
 ”شکستن بن بست ايران و آمريکا“

 
که مردم هر دو کشور هر روز که شايد خير، اما هر چند  درباره بهتر شدن و بدتر شدن رابطه ايران و آمريکا قريب به سه دهه است

 .و بويی بيشتر می گيرد می خوانند و اين شنيدنی ها و خواندنی ها در دمادم انتخابات هر دو کشور رنگ ماه يکبار می شوند و

کا در کمتر از سه هفته ديگر مکين برگزار می شود و آمري فردا شب در آمريکا آخرين مناظره مستقيم آقای باراک اوباما و آقای جان

. باشد” مشکل ايران ” را انتخاب می کند اما بعد از مسئله اقتصادشايد مهمترين بحث در سياست خارجی رييس جمهور جديد خود

است که در هردو مناظره قبلی بين کانديداهای رياست جمهوری و حتی  ايران و چگونگی برخورد با اين کشور، از موضوعاتی بوده

بدانند که دولت جديد در اياالت متحده  همه آمريکا و شايد همه ايران می خواهند. معاونان آنها نيز مطرح شده است ره بينمناظ

 .اتخاذ خواهد کرد آمريکا چه سياستی را در قبال ايران

زنر که به دفعات به و آقای فرانک وي) نويسنده استاد دانشگاه، پژوهشگر و(   دکتر ولی نصر” جامعه آسيا“امروز در موسسه 

بيرون آمدن از بن  آسيای ميانه خدمت کرده و معاون وزاری گوناگونی بوده است، درباره چگونگی عنوان سفير آمريکا در کشورهای

بود که شايد نه تنها آمريکا، بلکه جهان غرب نيز در انتظار انتخابات  آقای ولی نصر معتقد. بست رابطه ايران و آمريکا سخن گفتند

تغيير رژيم و يا ايجاد ضمينه هايی برای ” . شوند رياست جمهوری در ايران است تا بدانند که با چه کسی بايد وارد گفت و گو ندهآي

اما تغيير . وارد گفت و گو شد خاورميانه هرگز موثر نيافتاده است و بايد با ايرانی که امروز وجود دارد تسهيل يک چنين تغييری در

رئيس  و البته مذاکره با ايرانی که دارای يک. برای گفت و گو با آنها فراهم کند رها می تواند شرايط تازه ایرهبران در اين کشو

 ”.جمهور کمتر جنجالی است به مراتب آسانتر خواهد بود

ا و اسرائيل را کرد که با همکاری ايران مشکل فلسطينی ه معتقد بود که بهتر شدن رابطه با ايران به آمريکا کمک خواهد  آقای نصر

به آن واقف هستند و تا اندازه  شرايطی ايران هسته اصلی اين مذاکرات خواهد شد و اين نکته ای است که اعراب در چنين  حل کند و

آخر اين “ که اعراب نگران هستند که بدانندمعتقد است آقای نصر . را بهتر می دانند ای برای منافع خود همچنان اين تيرگی روابط

مشکل ” . شيعه بودن آنها و يا رژيم در ايران نمی دانست  وی مشکل اعراب با ايران را مشکل  .چه خواهد بود” با ايران بازی 

شود، ايران دوباره بزرگترين قدرت در  آنها می دانند روزی که رابطه ايران با آمريکا عادی. خود کشور ايران است با} اعراب{ آنها

از يک  بزرگی در حل مناقشه اعراب و اسرائيل و لبنان و عراق بازی خواهد کرد و آنها  بود و نقشمنطقه و در خليج فارس خواهد

ايشان از سالن خارج می شدند از وی پرسيدم که شايد آقای  موقعی که” .چنين نقش آفرينی بزرگی توسط ايران ناخشنود خواهند شد

کند اما آقای نصر اعتقاد داشت که رييس   قبل از انتخابات در ايران عادیمشتاق باشد که رابطه ايران را با آمريکا احمدی نژاد هم

تصميم خواهد گرفت که  شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ايران صبر خواهد کرد و بعد از آن جمهور آينده آمريکا نيز تا معلوم

 …نژاد کمی شرايط را دشوار ساخته استگفته های آقای احمدی “  .وارد گفت و گو شود يا خير  با رئيس جمهور ايران

 کامليا انتخابی فرد
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