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 دکتر داود هرميداس باوند

  
 داشته و اينک فضای جديدی توجهی برای ايران قابل  سال خصومت در مناسبات ايران و آمريکا زيانهای٣٠دکتر باوند معتقد است که 

 .بوجود آمده است برای حل مشکالت دو کشور

انتخابات رياست جمهوری آمريکا امکان بزرگی برای ايران  نظران معتقدند که پيروزی باراک اوباما در برخی کارشناسان و صاحب

دکتر داود هرميداس باوند استاد . بخشد پايان سال تنش و خصومت ٣٠مناسبات خود را با اياالت متحده عادی کند و به  است تا بتواند

 .الملل به اين دسته تعلق دارد بين علوم سياسی و کارشناس روابط

گويد، جوامع ديگر  عنوان تغييری بزرگ در آمريکا، می به وگو با دويچه وله، ضمن اشاره به پيروزی باراک اوباما دکتر باوند در گفت

 .دارندنياز به تغيير  هم بايد دريابند که

شرط با ايران، واقعا شرايط و  وگوی مستقيم و بدون پيش گفت دکتر باوند بر اين باور است که با توجه به ابراز آمادگی اوباما برای

 .پايان بخشيدن به تيرگی روابط دو کشور به وجود آمده است فضای جديدی برای

ی وی، اين امر خواست  گفته به. مشکالتش با آمريکا را حل کند کند که گويد، منافع ايران اقتضا می الملل می اين کارشناس روابط بين

 .ايران است و ايران خود بيش از آمريکا نياز به تغيير دارد اکثر مردم

همراه  به» های قابل توجهی را برای ايران بازدارنده دارد، زيان  سال رابطه با قدرت بزرگی که نقش٣٠«از نظر دکتر باوند، نداشتن 

 . استآورده

تواند تا مرز  اتمی، در صورت عدم انعطاف ايران، می ی الملل معتقد است که رويکرد اوباما به مناقشه اين کارشناس روابط بين

و با کمک کشورهای  شکل يکجانبه مانند جلوگيری از صدور نفت ايران، از جمله و در صورت لزوم به های بسيار سنگين تحريم

ی نظامی را در متن  ی ناموفق دولت بوش، حمله اوباما با توجه به تجربه اوند در عين حال تاکيد دارد کهدکتر ب. اروپايی، پيش برود

 .خود قرار نخواهد داد و به آن دست نخواهد زد سياست

ی حقوق  تر شدن مسئله تواند باشد برای پررنگ نمادی می ،عنوان رييس جمهور در آمريکا از نظر دکتر باوند، نفس انتخاب اوباما به

بدون ترديد خط مشی حزب » ،است» ی حقوق بشری ی مبارزه ی اين جنبه زاييده«همين دليل، خود او که  بشر در اين کشور و به

 بشر در پيش بگيرد، يعنی بهای زيادی به حقوق بشر بدهد، نه اينکه آن را در دمکرات را شايد با قاطعيت بيشتری در رابطه با حقوق

 .«حاشيه قرار دهد

اعالم مواضعش در دفاع از حقوق بشر، اولويت اصلی را  دهد که اوباما، با وجود کتر داود هرميداس باوند در عين حال احتمال مید

 .به حل معضالتی همچون عراق، افغانستان و خاورميانه خواهد داد ،ی سياسی خود در برنامه
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