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  مقدمه

  و آمريكـا دربرخـي    كـرد ايـران    آمريكـا اعـالم    ارشد دولت  از مقامات  سپتامبر يكي 11  فجايع  دنبال  به 
  همكاري  با هم  طالبان عليه  توانند در جنگ رو مي  و از اين  موجود داشته  شرايط  به  نسبت  مشتركي  ديدگاه  جهات

  براي  و غذايي  نظامي  هاي ، كمك باطالبان  اتحاد شمال  در جنگ  . ايران يافت  زود تحقق  خيلي  بيني پيش  كنند. اين
و   در رفـت   كابل  آمريكا در مسير جاده  مينظا  همانندمشاوران  ايران  نظامي  از مشاوران  و برخي  نموده  آنها ارسال
 آمد بودند.

  از زمـان  دارد كـه   و آمريكا حكايـت   ايران  در روابط  شگرفي  در ظاهر از تغييرات  سابقه بي  تحوالت  اين 
،  و جنـوبي   شـمالي  خـود را بـا همسـايگان     روابط  بود. خاتمي  شده  شروع 1997  در سال  محمد خاتمي  انتخاب
در   گرايـي  و عمـل   داخلـي   آسيا بهبود بخشيد.اصـالحات   جنوب  كشورهاي  و همچنين  غربي  اروپاي  هايكشور
  اين  كلينتون  بردارد. بيل  خود دست  انقالبي  ازسياستهاي  شايد ايران  وجود آورد، كه  اميد را به  اين  خارجي  صحنه

  دنبال  قرار داد؛ و به  مورد بررسي  دو ملت  بين  تبادل  افزايش و  اقتصادي تحريمهاي  محتاطانه  را با كاهش  احتمال
تجديد نظر   كه  فرض  آمريكا با اين  دولت  كرد. همچنين  شركت 6+2  در مذاكرات 2000در سپتامبر  آلبرايت  آن

  ايـران  در روابط  نظر اساسي تجديد  كند، به  آمريكا را تامين  تواند منافع مي  بهتر از مهار دو جانبه  با ايران در روابط
 . و آمريكا پرداخت

در   با ايران مصالحه  نفوذ طرفداران  از كاهش  حاكي  بوش  جورج  توسط  در محور شرارت  ايران  قراردادن 
از   باشـد، ناشـي    درواشنگتن  قدرتمند ضدايراني  البي  از توطئه  ناشي  از آنكه  بيش  تحوالت  . اين سفيد است  كاخ

از   كردنـد، بلكـه    بـا آمريكـا مخالفـت    سازش  امكان  تنها با هرگونه  نه  كاران . محافظه است  ايران  داخلي  حوالتت
  و برنامـه   ايـران   اي هسته  آوري فن  ] توسعه  بوش دولت  زعم  كنند. [به مي  آمريكا نيز حمايت  اساسي  تهديد منافع

 دوربرد و مهمتر   هاي موشك



  رابطـه   برقراري  جاي  به  كه  كرده  تقويت  را در واشنگتن  ديدگاه  اين  فلسطيني  از گروههاي مداوم  يتحما  از همه
 كرد.  را كنترل بايد ايران

  همكاري  بين . نوسان است  نكرده  ريزي را پي  منسجمي  آمريكا سياست  ، دولت بوش  گيري موضع  عليرغم 
مضـر    و حتـي   آمريكا غيرعقالني شود، براي مي  را شامل  تا براندازي  نظامي  حملهاز   كه  مبهم  سياسي  و تهديدات

در   منحصر بفـردي   هاي شود... اما وجود ويژگي مي آمريكا اداره  منافع  مخالف  نخبگان  هرچند توسط  . ايران است
.  دانسـت   متفـاوت   وعـراق   ا بايد با كرهر  ايران  كنيم  قبول  دارد كه ما راوامي  طلبان وجود اصالح  كشور، چون  اين

  ، بـه  سياسي  تعامالت  جاي  به  جويانه ستيزه  با اتخاذ سياست  كند ولي نمي  حمايت طلبان  آمريكا آشكارا از اصالح
يكـا  آمر  نگراني  اگرچه  تعامالت  . اين است  تعامالتي  چنين  هاي حوزه  تعيين  اصلي  . مساله است رسانده  آنها آسيب

  را كه  هايي برد؛ اماهزينه نمي  از بين  اي و هسته  موشكي  هاي ، سالح تروريسم  به  نسبت  ايران  هاي سياست  رادرباره
  تعامالتي  حوزه  چنين  افغانستان اينكه  مهم  سازد. نكته مي  بايد بپردازد، مشخص  نكردن  همكاري  در صورت  ايران

 آورد. مي  را فراهم
 

  و طالبان  يران. ا الف
و آمريكـا ايجـاد كرد.آمريكـا      ايـران   بـين   همكاري  براي  جديدي  فضاي  طالبان  عليه  ترديد جنگ  بدون 

داند و  مي  خود رارهبر شيعيان  خواهد جنگيد. ايران  با طالبان  مذهبي  داليل  به  ايران  نمود كه  بيني پيش  ها قبل سال
دهنـد) و كشـتار    مي  را تشكيل  افغانستان درصد جمعيت 19  كه  اي شيعه  (اقليت  البانط  توسط  هزاره  آزار شيعيان

 تر نمود. راسخ  اسالمي  وحدت  خصوص  و به از اتحاد شمال  حمايت  را براي  ايران  ، عزم پاكستان  شيعيان
  ايـران   سياسـت  اصلي  . مشخصه است  در افغانستان  و ژئوپلتيك  اقتصادي  منافع  داراي  ايران  بر اين  عالوه 

.  اسـت   و افغانسـتان   پاكستان سني  كشورهاي  كشور توسط  از محاصره  جلوگيري  براي  مداوم  تالش  در افغانستان
  افغانستان  مرزهاي  كنترل  براي  فرسايي طاقت خود، تالش  و اقتصادي  انساني  منابع  از تحليل  جلوگيري  براي  ايران
  در سـالهاي   معتـادان   افـزايش   منجـر بـه    با افغانستان  ايران  مواد مخدر در امتدادمرزهاي  . قاچاق است  هداد  انجام

و   بـر اقتصـاد نـاتوان     زيـادي   و اجتمـاعي   ، فشار مـالي  افغاني  آواره  حضوردو ميليون  بر آن  و عالوه  شده  گذشته
 كند. مي  تحميل ايران  نيازمند اصالح

هـا و   تاجيـك  ها و همچنين هزاره  كردن  سهيم  آنها به  و وادار نمودن  سني  اميد نفوذ بر پشتوهاي  به  ايران 
  مزار شريف  نمود.بعد از سقوط  ارسال  اتحاد شمال  براي  فراواني  و تداركاتي  مالي  هاي ، كمك ها در قدرت ازبك
 مستقر كرد.  و افغانستان  ايران در امتداد مرزهاي هزار نيرو 200  ، ايران طالبان  ها توسط هزاره  عام و قتل



 6+2  مشـترك   گـروه   از طريـق   مسـاله   سياسـي  و فصـل   حل  خود را براي  هاي تالش  نداد و ايران  روي   جنگي 
و   ايـران   وزير امور خارجه  مذاكرات  اين  . در خالل گرفت پي 2000  در سال  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  اجالس

 پرداختند.  مذاكره  به  مواد مخدر و افغانستان  ، تجارت بشرتروريسم  مانند حقوق  در مورد مسايلي  لبرايتآ
 

  كاران با محافظه  طلبان اصالح  . رويارويي ب
  كـه   نيست تعجب  ، جاي بوش  دولت  تكوين  در حال  هاي و سياست  در افغانستان  ايران  منافع  به  با توجه 

  كـه   ايـن   كردنـد بـدون   تصـورمي   ايران  كنند. مقامات  سپتامبر را محكوم 11  فجايع  ايران  ديگر رهبران و  خاتمي
از   شـود. تعـدادي   آنها مـي   سني  رقيب دومين  رفتن  از بين  باعث  حمله  باشند، اين  پرداخته  نظامي  هزينه  گونه هيچ

بهتر   را بر روابط  آمريكا بايد تاكيد عمده  از حمله ضمني  ايتحم  معتقدند سياست  ايران  خارجي  سياست  مقامات
  دهـد. ايـن   مي  را نشان  خارجي  سياست  مقامات  عملگرايانه  آرزوها،محاسبات  آمريكا بگذارد. اين  با اروپا و حتي

آنهـا در    پيروزي  اعثب  طلبان از اصالح  با حمايت  شد كه  مواجه  و دانشجوياني  جوانان وسيع  با حمايت  تمايالت
ها،مجدداً  از نارضايتي  وجود برخي  ، عليرغم دانشجويان  بعد اين  سال  شدند. يك 2000  در سال  مجلس انتخابات
  چند هفته  چرا خاتمي دهد كه مي  نشان  سرخوردگي  كردند. اين  حمايت  جمهوري  رياست  در انتخابات  از خاتمي

  تنـدرو را بـه    آغـازكرد. او گروههـاي    اعتمـاد مجـدد جوانـان     منظور كسـب   را به  يسپتامبر تالشهاي 11از   قبل
  گفتگـوي   ، مسـتلزم  در داخل  : دموكراسي خود تأكيد كردكه  هاي كرد و بار ديگر با ابراز ديدگاه  متهم  گرايي طالبان

ـ   با الهـام   مجلس از نمايندگان  . چندتن است  خارجي  تمدنها در عرصه   را مغتـنم   طاليـي   او فرصـت   هـاي  هاز گفت
 دادند.  ـ آمريكا تشكيل  ايران رابطه  موضوع  بررسي  براي  اي و كميته  شمرده

وآمريكـا بـا     ايـران   رابطـه   با مساله  داخلي  طلبانه اصالح  هاي پيوند برنامه  براي  جسورانه  تالش  متاسفانه 
افـراد و    شـد. ايـن    مواجـه  بزرگ  با شيطان  تجديدنظر در روابط  هرگونه  مخالف  رقيب  شديد گروههاي  اعتراض

.  و آمريكـا اسـت    ايران  بين  ديوارايدئولوژيكي  حفظ  به  وابسته  ايران  اسالمي  جمهوري  بقاي  گروهها معتقدند كه
  اي با آمريكا را توطئه  منظور تجديد رابطه  به  طلبانه اصالح تالشهاي  حتي  نظامي  در بخش  فعال  از نيروهاي  برخي
از   بـا اطـالع    امور خارجـه   وزارت  خاطر مقامات  همين  كنند. به قلمداد مي ايران  اسالمي  جمهوري  براندازي  براي
  از اينكـه   با آگـاهي   كنند. ايران مي  اجتناب  خصوص  در اين  صحبتي  از هرگونه  ، همانندخاتمي هايي واكنش  چنين

شـود،    افغانسـتان   آمريكـا بـه    حملـه   توانـد مـانع   ، نمـي  ملـل   سـازمان   نظارت  وراي  نظامي  احملهآنها ب  مخالفت
  امـر بيانگرتمايـل    داشـتند؛ ايـن    كشور اعالم  از فضاي  آمريكايي  ديده  آسيب  خود را با عبور هواپيماهاي موافقت

 . است  هزينه  با حداقل  حداكثر منافع  كسب  به  ايران



  عنـوان   از افرادتحت  . [برخي ساخت  مواجه  را با شكست  جويانه مسالمت  رفتارهاي  اين  داخلي  ثحواد 
را   اي گرايانـه  آشوب  ،رفتارهاي خارجي  هاي ماهواره  هاي و متاثر از برنامه  جهاني  جام  از] مسابقات  پس  هيجانات

  نـه   نمود كـه   اكتبر اعالم 30در   اي اهللا] خامنه شد.[آيت  دهديگر نيز كشي  شهرهاي  بعضاً به  از خود بروز دادند كه
  جديـدي   تحـوالت   نيز تاكيد كرد كه  . خاتمي است  ملي  مصالح با آمريكا برخالف  مذاكره  هرگونه  بلكه  تنها رابطه
با آمريكا را   مذاكره  فداراننيز، طر  قضاييه  قوه  رييس  ا... شاهرودي . آيت است نداده  و آمريكا روي  ايران  در روابط

  عمـل   به  تالشهاي  تهديد نمود. در نتيجه  با ايشان  برخورد قانوني  به  زمينه  در اين  جاري  قوانين نقض  در صورت
 انجاميد.  شكست  با آمريكا به  مصالحه  براي آمده

 
 آمريكا  با منافع  ايران  خارجي  سياست  . تقابل ج
  گيـري  پـي  بـه   همچنـان   سـپتامبر، ايـران   11بعـد از    و آمريكا در افغانسـتان   ايران  نافعم  نزديكي  عليرغم 

بـا    و توافق  از روسيه  ميليارددالري 7  تسليحاتي  دهد. خريدهاي مي  آمريكا ادامه  امنيتي  متضاد با منافع  سياستهاي
  اعـالم   اگرچـه   ايـران   . مقامـات  مدعاسـت  بر ايـن   بوشهر، شاهدي  نيروگاه  اي راكتور هسته  ارسال  كشور براي  آن

  و توسـعه  30و  27سوخو   جنگي  را ندارند اما آمريكاخريد هواپيماي  اي هسته  هاي قصد توليد سالح  داشتند كه
 كند. مي  خود تلقي  و متحدان  و دوستان  منطقه امنيت  براي  را تهديدي  برد شهاب  ميان  موشك

  ،نگرانـي  بلكـه   نيسـت   ايـران   اي هسـته   هـاي  آمريكا تنها سالح  نگراني  كه  است  نگر اينبيا  اظهارات  اين 
توانـد   مـي   چيـزي  . چـه  اسـت   و اسـراييل   اعراب  فرايند صلح  مخالف  از گروههاي  ايران  آمريكا حمايت  اساسي
  را توضيح  در آمريكا شده  باايران  طهتجديد راب  طرفدران  موقعيت  تضعيف  موجب  كه  از سياستهايي  ايران  حمايت

 كرد.   اشاره  ها و اسراييل فلسطيني  بين  تعارضات حل  با ايده  ارشد ايراني  مقامات  مخالفت  بايد به  دهد. در پاسخ
ــر چــه  ــه  برخــي  اگ ــد ك ــران  معتقدن ــد از حــل  اي ــراب  مســاله  باي ــراييل  اع ــت  و اس ــا   حماي ــد ام كن

  درمقـام   ديـدگاه   ، منجر شد تا ايـن 2001  در سال  باختري  و كرانه  ها در نوار غزه راييليآميز اس برخوردخشونت
 قرار نگيرد... .  مورد توجه  چندان  عمل

  ازاقـدامات   بسـياري   در واقـع  ×. نيست  واشنگتن  مورد پذيرش  و غيرمشروع  مشروع  تروريسم  تمايز بين 
 دهد. از آنها را موردترديد قرار مي  حمايت  ، هر نوع و اسراييلي  آمريكايي  نظاميان  به  حمله  از قبيل  اهللا حزب

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

* برخالف اين ادعا مشاهده مي شود كه امريكا تروريسم اسراييلي رابا داليل متعددي، مشروع قلمداد مـي كنـد   
 كه دفاع فلسطيني ها را تروريسم مي خواند.(م)حال آن



  ايران  بر دخالت  مبني  هايي وگزارش 1980  دهه  ا.. در خالل  حزب  ها توسط آمريكايي  گيري گروگان  به  با توجه 
  ملـه ح  ا... بـراي  حـزب   بر آمـادگي   مبني  وگزارشهايي *، عربستان  آمريكا در ظهران  نظامي  پايگاه  گذاري  در بمب
  بـراي   شديد الحني  سپتامبر هشدارهاي 11از   قبل  هفته  يك  كه آمريكا را واداشت  اسراييلي  هاي شهرك  مجدد به

  و جبهـه   از حمـاس   و تـداركاتي   زبـاني   بـر حمايـت    مبني  ايران  بسيار مهم نمايد. سياست  ارسال  و سوريه  ايران
درصـدد    و اسـراييل   اعـراب   جديد صـلح   در فرايند مذاكرات  مستقيم  خالتآمريكا با د كه  زماني  هم  ، آن اسالمي
 وجود آورد.  آمريكا به  را براي  بود، مشكالتي  ضدتروريسم ائتالف  تصويب

 
  دو جانبه 1 راندن تا پس  د. از مهار دو جانبه

هسـتند و   بسـيار حسـاس    دو موضـوع   به  نسبت  خارجي  سياست  در زمينه  ارشد ايران  از مقامات  برخي 
  با هرگونه  عبارتند از مخالفت دو مساله  خود درآورند. اين  كنترل  سپتامبر آنها را تحت 11از   پس  دارند كه  تالش
  بـه   دو امـر اكنـون    . اين و اسراييل  فلسطين  مساله با حل  مخالفت  و آمريكا و ديگري  ايران  در روابط  سازي عادي

  بـه   و بـيش   آنهـا كـم    قرار دارد. البته  ايران  حكومت  سازي تصميم از بدنه  خاصي  هاي تيار بخشدر اخ  طور كامل
  را در سياسـت   اي دهند. آنها رويكرد دوگانـه  را مي  بعد از طالبان  درافغانستان  فعاليت  اجازه  امور خارجه  وزارت
آورنـد و از   مـي   عمـل   به  با آمريكا ممانعت  روابط  ازيس عادي  سو تقريباً از هرگونه  اتخاذ نمودند ازيك  خارجي

 دهند. مي  افغانستان  با آمريكا را در زمينه  مختصري  همكاري  ديگراجازه  سوي
  كـرزاي  جديد توسـط   افغانستان  . با وجود اينكه است  سخت  و هم  ضروري  هم  ايران  براي  همكاري  اين 

  درساختار جديد افغانستان  اي عمده  نيز مقام  شيعه  هاي شود و هزاره مي  كا ادارهآمري  و مورد حمايت  سني  پشتوي
  پاكسـتان   بـه   ايران  وزير امور خارجه بلكه  داده  جديد ادامه  خود از دولت  حمايت  تنها به  نه  نكردند، ايران  كسب

 . داشت  اعالم  اي نطقهجديدم  نظم  در قالب  فعاليت  را براي  ايران  و آمادگي  سفر كرده
آمريكـا از   از مقامـات   شـد. برخـي    دچـار دوگـانگي    متناقض  سياستهاي  اين  به  پاسخ  براي  بوش  دولت 

آورد.   فـراهم   ايران  تمايالت بررسي  براي  مناسبي  حوزه  افغانستان  و اميدوار بودند كه  تمجيد نموده  ايران  اقدامات
و تعهد  2001  در سال  ملل  سازمان  عمومي مجمع  با آمريكا در اجالس  ايران  امور خارجهوزير   پرسي  آنها احوال

 يافتند.  اي اميدواركننده  هاي را نشانه  افغانستان در بازسازي  دالري  ميليون 560  كمك  به  ايران
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

 عدم نقش آفريني ايران است.(م)اين موضوع بنا به اسناد اثبات نشده و ديدگاه قوي مبني بر بر  -* 
1T1 1T-Roll back 



  را بـر بـادداده    تعامـل   ، اميد به شده  داده  نسبت  ايران  به  كه  اسلحه  تن 50با  A  كارين  كشتي  اما توقيف 
  واقعـي   قـدرت  بـا آمريكـا داراي    مصـالحه   خواهان  هاي ديدگاه  بر اينكه  مبني» بازها»  ، ديدگاه حوادث  . اين است

 بگيرد.  را در پيش  جويانه  مواجهه بايد سياست  انبا اير  بازي  جاي  كند. بازها معتقدند آمريكا به ، را تائيد مي نيست
  ايـران   . اگردولت نيست  مشخص  در محور شرارت  ايران  از قراردادن  بوش  ، هدف تحوالت  اين  عليرغم 

كند؟  مي  حمله  آن  به  بوش نكند آيا دولت  خود را متوقف  اي هسته  هاي برندارد و برنامه  دست  حماس  از حمايت
  براي  سياستها تالش  نخواهد شد؟ اگر اين افغانستان  بازسازي  و بغداد و يا تضعيف  تهران  نزديكي  موجب  اين آيا

  و هرگـز اشـتباه    اسـت   سـؤال   تـرين  آخر مهـم   بايدكرد؟ سؤال  سازد، چه  مواجه  را با دشواري  داخلي  اصالحات
  . بنـابراين  اسـت   غيرمحتمـل   آن  سـقوط   و در نتيجه  بوده  اهش  تر ازحاكميت عميق  فعلي  حاكميت  ؛ چرا كه نيست
 خواهدماند... .  باقي  با ثبات  رژيم

متضـاد   خـود را در دو گـرايش    افغانستان  از آغاز جنگ  . ايران است  نيز پيچيده  و عراق  افغانستان  مساله 
ـ    افغانستان  استراتژيك آمريكا بر منطقه  از تسلط ديگر  بود و از طرف  طالبان  نابودي  خواهان  طرف  . از يك يافت

  عراق  آمريكا در جنوب  نظامي  و استقرارنيروهاي  آمريكا با عراق  جنگ  در صورت  ترس  ترسيد. اين مي  پاكستان
  شروع  نخواها  و خاتمي  وي  آن  طي  كه  ايران  به  عراق  وزير امورخارجه  صبري  . سفر ناجي خواهد يافت  افزايش
 شود.  دو دشمن  نزديكي  شايد موجب  ي دو جانبه  راندن پس  سياست  دهد كه مي آميز شدند، نشان صلح  روابط

نخواهد   امرمشاركت  در اين  هر شرايطي  تحت  دارد ولي  افغانستان  بازسازي  در قبال  منافعي  اگرچه  ايران 
  در امتداد مرزهـاي   القاعده  فراريان به  ايران  امنيتي  نيروهاي  بر اينكه  يمبن 2001  در ژانويه  گزارشي  دنبال  كرد. به

در   و خـاتمي   داشـته   اعـالم   كـرزاي   خودرا از دولـت   حمايت  ايران  مقامات *رسانند، مي  ياري  و افغانستان  ايران
  منظور تعامل  به  افغانستان  حفظ  خواهان  امور خارجه  را تكرار نمود.وزارت  آن  با رهبر افغانستان  تلفني  مذاكرات

با آمريكا در   همكاري  واسطه  به  ايران  است  ممكن  كه  واقعيت  اين  به  با توجه تعامل  اين  ، اما اجراي با آمريكاست
 بدهد، دشوار خواهد بود.  آمريكا از دست  دستورات  خود را در مقابل  مخالفت ، قدرت افغانستان

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

گزارشهاي يكجانبه وغير مستندي كهعلـي رغـم تصـريح مقامـات وزارت خـارجهمبني بـر عـدم صـحت          -* 
آنهاوبيان اين سياست كه ايران به هر آن فردي از القاعده كه دست يافتـه انـد، وي را دسـتگير ومطـابق ضـوابط      

ايـن افـراد، بـه صـورت مسـتمر      قانوني با او برخورد كرده اند وهمچنين علي رغم عملكرد ايراندر برخـورد بـا   
 وگسترده اي پخش شدند وصحت الزم را نيز نداشتند.(م)

  



  گيري نتيجه
وجـود    امابـدون   ساخته  مشكل  ايران  رهبران  آمريكا را براي  بعدي  حركات  بيني پيش  اگرچه  مبهم  فضاي 

  آمريكـا بـراي    ابزارهـاي   بـراين   شود. عالوه نميآمريكا   هاي خواسته  تسليم  ، ايران و اقتصادي  سياسي  هاي پاداش
  اسـت   امر واقف  اين  به  بوش  . دولت نيست آمريكا مشخص  اساسي  نگراني  پذيرش  و رقبا به  دوستان  وادار كردن

  تدر مورد محـور شـرار    بوش  از اظهارات  از مقامات  برخي سازد، در واقع  هماهنگ  بايد گفتار را با امكانات  كه
  يـا عـدم    همكـاري   را در صـورت   ايـران   هـاي  يـا هزينـه    منافع  كه  هايي سياست رو ترسيم جستند. از اين»  تبري«

 . است  سازد، اشتباه  با آمريكامشخص  همكاري
  كه  كارآمدي . تنها شيوه است  در افغانستان  همكاري  دورنماي  را پيشنهاد كند: اول  تواند دو راه آمريكا مي 
  در بازسـازي   دهـد، مشـاركت   خود پاسخ  خلوت  جديد در حيات  راهبردي  شرايط  تواند به مي  ايران  آن  ر اساسب

وجود آورد امـا اتحـاد آمريكـا بـا       را به  هايي فتنه ساالران  از جنگ  تواند با حمايت مي  ايران  . البته است  افغانستان
طـور    دهد. آمريكا بايد به مي  را از دست  بسياري  منافع  همكاري عدم  رتدر صو  ايران  كه  است  بيانگر اين  كرزاي

در   اي عمـده   توانـد نقـش   بردارد، مي  دست  تروريسم  و زباني  عملي  اگراز حمايت  دارد كه  اعالم  ايران  آشكار به
 ايفا كند. بعد از طالبان  افغانستان

  ايـران  ، رهبـران  غـرب   گـذاري  بـا سـرمايه    كاران محافظه  مداوم  مخالفت  . عليرغم است  اقتصادي  دوم  راه 
  دليل  به  طرح  داداما اين  از تحريمها را كاهش  مقداري  كلينتون  دولت  تحريمها هستند. اگرچه  يافتن  پايان  خواهان

  جـاي   بـه   نشد. واشـنگتن   واجهم  بااستقبال  ايران  از سوي  فراوان  سياسي  امتيازات  در مقابل  اندك  اقتصادي  منافع
  تعهـد صـريح    در مقابـل   اقتصـادي   تحريمهـاي   مانند لغوتمام  بايد پيشنهاد بهتري  ايراني  در مورد فرش  زني چانه

  ارائـه   تروريسـم   به  توسل  و عدم  فلسطيني  هاي از گروه  حمايت ، عدم و اسراييل  اعراب  از صلح  حمايت  به  تهران
  تواند با هرگونه نمي  ايران»  بر اينكه  مبني 2001نوامبر  1تايمز در   بانيويورك  در مصاحبه  خاتمي  اتدهد. اظهار

 . نيست  كافي  مقصود چندان  اين  براي» كند  مخالفت  فلسطيني  اكثريت مورد قبول  حل راه
  همكـاري  بـدون   و باشد؛ چرا كـه بر مسك  ، بايد تاكيد عمده ايران  و موشكي  اي هسته  هاي در مورد برنامه 

فشـار وارد    بايد بر روسـيه  دهد. بوش  را توسعه  آن  پرتاب  يا ابزارهاي  اي هسته  هاي تواند سالح نمي  مسكو ايران
  اندازد. عالوه  تعويق  به  الملل بين  باجامعه  ايران  كامل  همكاري  را تا زمان  اي راكتور هسته  كشور ارسال  كند تا آن

  ناديـده   منزلـه   بـه   سياسي  تعامالت  تهديد كرد. سياست  اش اي هسته  نيروگاه  كامل  نابودي  را به  بايد ايران  بر اين
   استفاده  انگاشتن



  تهديـدات   طريق  از اين  توان را تنها مي  و امنيتي  حياتي  از مسائل  برخي  چرا كه  نيست نظامي  از تهديدات  عاقالنه
  كـرد بـه    بيـان   و اقتصـادي   سياسـي   هـاي  انگيـزه   از طريـق   تـوان  را مـي   از مسـايل   برخـي   كرد. ولـي  بيان  نظامي

 هستند.  خارجي  وگو در عرصه و گفت  در داخل  دمكراسي  خواهان  هستند كه  كساني  در ايران  اينكه خصوص
 


