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My piece regarding Ali Khamenei’s recent so-called “Heroic flexibility” approach regarding foreign policy.
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 در روزهای گذشته علئم و سیگنالهای فراوانی از ط$رف ره$$بر و دیگ$ر مقام$ات ارش$$د جمه$وری اس$$لمی
 ایران مبنی بر اتخاذ رویکردی جدید در تعامل با جهان خارج و تمای$$ل ب$$رای ح$$ل و فص$$ل مس$$اله هس$$ته ای

  اعلم۱+۵ارسال گردیده است. آیت الله خامنه ای در آس$تانه آغ$از احتم$الی دور جدی$$د م$ذاکرات ای$ران و 
 کرده که مخالف «حرکت های صحیح دیپلماسی» نیست و می ت$$وان در مقاب$$ل غ$$رب «نرم$$ش قهرمان$$انه»
 داشت. وی در دیدار اخیر خود با فرمان$$دهان ارش$$د س$$پاه، ب$$ا تاکی$$د ب$$ر «دیپلماس$$ی لبخن$$د» گفت$$ه اس$$ت:
 «عرصه دیپلماسی، عرص$$ه لبخن$$د و درخواس$$ت م$ذاکره و م$ذاکره اس$$ت». وی همچنی$$ن در اظه$$ارنظری
 بی سابقه، از سپاه خواسته تا «سیاست را خوب بفهم$$د ول$$ی وارد آن نش$$ود.» تع$$ابیری ک$$ه در ن$$وع خ$$ود،

اولین در ادبیات دیپلماتیک رهبر جمهوری اسلمی ایران هستند.

پیشینه نرمش قهرمانانه
 صرف واژه نرمش برای رژیمی مانند جمهوری اسلمی واژه ای ناخوشایند و حاکی از عجز و ض$عف اس$$ت
 چرا که رژیمهای ایدئولوژیکی همچون ایران، کره شمالی و زیمبابوه نیاز به ادبیاتی کوبن$$ده و دیگرس$تیزانه
 برای استمرار سیاستهای جنجالی و ماجراجویانه خود دارند مگر اینکه مجبور ب$$ه توق$$ف آن ادبی$$ات ش$$وند.
 آیت الله خامنه ای در اظهارات اخیرش در مورد نرمش قهرمانانه چنین توضیح می ده$$د: «ب$$ا مس$$ئله ای ک$$ه
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 سالهای پیش نرمش قهرمانانه خواندم موافقم چرا که این حرکت در مواقعی بسیار خوب و لزم اس$$ت».
 اما اگر کمی به عقب تر برگردیم خواهیم دید که «نرمش قهرمانانه» در ادبیات رهبر ایران به صلح اجباری
 و عقب نشینی پیشوای دوم شیعیان در رویارویی با معاویه اشاره دارد که رهبر ای$$ران از آن در کت$$ابی ک$$ه

 ترجمه کرده است به عنوان «باشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ» یاد می کند.۵۷پیش از انقلب سال 
 آیت الله خامنه ای در حالی موضع جدید خ$ود پیرام$ون «نرم$ش قهرمان$انه» در س$احت دیپلماس$ی را بی$ان
 ک$$رده ک$$ه پی$$ش از ای$$ن، بار ه$$ا ب$$ه انتق$$اد از سیاس$$ت تنش زدای$$ی دوره اص$$لحات پرداخت$$ه و از م$$دافعان
 سرسخت روشی بود که در دولت محمود احمدی نژاد پیگیری می شد و برخی آن را «دیپلماس$ی ته$اجمی»
 نامیده بودند. وی ضمن ابراز بدبینی نسبت به موفقیت مذاکرات با غربی ها، به مقام ه$ای ارش$د کش$ور در
 مورد «دستهای چدنی زیر دستکش مخملی» و «لبخند دشمن» هش$$دار داده ب$$ود: «اوای$$ل برخی ه$$ا لبخن$$د
 دشمن را باور می کردند، اما به  تدریج پشت صحنه این وعده ها را فهمیدند و متوجه ش$دند ک$ه دش$من چ$ه
 راح$$ت دروغ می گوی$$د». اکن$$ون بای$$د دی$$د در رژیم$$ی ک$$ه دوام و ق$$وام خ$$ود را در استکبارس$$تیزی و جن$$گ
 همیشگی با دیگران (دشمن حقیقی و فرضی) می بیند چ$$ه عوام$$ل و ش$$رایطی ره$$بر آن را ب$$ه ای$$ن ن$$تیجه
 گیری رسانده است که زمان «نرمش قهرمانانه» در مقابل قدرتهای غربی ف$$را رس$$یده اس$$ت. ب$$ا نگ$$اهی
 کوتاه به ادبیات مورد استفاده در جمهوری اسلمی و کنکاشی در بار معن$$ایی واژه «نرم$$ش» می ت$$وان ب$$ه
 این نتیجه رسید که در رویکرد جدید آیت الله خامنه ای – که با هموار کردن مسیر ب$$رای ب$$ه ق$$درت رس$$یدن
 حسن روحانی آغاز ش$$د – بی$$ش از آنک$ه علئم$ی از م$ذاکره و ص$$لح حقیق$ی موج$ود باش$$د نش$انه هایی از

  درجه ای۱۸۰اضطرار و اجبار در لحن، رفتار و ادبیات مورد استفاده وی دیده می شود. ای$ن تغیی$ر رویک$رد 
 فقط در برهه هایی که جمهوری اسلمی با تهدیدی جدی و بنیادین روب$$رو ب$$وده مش$$اهده گردی$$ده اس$$ت از

 و ترک مخاصمه با عراق شد.۵۹۸جمله زمانی که آیت الله خمینی مجبور به قبول قطعنامه 

 « »  « خامنه ای« نرمش قهرمانانه خمینی تا  نوشیدن جام زهر از 
 در سال پایانی جنگ ایران و عراق، آیت الله خمینی، علیرغم اشتیاق فراوانی که به استمرار جنگ ب$ا ش$$عار
 «جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل جهان» و سودای برافراشتن بیرق اسلم ناب محمدی بر ج$ای ج$ای هس$تی
 را داشت از این سودای خود و صدور متاع زهرآگینش (ایدئولوژی انقلب اسلمی و گفتم$$ان ولی$$ت فقی$$ه)

  جام زهر را با بی میلی و اکراه سر کشید. وی تنها با ب$ه مس$$لخ ب$ردن ص$$د ها۶۷دست برداشت و در سال 
 هزار جوان ایرانی در کارزاری پوچ بود که به این باور رس$$ید ک$$ه بلن$$دپروازی هایش ق$$ابلیت اجرای$$ی ش$$دن
 ندارند و حاضر شد و یا به عبارت بهتر مجبور شد تا «جام زهر» را سر کشیده کارگزارانش را به پای می$$ز
 مذاکره بفرستد. در برهه زمانی کنونی نیز جمهوری اسلمی، در ش$رایط مش$$ابهی بس$$ر می ب$$رد. ت$اثیرات
 مخرب تحریمهای بی$$ن الملل$ی، ره$بر ای$ران را ب$ه ای$ن ن$تیجه گی$$ری رس$انده اس$$ت ت$ا احتم$ال «نرمش$ی

قهرمانانه» در مقابل غرب داشته باشد.
 این در حالی است ک$$ه آیت الل$$ه خ$$امنه ای در تم$$ام دوران ره$$بری خ$$ود از حامی$ان سرس$$خت «دیپلماس$$ی

 ، از کسانی مانند محس$$ن رض$$ایی ک$$ه۱۳۹۰ دی ماه ۱۹تهاجمی» بوده و حتی در آخرین دیدارش از قم در 
 گفته بودند ما در «شرایط شعب ابی طالب» (استعاره از وضعیت ضعیف و تدافعی) ق$$رار داری$$م انتق$اد و

تاکید کرده بود که کشور در شرایط «بدر و خیبر» (استعاره از وضعیت قوی و تهاجمی) قرار دارد.
 میزان نرمش احتمالی جمهوری اسلمی در مقابل قدرتهای جهانی به عواملی از قبیل حج$$م، گس$$تردگی و
 انسجام تحریم ها و فشارهای بین المللی بستگی خواهد داشت. آنچه مسلم است این است که زمینه برای
 گفتگوی مستقیم ایران و امریکا مساعد تر از همیشه است. البته ارتباط با امریکا در دوران پ$$س از انقلب

 ، امری مسبوق به سابقه است و تهران و واشنگتن بعد از اشغال سفارت آمریکا و قطع رابطه، بار ها با۵۷
  و در دوران جنگ۶۰یکدیگر تماس برقرار کرده و مذاکراتی در باب موضوعات گوناگون داشته اند. در دهه 

  نی$$ز، در۸۰ایران و عراق، کشور آمریکا چندین نوبت به ایران کمک اطلعاتی و تس$$لیحاتی نم$$ود، در ده$$ه 
 جنگ با طالبان، ایران کمک اطلعاتی ارزشمندی به آمریکا نمود و در پی$روزی س$ریع آمریک$ا در ای$ن جن$گ
 موثر واق$$ع ش$$د. مح$$ور ش$$رارت خوان$$دن ای$$ران توس$$ط دول$$ت ج$$رج ب$$وش ای$$ن رون$$د تعام$$ل مس$$تقیم و
 غیرمستقیم بین دو کشور ایران و امریکا را خدشه دار ک$$رد ول$$ی ام$$روز ش$$رایط از ط$$رف ه$$ر دو کش$$ور
 برای تعامل نزدیک تر مهیا می باشد. ایران بخ$اطر فش$ار فزاین$ده تحریم ه$ا و امریک$ا ب$$ه جه$$ت س$کانداری
 رهبری صلح طلب علقه زیادی دارند تا از حجم خصومت ها بکاهند ولی این نمی توان$$د ب$$ه معن$$ای تغیی$$رات
 اساسی در سیاست خارجی کلن جمهوری اسلمی باشد چرا که در آن صورت موج$$ودیت و کی$$ان خ$$ود را
 در خطر خواهد دید. با پذیرش این اصل که رژیم ایدئولوژیک و اصطلحا مکتبی حاکم ب$$ر ته$$ران ق$$ابلیت و
 ظرفیت اصلحات گسترده در ساختار سیاستهای کلن خود را دارا نیست می توان ذیل ب$$ه چرای$$ی چرخ$$ش

در سیاست خارجی آن پرداخت.

دلیل اتخاذ سیاست نرمش قهرمانانه:



تق11111111ویت ص11111111لح طل11111111بی و جریان11111111ات ض11111111دجنگ در اروپ11111111ا و امریک11111111ا-   ی11111111ک
  بدون جلب موافقت شورای امنی$$ت و نادی$$ده گرفت$$ن افک$$ار عم$$ومی۲۰۰۳حمله نظامی به عراق در سال 

 کشورهای مهاجم، باعث تغییراتی در کابینه کشورهای درگیر جنگ شد. در امریکا، جرج بوش ج$$ای خ$$ود را
 به اوباما داد. سیاستهای اجماع س$$از ب$$اراک اوبام$$ا هم$$راه ب$$ا تغیی$$رات سیاس$$ی در اروپ$$ا عرص$$ه را ب$$رای
 جمهوری اسلمی تنگ نمود. گروههای ضد جن$گ ک$$ه فعالیت هایش$ان بط$ور غیرمس$تقیم ب$ه نف$ع جمه$وری
 اسلمی تمام می شد تضعیف شدند چرا که در فرانسه نیکول سارکوزی راستگرا جای خود را ب$$ه فرانس$$وا
 اولند سوسیالیست داده و در بریتانیا دیوید کامرون، تونی بلر جنگ طلب را در رقابت درون حزبی به کنار
 زده بود. بنابراین فضای جنگ و اقدام نظامی احتمالی بر علیه ایران رنگ باخت و در عین حال اجماع بی$$ن
 المللی به رهبری اوباما و با همراهی روسیه و چین بر علیه ایران تقویت شد که نتیجه خود را در تصویب و

اعمال تحریمهای بین المللی بیسابقه علیه ایران نشان داد.

ت111111111111111111111111111111111111اثیرات ویرانگ111111111111111111111111111111111111ر تحریم ه111111111111111111111111111111111111ا-   دو
 همچنانکه اشاره شد تاثیرگذاری تحریم ها—ک$$ه توس$$ط مقام$$ات جمه$$وری اس$$لمی ب$$ه عن$$وان بزرگ تری$$ن
 موهبت شناخته شده بود—و قطعنامه ها—که کاغذ پاره ه$$ای بی ارزش$$ی ارزی$$ابی ش$$ده ب$$ود— در س$$الهای
 اخیر به اوج خود رسید. چرا که بنا به گفته جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، ش$$دید ترین تحریم ه$$ا در
 طول تاریخ بر علیه ایران در حال اعمال بود که تاثیرات خود را در نوسانات شدید ارز و ت$$ورم بی س$$ابقه و

تعطیلی گسترده کارخانجات نشان داد و رهبران جمهوری اسلمی را وادار به چاره اندیشی کرد.

اتفاق1111111111111111111111111111111111111111ات س1111111111111111111111111111111111111111وریه-   س111111111111111111111111111111111111111ه
 پس از بیش از دو سال از آغاز ناآرامی های داخلی، تحولت سوریه بگونه غیرمنتظره ای پیش رفته و ایران
 و غرب را بطور یکسانی در یک وضعیت آچمز قرار داده است. به نظر می رسد بویژه پس از پیشنهاد اخیر
 روسیه، ایران و کشورهای غربی متقابل مجب$ور ب$ه همک$اری و چ$اره اندیش$ی مش$$ترک ش$ده اند و همانن$د

دوران جنگ با طالبان، ایران و غرب بویژه امریکا، نیاز به همکاری در زمینه سوریه خواهند بود.

فل111111111111111ج ش111111111111111دن سیس111111111111111تم ب111111111111111انکی کش111111111111111ور-   چه111111111111111ار
 تحریمهای بانکی و م$$الی ای$$ران رون$$د واردات و ص$$ادرات و ف$$روش نف$$ت کش$$ور را مخت$$ل نم$$وده اس$$ت.
 بطوریکه ایران در دریافت مبالغ مربوط به فروش نفت خود به هند، پاکستان و کشورهای ش$$رق آس$$یا، ب$$ا

مشکلت عدیده ای روبرو بوده است.

اقتص11111111111111111111111111اد ش11111111111111111111111111دیدا نابس11111111111111111111111111امان-   پن11111111111111111111111111ج
 با وجود اینکه انتقاد از شرایط و مشکلت در بسیاری موارد سیاه نمایی تلقی گردیده و رسانه های داخل$$ی
 از پرداختن به آن ها منع شده اند؛ ولی موضوع مشکلت و نابسامانیهای اقتصادی در کش$$ور، چن$$ان عی$$ان و
 آشکار است که حتی بسیاری از مراجع تقلید در مورد آن هشدار داده اند و بنابر برخ$$ی اظه$$ارات مقام$$ات
ارشد رژیم، در صورت استمرار وضع موجود، احتمال قحطی و شورش گرسنگان دور از ذهن نخواهد بود.

ناکارآم11111111111111111111111111دی ص11111111111111111111111111نعت نف11111111111111111111111111ت-   ش11111111111111111111111111ش
 کار شناسان انرژی عقیده دارند صنعت نفت و گاز کشور به دلیل ن$$اتوانی در نوس$$ازی و واردات فن$$اوری و
 ماشین آلت مورد نیاز، در وضعیت اسفناکی بسر می برد؛ بطوریکه میزان بهره وری و تولید در این بخ$$ش
 کلیدی، به شدت کاهش یافته و بسیاری از صنایع و تاسیسات مربوط ب$$ه بخ$$ش نف$$ت و گ$$از کش$$ور دارای

فرسودگی می باشد.

نشانه های تغییر و نرمش در سیاستهای جمهوری اسلمی
 آیت الله خامنه ای با میدان دادن به تیم نو رسیده احمدی نژاد ب$$ه منظ$$ور از می$$دان خ$$ارج ک$$ردن مزاحم$$ان
 (اصلح طلبان) و رقبای سنتی خود (بویژه هاشمی رفسنجانی) دست به اشتباه استراتژیکی زد و کشور را
 به قهقرای عمیقی فرو برد. سیاست داخلی و بویژه خارجی احمدینژاد پس از سپری شدن هیجان و جاذبه
 اولیه اش، به معنای دقیق کلمه یک افتضاح بزرگ بود و مشکلت عدیده ای ب$$رای کش$$ور و ش$$خص ره$$بر و
 دشمنیهای جدیدی برای جمهوری اسلمی ایجاد نمود؛ بطوریکه وی وادار به تن دادن به برخ$$ی تغیی$$رات در
 سیاستهای کلن خود شد که برآمدن دولت کنونی، یکی از پیامدهای اصلی این تغییر رویک$$رد ره$$بر اس$$ت.

می توان تی تر وار نشانه های تغییر در سیاستهای جمهوری اسلمی را ذیل برشمرد:

 - هم$وار نم$ودن مس$$یر ب$رای برآم$$دن چه$$ره ای معتم$$د، امتح$$ان پ$$س داده و دارای پیش$$ینه امنی$$تی وی11ک
 هسته ای و درعین حال دیپلماتی برجسته و شناخته شده در عرصه دیپلماسی برای جلوس بر تخت ریاست

جمهوری؛



 - انتخ$$اب قدرمتن$$د ترین و امریک$$اگرا ترین دیپلم$$ات تاری$$خ جمه$$وری اس$$لمی ب$$رای پس$$ت وزارت ام$$وردو
 خارجه، و هموار کردن مسیر برای شکلگیری تیم کارکشته مذاکره گر بطوریکه ویژگی اصلی تی$$م اجرای$$ی

دولت روحانی لبی گری، می انجی گری و مذاکره گری است؛

 - دعوت از سپاه برای اجتناب از دخالت در سیاست. رهبر ایران، در دیدار اخیرش با فرماندهان سپاهس1ه
 گفته است: «لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند ام$$ا بای$$د عرص$$ه سیاس$$ت را بشناس$$د».

رئیس جمهور ایران نیز همین موضوع را به شکلی دیگر تکرار نموده است؛

 - افزایش ترافیک دیپلماتیک و روشن شدن چراغه$$ای س$$بز از زم$$ان ش$$کلگیری دول$$ت جدی$$د حس$$نچه11ار
 روحانی که نمی تواند تصادفی و بدون هماهنگی و دیکته ره$$بر جمه$$وری اس$$لمی رخ داده باش$$د. از جمل$$ه

می توان به این موارد اشاره کرد:
 ورود خانم والری آموس مدیر سابق وزارت امورخارجه بریتانیا تحت پوشش معاون دبیرکل س$$ازمان مل$$ل
 به تهران و دیدار با مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی کشور، ورود چندی پیش جفری فلتمن، دیپلمات کهن$ه
 کار امریکایی در پوشش معاون بان کی مون به تهران و دیدار با مقامات وزارت امورخ$$ارجه ای$$ران، س$$فر
 سلطان قابوس پادشاه عمان به کشور و دیدار با رهبر و رئیس جمه$ور، دی$دار حس$$ن روح$انی از روس$یه،
 ابراز تمایل حسن روحانی به گفت وگو با آمریکا و استقبال باراک اوبام$$ا از آن، رد و ب$$دل ش$$دن نامه ه$$ایی
 بین اوباما و روحانی «مثب$$ت و س$ازنده» توص$یف ک$ردن لح$ن ن$امه اوبام$ا توس$ط رئی$س جمه$ور ای$ران،
 اظهارنظر حسین موسویان مذاکره  کننده سابق هسته ای جمهوری اسلمی مبنی بر صدور مج$$وز م$$ذاکره
 مستقیم با آمریکا توسط رهبر و تایید ضمنی آن توسط روحانی در مصاحبه با تلویزیون ان بی سی، ادع$$ای
 نشریه معتبراشپیگل مبنی بر توقف فعالیتهای سایت فردو توس$$ط روح$$انی در آین$$ده نزدی$$ک، اظه$$ار نظ$$ر

  درص$دی در۲۰سرگی لوروف، وزیر امورخارجه روسیه، مبنی بر آم$ادگی ای$ران ب$رای توق$ف غنی س$ازی 
 مقابل لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلمی، از جمله تحریم بانک مرکزی و ص$$ادرات نف$$ت، ش$$ایعه احتم$$ال
 دیدار اوباما و روحانی در حاشیه اجلس سالیانه سازمان ملل توسط برخی روزنامه ه$ای خ$$ارجی از جمل$$ه

  ب$$ا حض$$ور۱+۵نیوی$$ورک ت$$ایمز و گ$$اردین، و احتم$$ال ازس$$رگیری دور ت$$ازه م$$ذاکرات هس$$ته ای ب$$ا گ$$روه 
 محمدجواد ظریف و کا ترین اشتون تا دو هفته  دیگر در نیویورک، اظهار نظر اخیر علی اکبر صالحی، رییس
 سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر شکل گیری «گروهی با دیدگاه واحد» در حکومت ایران پس انتخاب$$ات
 ریاست جمهوری اخیر برای حل و فصل مساله هسته ای، اظهارنظر جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید مبن$$ی
 بر اعلم آمادگی دولت امریکا برای همکاری در حل و فصل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران با دول$$ت
 روحانی پس از اظهار نظر روحانی برای برطرف کردن نگرانی های دنیا راجع ب$$ه ای$$ران، امی$$دواری ب$$اراک
 اوباما به حصول توافق با ایران از جمله نشانه های دیپلم$$اتیکی اس$$ت ک$$ه می توان$$د دال ب$$ر وج$$ود اراده از

طرف جمهوری اسلمی برای حل و فصل مسائل هسته ای خود با غرب تلقی شود.
 در این بین که تلشهایی برای مذاکره و بده بستان سیاسی در جریان است چن$$د س$$ؤال کلی$$دی ذهن ه$$ا را

بخود مشغول می کند که رهبر جمهوری اسلمی نیاز دارد تا به آن ها پاسخ گوید؛ از جمله اینکه:
 اگر آیت الله خامنه ای ادعا دارد جمهوری اسلمی نه تنها در وض$$عیت ت$$دافعی، محاص$$ره و درمان$$دگی و ب$$ه
 تعبیر خودش در شرایط «شعب ابی طالب»، که در وضعیت تهاجمی و دست بال و باز به تع$$بیر خ$$ودش در
 شرایط «بدر و خیبر» بسر می برد؛ پس چگونه است که سیگنالهایی پیاپی برای سازش، نرمش و م$$ذاکره
 با به اصطلح شیطان بزرگ می فرستد و چه اصراری دارد نرمشی قهرمانانه در مقابل غرب از خود نشان
 بدهد؟ و آیا رابطه ای بین ورود دیپلماتهای غربی و رد و بدل شدن احتمالی نامه هایی بین اوباما و روحانی و

صحبت های اخیر رهبر وجود دارد؟
 جمهوری اسلمی تا چه میزان در رف$ع تحریم ه$ا و هم$راه ک$ردن افک$ار عم$ومی و ق$درتهای جه$انی ب$رای

کاهش فشارهای فزاینده علیه ایران موفقیت حاصل خواهد کرد؟
 و مهم ترین سوال این است که آیا «نرمش قهرمانانه» مورد نظر رهبر جمهوری اسلمی رویک$$ردی کوت$$اه
 مدت و تاکتیکی در قالب خدعه و نیرنگ مبتنی بر آموزه «مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین» به منظور
 دفع خطر و خرید زمان خواهد بود و یا اینکه آیت الله خ$$امنه ای ب$$ا تاس$$ی از مش$$ی «ص$$لح ام$$ام حس$$ن ب$$ا

معاویه» به آن نگاه بلند مدت و استراتژیک دارد؟
احمد هاشمی، کارمند پیشین وزارت خارجه ایران


