور و توانا
 خود یروھاين 2003ن منظور در تابستان ي موجود عراق است و به ھمی اشغالگر به حفظ مرزھایروھاين

ھا و  سازماناز  یادیگر تماس با تعداد زیز از طرف ديران نیون ايروحان.  عبور دادی جنوبی از مرزھایرا اندك
چشم  ز بهيصدر ن ی مثل شاخه مقتدینظام  شبهیھا ان آنھا گروهي را آغاز كردند كه در میرھبران عراق

ران را متھم ین حال ايواشنگتن در ع). كند ی میران زندگی در ای وی كه آموزگار معنویفرد(خورد  یم
  . خود به داخل عراق را داده استی اجازه عبور از مرزھای خارجیھا كینموده كه به چر

   
كا در آن یت حضور آمري محكوم، عراق بھره جستهیران از اوضاع رو به ناامنین زمان، رھبران ايدر ھم  

 با رنج ی واقعی و ھمدردیاسي سیطلب  از فرصتیبيك ترانگريت بين وضعیا. اند دهيكشور را شدت بخش
 یتندروھا. باشد ین نجف و كربال مينش عهي مقدس شی آشكار شھرھایثبات ین بيمردم عراق و ھمچن

 منطقه ندارند، از یھا ر حكومتگیدر يي تغی واشنگتن برایھا  از توسعه برنامهیگر وحشتیران كه دیا
ش از اندازه در ي آن جسارت ب جهيدھند كه نت ید از خود بروز می اعتماد به نفس جدی نوعشيپھا  مدت

ھا چه بخواھند و چه  ییكایآمر«: راً ادعا كرده استي اخیا هللا خامنه تیآ.  استیالملل نيصحنه ب
  ».اند ن مطلب را قبول داشته باشند چه نداشته باشند در عراق شكست خوردهینخواھند و چه خود ا

   



ت عراق پس از يمتحده در مورد وضع االتیران و ای ایھا دگاهی، دی واقعیري درگیھا نهين زمی از ایجدا  
 مشاھده یا ك آنھا فاصله گستردهین منطق استراتژياگرچه ب. ز دارندي نیجنگ، نقاط مشترك قابل توجھ

 ی و حتیاسي خود را متعھد به حفظ وحدت سیادیشود، ھم تھران و ھم واشنگتن تا اندازه ز یم
ھرگونه .  داردیھا ارزش عمل دگاهین دیران ای ایبرا. دانند یسم در حكومت عراق پس از صدام ميپلورال
ران را به ی فراتر از مرزھا داشته باشد و ثبات خود ایتواند آثار ی میا بروز جنگ داخلیه خاك عراق یتجز

 ھمچون یران شورشران ھنوز روابط خود را با سردمدای ایاگرچه امكان دارد تندروھا. ندازديخطر ب
ا از اھداف یت به عمل آورند ین ھرج و مرج حمایًد است كه آنھا عمال از ايند اما بعیصدر حفظ نما یمقتد

ك ی. ن كشور مشغول ھستندينش یجاد وحشت در مركز سنیم بعث دفاع كنند كه به ای رژیھا بازمانده
 است و نه مقاومت یكی جنگ چر در عراق نهیكنون با طعنه گفته است كه خشونت یرانیروزنامه ا
 خود ممكن یاالت متحده در جایآزاردادن ا. دیآ یجاد ھراس كوركورانه به حساب می ای، بلكه نوعیمردم

قت در اوج يدرحق.  استیگریران حرف دیمرج در اطراف ا و زدن به ھرج  دامنیاست مطلوب باشد ول
متحده  االتی ایروھاين ني بیگر یانجي میا برا خود ریھا پلماتی از دیران گروھی موجود نجف، ایھا تنش
  . صدر به محل اعزام نمودی شورشیروھايو ن

   
 در داخل كشور خود ی مردمیاسيران كه در مقابل گسترش مشاركت سیكاران ا  محافظه،عالوه بر آن  

ن يز چني نن موردیدر ا. اند ل شدهیسم در عراق تبديان پر و پا قرص پلورالياند، به حام مقاومت نموده
ان قدرت يعيشود كه ش ی در عراق باعث میجاد دموكراسیا.  با منافع آنھا سازگار استیرفتار
 اعمال نفوذ در عراق ی برای ارزشمندیھا ران از اھرمیب ايترت  نیدا كنند و بدي در عراق پیتوجھ قابل
 خود ی داخلیسايشتر سرگرم مسائل سيك در عراق بين حكومت دموكراتيھمچن. شود یمند م بھره
ن يبنا به ھم. ران مبدل گرددی ای سلطه منطقه ای برایبيد است كه به رقيب بعين ترتیشود و به ا یم
 ساختند، از حكومت رو هبورت یران را با محدودی كه انتخابات آزاد مجلس در ایل درست ھمان كسانيدل

  .اند ق كردهیزاد را تشو زودھنگام انتخابات آی عراق استقبال نموده و سازماندھیكنونموقت 
   
ران ی این امر ممكن است بر امور داخلی است كه ایريثأنده عراق تی درباره آی اصلیدھای از تردیكی  

 صدام یشنھاد كردند كه بركناريمتحده پ االتیر حكومت در ايي از طرفداران تغیاريبس. داشته باشد
 جا ر بیینوين در عراق، در كل منطقه اثر دومت قانوي حاكمیك و برقراريجاد حكومت دموكراتین و ايحس

ك عراق باثبات و ید وجود یبدون ترد. ت خواھد كردیران سرایر آن به ايثأ از ھمه تشيپخواھد گذاشت و 
 بر یتوجھ ر قابليثأتواند ت یش برخوردار است میگان خوی با ھمسایا ك كه از روابط دوستانهيدموكرات

ت يران و روحانیه اي علمیھا ان حوزهي داشته باشد و تعامل مرانی ای داخلیاسيط سیتكامل شرا
ان مذھب و يح ميعه را در خصوص رابطه صحيون شيان روحاني در عراق، بحث میپرسابقه مذھب

 در تمام منطقه برخوردار یا روان قابل مالحظهي از پیستاني سیهللا عل تیآ. دياست قوت خواھد بخشيس
 در مورد مداخله یكرد آرام ویرو. باشد یران می ایون حكومتينش از روحاي بیت وياست و محبوب

ران از خود ی ایشود او نسبت به حكومت مذھب ی كه گفته میا  و عدم عالقهیاسيون در امور سيروحان
ن یبا ا. وجود آورد ران بهیاست در اين از سی دیی جدای را برایدیتواند طرفداران جد ی م،دھد ینشان م

 در سراسر منطقه خواھد یشدن آتش تندرو ور  در عراق تنھا موجب شعلهیثبات ی ب،حال در كوتاه مدت
  .شد

   
  انهيند صلح خاورمیفرآ

 شبه یھا ت مستمر و پرسابقه آن از گروهی، حمایاسالم ی جمھورین عملكردھای از دردسرسازتریكی  
ن جنبه مسئله یتر مھمهللا  ران از حزبیت این حماين بیدر ا. ل استي ضد اسرائیستی و ترورینظام
 سال گذشته مشغول دادن 20 كردند و ھمچنان ظرف یگذار انين گروه را بنیران ای ایمقامات دولت. است

عه ي شیان رھبري می و خانوادگیف مذھبیرشد روابط ظر. اند آموزش، اطالعات، سالح و پول به آنھا بوده
 است اما یاسي و ھم شاخه سیاخه نظام ھم شید كه امروزه دارايانجامجاد حزب هللا یمنطقه به ا

  .ران داردی ای روحانی با رھبریار تنگاتنگيھمچنان رابطه بس

تا زمان وقوع .  استریناپذ جھان انكاریستی تروریھا ن سازمانیتر  از مھمیكیعنوان  هللا به سابقه حزب  
ن حمله یتر متحده، پر تلفات االتیهللا به خوابگاه تفنگداران ا  حزب1983 سپتامبر ، حمله سال 11حمالت 

گر ی دین حمله و چند حمله انتحاریجه ايدر نت. شد ی محسوب مییكایه جان اتباع آمري علیستیترور
 موضع 2002تاژ، در اواخر سال يچارد آرمیكا، ریر خارجه آمرین مدت، معاون وزیهللا در ا  حزبیروھايتوسط ن

 و ییماربايهللا اقدام به ھواپ  حزب1980در دھه . ف نموديهللا را موضع انتقام توص كا نسبت به حزبیآمر
 از آنھا را به عنوان گروگان نزد خود یاري نمود و بسی غربیر كشورھاگیدكا و یه اتباع آمري علییربا آدم



ن در رابطه با ي آرژانتیران از سوی مقام دولت ا4هللا به ھمراه   حزبیوھاريعالوه ن به. داشت ینگاه م
  .اند د متھم شدهي نفر انجام85 كه به كشته شدن 1994ان در سال یھودیركز  میگذار بمب

   
افراد (د دارند يكأهللا ت  حزبیاسيزان مشاركت سي از افراد در منطقه بر میارين گذشته بسیرغم ايعل  
ن گروه در فشارآوردن به یو علناً از نقش ا) اند  را در پارلمان لبنان اشغال كردهی كرس12ن حزب یا

ز تا يكا نی متحدان آمرین رابطه حتیدر ا. كنند یت می حما2000ه جنوب لبنان در سال ي تخلیل براياسرائ
ك دستگاه یگر تنھا یدهللا  دھد كه حزب ین مالحظات نشان میا. باشند ی می دچار دو دستگیحدود
در داخل جامعه ده يچي پیھا كننده رقابت هللا منعكس  سازمان و گذشته حزب.ستيران نیع دولت ايمط
 ی مادیھا تیحما. باشد ی گروه میاتي اھداف عملیريگ ه در شكلین نقش سوريعه لبنان و ھمچنيش
است اما  برخوردار یا ژهیوت ي اھماز ھمچنان ،رسد یهللا م ق دمشق به دست حزبیران كه از طریا

 سپاه یروھاي ن ازیشمار  از آن است كه در حال حاضر تنھا تعداد انگشتی موثق حاكیھا گزارش
  .ھا در جنوب لبنان حضور دارند  ارسال كمكی ھماھنگیران برایپاسداران ا

   
 یاسي در طبقه حاكم سیهللا به وضوح فراتر از مرز اختالفات جناح ران از حزبیت ایحما  

ن ن سازمای با ایز به ھمان اندازه تندروھا متعھد به ھمكاريران نیطلبان ا اصالح.  استیاسالم یجمھور
طلب در مجلس   از رھبران جناح اصالحیكیهللا از آن   حزبیگذار انيقت افتخار بنيدرحق. باشند ی میلبنان

 بارھا در لبنان و تھران با یدنت خاتمیپرز. پور است یمحتشم  اكبر  یعل االسالم  حجتیعنیششم 
 از ی و حتیعيه از حق طبن گروی گفته است كه اراًيدار كرده و اخیحسن نصرهللا د خيهللا ش ركل حزبيدب
د يار بعيجه بسيدر نت. ل برخوردار استين در مقابل اسرائي دفاع از فلسطی برایفه مقدس مليك وظی

ن حال يدر ع. هللا نمود  حزب ت خود ازیا مجبور به كنار گذاشتن كامل حمایران را بتوان قانع یاست كه ا
 سپتامبر 11پس از . انعطاف از خود نشان بدھد یهللا مقدار ران در رابطه با حزبیھنوز ممكن است ا

 یشتريت بیل با محدوديه اسرائياند كه در مبارزه مسلحانه خود عل هللا خواسته  از حزبھارباران یرھبران ا
نه را يتواند زم ی در مورد مزارع شبعا مینياند كه حل و فصل اختالف سرزم  اشاره كردهیعمل كند و حت

  .هللا فراھم سازد  حزبی ازسویمات شبه نظاي ترك عملیبرا
   
ل موجب گسترش روابط با يق آن نسبت به اسرائي عمیهللا در كنار دشمن ران از حزبیت پرسابقه ایحما  

. ن شده استي فلسطی و ازجمله حماس و جھاد اسالمیني مذھب فلسطی مسلح سنیھا گروه
 یھا دگاهیج شدت گرفته و دیتدر ه به سال گذشت15ران ظرف یهللا و ا ھا، حزب ن گروهیان ايارتباط م
 از آن است یھا حاك گزارش. ان آنھا شده استي میاتي عملیھا ل ائتالفيك باعث تسھیدئولوژیمشترك ا
 ینيان فلسطينظام  شبه ون دالر بوده امايلي م100بر افزون ھا  ن سازمانی از ایران از برخیت ایكه حما

شتر جنبه انسان دوستانه دارد و يران بی ایھا ھستند كه كمك یند و مدعینما یب مین ادعاھا را تكذیا
اسر ین يران با رھبر فلسطی ایھا مكمل دشمن ن گروهیران از ایت ایحما. زان آن به مراتب كمتر استيم

ت نمود و یران و عراق، از دولت عراق حمای در زمان جنگ ای ویعرفات است كه جنبش فتح تحت رھبر
ران جدا یش از ايش از پيم نموده بود، بیران آن را تحرید كه ایاكرات صلح مادربه عالوه با شركت در مذ

  .شد
   
ان ينظام هللا و شبه ت از حزبیل و حماين كشور در مقابل اسرائیمتحده از موضع ا االتی ایران انتقادھایا  

 و آنچه كه یستی تروریھا تين فعالي خود بی رسمیران در اظھارنظرھایدولت ا. كند ین را رد ميفلسط
ن احتمال ی به ان موضع متناقض بعضاًیا.  تفاوت قائل است،پندارد یمقاومت مشروع در برابر اشغال م

. ت كندیل حماين و اسرائيان فلسطي مییران را قانع ساخت تا از صلح نھایبخشد كه بتوان ا یقوت م
جاد دو كشور ی ای بر مبنایینھار صلح يران در مسی اعالم نمود كه ا2002ران در اكتبر یخارجه ا وزارت
 ،یسعود  با عربستانی رسمیگوھاو كم در گفت جاد نخواھد كرد و دستیل مانع اين و اسرائيفلسط

 یرانیگذاران ا استيگر آن است كه سینكته مھم د. رش قرار دادیطرح صلح شاھزاده عبدهللا را مورد پذ
ژه در ی تواند بویانه ميند صلح خاورمیاان مخالف فريران از شبه نظامیت ایاند كه حما ن خطر را درك كردهیا

ران را یشود، ا ی محسوب میستیك ابزار ضدتروریرانه يشگي سپتامبر كه اقدام پ11 پس از یفضا
  . بكشاندیريماً به كانون درگيمستق

   
ث  مخالف باعیھا ك آن با گروهی متعصبانه و روابط نزدیھا دگاهیران به دی ای رھبریھنوز وفادار  

ن اندازه یل را تا ايتھران كه مخالفت خود با اسرائ. گردد ین موضوع میت انعطاف آنھا در خصوص ایمحدود
ر است ناچا كه ی به نحو،نديب ی میبيت عجيج خود را در موقعیجانبه و برجسته ساخته، به تدر ھمه
ن در سپتامبر يضه فلسطن انتفاياز زمان آغاز دوم. رتر باشدیناپذ ز سازشين ني از خود مردم فلسطیحت

جه ي درنت،اند كال سركوب شدهین مواضع راديم با انعطاف، به شدت در بأ توی معدود مواضع رسم2000
 بر اساس اطالعات یستی تروریھا ران با گروهیز، مشاركت ايار ناچي معدود و بسیھا شرفتيرغم پيعل
 یك كشتی 2002ه ی قابل توجه در ژانوونهمنك یبه عنوان . االت متحده و اروپا ھمچنان قابل توجه استیا



ل ي سواحل اسرائیكین در نزدين فلسطي به مقصد سرزمیرانی تن اسلحه و مواد منفجره ا50 یحاو
ران ھمچنان به یا.  شده استیريران بارگین محموله در ای شد ایز مدعي نیكشف شد و فرمانده كشت

ز ي از رھبران برجسته انتفاضه نیان تعدادین جریر ادھد و د ی ساالنه انتفاضه ادامه میی گردھمایبرگزار
 مختلف یسم به سمت كشف منابع مالیه تروريمتحده عل االتی جنگ ایريگ با جھت. شركت دارند

 یرانی ایگر تندروھای دی شود و از سویت میش تقويش از پيھا بر تھران ب ن گروهیه ايھا، تك ستیترور
  .تر بگردند نهیھز ل متحدان كمدنبا كنند كه به یدا ميزه پيز انگين
   
ن ي در فلسطیستیات ترورين عامل تداوم عملیتر زان آن، مھميتوجه بودن م رغم قابليران علی ایھا كمك  
ل ين و اسرائيان فلسطيز ميآم حل مسالمت شرفت محسوس به سمت راهيدر فقدان پ. دیآ یشمار نم به
 مقابله با یله اصليعنوان وس ان بهيرنظامي غهيھا به ترك خشونت عل یني فلسطیا تعھد واقعیو 

  .ان ادامه خواھد داشتھمچنھا و اعمال ھولناك آنھا  ن گروهیات اي، حیلياشغالگران اسرائ
   

  سمیران از تروریت ایسوابق حما
ران با ی مھار روابط ای برایالملل ني بیھا است كه تالش برخوردار یا ژهیوت يز اھمان نكته ی بر ای پافشار 
 یھا  گروگانی آزادسازیتالش برا.  شده استرو هبورت يھا در چند مورد مشخص با موفق ستیرورت

ران است كه پس از مذاكره با ی منسوب به اونه،منعنوان   به1990هللا لبنان در دھه   از دست حزبیغرب
ب مقامات يتعق ی اروپا برایھا به عالوه تالش.  آنھا را صادر نمودیفارس دستور آزاد جي خلیھا دولت

 در 1997ران در سال یر اطالعات وقت ایت وزيل ترور مخالفان در خارج و خصوصاً محكوميدل  بهیرانیا
در . ار رواج داشتي بسیگونه اقدامات شده كه زمان نیظاھر موجب توقف ا بهكونوس در آلمان، يپرونده م
ش از ھمه ياطالعات آغاز نموده كه ب در وزارت ی را ھرچند جزئیران از داخل اصالحاتیر اي اخیھا سال

ن ی نسبت به نقش ایجه خشم عمومين امر نتیا. وند خورده بوديسم پی نام آن با تروریرانی ایھا سازمان
  .بود) 1377(1998 در داخل كشور در سال یرانی ایاسيسندگان و فعاالن سیوزارتخانه در قتل نو

   
 یارب. ز رو به عقب برداشته شده استيكننده ن گام نگرانن یھا چند شرفتين پیك از ایسفانه با ھر أمت  
 در یرانیه مخالفان اي با از سرگرفته شدن حمله عل1990ل دھه ی در اوای غربیھا  گروگانی، آزادونهمن

ز درست در ي سپتامبر با واشنگتن در خصوص افغانستان ن11 پس از یگوھاو گفت. خارج ھمزمان شد
افت و كاشف به ی شدت یني فلسطی شبه نظامیھا ت از گروهیمارفت كه حی صورت پذیھمان حال

ش به یجه گرايران در نتیا. اند ات مشغوليران به عملیز از داخل خاك اي القاعده نیروھايعمل آمد كه ن
 محدود یھا  نمونهی موفق نشده برایاست داخلين سي آتشیھا  از رقابتیاست خارجيت سيتبع

  . دست آورد  بهیتوجھ ك قابليپلماتی دیھا  خود پاداشیھمكار
   
سم كه یشرفت در رابطه مسئله تروريران به پی ای داخلیاسيت سيشرفت در وضعي پیھا جه دورهيدرنت  

سازد آن است كه  یده ميچيت را پي كه وضعیگریموضوع د. ديامجنيند داشتند ي به آن امیاريبس
ن يكنند، اما در ع ی كم برخورد دفاع می خارجاستيك سی اگرچه عموماً از یرانیطلبان ا  از اصالحیاريبس

 یھا شهیاند كه آمال آنھا با ر  حفظ نمودهیني و فلسطی مسلح لبنانیھا  را با گروهیحال روابط مستمر
 ی برای قدرتمندیروي نی عمومید است كه فشارھايبع.  داردی ھمخوانیك جناح چپ اسالمیدئولوژیا

ران در ی مردم ایعموم افكار كه استنیه آن ال سادين باشد و دلرای ایالملل ني بیھا ییل ماجراجویتعد
، یغاتي تبلیشگيمن خوراك ھمیبه .  داردیار محدودي نقش بسیاست خارجيشكل دادن به س
ران به یان مردم اي از انقالب در مشيپتر از دوران  یار قوين بسي مردم فلسطیھا  با رنجیاحساس ھمدرد

 مردم تا حد ی عمومیت پر سروصدا، احساس ھمدرديك اقلی از ین حال جدایبا ا. خورد یچشم م
شتر نگران گسترش يران بیدھد كه مردم ا یرد و شواھد موجود نشان ميگ یتوسل به خشونت شدت نم

ران با ی اگر روابط ای حتھا،نیا بر افزون. ك كشور دوردستی در ی خود ھستند تا مردمیھا فرصت
ن یآفر  آن كشور مشكلیت براینھا یطع شود، سوابق موجود ھنوز بطور كامل ق ھا امروز به ستیترور

سم در دادگاه ی تروریان دولتيدھد حام یمتحده، كه اجازه م االتی ا1916جه قانون سال يدر نت. خواھد بود
ا ی كشته ی ھاییكایران محكوم به پرداخت غرامت به خانواده آمریرند، دولت ايمورد محاكمه قرار گ

ن ید كه امروزه مبلغ اش لبنان یھا ییل و آدم رباي اسرائیستی تروریھا یگذار مب شده در بیزخم
 یھا تي از فعالینه برخي در زمییقات جناين زمان تحقيدر ھم. ارد دالر استيليك میش از يغرامات ب

 ه سران سابقي علی حقوقین، به طرح دعاويان آرژانتیھودی مركز یگذار ران ھمچون بمبی ا بلندپروازانه
 به ًران بخواھد كامالی ای اگر روزی و تعھد به جبران خسارت، حتییپاسخگو. ده استيران انجامیدولت ا
  .ران به حساب خواھد آمدی بازگردد از معضالت مھم ایالملل نيجامعه ب

   



  االت متحده نسبت به تھرانیر اياست اخيس
 كه یاسالم یجمھور. نبوده استمتحده نسبت به تھران ھرگز ساده و روشن  االتیاست اين سیتدو  

ر منافع یكند كه مغا ی عمل میش است، اغلب به صورتی خوی جناحیھا یريھا و درگ غرق در تناقض
  .باشد یكشور م

   
 شامل یاسي سی از ابزارھایا ران گذشته، واشنگتن مجموعهی ا1979 كه ازانقالب ی سال25در   

از اواسط دھه . ن راه به كار برده استی را در اینظام و قدرت یپلماسی، پاداش، دی اقتصادیھا مجازات
 یھا  از مجازاتیا ران بوده و عمدتاً بر مجموعهید ایدنبال محدودساختن تھد متحده به االتی ا1990
. گرفت یكجانبه انجام می آن به صورت یه نموده كه اگرچه دامنه آنھا گسترده بود اما اجراي تكیاقتصاد

ن ـي چنیراـ بگـزاف یھا نهیاد ھزـجیق ایران از طری نامطلوب ایھا استير سيير، تغين تدابیھدف از ا
 (Dual Containment)» انهــار دوگــمھ«راق با عنوان ـه عي علیـكرد مشابھی بود كه در كنار روییاـارھـرفت

 یبازساز یران برای ھمزمان ایھا جه تالشيكرد در نتین رویر ايثأ ت،در رابطه با تھران. شد یشناخته م
  .شد ی مین و ژاپن خنثي اروپا، چمانند یالملل نيگران مھم بین بازيگان و ھمچنیروابط با ھمسا

   
است ينتون را قانع ساخت كه سيران، دولت كلی در ایاسي سیھا ی، ظھور آزاد1990در اواخر دھه   

ان حفظ شد، ھمچن ی اقتصادیھا اگرچه مجموعه مجازات. ران كنار بگذاردیمھار دوگانه را در خصوص ا
ن روش یجه اينت. ه برآمدیكسویف ي خفیھا ق ژستی رابطه با تھران از طریواشنگتن در صدد تجربه برقرار

 و ـ از دست رفته و تداوم یھا  از فرصتیا كننده بخش نبود و تنھا موجب تبادل مجموعه خسته تیھم رضا
. د كه واشنگتن مترصد مقابله با آن بودیدران گری از جانب اییھا استي سـد ی تشدی موارد حتیدر برخ

ه تازه با یك رویجاد ی را معطوف ایادینتون توجه زيدنت كلیانه، پرزياست خاورمي سیھا ر جنبهگیدھمانند 
جه امر فقط يرد، اما نتي ماندگار مورد استفاده قرار بگیا عنوان سابقه ران نمود كه بتواند بهیا

ك ین ی آغاز كار خود، تدویھا ن ماهينخستدولت بوش در . ان بودری ایشتر از سوي بیھا یتراش مانع
 یرموثر را برايتاً غیرھنگام و نھای دی، تالش نمونهیبراران را آغاز كرد و یاست منسجم در مورد ايس

 ، به عمل آورد2001ن قانون در اوت ید ای در ھنگام تمدیبيران و لی ای اقتصادیھا اصالح قانون مجازات
. ختیكا را به ھم ریك آمری محاسبات استراتژی به طور دائم2001 سپتامبر 11 یستیرور حمالت تیول

كا ی آمریت است كه برايران واجد ھر دو خصوصید كه ايرس ین به نظر مي سپتامبر چن11 پس از یدرفضا
ن حال، با آغاز جنگ يدر ع. ی كشتارجمعیھا سم و سالحیترور: آمد یحساب م  بهی اصلیدھایتھد

 كه به افغانستان و ییان، حداقل تا جاین جری ای اصلیھا  از نقشیكیران به یسم، ایه تروريتن علواشنگ
  .دششد، مبدل  یعراق مربوط م

   
متحده  االتی ایسواست نامسنجم و بعضاً متعارض ازيك سی یريگ ت دوگانه باعث شكلين ماھیا  

ران یمتحده و ا االتین تحول در روابط ایتر برجسته.  تاكنون شده است2001نسبت به تھران از اواخر سال 
 به یران در كنار عراق و كره شمالی گنجاندن نام ایدنت بوش برایم پرزين دوران عبارت بود از تصمیدر ا

ن اقدام در واكنش به یا. 2002ه ی ساالنه كنگره در ژانویدر سخنران» محور شرارت« از یعنوان قسمت
ران یكننده آن ا شد ارسال ین صورت گرفت كه گفته مي فلسط به مقصدیحاتيك محموله تسلیكشف 

ان واشنگتن و تھران در يم با سكوت مأ توین ماه ھمكارین كار به چندین حال، با اياست، اما در ع
  .ان داده شدیجاد ثبات پس از جنگ در افغانستان پایخصوص جنگ و ا

د كه در كر در مورد افغانستان یخیر تایگوو ك گفتیران را وارد یف، دولت بوش اي طیك سویدر   
ن ی ایز علناً برگزاريران نی ایب آن است كه حتينكته عج(رگذار بود يثأران تیشتر اي بی ھمكاریراستا

 در ین دموكراسنبودنفوذ در واشنگتن از با یھا  از گروهیف، برخيگر طی دیدر سو). د كرديیأمذاكرات را ت
ند؛ آنھا در یر حكومت در تھران برآييران خواستند كه در صدد تغیردم ا نمودند و از میتیران ابراز نارضایا
 بودند، از 1980ران كنترا در دھه ی اییح رسواا را كه طریا شده ديان تبعيرانین حال، مذاكرات با ھمان ايع

 یارب. شد  یمتحده م االتی مواضع ایریناپذ موجب انسجام، گاه ھا در واشنگتن دگاهیاختالف د. سر گرفتند
 از یكیكرد كه  ین موضوع صحبت می از اآشكارا پنتاگون ،نيحس  پس از سقوط صدامی در روزھانمونه
شگام ي پیروھاي را به عنوان ن] استیالت رجويمنظور تشك[ مستقر در عراق یرانی مخالف ایگروھھا

و ھمان گروه را در خارجه به موضوع اعتراض داشت   بود كه وزارتین در حالیرد و ايه تھران به كار گيعل
  . نموده بودیی شناسایستیك سازمان تروری به عنوان 1997سال 

   
تر  دهيچيران را پی ھمچون ایند حل مشكالت مربوط به كشوریاسم فریه ترورياالت متحده علیجنگ ا  

سم قرار دارد و يكالیك تكامل آھسته و خروج از رادیر ي در مسی داخلیساخته كه ضمن تجربه فشارھا
ت مبھم يات غلط درباره وضعيفرض. رشفاف استيھا در آن كشور مبھم و غ یريگ است و موضعيس

ر ي اخیھا متحده نسبت به آن كشور را در سال االتی ایھا استي سیرگذاريثأزان تيران می ایداخل
 ین زودي به ھمرانی در این فرض كه بروز تحوالت انقالبیرش ایكا با پذیدولت آمر. ف نموده استيتضع

 ی و فروپاشی شرقیرات اروپايي تغیران بود و بر الگوی ایرگذاشتن بر نظم داخليثأبه دنبال تخواھد بود، 



 در یكتاتوریان حكومت و مردم بر اساس دي مشخص مً كامالیی جدا،ن حالیبا ا. كرد یه ميسم تكيكمون
ت اھداف ینھا موجب تقو ت، انقالبیران برایجه دعوت گسترده از مردم ايران، وجود ندارد و در نتیا

دھد كه ستون پنجم واشنگتن  ین اتھام قرار میم را در معرض ایشود و مخالفان رژ یون تندرو ميروحان
  .ھستند

   
  ھا هيھا و توص یابیارز

   
 به شدت مانع درك ی مدت طوالنیران برایمتحده در ا االتیانداشتن م و حضور يفقدان روابط مستق   

ن حال موجب كاھش نفوذ ين نقطه ضعف در عیا. ران شده استی ایا  منطقه ویسم داخلينامیح ديصح
 یگوو گفت. كاستی آمریی منافع غاانیز به اگردد كه آشكار یانه ميواشنگتن در سرتاسر منطقه خاورم

ت ینه موضوعات مورد عالقه دوجانبه موجب تقويت در زمی و بدون محدودیشیاند م ھمراه با سادهيمستق
متحده  االتی ای اھداف ملیم برايران دربردارنده منافع مستقیجاد ارتباط با جامعه ایاست و اران یمنافع ا
  .باشد ین منطقه حساس میت ايت ثبات و امنینه تقويدر زم

   
ان دوحكومت ي كامل می ھماھنگیست موكول به برقراريران الزم نیمتحده و ا االتیان اي میگوو گفت   

ده كه كر مختلف برقرار یھا می را با رژیا ن روابط دوستانه و سازندهخ، واشنگتیدر طول تار. شود
ن نمونه آن را ی و بارزترشته استكا دای با خود آمریا مالحظه  آنان تفاوت قابلیھا دگاهیھا و د استيس
ان يدنبال حل مسائل م ف خود بهی براساس تعریپلماسید.  دانستیتوان رابطه با اتحاد شورو یم

 موكول نمود كه تمام یست كه تماس با تھران را به زمانينانه نيب ن عاقالنه و واقعینابراكشورھاست و ب
  .ن رفته باشديان دو حكومت از بياختالفات م

   
شرفت يد متضمن پیمتحده و تھران با االتیان ايتوجه رابطه م گر ھرگونه گسترش قابلی دیاز سو  

ران را ی با ای و اقتصادیاسيروابط س. متحده باشد تاالی ای اصلیھا ی به سمت رفع نگرانریناپذانكار
د يران تعھد خود به كنار گذاشتن برنامه تولیكه حكومت ا  مگر آن، بازگرداندیتوان به حال عاد ینم

د یھا نبا ن خواستهین حال ایبا ا.  را به اثبات برساندیستی تروریھا ت از گروهی و حمایا  ھستهیھا سالح
  .دشوگو مطرح و  امكان گفتیاشرط بر شيعنوان پ به
   
 ینانه باشد و به روشنيب ران مھم آن است كه انتظارات ھر دو طرف واقعی آغاز ھرگونه رابطه با ایبرا   
معامله كالن . ان گردديمتحده ب االتی ایاست خارجي عوامل مختلف دستگاه سین برايران و ھمچنی ایبرا

ربع قرن . شود ی نمشمرده یافتنی ا دستینانه يب ك ھدف واقعی ،متحده االتیران و این ايجانبه ب و ھمه
ار پر تعداد و يز بسي آن غلبه كرد و مسائل موجود نبر بتوان یست كه به آساني نیزي چییخصومت و جدا

 شكافتر از آن است كه در قالب آن بتوان  دهيچيز پي دو كشور نی داخلیاسينظام س. ده استيچيپ
متحده  االتیران و ایان اين رابطه میتر  گستردهیعالوه حت به. كامل پر كردطور  ك شبه بهیموجود را 

كه  یزمان.  كندین دو كشور موجود بود بازسازي ب1979 از انقالب شيپ را كه یكیتواند ائتالف نزد ینم
 یھا تی و اولوینيب ز برطرف شود، اختالف جھانيران نی رفتار ابارهمتحده در االتی ایھا ین نگرانیتر یجد

 است كه یا  رابطه،ميدر عوض آنچه ما به دنبال آن ھست.  استین دو كشور ھمچنان باقيك بیاستراتژ
 بالقوه را ضمن ادامه ی عالقه مشترك و ھمكاریھا نهي زمیدو كشور بر اساس آن بتوانند به صورت عمل

  .ندیر خود كشف نمایناپذ ب اھداف سازشيتعق
   
جاد اعتماد و یگو، او  شده گفتیبند ند طبقهیاك فریم كه واشنگتن يكن یه مي ما توص،لین دالیاربناب  

 را كه در آن منافع یق موضوعاتيد مجموعه دقیاالت متحده بایا. شنھاد كندي را پیجی رابطه تدریبرقرار
رغم وجود اختالفات ي آن را داشته باشد كه علیص دھد و آمادگيباشد تشخ یران ھمسو میكا و ایآمر
  .دابی دست یا  جداگانهیھا شرفتين موضوعات به پیھا درباره ا نهير زمگیددر توجه  قابل

   
 رابطه با یك نقشه راه كامل براین ی بر تدویاالت متحده مبنی انيشيپ یھا است دولتيبرخالف س  
 یگو و م چارچوب گفتي تنظیتر برا سم سادهيك مكانین ید در صدد تدویكا بای آمریكنونه یمجر ران، قوهیا

ك یتوان  ین، ميمتحده و چ  االتین اي بیھا  شانگ1972ه ي اعالمیبر اساس الگو. ران باشدی با ایرسم
ران را روشن سازد و ضمن یمتحده و ا االتی رابطه ایم نمود كه پارامترھاي دو كشور تنظی برایه اصوليانيب
. دیجاد نمای ھر دو كشور ایاسي سیھا نان الزم را در سازمانيگو، اطمو  گفتیت اھداف مشترك برايتثب

. نانه باشديب  اما واقعی سازنده و جدیگوو ك گفتیجاد یابر د معطوف یه باين اعالمیم اي تنظیتالش برا
  .د ھمچنان ادامه دادینه مسائل خاص را بايگو در زمو  گردد، گفترو هبوربست  ز با بنين اقدام نی اگر ایحت

   
 یھا  و مجازاتیزشير انگي ھمزمان تدابیري به كارگید آمادگیمتحده با االتیران، ایجاد ارتباط با ایدر ا  

ر ي تھران، تدابیزه براين انگیران، قدرتمندتری اقتصاد ای جدیھا با توجه به چالش. مختلف را داشته باشد



كا در خصوص تجارت و یجانبه آمر  ھمهیم اقتصادی كه موجب لغو تحریژه اقداماتی است، بویاقتصاد
كا ی آمریھا توانند اھرم یھا اگر با دقت به كار گرفته شوند م گونه پاداش نیا. ران باشدی در ایذارگ هیسرما
شرفت قابل ي توان آن را مشروط به پیار ارزشمند كه ميك اقدام بسی. ندیت نمایران را تقویه ايعل

، عبارت است از انستران دی عمده مربوط به ایھا یا چند مورد از نگرانیك ی حل یمالحظه در راستا
دھند با  ی اجازه مییكای آمریھا  كه به شركتی كه عبارتند از اسناد حقوقیی اجرایز قراردادھایتجو

 یاسيشرفت سي موكول به پ ، ھرگونه توافقیی نھای اما اجرا، به مذاكره بپردازندیرانی ایھا دستگاه
 آن را كنار ینيا با بدبیكم گرفت  تد آن را دسیك كه نبايپلماتی است دی، ابزاریروابط تجار. دشو یم

 به یردولتيت بخش غیتواند با تقو ی به تھران مییكای آمریھا  بازگشت شركت،تیدرنھا. گذاشت
 یا  تازهیھا ران را بھبود بخشد و فرصتیار طبقه متوسط ابت اسفيوضع. نجامديف انحصار قدرت بيتضع
  .وجود آورد  بهییكای آمریھا  انتقال ارزشیبرا

   
ن یا. ر حكومت را كنار بگذاردييد ھرگونه جھت از تغیران بایكا در پرداختن به مسائل ایمتحده آمر االتیا  

ران محمد یر ایوز  نخستی را كه به سرنگون1953 یمتحده در كودتا  االتیلحن گفتار خاطره مداخله ا
ك احساسات یا باعث تحرر حكومت تنھييت از تغیل حماین دالیاربناب. د، زنده خواھد كرديانجاممصدق 

درعوض مواضع و . است مورد نظر استير اھداف سین درست مغایھا خواھد شد و ا یرانی ایمل
متحده به دنبال تكامل  االتید كه ایران اعالم نمایوضوح به مردم و حكومت ا د بهی واشنگتن بایھا استيس
 و ی واقعیقی به طریكراسران به سمت دمویكا، حركت خود ایدگاه بلندمدت آمرید.  استیاسيس

  .باشد یبادوام م
   

  یا  ھستهیھا برنامه
دن يبخش انیپا یدار برایدھد كه تنھا راه پا یانه نشان مي مخفیھا  برنامهیران در اجرایت ايخچه فعالیتار

در برخورد با . باشد یك آن میط استراتژي در محیادير بنييك تغیجاد ی ا، آن كشوریا به برنامه ھسته
تواند  ین اقدامات تنھا می از ایري جلوگی است، تالش برایا نه ھستهی كه مصمم به حفظ گزیدولت

 است ی مسئله پرداختن به عواملیحل دائم راه. ھا شود ن برنامهینه انجام ایش زمان و ھزیموجب افزا
اند   عبارت،نخستن عوامل در وھله یا. كند یزه ميجاد انگی ایا  ھستهیھا ب سالحيران در تعقی ایكه برا

تنھا در صورت . متحده االتی ایعنی آن كشور ی و دشمن اصلیا  منطقهی در برابر رقبایاز احساس ناامن
 یا ك قطع برنامه ھستهیم استراتژيران تصمید داشت كه ايتوان ام ی با واشنگتن می رابطه كلیبرقرار

  .دیخود را اتخاذ نما
   
 ی انرژیالملل ني آژانس بیند بازرسیان در موضع خود، فریادي بنرييك تغیجاد یران به ایم اي از تصمیجدا  

كه در  د، مشروط بر آنیشمار آ ران بهی ایا  ھستهیھا ت تالشیری مدیدار برای پایتواند راھ یز مي نیاتم
حفظ نقش . متحده وجود داشته باشد االتی قاطع ایك چندجانبه و رھبری نزدیند ھماھنگیان فریا

 ید برایمتحده با االتی است، اما ای موثر از فشار و پاداش ضروریبيجاد تركی ایروپا برا ایقدرتمند از سو
م داشته يران، مداخله مستقی ای بالقوه نقض تعھدات از سویھا نهیدادن ھز  و نشانیاريحفظ ھوش

 یھا یت بازرسیاگرچه تقو. نه شدت بخشدين زمی با متحدان خود را در اید ھمكاریمتحده با االتیا. باشد
 آن یا  ھستهیھا یتواند به طور دائم بلندپرواز یران نمی ایا  ھستهیھا  نسبت به برنامهیالملل نيب

ن برنامه ھا و حفظ موضع ھماھنگ یق انداختن ایتواند در به تعو ی كند، اما آژانس میكشور را خنث
د آژانس یمتحده با االتین ھدف ایدن به اي رسیبرا.  فعال داشته باشدیان كشورھا نقشي میالملل نيب

ران ادامه یسات ايسأ گسترده خود از تیھا ی، به بازرسیرا وادار كند كه ضمن اعمال مفاد پروتكل الحاق
ن ی تدوید برایمتحده با االتی انيمچنھ. ن ابزار استی اییا آزمودن كاری برایران نمونه خوبیا. دھد

 ھستند كه یطین خطوط قرمز شرایا. اشته باشد دی از خطوط قرمز با اروپا و آژانس ھمكاریا مجموعه
  .ت سازمان ملل متحد ارجاع داده شودي امنیت نكند، موضوع به شورایران آنھا را رعایاگر ا

   
نامه جامع با ھدف حل بلندمدت  ك موافقتین ی تدویمتحده برا االتیكند كه ا یه مي توصین گروه كاریا  

 ینامه در ازا ن مواقفتی ای اصلیپارامترھا. ندك ینس ھمكار با متحدان خود و با آژایا مسئله ھسته
 یا  ھستهیھا د برنامهی بایالملل ني بی و بازارھایا ز ھستهيآم  صلحیآور  ران به فنی ای دائمیدسترس

 یران خواسته شود كه تمامید از ایبا. رانه و مستمر قرار دھديگ آن كشور را تحت كنترل سخت
 یالملل نيد بازرسان بیيأن موضوع را به تید و ایافت لغو نمای و بازیساز ینه غني خود را در زمیھا تيفعال

د ي تولیآور  و فنی كافیا  آن كشور به سوخت ھستهی دسترسیالملل نيبرساند، در عوض جامعه ب
كه سوخت مصرف شده به كشور مبدا  ن خواھد نمود مشروط بر آني را تضمیا  ھستهیرويبرق از ن

  ).سترو هبورت یران با محدودی به ایآور ن فنیدر حال حاضر صادرات ا. (دبازگردانده شو
   



ران را فراھم خواھد كرد و یز ايآم  صلحیا  ھستهیرويد نين تعھدات امكان توسعه مستمر برنامه تولیا  
 یھا ر سالحيران تعھدات خود را در خصوص منع تكثی كه ایز تا زماني نیا  ھستهیآور  ن فنيمأ تیبرا

  .جاد خواھد كردیوم را كنار بگذارد، ضمانت الزم را اي اورانیساز ی قطع كند و مشخصاً غنیا تهھس
   
حق خود آشكارا ز ي نشتريپگونه كه  د، ھمانكرشنھاد مقاومت خواھد ين پیران در مقابل اید ایبدون ترد  
 یھا ر سالحيامه منع تكث در عھدن را كه مشخصاًییھا تي و تمام فعالیا  ھستهیآور  به فنیابي دستیبرا

 یدیب جديد تركی بایشنھادينامه پ ل موافقتين دليبه ھم. اند اعالم كرده است  ممنوع نشدهیا ھسته
. دیدنظر در خصوص رفتار خود نمایران را قانع به تجدیھات را در بر داشته باشد كه ايھا و تنب از پاداش

 تا خود را متعھد به گشودن باب مذاكرات دوجانبه  داشته باشدید آمادگیمتحده با االتیطور مشخص ا به
 یاسالم ی جمھورنيشيپد كه به موازات مذاكرات ی نمای و اقتصادیاسيت روابط سینه تقويران در زمیبا ا

انه و حقوق بشر يند صلح خاورمیا، فریا  ھستهیھا ر سالحيتكث نه تجارت، عدميه اروپا در زمیبا اتحاد
  .شود یانجام م

   
 موثرتر یازمند ھمكاري نیا نه مسائل ھستهيران در زمیدار با اینامه جامع و پا ك موافقتی به یابيدست  
 ییھا  از چه پاداشیران روشن شود كه در صورت ھمكاری ای است تا برانان واشنگتن و متحدان آيم

اگرچه در . ت در انتظار آن كشور اسییھا شتر، چه مجازاتي بیتراش برخوردار خواھد شد و در صورت مانع
 ید، مداخله متحدان آن كشور و نھادھای خود را حفظ نماید نقش رھبریمتحده با االتین راه ایا
 خود یكردھاید مراقب رویمتحده با االتیا. ران ضرورت داردیه ايت اھرم فشار علی تقویز براي نیالملل نيب

 یارب.  ھماھنگ مبدل سازدیمات عمل از اقدایا باشد تا اتفاق نظر و تعھد گسترده موجود را به مجموعه
 آن كشور در ساخت ید توجه خود را معطوف به قطع ھمكاریمتحده در مذاكره با مسكو نبا االتی انمونه

روگاه ي نیه را قانع كند كه در مورد بازگرداندن سوخت مصرفيد روسید، بلكه بای بوشھر بنمایروگاه اتمين
د آماده محدودساختن روابط یز به نوبه خود بايه اروپا نیاتحاد. ابدیران به توافق دست یه با ايبه روس
  . خود باشدیا  ھستهیھا ران در برابر قبول كنترل برنامهی با تھران در صورت مقاومت ایتجار

   
د یتواند در بر داشته باشد، با ی میا  ھستهیھا ران به سالحی ایابي كه دستیا د بالقوهیبا توجه به تھد  

ن ی با ا.رديش قرار گی در برخورد با تھران مورد آزمای نظامیھا حل جمله راهاز ممكن و یھا حل  راهیتمام
 یكی مختلف واقع در آن كشور و نزدیھا تیران در سای ایا  ھستهیھا بودن برنامه حال با توجه به پراكنده

نجا كه در صورت آاز . ساز گردد ت مشكلینھا یتواند ب ی می نظامیروي، استفاده از نیآنھا به مراكز شھر
د در ھر یمتحده با االتیا ل، واشنگتن مقصر قلمداد خواھد شد، يكجانبه اسرائی یھرگونه حمله نظام

 منافع ی برای منفیمدھاايپ ین اقدامي روشن سازد كه چنًل كامالي اسرائین مطلب را برایصورت ا
 یحاتين بردن توان تسلي از بی برایعالوه بر آن ھرگونه اقدام نظام. متحده در بر خواھد داشت االتیا
 در یك عواطف ملی و تحریا  بازدارنده ھستهیھا  به سالحیابي دستیران برایل ایت تمای باعث تقو،رانیا

ران در عراق و افغانستان یاد باعث اقدامات خصمانه این اقدام به احتمال زیا. ن رفتار خواھد شدیدفاع از ا
  .ز خواھد شدين
   

 
  یا مناقشات منطقه

   
ار ي آغاز مذاكرات بسیمتحده برا االتیران و ایك موضوع خاص در روابط ایاالت متحده، یدگاه منافع ایاز د

 در یم و مھميمتحده از منافع مستق االتی ا.نده عراق و افغانستانیمناسب است و آن عبارت است از آ
 ی و آمادگییران توانایا. ر است پس از جنگ آنھا برخوردایھا ت حكومتيت ھر دو كشور و موفقيحفظ امن

ن حال از ي به اثبات رسانده اما در عشتريپن دو كشور را یاستفاده از نفوذ خود به صورت سازنده در ا
ت ثبات یران در راه تقوی استفاده از نفوذ اید برایمتحده با االتیا. ز برخوردار استيجاد دردسر نیت ايظرف

ق شروع مجدد و یرتواند از ط ی مین ھمكاریا. اشته باشد دیگان آن كشور با تھران ھمكاریھمسا
  .ت پس از جنگ افغانستان و عراق آغاز شودينه وضعيگسترش مذاكرات ژنو با تھران در زم

   
م اقتدار يند تحكیاران در فری باشد كه به مداخله سازنده ایا گونه د بهیگو باو ن گفتیساختار ا  

ن يران در عی تماس مرتب با ایبرقرار. نجامديعراق و افغانستان ب اقتصاد ی و بازسازی مركزیھا حكومت
ن دو كشور یب در ايران با مراكز قدرت رقی موجود در خصوص ارتباط ایھا ی طرح نگرانی را براییحال مجرا

رد و يز در بر بگيه را نين اروپا و روسي منطقه و ھمچنیر كشورھاگیدد ین مذاكرات بایا. آورد یوجود م به
مذاكرات چندجانبه . رفتی طالبان انجام پذی از سرنگونشيپ دارد كه 6+2 با مذاكرات یادیشباھت زن یا

 ی و اقتصادیاسيجاد روابط سیكند و باعث ا یجاد اعتماد كمك میانستان به اغنده عراق و افیدر مورد آ
  .است یار ضروريد بغداد و كابل بسی جدیھا  ثبات بلندمدت حكومتیخواھد شد كه در راستا

   



جاد ثبات ی در مقابل ایرانی ایھا  از جناحی برخیل دشمنيران به دلیكنند كه ا ین عنوان ميمنتقدان چن  
 از انتقال پسن حال یبا ا. داشته شود  عراق دور نگهی در بازسازید از ھرگونه نقش رسمیدر آن كشور با

ن یست كه در اي نیر در مقامگیمتحده د االتی، ا2004 ژوئن 28ت به حكومت موقت عراق در يحاكم
كه  نیران نسبت به ایقانع كردن ا. دی برآین كاريد درصدد انجام چنی نباًخصوص حق وتو اعمال كند و اصال

 مقابله با ین راه برای است، موثرتریمی قدیم آن كشور در گرو كنارگذاشتن دشمن ھايمنفعت مستق
  .ف عراق استي تضعیران برایوسوسه عناصر تندرو در ا

   
ران و یج فارس در گرو مذاكره با اي به صلح و ثبات در خلیابياالت متحده در دستیدر بلندمدت، منافع ا  
 یا  منطقهیت و ھمكاري امنی ارتقایك سازمان موثر برایس يسأگان آن كشور با ھدف تیر ھمساگید

 یري، جلوگی اقتصادیكارجاد اعتماد، ھمی، ای منطقه ایگوو  گفتینه را براين سازمان زمیا. خواھد بود
  .سازد یت بحران فراھم میریاز اختالفات و مد

   
 مذاكرات ژنو یريبا از سرگ. االت متحده برخوردار استی ای براییت باالیمشكل القاعده ھمچنان از اولو  

 ميتوان تنظ ینه مين زمیك موافقت نامه دوجانبه را در ای ی مذاكرات با افغانستان، طرح كلیريو از سرگ
ان ي بر اساس مبادله زندانیا نامه شنھاد كرده كه موافقتي پیران در مذاكرات خصوصیدولت ا. نمود

 شيپھا  ك گروه مخالف مستقر در عراق است و از مدتین خلق كه ی سازمان مجاھدیالقاعده با اعضا
ن محاكمه يضمرنبودن تیپذ ل امكانيالبته به دل. م شوديران شده، تنظیه اي علیستیمرتكب اعمال ترور

كند كه  یشنھاد مي پیدر مقابل، گروه كار. ستي نی عملیمين مبادله مستقيران، چنیعادالنه در ا
 را كه در یان وابسته به القاعده را روشن سازد و كسانيت زندانيران فشار آورد تا وضعیمتحده به ا االتیا

د یز بايمتحده ن االتیطور ھمزمان ا به. دیب ھستند مسترد نمايز تحت تعقي ن ھا ر دولتگیدن توسط يآن ب
ن در عراق به طور یسات مجاھديسأنان حاصل شود كه تيد تا اطمی نمایبا دولت موقت عراق ھمكار

ران در دوران یه مردم عراق و ايجاد خشونت علیل شود و رھبران آن به خاطر نقش خود در ايكامل تعط
  .رنديحكومت صدام مورد محاكمه قرار گ

   
 خود ی است كه به خودیرين درگیك عامل آزاردھنده در ایل ين اعراب و اسرائيران در جنگ بیادخالت   

ل و يان اسرائي میريران از درگی جداكردن ای براین استراتژیت موثرتریدرنھا.  داردیابعاد نامطلوب
 ی به رھبرمتحده االتیجه تعھد اي كه در نتیند صلح واقعیاك فرین عبارت است از شروع دوباره يفلسط

ت ی تقودست آمده هب مذاكره و توافقات یھا ت از طرفی در حما،یا  گسترده منطقهین تالش و ھماھنگیا
ل و يند صلح اسرائیا و مصر، فری برجسته عرب مثل عربستان سعودیھا چنانچه دولت. شود یم

. ند خواھد شدیان فری امي تسلًز احتمااليران نید، ایل نماي قرار دھند و تسھیت جدین را مورد حمايفلسط
 ینظر م به انزوا در مقابل اتفاقأمبارزه تو. ل نمودیتوان تعد یند صلح را میان فریران در مقابل ای ایدشمن

 نخواھد بود ی راھً احتماال،ینيكال فلسطی رادیروھاي است و دفاع از نیريگ كه در منطقه در حال شكل
  .ندیكه تھران آن را برگز

   
  رانی اروابط بلندمدت با

 نامطلوب دولت یھا استيش معطوف سیھا استينان حاصل كند كه گفتارھا و سيد اطمیواشنگتن با  
 در یجاد دموكراسیران به ھدف ایساختن مردم ا ی منزویتالش برا. رانید و نه متوجه مردم اشوران یا
ران، یند اصالحات در ایا كمك به فریسم براين مكانین و موثرتریتر مناسب. كند یا منطقه كمك نمیران یا

 .ر مناطق جھان استگیدت آن كشور و مردم ين جمعي بی و اقتصادی، فرھنگیاسيت روابط سیتقو
ر گی دكا وی آمریا انهي خاورمیھا تيران به فعالی ایجید موجب جذب تدرین امر بایطور مشخص ا به

. دشوران ی در اییكای آمریلتردوي غیھا  سازمانیھا تي و صدور مجوز فعالیا  منطقهی اصلیھا برنامه
ً ران كامالی مردم ای حكومت و ھم برایام آن كشور ھم برايد مراقب باشد كه پین بايكا ھمچنیدولت آمر

ق ینه عاليگو در زمو ل به گفتیمتحده ما االتینكه ایام عبارت است از ايشفاف و روشن مطرح گردد و آن پ
متحده  االتی ایھا یران نسبت به نگرانیئت اي واكنش ھازمندي روابط نیري باشد و از سرگیدوجانبه م

  .است
   
 ی اقتصادیھا ران را حول محور قدرت مجازاتیاست خود نسبت به ايمتحده، س االتی انيشيپ یھا دولت  

 یم اقتصادیكجانبه تحریت گسترده و ين حال ماھیبا ا. اند ن كشور بنا كردهیر مواضع و رفتار اييدر تغ
 از یاند از قدرت نفوذ ناش ن دو عبارتی محروم ساخته است و این را از دو اھرم جدكا، واشنگتیآمر

ك فرھنگ ی بر یرات گسترده روابط تجاريثأ و تیاسيت روابط سی به تقویكردن روابط تجار مشروط
متحده و  االتین اي بیرد كه روابط اقتصاديگ یجه مين نتيت چنی، در نھایگروه كار.  در حال تحولیاسيس
ز تجارت ی كوچك ھمچون تجویھا گام. ان دو كشور شوديك ميپلماتید مشروط به بھبود روابط دیران بایا
 سنجش یعنوان ابزارھا د بهیران بای كوچك ا نسبتاًیكا و بخش خصوصی آمری تجاریھا ان دستگاهيم

 یالملل ني بران به جامعهیت از واردشدن كامل حكومت ایزان حماي در نظر گرفته شود كه میاعتمادساز



 از ارتباط یري جلوگی خود برایھا د تالشیمتحده با االتیبه عالوه ا. ش خواھد دادیرا در آن كشور افزا
ر ھدف اصالح حكومت در ی مغاھا ذاتاً ن تالشیرا ای را كنار بگذارد، زیالملل ني بی مالیران با نھادھایا

د فشار به ی تجارت موجب تشدیازمان جھانوستن به سي پیران برایز آغاز مذاكرات ایتجو. تھران است
 را كه به یران به سمت دولتیتواند تكامل ا یت خواھد شد و مي و شفافیی پاسخگویتھران برا

  .دیل نمايگذارد، تسھ یگان خود احترام میشھروندان و ھمسا
   
  ا مخالفی یلي تكمیھا دگاهید
ران و یا  ني بیك و اقتصاديپلماتی روابط دیرقرارگو و بو ت از گفتیم كه حماید نمايكأن مطلب تیلم بر ایما
 شھروندان آن كشور توسط یھا ی و آزادی سكوت در برابر نقض حقوق مدنیمتحده به معنا االتیا

 روابط با ین موضوع نگران ھستند كه برقراری از ایران به درستی از مردم ایبرخ. ستيران نیحكومت ا
قت يحق. ران خواھد افزودیم این بر عمر رژی خواھد نمود و بنابرات موجود را مستحكميمتحده، وضع االتیا

 ،دھد كه تعامل با جھان خارج یش از آن نشان ميران در قرن گذشته و پیخ ایآن است كه مطالعه تار
من اعتقاد دارم كه وارد كردن . بخشد ی باشد، به آن شتاب می داخلیاسيكه مانع تحوالت س ش از آنيب
ط رشد طبقه متوسط ی و شرای اقتصادیھا ت فرصتی گسترش تجارت و تقو،یالملل نيران به جامعه بیا

  .گردد یران میك در اي دموكراتیروھايف نيت و نه تضعیدر آن كشور موجب تقو
   باكاش شائول  

(Shaul Bakhash)  
   
 افغانستان متحده در االتی گزارش موافق ھستم، اما اعتقاد ندارم كه مداخالت ایاگرچه من با خط اصل  

 .دیجاد نمای تازه جھت گشودن باب مذاكرات سودمند دوجانبه ایھا زهيران انگی ایتواند برا یو عراق م
اند كه ما درصدد  آنھا باور كرده. گو نداردو  گفتی برایزه چندانيران انگی اعتقاد من آن است كه ا،برعكس

ز از يگاه خود در جھان عرب را نیق عراق، پاركردن در باتالين ضمن گیم و بنابرايسرنگون ساختن آنھا ھست
. مین كار آن است كه صبر كنند و بگذارند كه ما در آتش خودمان بسوزیدگاه آنھا بھتریاز د. میا دست داده

 شود و با مخالفت یك عالمت ضعف تلقیعنوان  تواند به یط ھرگونه حركت از طرف ما مین شرایتحت ا
  .درو شو هبور
  یفرانك كارلوچ 

(Frank Carlucci)  
 

ران، ی ایاسالم ی جمھوری داخلیھا استي را از تحول سییق و پر محتوايل دقي، تحلیگزارش گروه كار
ن یبا ا. كند یران ارائه می رابطه با ایاالت متحده در برقراری آن كشور و مجموعه منافع ایاست خارجيس
ران و یان ايجانبه م ه معامله كالن و ھمه گزارش مزبور مخالفت كنم كیريگ جهين نتید با ای من با،حال
 یحل واقع قت من معتقد ھستم كه معامله كالن تنھا راهيدر حق. ستينانه نيب ك ھدف واقعیمتحده  االتیا
االت متحده ی منافع ای آن براانباری زیامدھايپكاست كه یران و آمری در روابط ایكنونبست   خروج از بنیبرا
  .ابدی یش میو روزافزون افزاحبه ن

 جھت بھبود روابط یا موضوعی یا كرد ذرهینه روي در زمیا ات قابل مالحظهيان گذشته، تجربيدرطول سال  
 یران برایمتحده و ا االتیان اي می در افغانستان، ھمكارراًي و اخیدر لبنان، بوسن. میا ران داشتهیبا ا

ن يدر ع. ه استاشت دیت فراوانيمط پر چالش موجود اھيكا، در محی آمریاسيافتن به اھداف سی دست
متحده به  االتیران و ایك در روابط ای و استراتژیادي بھبود بنی برای ھرگز نتوانسته عاملین ھمكاریحال ا
 ھمواره باعث یا  ھستهیھا سم و سالحیژه تروری بویدير موضوعات كلگیداختالف نظر بر سر . دیشمار آ
 من یكنون یدرفضا. ران شده استیمتحده و ا االتی ایكياكت تیك در روابط ھمكاریف وجه استراتژيتضع
شنھاد شده در گزارش بتواند در بھبود روابط ھمه يكرد پینم كه رويب ین امر نمی قبول ای برایليچ دليھ

  . باشدی و موضوعیا  ذرهنيشيپات يكا موثرتر از تجربیران و آمریجانبه ا
نه يران در زمیر دادن رفتار حكومت ايياالت متحده در راه تغین مشكل این بوده كه بزرگتریھا فرض بر ا سال
چ يران تاكنون ھیر شھروندان اشتيب، آن بوده كه یا  ھستهیھا ر سالحيسم و عدم تكثیت از تروریحما
 از یا  ھستهیھا د سالحيهللا و تول شان از حزب ت حكومتین حمايب متصل كردن نقاط ی برایل واضحيدل
 مردم شتريبروشن است كه . اند گر نداشتهی دیمتحده ازسو االتی ای اقتصادیاھ میسو و رفع تحر كی
 از آنھا خواھان بھبود یعي وسقشررا یز، ھا را از دولت خود خواستارند نهين زمیران رفتار مناسب در ایا

فع  منایمتحده در راستا االتی شدن روابط با ایمتحده ھستند و اعتقاد دارند كه عاد االتیروابط با ا
  . آنھاستی و اجتماعیاقتصاد

شنھاد معامله كالن را ين پیران به وضوح اینان حاصل كند كه مردم ايد اطمیاالت متحده بای ا،تیدرنھا 
ق یشنھاد از طرين پیبه نظر من بھتر است ا(م يران ارائه كنیشنھاد را به دولت اين پید ایما با. شنوند یم

ن ین حال اياما در ع) ران فرستاده شودی حكومت ایران برای ایت ملي امنیر كل شوراي، دبیحسن روحان
 ،كردین رویز با ايران نیمن معتقدم كه محافظه كاران ا. ز ارائه شوديران نید خطاب به مردم ایشنھاد بايپ

ق ین طریافت تا از این خواھند يكسون در مقابل چياست نياست مشابه سيك سی اتخاذ ی برایفرصت



 آنھا سودمند است و از ی برای و ھم در سطح داخلیالملل نيرند كه ھم در سطح بدست آو  را بهیھدف
   .تر سازند  خود را مستحكمیاسي سیھا هیق پاین طریا
  )لدي گلدف.یپ. اچ(

H.P.Gold field  
   

 سپتامبر، من اعتقاد 11 در مورد عراق و 2004ه ي ژوئ7خ یته منتخب سنا به تاريبا توجه به گزارش كم   
 خود درخصوص یھا یريگ جهيد در نتیران بای در مورد ای روابط خارجی شورای كه گزارش گروه كاردارم

 كه صحت اطالعات به دست آمده محرز یتا زمان. ق باشديار دقيوندد بسي پیران به وقوع میآنچه در ا
د در یه، گزارش با را مخدوش نكردیافتینان داد كه دولت اطالعات دريكا اطمیا نتوان به مردم آمریو د شون

  .ار محتاط باشديكند بس یه ميح بودن اطالعات واصله توصيمورد آنچه كه با فرض صح
ران در ی با اینشی رابطه گزیه برقراري توصی به جاییدادم كه در گزارش نھا یح مي عالوه بر آن من ترج  
مسلم . شد یرائه م از منافع مشترك دو كشور اید نشده، فھرستیيأ شناخته شده اما تیھا نهيزم

 ی برایدیمتحده آنھا را تھد االتیار دارد كه اي از موضوعات مشابه در اختیز فھرستيران نیاست كه ا
 روابط ی برقراریك نقطه آغاز مناسب برایوه كه در گزارش آمده ين شیا. آورد یت خود به حساب ميامن

. دشمرده شوثبات  یك كشور بیران در منطقه یستم كه اي من موافق نیطور نسب به. ستيموثر ن
ق به عمل ي دقیابین مورد ارزیاگرچه در ا. ن كشور منطقه باشدیتر د باثباتیران شایقت آن است كه ايحق
 یتر از سو  با شدت ھرچه تمامشيپھا   كه از مدتییھا دھد گروه ی اما ظاھر امر نشان م،امدهين
  .رانی دارند تا ایثبات یجاد بی ایا بریشترياند توان بالقوه ب ت شدهیمتحده حما االتیا

 یاست خارجي سیاند ابزارھا ر آن نتوانستهي نظیم و اقداماتی گزارش كه انزوا، تحریريگ جهين نتیا   
 یريد تدابیمتحده با االتی كه ایريگ جهين نتیند، مورد قبول است و ایحساب آ متحده به االتی ای برایموفق
 یجه قبليش از نتي بید، حتیران اتخاذ نمای با مردم ایو اقتصاد ی، فرھنگیاسي گسترش روابط سیبرا

  .باشد یرش میمورد پذ
                   )ماتسكه. اچ. ریچارد( 

Richard.H.Matzke      
   

 یھا تي، تمام فعالیران به صورت دائمیكند كه تحت آن ا یم مينامه جامع را تنظ ك موافقتی ،گزارش
 آن كشور به یابيد و در عوض دستی قطع نمایالملل نير نظر بازرسان بیزافت خود را ی و بازیساز یغن

ن یشبرد ايه در پيروس.  بازگرددأز به كشور مبديد و سوخت مصرف شده نشون ي تضمیا سوخت ھسته
ب رسانده كه اجازه ی را به تصوین كشور قانونیا.  برخوردار باشدیتواند از نقش محور یاست ميس
 قابل یجاد درآمدھایه وارد شود و ھدف آن اير كشورھا توسط روسگیده دھد سوخت مصرف شد یم

ش حجم ی معضل افزاحل ی برایدنبال راھ  است كه بهیا  ھستهی رآكتورھای دارایتوجه از كشورھا
ك ین ی تدویه برايمتحده است كه در مذاكرات اول االتیبه نفع ا. باشند ی میا  ھستهیھا زباله

ه اجازه يگر به روسی دید و از سویر نمايز درگيه را نيران، روسی با ایا  ھستهینامه جھت ھمكار موافقت
 یكا برای آمریھا ق تالشین طرید تا از ایز وارد نماي را نییكای آمرأ منشی دارایا  ھستهیھا دھد كه زباله

صرف شده  بازگرداندن سوخت میبراران ی با ایشنھادينامه پ  موافقتین و اجرایكردن مسكو به تدو قانع
كرد كه منجر به ارائه ین روین مطلب الزم است كه منافع ایذكر ا. دشوت ی بوشھر تقویا رآكتور ھسته

 خود ھستند، ی خطرناك در چرخه سوختیھا تيدنبال فعال شود كه به ی مییخدمات به كشورھا
  .ران فراتر رودیتواند از ا یم

 خود مجاز به یالملل نيتحت تعھدات بران یشود كه ا ی متذكر مین حال گزارش به درستيدر ع
د به خاطر داشت كه ی اما با. استیا كل سوخت ھستهي سیھا تير فعالگیدوم و انجام ي اورانیساز یغن

 با یا  ھستهید انرژير تولیناپذ یی حق جدای، اعطایا  ھستهیھا ر سالحي عھدنامه منع تكث4طبق ماده 
رد كه يجه گي نتیالملل ني اگر جامعه ب،بيترت نیبد. شود یمحدود م» زيآم  مقاصد صلحیبرا«ان عبارت يب

 است، یا  ھستهیھا د سالحيوم با ھدف توليد پولوتونيا تولیوم ي اورانیساز ی غنیران برای ایھا تالش
  . آن كشور مجاز نخواھد بودیالملل ني بیا ران طبق تعھدات عھدنامهین اقدام ایا
  )پونمن.یب.ليدان( 

Daniel B.poneman  
   

  ی گروه كاریاعضا
ت نظارت ئيس ھيو رئ Rockport( capital)تال يرعامل راكپورت كاپیمد(peter Ackerman)تر اكرمن يپ

 A Forceاب ـان كتــدگـسنی از نویـكی یو. دـباش یم (Fletcher) فلچر یپلماسیدانشكده حقوق و د
More Powerful: A century of Non_vident conflict كتاتوریسقوط د«لم مستند يفد ير تولیو مد «

(Bringing Down a Dictator)د شزيزه نیباشد كه برنده جا یچ میلوشويدر مورد سقوط اسلوبودان م.  
   



ك یاو .  استیالملل نيت بيانگذار موسسه علم و امنيس و بنيرئ(David Albright)ت ید آلبرایوید  
نه ي را در زمیك دھه مطالبی مدت یاو برا. رد تخصص دایا  ھستهیھا نه سالحيكدان است كه در زمیزيف

م آژانس ي با تی و1990در دھه . ر درآورده استیران به رشته تحریا یا  ھستهی مخفیھا تيفعال
ل شده يت سازمان ملل متحد تشكي امنیكرد كه به دستور شورا ی می ھمكاری اتمی انرژیالملل نيب

 عراق را برعھده یا  ھستهیھا  دوباره برنامه سالح عدم شروعرن بردن و نظارت بيفه از بيبود و وظ
  .داشت
او . سون استينسون دردانشگاه جرج مي رابیخ كالرنس جیاستاد تار (Shaul Bakhash)ول باخاشئشا
  :  استریز یھا سنده كتابینو
  1858- 1896 و اصالحات درعصر قاجار، یساالر وانیسلطنت، د: رانیاـ 

Iran: Monerchy, Bureaucracy and reform under the Qajars, 1858-1896  
   
  ران یاست نفت و انقالب در ايسـ 

(The Politics of Oil and Revolution in Iran)  
  یران و انقالب اسالمیا: ھا هللا تیحكومت آـ 

(Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution)  
  :  چونیاتیز در نشري نیمقاالت و  

Journal of Democracy, Foreign Policy, The New Republic, New York Review of Books   
مز، یورك تایوي نیز براي نیاو مقاالت. ده استي به چاپ رسیقاتيھا و مجالت تحق ر كتابگیدو در 

گار ران به عنوان خبرنیھا در ا او سال. ھا نوشته است گر روزنامهیمز و دیآنجلس تا پست و لس واشنگتن
 و یز مالمیمز لندن، تای تاین برايھان در تھران و ھمچني وابسته به كیھا  روزنامهیت كرده و برايفعال

، در دانشگاه 1985سون در ي از آمدن به دانشگاه جرج مشيپاو . ست ھم مقاله نوشته استياكونوم
 در (Saban)بانھمان در مركز سايعنوان م او سال گذشته را به. س مشغول بودینستون به تدریپر

  .ران كار كردی كتاب خود در خصوص جنبش اصالحات در ای گذراند و رو(Brookings)نگزيموسسه بروك
 را بر عھده داشت و از سال یاست مشترك گروه كاری ر(Zbigniew Brzezinski)ینسكیو برژيگنيزب   

:  عبارت است ازیه از ون كتاب منتشر شدیآخر. دنت كارتر بودی پرزیت ملي مشاور امن1981 تا 1977
(The choice: Global Domination or Global Leadership)  

  ا سلطه بر جھانی ی جھانیرھبر: انتخاب
 11 را به عھده داشت و مدت (Carlyle)لیاست گروه كارالی رشتري پ(Frank Carlucci)یفرانك كارلوچ  

ت ي وزارت دفاع، مشاور امنی تصد: از عبارتندی ویسوابق كار دولت. ن سمت اشتغال داشتیسال به ا
  .، و معاون وزارت بھداشت، آموزش و رفاهDMBسفارت، معاون ا، ي، معاون سیمل
 است و از سال یالملل نيك و بی مشاور ارشد مركز مطالعات استراتژ(Robert Einhorn)نھورنیرابرت آ  

  . بوده استیا  ھستهیھا الحر سينه منع تكثير امور خارجه در زمیار وزي دست2001 تا اوت 1999
س يعھده داشته و رئ  را بهیاست مشترك گروه كاری ر(Robert M.Gates)تسيگ. رابرت ام  

در یو. ا خدمت نموده استير سی به عنوان مد93 تا 1991تس از يدكتر گ.  تگزاس است(A&M)دانشگاه
. عھده داشت رمتحده را ب االتی ای اطالعات خارجیھا ا اداره تمام آژانسين مقام، عالوه بر سازمان سیا

 ممتاز نشانافت نموده و به كسب یس جمھور را دري شھروندان رئنشان و یمل تي امننانشتس يدكتر گ
افت ی ممتاز اطالعات را درنشان یعنیا ي سنشانن یز باالتريده و سه بار نشز مفتخر ي نیاطالعات مل
  .كرده است

ك ی است كه (Stonebridge)جی استونبریالملل نيون موسسه ب معا(H.P.Goldfield)لديگولدف. یپ.اج  
ن مشاور ارشد ياو ھمچن. باشد یك و مستقر در واشنگتن مینه امور استراتژيشركت مشاور در زم

 شتريپلد ي گولد فیآقا.  است(Hogan & Hartson) ھوگان و ھارتسونی موسسه حقوقیالملل نيب
ز يگان نیدنت رینمود و از مشاوران پرز یت ميوسعه تجارت فعالنه تير تجارت در زمیار وزيعنوان دست به

 (Black & Veatch)چـیدوـركت بلك انــره شیمد تئين عضو ھيلد ھمچني گولد فیآقا. شد یمحسوب م
  .باشد یل مي مربوط به اسرائیھا استيانه و مجمع سيموسسه خاورم

 از شيپ یو. ان راكفلر را بر عھده دارداست صندوق برادری ر(Stephen B.Heintz)نتسیھا. یاستفن ب  
نه ي در زمیقيك شبكه تحقی بود كه (Demos)انگذار موسسه دموسيس و بنين صندوق، رئیوستن به ايپ
 موسسه ییت اجرایری، به سمت مدیسال خدمات دولت او پس از پانزده.  استی عمومیھا استيس

ن سمت ی در ا1997 تا 1990شد و از سال  مستقر در پراگ منصوب (East West Institute)شرق و غرب
  .ت داشتيفعال

ران در مقام یسال در ا او ده. باشد ی از فعاالن مستقل حقوق بشر میكی (Hicks)كسيپور ھ فیالھه شر  
 حقوق ی عالیایساري كمین براياو ھمچن. ت اشتغال داشته استيبان حقوق بشر به فعال دهیمحقق د

 متعدد حقوق بشر یھا تیمورأ میكس برايپور ھ فیخانم شر. كرده استز كار يبشر سازمان ملل متحد ن
زبان  ی فارسیھا  در بخشیادینه حقوق بشر مقاالت زياو در زم. ران سفر نموده استیبه ا
ل دانشكده يالتحص  غاو فار. سدینو ی آزاد می اروپایویران آزاد و رادی ایویكا، رادی آمری، صدایس.یب.یب



الملل را از دانشكده حقوق  نيسانس حقوق بيباشد و فوق ل یدانشگاه تھران م یاسيحقوق و علوم س
  .افت كرده استیورك دریويفوردھام ن

است ي و سرپرست مركز س(RAND)ر دفتر واشنگتن شركت رندی مد(Bruce Haffman)بروس ھافمن  
سم دانشگاه یا ترور ارشد مركز مبارزه بین از اعضاياو ھمچن. باشد یمرند  یا انهي خاورمی عمومیھا

  .ورك استیويت نيمتحده در وست پون االتی اینظام
 یايك و آسیر خارجه در امور خاور نزدیار وزي دست1991 تا 1989 از سال (John H.Kelly)یكل. اچ.جان   

. كا در فنالند بودیر آمري سف1994 تا 1991كا در لبنان و از سال یر آمري سف1988 تا 1986، از سال یجنوب
 سام یالملل ني در دانشكده امور بینده دائمینماو  یالملل ني به عنوان مشاور بی آن زمان تاكنون واز
  .ا حضور داشته استي جورج(Sam Nunn)نان

كا را برعھده دارد و یمتحده آمر االتیه ملل متحد در ایاست اتحادی ر(William H.Lures)لوئرز.ام اچيلیو  
كا در یر آمريت اشتغال داشته و از جمله سفي به فعالییكایت آمرپلمایك دیعنوان  سال به یمدت س

 سال به 13تن به مدت ي متروپولیس موزه ھنرياو بعدھا به عنوان رئ.  بوده استیونزوئال و چكسلواك
 در خصوص یتخصص خود مدت پنج سال است كه به مباحثات یكنوناو در سمت . كار مشغول بود

  .ران اشتغال داشته استیمتحده نسبت به ا االتیاست ايس
ره لوك یت مدئي عضو ھ(NESW Solutions)س موسسهي رئ،(Richard H.Matzke)ماتسكه . چارد اچیر  
 Chevron)ه؛ معاون سابق شركت شورون تگزاكوي روسین شركت نفتی بزرگتر(DAO Lukoil)لیاو

Texaco)كاستیران و آمری ایس مشترك شوراي و رئ ؛.  
ك یانه ي به عنوان مشاور امور خاورمشتريپ، ین گروه كاریر ای مد(Suzanne Maloney)یسوزان مالون  

. ت كرده استي فعال(Brookings)نگري در موسسه بروكی كرسی و متصدیالملل ني بیشركت بزرگ نفت
 :Ayatollah Gorbachev)»یران عصر خاتمیر در ايياست تغيس: هللا گورباچف تیآ«سنده كتاب ی نویو

The Politics of change in Khatami’s Iran)به بازار خواھد آمدی است كه به زود .  
ست سال يت دارد و ظرف بي فعالی بانكیگذار هینه سرماي در زم(Louis Perlmutter)س پرلموتريلوئ   

  . شركت داشته استیادی زیك فرعيپلماتیگذشته در مذاكرات د
خارجه را در   وزارتیساله خود برا وھفت ستيت بي قسمت اعظم فعال(James Placke)مز پالكيج  

ار وزارت ين مرحله به عنوان معاون دستی نموده و در آخریانه سپري صادركننده نفت در خاورمیكشورھا
االت متحده با ی ایج و روابط اقتصادي خلیران، عراق، كشورھایك، مسئول ایخارجه در امور خاور نزد

 گروه یانه براي خاورمیعنوان مشاور اقتصاد و استراتژ د به به بعن از آیو.  بوده استی عربیكشورھا
  .ت نموده استيج فعالی كمبری انرژیقاتيتحق

عنوان  او به.  را برعھده دارد(Asia Sosiety)اي جامعه آسیاست افتخاری ر(Nicholas Platt)كوالس پالتين  
ت خود در وزارت ي چھار سال فعال وی از سیا به عنوان قسمتين و زامبيپيليكا در پاكستان، فیر آمريسف

، یگذار استي سیھا  برنامهی سازماندھیاست ویا در دوران ريجامعه آس. خارجه خدمت نموده است
  .ران را انجام داده استی مربوط به ایشیماي پی و سفرھایع فرھنگیوقا

 یھا ر سالحيكثجمھور در مورد منع ت سيژه سابق رئیار وي دست(Daniel B.Poneman)پونمن. یل بيدان  
نتون، جزو پرسنل ي كللي جورج بوش و بیجمھور استی و كنترل صادرات بوده و در دوران ریا ھسته
 یگذار استي به عنوان عضو ارشد مجمع سیو. آمده است ی به حساب میت ملي امنیشورا

) یالشم  كرهیا ن بحران ھستهياول: شود ی میت بحرانيوضع(سندگان كتابی از نویكی، یالملل نيب
(Going Critical: The First North Korean Nuclear Crisis) باشد یم.  

ت نموده و ي فعالیوچھارسال در بخش دولت ستي به مدت ب(Stephen J.Solarz)سوالرتس. یاستفن ج  
به مدت  یو. ت داشته استیمتحده عضو االتیندگان ایورك و ھم در مجلس نمایوي نیالتیھم در مجلس ا

 از یكیعنوان  ن مدت بهیت داشته و در ایندگان عضوی مجلس نمایالملل نيته روابط بير كمسال د ھجده
كنندگان متن قطعنامه  نی از تدویكیاو .  و حقوق بشر شناخته شده استیان برجسته دموكراسيحام
 ب آن در صحن مجلس رای تصویز برايآم تيفارس بود و تالش موفق جيز استفاده از زور در جنگ خلیتجو
  .ت نمودیھدا

  . استی در دانشگاه دفاع ملیت ملي استاد مطالعات امن(Ray Takeyh)هي تكیر  
 یلی و ناشر روزنامه د(US News & World Report)ري سردب(Mortimer Zuckerman)مر زوكرمنيمورت  
  .تت نموده اسينتون فعاليل كليدنت بیانه پرزيورك است و به عنوان مشاور امور خاورمیويوز نين
   

   :ی ناظر گروه كاریاعضا
  ی روابط خارجیشورا (Rachel Bronsan)چل برونسون یرـ 
  ی روابط خارجی شورا(Steven Cook)ون كوك ياستـ 
   ی دانشگاه دفاع مل(Ryan C.Crocker)كراكر. یان سیراـ 
  ی روابط خارجیشورا (Lee Feinstein)ن ينستي فیلـ 
  ی روابط خارجیشورا (Judith Keeper)پر يت كیجودـ 
  ی روابط خارجیشورا (David L.Philips)پس يليف. د الیویدـ 



   
   سنایته روابط خارجيكم (Kim Savit)ت یم ساويكـ 
   سنایته روابط خارجيكم (Puneet Takvar)ت تالوار يپانـ 
 
 
  رانیاالت متحده و ایخ روابط ای مھم در تاریدادھایرو): الف(وست يپ
  

  .كند یران فرار ميدنبال تظاھرات و اعتصابات گسترده از ا  بهیرضا شاه پھلومحمد: 1979ه ي ژانو16
  .گردد یران بازميد به اي از تبعینيهللا خم تيآ: 1979ه ياول فور

  .رنديگ یمتحده در تھران به گروگان م  االتي نفر را در سفارت ا63 یرانيان ايدانشجو: 1979 نوامبر 4
 یھا به علت توفان شن در صحرا  نجات گروگانیمتحده برا االتي ای سریات نظاميعمل: 1980ل ي آور25

  .شود یرو م ران با فاجعه روبهي ایمركز
  .سپارد یران در مصر از سرطان جان ميدشده ايشاه تبع: 1980ه ي ژوئ27
  .دھد یران اعالن جنگ ميه ايعراق عل: 1980 سپتامبر 22
 444مانده را پس از  ی تن گروگان باق52ران يگان، ايرونالد ر یجمھور استيھمزمان با آغاز ر: 1981ه ي ژانو20

  .كند یروز اسارت آغاز م
ران از يق اين طريكند و بد ی می معرفیالملل نيسم بيان تروريران را از حامياالت متحده، ايا: 1984ه ي ژانو20
  .شود یاالت متحده محروم مي ای خارجیھا كمك

 یھا د فروش سالحيشوند كه بر اساس آن، عوا ی میا دهيچيعامله پواشنگتن و تھران وارد م: 1986-1985
  .شد یكاراگوئه ميان نيست صرف كمك به شورشيبا یران ميمتحده به ا االتيا

بر اساس قانون كنترل صدور ) یدكيو قطعات  (يیكاي آمریھا افت سالحيران را از درياالت متحده ايا: 1986اوت 
  .سازد یكا، محروم ميحات آمريتسل
 رساند كه طبق آن واردات نفت ی را به امضا م12613 شماره يیگان فرمان اجرايدنت ريپرز: 1987 اكتبر 29

 در يیايه حمل و نقل دريد آن عليسم و تھديران از تروريت ايل حمايكا به دليران به آمريگر محصوالت ايخام و د
  .شود یج فارس ممنوع ميخل

االت يا. كشاند یز به صحنه مي را نیالملل ني بیھا یگان و كشتي ھمسایپاان تھران و بغداد، يجنگ م: 88-1987
  .رندي گی ھم قرار میما رو در رويمستق» ھا كش  نفتیجنگ علن«ران در يمتحده و ا

فارس سرنگون  جي را در خلیراني ایرباس مسافريك اينسنس ـ به اشتباه ـ ي ويیكايرزمناو آمر: 1988ه ي ژوئ3
  .انجامد ی مسافر م290ه شدن سازد كه به كشت یم

رش يبس و خاتمه جنگ با عراق را مورد پذ  بر آتشی سازمان ملل مبن598ًران رسما قطعنامه يا: 1988ه ي ژوئ20
  .دھد یقرار م

 در لبنان يیكاي آمریھا  خود به گروگانیجمھور استيه ريدنت جورج بوش در نطق افتتاحيپرز: 1989ه ي ژانو20
نجا يتوان در ا یم«كند كه  یاضافه م) ر شديران تفسي ایعنوان چراغ سبز برا  كه بهیعبارتدر (كند و  یاشاره م
  .»كند یجاد ميت اين ت به نوبه خود حسنيحسن ن. شه در خاطرھا خواھد ماندي را مبذول نمود كه ھمیمساعدت

د، به ي رسیجمھور استيبه ر كه دو نوبت یا  خامنهیاالسالم عل حجت. ا رفتي از دنینيهللا خم تيآ: 1989 ژوئن 3
  .اد نموديران سوگند يجمھور ا سيعنوان رئ  بهی رفسنجانیدو ماه بعد، ھاشم. ران منصوب شديعنوان رھبر ا

  .ماند ی میطرف باق یمتحده، ب االتي ایات توفان صحرا به رھبريان عمليران در جريا:1991-1990
  .رسد یب ميران و عراق به تصوي ایار جمع كشتیھا د سالحي از تولیريقانون جلوگ : 1992اكتبر 

ران به معامله يدر مطبوعات ا [یارد دالريليك ميك معامله ي كونوكو، يیكاي آمریشركت نفت: 1995 مارس 5
ن يرساند كه در نوع خود اول یران به امضا مي این نفتيادي توسعه میرا برا] م. معروف شدیارد دالريليدوم

ن معامله يد در واشنگتن، كونوكو از ايدنبال اعتراضات شد بعدھا به. ديآ یشمار م  به1979قرارداد بعد از انقالب 
  .شود یخارج م

متحده  االتي ایگذار هيرساند و سرما ی را به امضا م12957 يینتون فرمان اجرايل كليدنت بيپرز: 1995 مارس 15
  .كند یران را منع مي ایدر بخش انرژ

 یگذار هيرساند و تجارت و سرما ی را به امضا م12959 يیمان اجرانتون فريدنت كليپرز: 1995 ی م6
  .دينما یران را ممنوع ميمتحده در ا االتيا



. بخشد یكند و به آن اعتبار م ی را امضا م(ILSA)یبيران و لي ایھا مينتون قانون تحريدنت كليپرز: 1996 اوت 4
 یگذار هيران سرماي ایك سال در بخش انرژي در ون دالريلي م20ش از ي را كه بی خارجیھا ن قانون، شركتيا

  .سازد یرو م شده در قانون مزبور روبه حيند، حداقل با دو مجازات از شش مجازات تصرينما
 مقررات بازدارنده ILSAتي به رعايی اروپایھا  از الزام شركتیري جلوگیه اروپا براياتحاد: 1996 نوامبر22
  .رساند یب مي را به تصویا ژهيو

  .رسد ی میروزيران به پي ایجمھور  استي در انتخابات ریاالسالم محمد خاتم حجت: 1997 یم 23
ك سازمان ي (MKO)ن خلقيكند كه سازمان مجاھد یمتحده اعالم م االتيوزارت امور خارجه ا: 1997 اكتبر 9

  .ستاالت متحده ممنوع اي آن در ای برای منابع مالیآور  شده و جمعيی شناسای خارجیستيترور
  .شود یم» كايوگو با مردم آمر گفت«ان خواھان .ان.ی با سیا  در مصاحبهیدنت خاتميپرز: 1998ه ي ژانو8

سازد و  یران مطرح مي را خطاب به ایت، سخنان مھمين آلبرايمتحده، مادل االتير خارجه ايوز: 1998 ژوئن17
  .نديم نمايتنظ» نقشه راه«ك ي بھبود روابط خود یكند كه دو كشور برا یشنھاد ميپ

كا، يكننده سفارت آمر ان اشغالي روزن با عضو سابق دانشجوی باريیكايگروگان سابق آمر: 1998ه ي ژوئ31
  .كند یدار مي دیعباس عبد

متحده  االتيران، از اي، ضمن محكوم نمودن ایا  نامهی كنگره با امضای تن از اعضا220: 1998 سپتامبر16
  .ت قرار دھندي را مورد حما(MKO)ن خلقي سازمان مجاھدیعنيران يف دولت ا و مخالیرقانونيخواستند گروه غ

 از جلسه مربوط به یدھد؛ خراز ی سازمان ملل متحد را مخاطب قرار می مجمع عمومیخاتم: 1998 سپتامبر21
  .گردد یرو شود، خارج م ت روبهيافغانستان كه قرار بود درآن با آلبرا

ران و قزاقستان ين اي سواپ كردن نفت بی برایك شركت تگزاسيه درخواست االت متحديدولت ا: 1998 نوامبر5
  .را رد نمود

  .دھد یران مورد مجازات قرار مي با ای ھمكاری را برایاالت متحده سه موسسه روسيدولت ا: 1999ه ي ژانو13
ران ي و دارو به ایيكند تا امكان فروش مواد غذا یل مي خود را تعدیھا نتون مجازاتيدولت كل: 1999ل ي آور28

  .فراھم شود
ران را مورد انتقاد قرار داده، خواستار يم اي رژیا  نامهی كنگره با امضای نفر از اعضا130: 1999هياول ژوئ

ن ين برگزار شد، چنديت از مجاھدي كه در واشنگتن به حمایدر تظاھرات. ن خلق شدنديت از سازمان مجاھديحما
  .ز شركت داشتنديعضو كنگره ن

متحده سركوب  االتيرد؛ ايگ یران شدت مي ایگر از شھرھاي دیارياعتراضات در تھران و بس: 1999ه يژوئ
  .كند یان تظاھركننده را محكوم ميدانشجو

 روابط ی برقراریمتحده برا االتيران با درخواست ايكند كه ا ید مييوزارت امور خارجه تا: 1999 نوامبر 22
  . مخالفت نموده استیكنسول

  .كند یران را صادر مينگ به اي بوئیدكيمتحده اجازه فروش قطعات  االتيدولت ا: 1999بر دسام3
ب يران را به تصوي ای كشتارجمعیھا ر سالحيكا با اتفاق آرا قانون مقابله با تكثي آمریسنا: 2000هي فور24
  .گذراند یب مين قانون را از تصويز با اتفاق آرا ايندگان نيك ھفته بعد، مجلس نمايرساند؛  یم

  .كنند یدا مي دست پی درخشانیروزي به پی در انتخابات عمومیرانيطلبان ا اصالح: 2000هي فور18
كند كه  یگردد و اعالم م یران ميمتحده و ا االتي دوباره در روابط ایت خواھان آغازيآلبرا: 2000 مارس17

  .ار، فرش و پسته برداشته شده استيت ورود خاويمحدود
ه ي علی حقوقیك دعواي در (Terry Anderson) آندرسنی در لبنان، تريیكايگروگان سابق آمر: 2000 مارس24
  . بپردازدیون دالر به ويلي م341د يران بايطبق حكم دادگاه ا: شود یران برنده ميا

ل يلجمله وزارت دفاع آن كشور، به د  و ازیرانيه چھار نھاد اي را عليیھا متحده مجازات االتيا: 2000لي آور14
  .كند ید موشك برقرار ميتول
ن نفر يكند؛ چند یورك شركت ميوي در امور زنان در كنفرانس سازمان ملل متحد در نیمشاور خاتم: 2000 ژوئن4

  .گردند یران بازمي به اینگار ئت در اعتراض به انگشتي ھیاز اعضا
ن شده، به ييش تعي از پیك بازينجام متحده جھت ا االتيم فوتبال ايران با ممانعت از ورود تيا: 2000ه ي ژوئ4

  .كند یكا اعتراض مي در آمریانگشت نگار
ران در سازمان ملل متحد، به صدور حكم ي ایندگي نفر با تظاھرات در برابر دفتر نما9000: 2000هي ژوئ10

چارد ي رمتحده در سازمان ملل متحد، االتير ايسف. كنند ی اعتراض می جاسوسی برایراني ایھوديت چند يمحكوم
  .كند ین تظاھرات شركت ميز در اي ن) (Richard Halbrookeھالبروك



ندگان مجالس ي با نمایالملل نيك اجالس بي شركت در یران برايندگان مجلس ايگر نماي و دیكروب: 2000 اوت31
در . ندينما ی مداريز ديندگان كنگره ني با چند تن از نمایھمانيك ميكنند و در  یورك سفر ميويگر به ني دیكشورھا

ران سفر ي شركت در كنفرانس سازمان ملل متحد به این زمان، چند تن از مقامات وزارت خارجه برايھم
  .ندينما یم
 سازمان ملل متحد در ی در مجمع عمومی خاتمیت در جلسه سخنرانينتون و آلبرايكل: 2000 سپتامبر7 و 6
  .شوند یورك حاضر ميوين

ران در اجالس مشترك سازمان ملل در مورد افغانستان شركت ير خارجه ايوزت و يآلبرا: 2000 سپتامبر15
  .كنند یم
  .كند یكا سفر مي به آمری مسابقات جام جھانیران براي ایم كشتيت: 2001ی م4

 (Khobar) الخبریھا  برج1996 سال یگذار  را در رابطه با بمبيیھا فرخواستياالت متحده كيا: 2001 ژوئن21
ت ين حمله را ھداي، ایسعود ك گروه ناشناخته از عربستاني یسازد كه با ھمكار یران را متھم مياكند و  یصادر م

  .نموده است
  .كند ی موافقت مILSA قانونید اجرايدنت جورج بوش با تمديپرز: 2001 اوت3

د از انقالب، خ بعين بار در تاري اولیبرا» كايمرگ بر آمر« سپتامبر، شعار 11بعد از حمالت روز : 2001سپتامبر
 شھردار یند؛ شھردار تھران براينما یبان جمعه، حمالت مزور را محكوم ميشود؛ خط یاز نماز جمعه حذف م

ان شمع روشن كنند ياد قربانيشوند تا به  یران دور ھم جمع ميفرستد؛ چندصدنفر از مردم ا یت ميورك نامه تسليوين
  .گردند ین تجمع مي مانع ایتي امنیروھاي نیول
ش از يشود؛ روز بعد، ب یه طالبان مياالت متحده علي ای حمالت نظامی خواستار قطع فوریخاتم: 2001اكتبر 9

  .كنند یكا را محكوم ميران، بمباران افغانستان توسط آمرينده مجلس اي نما150
 را (WTO) تجارتی به سازمان جھانی آغاز مذاكرات الحاقیران براياالت متحده تالش ايا: 2001 اكتبر10
  .گذارد یجه مينت یب

متحده به  االتي كنگره ای شام با اعضای شركت در مھمانیران در سازمان ملل براير ايسف: 2001 اكتبر 17
ران يش در ايماي را كه ھواپيیكايران قول داده ھر خلبان آمريكند كه ا یاالت متحده اعالم ميا. كند یواشنگتن سفر م

 اكتبر مبادله 7 حاصل شد كه بعد از شروع حمله به افغانستان در ی در مكاتباتن توافقيا(د، نجات دھد يسقوط نما
  ).شد
 مربوط به یالملل نين پاول، در اجالس بياالت متحده، كالير خارجه ايران و وزير خارجه ايوز: 2001 نوامبر12

  .دھند یك با ھم دست ميپلماتيسابقه د یك حركت بيكنند و در  یافغانستان شركت م
كنند؛ ھم  یتن محموله اسلحه را بازداشت م  با پنجاهیني فلسطی باریك كشتي یلي اسرائیروھاين: 2002هيو ژان3

 یليان ضداسرائينظام  شبهیات و ارسال سالح برايت عمليران را متھم به ھداياالت متحده، ايل و ھم اياسرائ
  .ندينما یم

  .دھد ی القاعده اخطار میروھايه ندادن ب  پناهیران برايدنت بوش به ايپرز: 2002هي ژانو10
ران در كنار عراق و يد كه اينما ی ساالنه خود اعالم مین سخنرانيدنت بوش در اوليپرز: 2002هي ژانو29
د؛ ينما یز قلمداد ميآم ني بوش را خصمانه و توھی سخنرانیخاتم.  از محور شرارت استی، جزئیشمال كره

ورك را لغو يويز سفر خود به نير خارجه ني وزیكند؛ كمال خراز یم به امكان قطع صدور نفت اشاره یرفسنجان
  .كند یم

 ظرف چند سال گذشته جشن يیكاين تظاھرات ضدآمريتر ميران، سالگرد انقالب خود را با عظيا: 2002هي فور11
  .نديخواھد كه موضع خود را عوض نما یواشنگتن م» خام« از رھبران یرد؛ خاتميگ یم

 یران در سازمان جھانيت ايان افتادن درخواست عضويل مانع به جريالت متحده و اسرائايا: 2002هي فور13
  .شوند یتجارت م

  .ديهللا را محدود نما ت حزبيران خواسته شده فعاليكند كه از ا ید ميين پاول تأيكال: 2002لي آور9
 كه متھم به كمك يیاي و مولداوی، ارمنستانیني چیھا ه شركتي را عليیھا متحده مجازات االتيدولت ا: 2002 ی م9

  .دينما یران بودند وضع مي ایا در راه برنامه ھسته
گر در يكدي بحث درخصوص موضوع ناگورن و قره باغ، با یران برايمتحده و ا االتي ایھا پلماتيد: 2002ی م10
  .كنند یس مالقات ميپار

كند؛  یمتحده در مطبوعات را ممنوع اعالم م تااليران، بحث درباره مذاكره با ايه ايقضائ قوه: 2002 یاواخر م
  .كند كه با واشنگتن مذاكره نخواھد كرد ی اعالم میخاتم



 از ینگار است انگشتيكا، سيه مسافران به آمريشده عل  اعمالیھا تي محدودیران به تالفيا: 2002 دسامبر7
  .رديگ یش ميران را در پي مسافر ایھا يیكايآمر

د ينما ی میا  ھستهیھا د سالحي تولیك برنامه مخفي ی اجرایران را متھم به تالش برايحده امت االتيا: 2002دسامبر 
  .سازد ی در دست ساخت در نطنز و اراك را منتشر میا ت ھستهي دو سایا ر ماھوارهيو تصاو

. وندش ی بازداشت میرانين ھزار جوان ايچند. افتد ی در تھران اتفاق میتظاھرات ضددولت: 2003 ژوئن13-11
  .دينما یت از تظاھركنندگان صادر مي را در حمایا هيانيمتحده ب االتيخارجه ا وزارت

ران خواست كه تعھدات خود را به ي از ا(IAEA) ی اتمی انرژیالملل ني حكام آژانس بیشورا: 2003 ژوئن 19
ران به ي ایابي جھان دستكند كه یدنت بوش اعالم مي انجام دھد؛ پرزیا  ھستهیھا ر سالحيموجب عھدنامه منع تكث

  .دينما یق ميم تشويران را به مقابله با رژيرد و مردم ايپذ ی را نمیا  ھستهیھا د سالحيتوان تول
سات ي را در تأسیا  ھستهیھا د سالحيوم قابل استفاده در توليكند كه اوران ید ميي تای اتمیآژانس انرژ: 2003اوت
  .دا كرده استيران در نطنز پي ایاتم
ن مطلب از ي اثبات ای اكتبر را برا31االجل   به اتفاق آرا، ضربی اتمی انرژیالملل نيآژانس ب: 2003پتامبر  س12
  .دينما ین مييست، تعي نیا  ھستهیھا د سالحيران كه در حال تولي ایسو
ار يوم بسي تھران، اورانیكيك در نزدي الكتریكنند كه در شركت كاال ید مييبازرسان آژانس تأ: 2003 سپتامبر25
  . شده كشف شده استیغن
ران موافقت كرد ي حاصل شد، ايی خارجه سه كشور اروپای كه به واسطه مداخله وزرایدر توافق: 2003 اكتبر21

 را امضا یا  ھستهیھا ر سالحي معاھده منع تكثیوم خود را متوقف كند و پروتكل الحاقي اورانیساز یكه برنامه غن
  .دينما
ران ي گذشته ایھا تي آن فعالیرساند و ط یب مي را به تصویا  حكام آژانس، قطعنامهیاشور: 2003 نوامبر26

  .دينما ید با تھران استقبال مي جدی خود را محكوم و از ھمكاریا  برنامه ھستهیساز جھت پنھان
 خود یا ته ھسیھا شتر بر برنامهيرساند و با نظارت ب ی را به امضا مNPTیران پروتكل الحاقيا: 2003 دسامبر18

  .دينما یموافق م 
دوستانه خود را   انسانیھا  نفر، واشنگتن كمك30000شدن حدود  دنبال وقوع زلزله در بم و كشته به: 2003دسامبر 

 بخش یھا دھد تا كار وصول كمك یف ميران را تخفي ایھا مين حال، تحريد؛ واشنگتن در عينما یران اعزام ميبه ا
گر يكديًما با يھا، مستق كردن كمك  ھماھنگی برایراني و ايیكايشود؛ مقامات آمرشتر فراھم يكا بي آمریخصوص
  .كنند یصحبت م

شرفت كار احراز صحت يكند كه پ یب مي را تصویا ، قطعنامهی اتمی انرژیالملل نيآژانس ب: 2004 مارس 13
  .اندازد یق ميتعو خود را تا اجالس ماه ژوئن آژانس به یا  ھستهیھا تيران درباره فعالياظھارات ا
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