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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣جنوری ١١

  :امريکامذاکرات ايران و 

 ! افسانه يا واقعيت؟
 مقدمه 

 ۀسطح بين المللی، در رابطه با مذاکردر ھفته ھای اخير، اخبار و گزارشات زيادی در رسانه ھای داخلی ايران و 

  . پخش شده و ھنوز ھم ادامه داردامريکا نمايندگان حکومت اسالمی ايران و ۀمخفيان

، طی ٢٠١٣ جنوری برابر با ششم ١٣٩١دی ج ولی فقيه در سپاه پاسداران، شب ھفدھم ۀ نمايند"علی سعيدی"آخوند 

ند توليد واليت و نقش مردم توليد قدرت است و مردم بايد برای نقش خداو«: تلفه، ادعا کردؤسخنانی در دفتر حزب م

 ھای دشمنان عليه انقالب   ولی فقيه در سپاه با تشريح توطئهۀنمايندھ» . ھای بلند با رھبری حرکت کنند تصاحب قله

اين از ، او» .است» تحريم، مذاکره و تھديد« دشمن ترکيبی و بر اساس سه عنصر ۀتوطئ«: خاطرنشان کرد» اسالمی«

آن ھا ھرگز به دنبال مذاکره نيستند و از مذاکره ھم «: تحريم دانست و افزودرا  دشمن ۀترين حرب سه عنصر اصلی 

  ». مشکل دارد و امکان عقب نشينی از ھيچ کدام از مشکالت وجود نداردامريکاکشور ما آن قدر با . آيد چيزی در نمی 

ت ايران با نظام سلطه بر سر مسائلی نظير حمايت ايران از حزب هللا، مشکال«: سعيدی، با تشريح اين مشکالت گفت

 امريکای و حقوق بشر است، حاال با چنين شرايطی آيا ئحمايت از غزه، بيداری اسالمی، عراق، بحرين، مسائل ھسته 

  »به دنبال مذاکره است؟

تر شدن جنگ اقتصادی با   باعث گسترده امريکاھای جديد  تحريم : پست نيز به تازگی نوشت واشنگتن از سوی ديگر، 

مقامات کنگره و کارشناس . اند ھای اقتصادی و صنعتی ايران را ھدف گرفته   ھا زيرساخت  اين تحريم.  اند ايران شده

ھای جديدی که توسط کنگره   ھا بسيار ضربه خورده است و تحريم  گويند اقتصاد ايران به خاطر تحريم  اقتصادی می 

 ھای گوناگون صنعت از قبيل حمل و نقل کاال، بنادر و  ه امضای اوباما رسيد، ضربات مھلکی را به بخشتصويب و ب

  . ھای دولتی ايران خواھد زد رسانه

چرا که اظھارنظرھای مقامات .  نرسيده استئیاما به نظر می رسد اگر اين مذاکرات واقعيت داشته باشد اما ھنوز به جا

 بی نتيجه ۀ در تشديد تحريم ھای اقتصادی يک جانبه عليه ايران، نشان دھندامريکايد دولت حکومت اسالمی و اقدام جد

  .ماندن مذاکرات اخير آن ھاست

شواھد و قرائن نشان .  گذشته، بحث ھا و روايات زيادی بيان شده استۀ در سه دھامريکادر رابطه با مذاکرات ايران و 

 وقايع عراق و افغانستان نمايندگان طرفين بارھا با ھمديگر مذاکره کرده می دھند که به مناسبت ھای مختلف از جمله

مخفيانه انجام داده اند و از کم و کيف توافقات و تضادھای و اما طرفين، ھمواره اين مذاکرات را پشت درھای بسته . اند
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ر پنج به عالوه يک مستقيما  ھای مکرجلسه در امريکاھم چنين نمايندگان ايران و . آن ھا خبر چندانی در دست نيست

  .حضور دارند

ن ي ھای دائمی را دامن زده و ا اسی دو كشور، بحثيات سيش از سه دھه در ادبيكا، بيمراران و ي اۀموضوع رابط

  .ز ھم زمان با انتخاب مجدد اوباما به رياست جمھوری، اين بحث ھا بار ديگر مطرح شده استيروزھا ن

ر و تحوالت منطقه منافع مشترک اقتصادی، سياسی، ديپلماتيک و نظامی يييران در تغ و اامريکا ھيأتشکی نيست که 

 و متحدانش که تاکنون در باتالق عراق و افغانستان گير کرده اند دست کم اگر بتوانند از امريکابه خصوص . دارند

زيرا در اين . ھد شددخالت حکومت اسالمی در امور داخلی اين کشورھا بکاھند دستاورد بزرگی نصيب شان خوا

. ثير می گذارندأ ھستند که از حکومت اسالمی ايران خط می گيرند و بر وقايع داخلی اين کشورھا تئیکشورھا گروه ھا

ی التين به ويژه امريکايا منافع آن ھا در کشورھای عربی ھم چون سوريه و لبنان و فلسطين و يا در برخی کشورھای 

  . را به تخاصمات و توافقات می کشانداامريکونزوئال، حکومت ايران و 

 در ژنو و يا قطر و دبی امريکا نمايندگان ايران و ۀآن چه که در زير به آن ھا می پردازيم پيرامون مذاکرات مخفيان

 و ايران، چه منافع مشترکی در منطقه و تحوالت و امريکا ۀ حاکمھيأت ای بايد روشن ساخت که مسألهقبل از ھر . است

 چشم انداز اين مذاکرات چه  اخير آن ھا بيان شده است و نھايتاً ۀ که درباره مذاکرئیسپس اظھارنظرھا.  دارندوقايع آن

  .ثيری در تحوالت جامعه ايران داردأت

  

 امريکامذاکرات اخير ايران و 

 را نه امريکا ۀ حاکمھيأت حکومت شان با نمايندگان ۀبرخی از مقامات حکومت اسالمی، قبل از انتشار شايعات مذاکر

حسين شيخ االسالم، مشاور امور بين الملل  برای نمونه، .تنھا رد نکرده اند؛ بلکه آن را توجيه و تئوريزه نيز نموده اند

 به مصلحت امريکاھرجا که مذاکره با «: ، در دانشگاه رشت، گفت١٣٩١ ماه عقرب ٢٠س مجلس، ئيعلی الريجانی ر

  ». کنيم نظام باشد مذاکره می

 طوالنی ميان منصوبان ئیان روز، منوچھر متکی وزير سابق امور خارجه که ماجرای برکناری او به دعوادر ھم

در دانشگاه علوم کشاورزی » بررسی مسايل سياسی روز« با موضوع جلسه ایخامنه ای و احمدی نژاد تبديل شد، در 

او، ضمن اشاره به سخنان » .ی ملی است موضوعی حزبی نيست، بلکه پروژه اامريکاموضوع ايران و «: گرگان، گفت

 تا ابد نيست و اين امريکا ما و ۀ براساس بيانات مقام معظم رھبری در شيراز، عدم رابط«: خامنه ای در شيراز، گفت

  ».نشان می دھد که اين رابطه نيازمند بررسی است

 خبر و گزارش و تحليل امريکايران و  اۀ چگونگی مذاکرات مخفيانۀ داخلی و بين المللی درباریبسياری از رسانه ھا

 ۀ را نويسندگان روزنامامريکا ايران و ۀ مذاکرات مخفيانۀبه نظرم يکی از مھم ترين تحليل ھا دربار. منتشر کرده اند

راه مخفی «آن ھا، در مطلبی با عنوان .  منتشر شده استست،ارائه داده اند که مدت ھا» کريستين ساينس مانيتور«

  .  پيشنھاد کرده استامريکا را برای از سرگيری روابط ايران و ئی، راھکارھا»رابطه با ايراناوباما برای 

ر مداوم رفتار و يي کنايه از تغتشبيه شده است که ظاھراً » موش و گربه«در اين مقاله، رفتار دولت اوباما به بازی 

 کنند که ھدف از اين بازی   مقاله اشاره نمیالبته نويسندگان.  استامريکائی اظھارنظرھای متفاوت مقامات احتماالً 

بينی رفتار   يکی از اھداف چنين بازی، گيج کردن طرف مقابل است تا توان پيش  رسد که اصوالً  چيست، اما به نظر می

المللی   بين ئیمشتاق حضور در ھر گردھما «امريکا اين مقاله دولت جديد ۀبا اين حال، به نوشت. بعدی را از دست بدھد

  .با مقامات ايران شود» گوی رو در رو و  منجر به گفتاست که احتماالً 
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تا اين جا، «:  خود عدول کرده و ايران از اين امر ناخرسند استۀنويسندگان بر اين باورند که اوباما، از مواضع اولي

ازه و کنار گذاشتن جمھوری اسالمی از عقب نشينی اوباما ناراضی است و اين خالف درخواست اوباما برای شروعی ت

برای نمونه » .ی استئ گيری مذاکرات ھسته  سازی اورانيوم، برای از سر  ھای دوران بوش، يعنی تعليق غنی  پيش شرط

 در امور امريکا ايرانی، با ريچارد ھالبروگ، نماينده ويژه ھيأتزاده، نماينده  اين نشريه تکذيب خبر ديدار آخوند

 نارضايتی ۀ ايران را نشانۀلند از سوی وزارت امور خارجا ھۀرانس افغانستان در الھافغانستان و پاکستان، در کنف

  .ايران قلمداد کرده است

ھا در صدد مذاکرات پنھان   امريکائی دارند؛ اول اين که امريکائی ھای   برای ديپلماتئینويسندگان اين مقاله، توصيه ھا

ای کھنه کار و نماينده ارشد اوباما برای مذاکرات   خاورميانه ۀ کنند اين پيشنھاد يک سال قبل مذاکره. با ايران باشند

با ايران » کانالی مخفی و مستقيم« ای پژوھشی خواھان  سال گذشته، او در مقاله. است» دنيس راس«احتمالی با ايران، 

می، مصون خواھد  ھر مقاۀاز نظر راس، چنين پنھان کاری ھر دو طرف را از واکنش احتمالی و عجوالن. شده بود

  .داشت

 متھم به جاسوسی، از امريکائی نگار  ی ايران گرفته تا روزنامهئ ھسته ۀدوم اين که از ميان موضوعات متنوع، از برنام

منافع مشترک ھر دو .  در آن ھا منافع مشترک فراوانی دارند مانند افغانستانامريکاموضوعاتی شروع کنند که ايران و 

گيری مجدد القاعده و ارسال تروريست به ساير  عدم قدرت : ه زعم اين نشريه عبارت است ازکشور در افغانستان ب

 مايل با ۵٨٢ درصد ھروئين جھان در افغانستان که ٩٠مين أمناطق، آرامش در تمامی مرزھای ايران، جلوگيری از ت

  .خدر، مقابله با اعتيادايران مرز مشترک دارد، پايان دادن به تلفات انسانی ناشی از مبارزه با مواد م

 در مورد افغانستان آغاز شود، يک موضوع اساسی امريکاگوھای ايران و  و به نظر نويسندگان اين مطلب، اگر گفت

آن . ايران يا اياالت متحده و يا ھيچ يک: دست خواھد آورده اين خواھد بود که کدام کشور در افغانستان نفوذ بيش تری ب

ھر دو کشور به توافقی در مورد نفوذ در عراق پس از «تواند الگوی مناسبی باشد، چرا که  می ھا بر اين باورند عراق 

گر آن چنين پاسخی نشان» ست پيدا نکنند؟ اند، چرا در مورد افغانستان به چنين توافقی د  رسيدهامريکائیخروج نيروھای 

  . گويند ند و از شراکت سخن میا  نفوذ ايران در منطقه را به رسميت شناخته است که آن ھا تلويحاً 

به نظر آنان، . اعتمادی شديد ايران به اياالت متحده می دانند نويسندگان اين مقاله، بزرگ ترين مانع در اين مسير را بی 

 در حمله به افغانستان کمک کرد، اما امريکا ايران به ٢٠٠١ اعتمادی ريشه در دوران بوش دارد؛ در سال  اين بی

ھم چنين ايران .  احساس نامطلوبی در ايران ايجاد کردامريکانام گرفت، ھمين رفتار » ر شرارتمحو«بخشی از 

 مسايل داخلی يا فشار اسرائيل برخواھد آمد و چه مسيری را در پيش ۀاطمينان ندارد که اوباما تا چه اندازه از عھد

 افغانستان برای دو کشور به مثابه تمرينی ألۀمسبه باور نويسندگان مشارکت ايران و اياالت متحده در حل . خواھد گرفت

سازی و حل مسائل دشوارتر؛ با اقدام دو جانبه در مورد تمايل مشترک، يعنی ايجاد ثبات در  است در جھت اعتماد

افغانستان مورد تھديد طالبان و تا حدودی پاکستان، دو دشمن قديمی بايد اعتماد کافی برای حل موضوعات دشوارتر را 

 ئیايران و اياالت متحده مجبورند با حسن نيت از جا«.  بيش تری ھستندۀجود آورند، مسائلی که نيازمند مصالحبه و

چنان . ی جلوگيری کنند و ھر دو بايد اندک اندک شروع کنندئ   موضوع ھستهۀشروع کنند تا از شکست مذاکرات دربار

 توانند  آن ھا تنھا می. ان با غرب شبيه بافتن فرش ايران استکه پيش از اين يک ديپلمات ايرانی گفته بود، مذاکرات تھر

  ».ميليمتری پيش روند«

  

  امريکا رياست جمھوری ٢٠١٢ايران يکی از موضوعات انتخابات 
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 ايران و جلوگيری از فعاليت ھای اتمی حکومت اسالمی، يکی از مھم ترين مباحث تبليغاتی کانديداھای رياست ۀمسأل

 ۀن مناظريت رامنی کانديدای جمھوری خواھان و اوباما کانديدای دموکرات ھا، در آخريم.  بودامريکا ٢٠١٢جمھوری 

رگذاری يثأن منازه، اوباما ادعای تيدر ا. ران سخن گفتنديد در قبال اياست ھای كاخ سفيانتخاباتی خود در خصوص س

ار سال گذشته رياست جمھوری اوباما، ران در دوران چھيز ادعا كرد كه ايت رامنی ني ھا را مطرح كرد و م ميتحر

ت ين اوباما و رامنی بر تعھدات خود مبنی بر حمايھم چن. ك تر شده استيای نزد ابی به سالح ھسته يچھار سال به دست 

م با حکومت اسالمی ايران ي مستقۀ مذاكرۀمسألد يطی، مقامات كاخ سفين شرايدر چن. د كردنديكأاز حکومت اسرائيل، ت

  .دندرا مطرح كر

 ۀ محرمانۀد نشده ای انتشار يافت که از مذاکرئيأ و فرانسه، اخبار تامريکادر آن روزھا، در برخی رسانه ھای ايران، 

واليتی مشاور بين المللی رھبر حکومت اسالمی ايران، در پاسخ .  حکايت داردامريکائیعلی اکبر واليتی با مقام ھای 

، اين اخبار را » ھاامريکائی مستقيم وی با ۀمذاکر«د اخبار حاکی از در مور» مشرق«ال سايت محافظه کار ؤبه س

  .تکذيب کرده است

به طور مخفيانه با » امريکاوالن دولت ؤيکی از مس« فرانسوی لوموند نوشت ۀدر ھمان روز انتشار اين خبر، روزنام

 اين ۀمعرفی کرد که به نوشت» ورنرابرت اين« را امريکائیول ؤلوموند، اين مس. مذاکره کرده استعلی اکبر واليتی 

 ايران در خارج از اين کشور را به مقام ھای حکومت اسالمی ۀ اورانيوم غنی شدۀ پيشنھاد مبادل٢٠٠٩روزنامه در سال 

  .داده بود

 واليتی با ۀ محرمانۀ ورلدنت ديلی مدعی مذاکرامريکائی خود دو ھفته پس از آن انتشار يافت که سايت ۀاين خبر، به نوب

. ی شد، ھرچند محل اين مذاکره را دوحه پايتخت قطر ذکر کردئ برای رسيدن به نوعی توافق ھسته امريکائیمقام ھای 

 ھيأتگری در مورد فساد حکومتی است، مدعی شد که سرپرست ءاين سايت، که از رسانه ھای دست راستی مدعی افشا

  . را نيز ذکر کرده استامريکائی ھيأت پرواز ۀتی شماراز مشاوران باراک اوباما بوده و ح» والری ژارت «امريکائی

 نوشت که اياالت متحده و امريکا نيويورک تايمز به نقل از منابعی در دولت امريکائی ۀيک ھفته پيش از آن، روزنام

ان و  ايرۀوزير خارج. ی ايران به توافق رسيده اندئ ھسته ۀبر سر برنام» گوھای دوجانبه و اصول گفت «ۀايران دربار

 آمادگی انجام امريکا گفت که امريکائی اين خبر را تکذيب کردند، ھرچند مقام امريکا ملی سخنگوی شورای امنيت

دولت » مقام ارشد« ان بی سی به نقل از يک امريکائی ۀدر واکنشی ديگر، شبک. با ايران را دارد» مذاکرات دوجانبه«

ی ئ ھسته ۀنال ھای غيررسمی موافقت کرده اند که بر سر پروند گزارش کرد که تھران و واشنگن از طريق کاامريکا

  . مذاکره ھنوز توافقی صورت نگرفته استۀايران به مذاکره بپردازند اما بر سر جلس

 آسوشيتدپرس ۀ، به مقالعقرب ٢١ فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت، در "ئیمحسن رضا"

او، » . به نتيجه رسيد۵+١ بايد با امريکاپيش از مذاکره با «: واکنش نشان داد و گفت، امريکا مذاکره با ۀدر رابط

ما بايد توجه داشته باشيم اگر سرنوشت کشور با ھرکدام از ابرقدرت ھا را بدون تعامل با ديگر قدرت ھای «: افزود

  ».جھانی پيوند دھيم، به طور ناخواسته وارد دعوای بين ابرقدرت ھا خواھيم شد

، ضمن اين که اين مذاکرات را رد نکرده در »بازتاب«، سايت حکومتی امريکا مذاکرات ايران و ۀ شايعۀم چنين دربارھ

 مھم امريکا واليتی با دولت اياالت متحده در خاک ۀانتشار خبر مذاکر«: عين حال در گمانه زنی خود، چنين نوشته است

 به  احتماالً امريکاگويان دولت  دو روز آينده يکی از سخن طی يکی امروز فضای مجازی است، اگرچهۀترين شايع

 صحت يا سقم اين شايعه موضع گيری خواھد کرد اما به نظرم وجود سه عنصر در اين خبر ۀصورتی صريح دربار

  :کوتاه نشان از ساختگی بودن آن دارد
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ورت می گيرد قطر، عمان، عراق يا  و برای چند دور در کشور ثالث ص قطعاً ء ابتداامريکامذاکره بين ايران و: اول

  . بعيدترين گزينه برای جمھوری اسالمی استامريکاترکيه گزينه ھای اوليه به نظر می رسند و 

 ديپلماتيک و کانديدای رياست - سياسی ۀ بايد کارکردی متفاوت با دکتر واليتی که يک چھرفرد مذاکره کننده قاعدتاً : دوم

ز ساير مھره ھای خود برای چنين مذاکره ای استفاده خواھد کرد که کارکرد مستقيم و جمھوری است داشته باشد، نظام ا

  .غيرسياسی داشته باشند

 در حالی که امريکاس سازمان اطالعات سپاه بعيدترين قسمت شايعه است، سفر وی به خاک ئيھمراھی طائب، ر: سوم

 ۀ سی ان ان دربارۀشنب رسد خبر يک  حال به نظرمیبا اين. در فھرست سياه قرار دارد کمی طنزآميز به نظر می رسد

گو  و  بايد جدی تر گرفت در ادبيات ديپلماتيک گفت،که به توافقی منجر نشدهرا  امريکا ايران و ۀگوھای محرمان و گفت

 هشايعبا مذاکره تفاوت دارد و به عنوان مقدمه ای برای آن محسوب می شود بنابراين خوشبينانه ترين نوع نگاه به اين 

 و  نبوده، مذاکره ھم نبوده گفت بوده، طائب ھم اصالً ی نبوده جای ديگرامريکاآن است که واليتی نبوده کس ديگر بوده، 

  .گو بوده است و به توافقی منجر نشده است

ن عمرش مل باشد اين است که مذاکره و توافق با دولتی که کم تر از ده روز تا پاياأتواند قابل ت  ديگری که می ۀو نکت

مگر اين که نظر بر کمک در حفظ اوباما باشد و قرار است . رسد باقی ست برای طرفين ماجرا کمی عجيب به نظر می 

 در اوائل امريکا سفر واليتی به ۀ ھمان شايعه ای که درباراحتماالً . گو برگه برنده ای برای اوباما باشد و اين گفت

ستان رسيده، البته شايد ھم خبر درست باشد، به ھرحال سخنگوی دولت تابستان در تھران پخش شده بود تازه به دو

  . قطعا در اين شرايط حساس قبل از انتخابات نمی تواند در برابر خبرنگاران دروغ بگويد پس منتظر می مانيمامريکا

وجود توجيه و می بينيم که سايت بازتاب که ديدگاه ھای بخشی از حاکميت جمھوری اسالمی را نمايندگی می کند با 

  . را رد نکرده استامريکا نمايندگان حکومت شان با حکومت ۀ مخفيانۀمذاکر» شايعه«حاشيه نگاری، 

 امريکا مطبوعات جھان در مورد مذاکرات غيرعلنی ايران و ۀد نشدئيأ گزارش ھای تۀاين خبرھا، تنھا بخشی از مجموع

  .در ھفته ھای اخير ھستند

 مطلع امريکاه، ضمن اشاره به اين که روسيه از تماس ھای غيررسمی بين ايران و  روسيۀمعاون وزير امور خارج

 اسرائيل به ۀمسکو مايل است که واشنگتن و تھران وارد مذاکرات مستقيم ديپلماتيک شوند تا طرح حمل«: است، گفت

 ھای غيررسمی  سدر حال حاضر تما«:  روسيه، گفتۀسرگئی ريابکوف، معاون وزير خارج» .ايران را خنثی کنند

 برقرار است اما مذاکرات مستقيم ھم ممکن است و ايجاد چنين ترتيباتی به ھيچ وجه برای ما مشکل امريکاميان ايران و 

  ».کند و با آن مخالف نيستيم درست نمی 

آشکار اما روزنامه فايننشال تايمز با انتشار موضع جديد روسيه، نوشت که دولت روسيه برای اولين بار به صورت 

  .ی اين کشور کرده استئ موضوع ھسته ۀ را تشويق به آغاز مذاکرات مستقيم و رودررو دربارامريکاايران و 

ما ھيچ «:  و ايران نيز است در مصاحبه با فايننشال تايمز گفته است۵+١ روسيه در مذاکرات گروه ۀريابکوف که نمايند

  ».است که از محتوای مذاکرات آگاه باشدبحثی راجع به اين موضوع نداريم اما مسکو اميدوار 

علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه، در واکنش به سخنان سرگئی ريابکوف در مورد تماس ھای غيررسمی ايران و 

 عراق و ۀايم، دربار گوھای موضوعی داشته  و  گفتامريکا نيز با ما قبالً «:  و در توجيه سخنان او گفتامريکا

  ».ورت گرفته استافغانستان مذاکراتی ص

 گفته است از ۵+١ اين کشور در ۀ در پاسخ به اين پرسش که معاون وزير خارجه روسيه و نمايندهصالحی، در ادام

گوی مستقيم بين ايران و  و گفت«:  کنيم، گفت ی استقبال میئ   ھستهۀمسألگوی مستقيم تھران واشنگتن برای حل  و گفت

 ايم، االن   انجام دادهئیگوھا و  در بحث افغانستان و عراق ما گفتبوده است مثالً   مسائل موضوعی قبالً ۀ دربارامريکا
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 انجام ۵+١گو در چارچوب  و  گفتامريکا توان گفت به صورت غيرمستقيم با  ی تقريبا میئ   ھستهۀ پروندۀنيز دربار

 ۀگوی شامل دوجانب و  گفتگوی موضوعی با و  در آن جا حضور دارد بنابراين گفتامريکا ۀ شود زيرا نمايند می

گوی جامع و شاملی که  و کند زيرا تصميم چنين گفت  فرق می ، مسائل سياسی باشدۀ ھمۀسياسی که بخواھد در برگيرند

  ».ابعاد سياسی را بين دو کشور بخواھد در بر بگيرد با مقام معظم رھبری است

رفت که حکومت اسالمی ايران و اياالت متحده در حال  اين تفسيرھا و تحيلی ھا و خبرھا بايد نتيجه گۀآيا از مجموع

 ٣٣ مذاکرات خود را آغاز کرده اند؟ واقعيت اين است که در مقدمه چينی مذاکرات محرمانه ھستند و يا اين که واقعاً 

ی ال مطرح شده و اين بار نيز، اين احتمال را بدون قضاوت در مورد ميزان موفقيت احتمالؤسال گذشته، بارھا اين س

  . نمی توان قطعی يا منتفی دانستئیچنين تالش ھا

، امريکا نمايندگان حکومت اسالمی ايران و حکومت ۀ محرمانۀ مذاکرۀولی مھم تر از احتماالت کلی مطرح در زمين

 ئی جديد ناظر بر يک ادعای مھم و مشخص ھستند که عبارت است از نقش داشتن مقام ھاۀد نشدئيأ خبرھای تۀمجموع

  .امريکاگوھای محرمانه با دولت دموکرات  و حد مشاور بين المللی رھبر ايران در گفتارشد در 

. از سوی ديگر، اگر اين خبر صحت داشته باشد، فارغ از منبع انتشار آن، از اھميت بسيار زيادی برخوردار خواھد بود

نی جدی ترين تالش يک رھبر حکومت چرا که با توجه به نزديکی علی اکبر واليتی به شخص آيت هللا خامنه ای، به مع

  . استامريکااسالمی برای دست يابی به توافقی محرمانه با 

  

  عراق

ن در شمال، عرب سنی مذھب در مركز و ينش  كردۀسه منطق .ك دارديی ستراتژ اسی عراق، سه تنگنايای سيجغراف

  . وجود آورده است اين ستراتژی، ھمواره فضای رقابتی حساسی را در کشور به. ان در جنوبيعيش

ژگی و جذابيت كشور عراق برای حکومت ھای غربی به لحاظ سياسی و ين ويتر يکی از مھم ترين و برجسته 

م ير عظيايدئولوژيک شکستن ناسيوناليسم عربی که صدام حسين مدعی رھبری آن بود و به لحاظ اقتصادی وجود ذخا

ل وضع داخلی يبنابراين، تحل. ی استئ  ط منطقهيی درونی و محھای متعددی در فضا  تقابلنفتی آن است كه خود موجب 

  .يم نفتی آن، تحليلی ناقص استظذخاير عرونی عراق، بدون توجه به اين سه ستراتژی و يو ب

 وقت ۀ حاکمھيأت ای به دست  نه و بھانهي زم٢٠٠١مبر  سپت١١داد ي و رو١٩٩٠ت در سال يدر واقع تھاجم عراق به کو

ه ياعالم جنگ عل. ی و جھانی سرعت بخشدئ  اھداف خود در اين کشور و در سطح منطقهبه رای رسيدن  داد تا بامريکا

انه يھای حساس برای کل خاورم امديكا در منطقه و حاوی پيمراتی ين امنيكرد نويسم و مبارزه با آن، ترفند و رويترور

  . بود

ت دادن به نظم نوين جھانی پس از فروپاشی شوروی ت ھژمونی خود بر جھان و در جھي، ھم چنين با ھدف تثبامريکا

ت حاميانشن در منطقه، به خصوص حکومت اسرائيل، حتی بدون جلب حمايت متحدانش ين امني و تضم١٩٩١در سال 

در اين سال، .  اقتصادی قرار گرفتۀ عراق در محاصر٢٠٠٣و سازمان ملل، به عراق حمله کرد و از آن تاريخ تا سال 

.  و متحدانش از ھوا و زمين به عراق ھجوم بردند و اين کشور ار به تسخير نظامی خود درآوردندائیامريکنيروھای 

  . خواه خود را بر سر کار آوردندنگ و کشتار و ويرانی، حکومت دلسپس در ميان ج

سه چرا که به . ک شده بوديكا در محاسبات خود در خصوص عراق، دچار اشتباھات ستراتژيمرا ۀ حاکمھيأتاما 

  ھای گسترده و اقدامات تروريستی گروه بروز ناامنی . ژيک مھم درونی عراق، چندان توجه نکرده بودراتيويژگی ست

، در مقابل تروريسم دولتی خود را اگر ھم در نظر گرفته بود آن را گذرا و ...ھا، شيعه ھا، القاعده و ل بعثی ي از قبئیھا

  . موقتی در محاسبه کرده بود
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ثباتی و ناامنی و تروريسم   عراق از ھم پاشيد و بی ۀ جامعۀک باران ھا و بمباران ھای پی در پی، شيرازدر اثر موش

 به امری روزمره در اين کشور تبديل گرديد به طوری که ھيچ شھروند   و غيرهامريکاگروه ھای عراقی و دولتی 

ی ئ  ران، نخست از معادالت منطقهياسالمی ادر اين ميان، حکومت . عراقی احساس امنيت نکرد و ھنوز ھم نمی کند

 را وادار به امريکارقابل انکار آن در ميان گروه ھای کردی و شيعيان، سرانجام يحذف شد اما سپس با توجه به نفوذ غ

ژه يو به . نی اھداف و سياست ھايش در عراق و منطقه کرد تا اين که با حکومت اسالمی بر سر ميز مذاکره نشستيبازب

  . اقتصاد، سياسی و نظامی می گيردۀلومتر است، بھري ك١۶٠٠ش از يران از مرز طوالنی خود با عراق كه بيه اآن ك

 که در اين کشور راه افتاد حکومت ئیكا به عراق و وحشی گری ھايمرا ٢٠٠٣گر، بعد از تھاجم سال ياز طرف د

.  حکومت صاحب نفوذ در معاالت عراق نشان دھددا كرد تا خود را به عنوانين فرصت را پياسالمی ايران، به مرور ا

ران در عراق به ويژه سپاه پاسداران و نيروھای امنيت حکومت اسالمی، در جھت يدخالت ھای حکومت اسالمی ا

ھمين مسايل سبب شد که . است عراق را بسيار برجسته تر کرديعه در تحوالت قدرت و سيتقويت و تسليح گروه ھای ش

  . ك خود را در مقابل ھم قرار دانديژيران در عراق، منافع ستراتيكا و ايمرا ۀ حاکمھيأتنظران  برخی از صاحب 

ق  با حذف حکومت بعث عرا که در باال برشمرديم حکومت اسالمی ايران، صرفاً ئیمھم تر از ھمه، عالوه بر فاکت ھا

  .زير اين دشمن ديرينه از سر راھش برداشته شده بود. به رھبری صدام حسين از معادالت منطقه، بسيار خشنود بود

كا و عراق، فرصت مناسبی را برای آغاز يمراران، يدر ھر حال روند تحوالت عراق و منافع مشترک ھر سه حاکميت ا

  .به مذاکره نشستندكا فراھم كرد و طرفين بارھا يمراران و ين ايمذاکرات ب

دان ھای اصلی يد، ھم چنان يکی از مي خارج کرد اما عراق جد؟؟؟ سربازنش را از عراق امريکااما با وجود اين که 

 و حکومت اسالمی و ديگر حکومت امريکاس ھمه أانه است و رقابت ھا دول غربی و در ريتنش ھا و تضادھای خاورم

 ميان کردھا، ئیاين تضادھا در مسايل درونی خود عراق نيز با کشمکش ھاھم چنين . ھای منطقه پايان نيافته است

  .شيعيان و سنی ھا در جريان است

 عراق ۀ حاکمھيأت ندرودر عالوه بر تروريسم، ھم اکنون . در واقع عراق امروز، دچار بحران ھای عديده ای است

  . نيز شکاف تازه ای افتاده است

م كردستان عراق، ين دولت بغداد و اقلياسی عراق و ھم چنين سازمان ھا و احزاب سي ھا در ب ھای اخير، تنش در ھفته 

  . تی در عراق آغاز شده استي امن- اسی يگری از کشمکش ھا و رقابت ھا و تحوالت سي جديدی شده و دور دۀوارد مرحل

رو در مناطق تحت ين نيش حضور ايتوسط دولت مركزی عراق و افزا» دجله«روی نظامی يل نين ميان، با تشكيدر ا

و » كركوك«ك يژي شھر ستراتۀنديھا بر سر آ ش تر تنش يم كردستان در واقع اكنون بين دولت مركزی و اقلياختالف ب

  . نفت خيز است

تی ارتش دولت عراق در مناطق تحت اختالف يش نظامی و امنين نظر است كه حضور و افزايدولت مركزی بر ا

ن نظر است ي قانون اساسی عراق بر ا١۴٠م كردستان با نگاه به ماده ياما حكومت اقل. استمطابق با قانون اساسی عراق 

م کردستان انجام گرفته است و تالش می شود تا با يه اقليم مالکی تنھا عليروی دجله با دستور مستقيكه استقرار نظامی ن

ن راستا يدر ھم.  وادار كنند١۴٠ ۀاجرای مادم کردھا را به کوتاه آمدن در ين در مرزھای اقلياستقرار سالح ھای سنگ

ات دجله راضی نخواھد يزی کم تر از انحالل فرماندھی عمليچبه م کردستان اعالم کرده يس اقلئيز مسعود بارزانی، رين

  .ش خواھد گرفتيکتاتوری مالكی را در پي ممکن برای مقابله با د حلھای شد و تمام راه 

ن محور ي گذشته مھم ترۀك دھيعه و كرد كه در طول يون ماحصل ائتالف مھم شبه اين ترتيب، روشن است که اكن

اما با وجود آن که جالل طالبانی . ده و در معرض خطر قرار گرفته استئياسی در عراق بوده است به سردی گرايس

چنان خواھان بر ر عراق در قبال مسائل كردھا دارد اما ھم ي به روش مالكی نخست وزئیس جمھور عراق، انتقادھائير
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از سوی ديگر، . درگيری تازه در حاکميت را نداردتحمل ن کشور يت کنونی ايچرا كه وضع. ستيکناری دولت مالكی ن

  . ه کرد به کار نخواھد بردير حمل و نقل عراق اعالم كرده است مالکی سالح عليوز

ای عراقی در حکومت اين کشور و ھم س جمھور عراق که نقش زيادی در سازش و توافق گروه ھئيجالل طالبانی، ر

حتی چند روز پيش پارلمان عراق به . ی داشت، اکنون بيمار استئ خوبی که با دولت ھای جھانی و منطقه ۀچنين رابط

دليل درگيری شديد بين نمايندگان تعطيل شد و بالفاصله اعالم گرديد که مالکی نخست وزير عراق، به زودی از سوی 

  .اح خواھد شدپارلمان مورد استيض

م كردستان ين دولت عراق و حكومت اقليگری ب انجی يم و صدر نتوانند به ميچه کسانی ھم چون طالبانی، حكچنان

  .ھای داخلی در عراق، شدت يابد و حتی به درگيری نظامی نيز منجر گردد بپردازند ممكن است تنش 

  

  افغانستان

طالبان .  ظھور مجدد طالبان ھستندانستان ھر سه به شدت نگران و ھم افغامريکاحکومت اسالمی ايران و ھم حکومت 

 که در گذشته خصومت و دشمنی خود عليه حکومت اسالمی ايران و ھم عليه شيعيان افغانستان را نشان داده ئینيرو

 . است

کومت دست کم ح.  ھا دادامريکائی به افغانستان، حکومت اسالمی ايران سرويس ھای زيادی به امريکا ۀدر حمل

د کرده ئيأ را تمسأله ھم اين امريکا  ۀاسالمی ايران، بيش ترين مساعدت را انجام شد تا کرزی به قدرت برسد و نمايند

  .است

، نوشته ١٣٩١ دی ١٨خبرگزاری فارس، وابسته به ارگان ھای امنيتی و اطالعاتی حکومت اسالمی، در تاريخ دوشنبه 

 منافع ۀ تواند به بھان  میامريکادھد که  گزارشی مفصل به کاخ سفيد پيشنھاد می  با انتشار امريکائی ۀيک انديشکد«: بود

گو بپردازند و روابطش را با تھران بھبود  و مشترک خود با ايران در بحث افغانستان، در ساير مسائل نيز به گفت

  ».دھد

 با امريکابط ميان ايران و  ای به فرصت بھبود روا در مقاله» اينتر پرس سرويس«به گزارش فارس، خبرگزاری 

 اين مقاله با اشاره به دشمنی ۀنويسند» جازمين رامسی«. استفاده از منافع مشترک دو کشور در افغانستان اشاره کرد

 منافع مشترک در افغانستان کنار گذاشت ۀ توان به بھان ھا را می نويسد که اين دشمنی   مدت ميان دو کشور، می  طوالنی

 .المللی پرداخت  مسائل مختلف بين ۀو به بحث دربار

ثيرگذار امنيت ملی منتشر شد، مشارکت با أ ھای ت  يکی از انديشکده"استمسون" ۀبنا به مطلب جديدی که توسط انديشکد

 تواند به بھبود روابط دو کشور و برقراری ثبات در افغانستان پس از عقب   منافع مشترک در افغانستان میۀايران دربار

 .، کمک کند٢٠١۴ در سال امريکانيروھای نظامی خارجی به رھبری نشينی  

ھا  ، در شرايطی منتشر شد که نگرانی »مشارکت با ايران در بحث افغانستان«موسوم به » استيمسون «ۀگزارش انديشکد

 غير ١۶ر کشتار  افزايش يافته است؛ به ويژه پس از سيل اتفاقاتی نظيامريکا مردم افغانستان نسبت به ۀاز ديدگاه آيند

که ) »ايساف«، ISAF(»  المللی کمک به امنيت افغانستان نيروھای بين «امريکائینظامی افغان به دست يک گروھبان 

  .طلبد  تر را می   نشينی ھرچه سريع عقب

و از مقامات سابق وزارت خارجه است که در شغل خود بر » استيمسون «ۀس و مدير عامل انديشکدئير» الن ليپسون«

 در ايران منافعی دارد که از امريکا«: او، معتقد است.  ھای خاور نزديک و خاورميانه تمرکز کرده است تدوين سياست

 سابقه، ترور دانشمندان   ھای بی ايران در طول دو سال گذشته با تحريم» .ی بسيار گسترده تر ھستندئ ھسته مسأله صرفاً 

  . نظامی مواجه شده استۀنی و افزايش تھديد به حملی، ساير اقدامات مخفيانه و غيرقانوئ ھسته 
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کيد کرده است أت» برژينسکی«) امريکا(» دانشگاه مريلند« ايران در ۀاز سوی ديگر، در يکی از جلسات توجيھی دربار

  .اھد بود در افغانستان خوامريکا اسرائيل، انتقام گرفتن ايران از نيروھا و ھم چنين منافع ۀکه يکی از پيامدھای منفی حمل

 انتقام خواھد گرفت که ھر امريکا جا عليه  ، تصريح کرد که ايران از آن»جيمی کارتر«اين مشاور سابق امنيت ملی 

 امريکاآويو از آسمان عراق تحت کنترل  داند؛ به ويژه اگر نيروھای تل  واشنگتن می ۀ ای توسط اسرائيل را با اجاز حمله

  .عبور کنند

 و ايران امريکاای است که  دھد که افغانستان از طرف ديگر حوزه  نشان می » رکز استيمسونم «ۀاما گزارش انديشکد

 ۀترين نقط واضح «کند که افغانستان   اين گزارش اشاره می ۀنويسند» ليپسون«. توانند در آن با ھم ھمکاری کنند می 

  . دو کشور استموضوع برای برقراری روابط بھتر ميان» ترين نويدبخش «و » اشتراک منافع

خواھند از روی کار آمدن يک دولت به رھبری طالبان و يا تحت کنترل شديد   و ايران ھر دو می امريکادر حالی که 

 و ايران، دو طرف را از ھمکاری امريکاميان » عدم توافق انتزاعی«يک » ليپسون«پاکستان جلوگيری کنند، به اعتقاد 

  . دارد میثرتر با يکديگر در اين زمينه باز ؤم

ن ييبا اين وجود، بسياری از نھادھای پژوھشی مسائل بين المللی در غرب بر اين باورند که ايران در حال حاضر در تع

 . می نگردامريکاسياست خود در افغانستان در يک دو راھی قرار دارد و منافع خود را از منشور دشمنی با 

ه فراھم کردن کمک ھای سنجيده شده به طالبان که عليه نيروھای از اين رو، حکومت اسالمی، از يک سو متھم است ب

 و ائتالف بين المللی می جنگند و از سوی ديگر، خود را متعھد به روابط نزديک و سازنده با دولت افغانستان امريکائی

  .نشان می دھد

 افغانستان، ھمواره از دوستی و س جمھورئير. مقامات ارشد افغانستان نيز می گويند با ايران ھيچ گونه مشکلی ندارند

  .ھمسايگی نيک دو کشور سخن می گويد

به وضعيت سياسی در افغانستان بايد «: ژنرال جوزف بالتز، سخن گوی نيروھای ياری امنيتی در افغانستان می گويد

. ن و ايران توجه کنيمی مانند پاکستائما بايد ھميشه به جايگاه ويژه و منافع کشورھا. ی نگاه شودئطقه نھمواره به ديد م

است که ديده می شود به بيان ديگر بسيار مھم .  گروه بين المللی تماس در رم شرکت کردجلسۀ ايران در ۀ نماينداخيراً 

  ».ثر بازی می کند و اميدواريم که اين نقش سازنده باشدؤايران نقشی م

ايم که ايران تالش کرده که با آموزش شورشيان از سوی ديگر ما در جريان سال ھای گذشته شاھد بوده «: بالتز افزود

 مدارکی در دست اما فعالً . ی وجود دارد که شايد ايران در چنين چيزی دست داشته باشدئنگرانی ھا. آن ھا را تقويت کند

  ».نداريم که جزئيات آن را ارائه کنم

ورھای عضو ناتو از ھمين اکنون اعالم کش.  ميالدی افغانستان را ترک کنند٢٠١۴حاال اين نيروھا قرار است در سال 

ھيچ کس . کرده اند که به رغم خروج نيروھای خود از افغانستان، به حمايت خود از افغانستان کماکان ادامه خواھند داد

  !به درستی نمی داند که پس از خروج نيروھای خارجی از افغانستان، سرنوشت اين کشور چه خواھد شد؟

  

 تحريم اقتصادی ايران

 در تھران و گروگان گرفتن امريکاست و از سی و دو سال پيش از اشغال سفارت يای ن  تازه ۀدي ايران، ھر چند پد ميرتح

 ۵٧، که خمينی آن را انقالبی بزرگ تر از انقالب »دانش جويان خط امام« توسط گروھی به نام امريکائیديپلمات ھای 

با ھم پيمانان را حکومت اسالمی توانسته تا حدودی اين تحريم ھا در اين سه دھه، از يک سو . ناميد، آغاز شده است

 بر شھروندان است کم ترين اھميتی برای ، دور بزند و از سوی ديگر، فشار اين تحريم ھا که عمدتاً امريکاخود و رقبای 

  . سران و مقامات حکومت اسالمی ندارد
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اسالمی و تحريم ھای شورای امنيت سازمان ملل و اما در چند سال اخير، بحث بر سر فعاليت ھای اتمی حکومت 

 عليه ايران، به ھيچ وجه قابل مقايسه با گذشته نيست و توان مردم را بريده امريکا ۀ اروپا و تحريم ھای يک جانبۀاتحادي

سران حکومت اسالمی، نخست قطعنامه . فقر، بی کاری و گرانی نفس گير شده و حتی دارو نيز کمياب شده است. است

 عرصه ھای اقتصادی کشور را ۀھای شورای امنيت را کاغذ پاره ناميدند اما اکنون فشار تحريم ھا، زنگ خطر در ھم

  .به صدا درآورده و سران و مقامات حکومتی را به وحشت انداخته است

 عرصه ۀايران، در ھم. ار اندك، سران حکومت اسالمی را نگران کرده استيط سخت و با امكانات بسيامروز، شرا

  .، دچار بحران ھای شديد و شكننده ای است...ك، عمرانی، كشاورزی ويھای علمی، تكنولوژ 

ن شده برای يي ھای صنفی کارگری استان تھران، با اشاره به حداقل دست مزد تع  دست مزد کانون انجمنۀتيول کمؤمس

 تا ١/۵ن ي خانوار کارگری را در ماه بۀنياقرار می کند که نرخ سبد ھز)  ھزار تومان٣٨٩(کارگران در سال جاری 

  . ون تومان اعالم کرديلي م۶/١

، در دفتر کانون عالی انجمن صنفی ١٣٩١دی ج ١٩ خبری که روز جلسۀازی در يلنا، مسعود نيبه گزارش خبرنگار ا

عی تورم ماه نرخ واق«: ن دست مزد اشاره کرد و گفتيي تھران برگزار شد، به عامل تورم به منظور تعواليتکارگران 

ز رشد صد ياری از اقالم نين در حالی است که بسي درصد بوده است و ا۶٢/٧سال جاری قوس سال گذشته تا ماه قوس 

ھا نشان می  برآورد... تر خواھد رفت ط موجود تورم بااليز با توجه به شراياند و در ماه ھای باقی مانده ن در صدی داشته 

  ».ون تومان استيلي م١/۶ تا ١/۵ن يب ھر کارگر در ماه ۀنيدھد که ھز 

 تا ١۵٠ن از دست مزدھای يان ھم چني تھران، در پاواليتھای صنفی کارگری   دست مزد کانون انجمن ۀتيول کمؤمس

 ھای کنترلی مناسب در  استي ھزار تومانی برای برخی زنان در بازار کار انتقاد کرد و دولت را ملزم به اجرای س٢٠٠

  .ن رابطه دانستيا

ماھانه بيش از يک ميليون تومان کسر درآمد دارد پس کارگران  کارگری ۀبا اين حساب، در حال حاضر ھر خانواد

  !چگونه می توانند حتی شکم خود و خانواده شان را سير کنند؟

 تھران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به توقف ۀنمايند، ١٣٩١دی  جماه ١٩سه شنبه، به گزارش قدس آنالين، 

بھتر است وزارت نفت بدون «:  ای گفته است  ھای بدھکار در مصاحبه رسانی از سوی وزارت نفت به ايرالين وخت س

 را حل کند و حقوق مردم را ئیاستفاده از ابزار قھری و با تعامل و توافق، مشکل طلب خود از شرکت ھای ھواپيما

  ».المصالحه قرار ندھد وجه 

 درصدی در قيمت بليت ھا از سوی  ٧٠انتظار اين است که با افزايش بيش از «: ستسيد مھدی ھاشمی، تصريح کرده ا

  ». به تعھدات خود عمل کنندئی يابد و شرکت ھای ھواپيماء خدمات آن ھا نيز ارتقاۀ، ارائئیشرکت ھای ھواپيما

و صنايع و  اتاق بازرگانی ۀسئي رھيأت، محمدحسين عضو ١٣٩١دی ج ٢٠به گزارش خبرگزاری مھر، چھارشنبه 

در «:  گفته است صنعتی،ۀبرداری صادر ھای بھره   درصدی ميزان اشتغال پروانه ۴۴با اشاره به کاھش معادن تھران، 

 اشتغال ۀمسأل کل کشور نداشته باشند، ٩٢ سال ۀثر به خصوص در بودجؤانديشی م اگر سياست گذاران چاره اين ميان 

رو سازد و ھم اقتصاد و ه  ھا را با بحران روب ر شود که ھم اقتصاد خانواده تواند در آينده به يک معضل اساسی منج می

  ». بنگاه ھای اقتصادی فعال در بخش خصوصی را مختل کندئیکارا

 ايران ساختاری و ريشه دار و روی ھم انباشته شده اند و ۀھمين نمونه ھا، به سادگی نشان می دھند که بحران ھای جامع

در حالی که توليد نفت به . به ويژه عمده ترين درآمد ايران، از منبع فروش نفت خام است. ستجامعه در حال انفجار ا

.  مدرنيزه کردن اين صنعت مھم کشور، افت شديدی پيدا کرده استیدليل تحريم ھا و سوء مديريت و کمبود ابزارھا
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ه رانی نيستند و خريداران آن نيز روزبيا ھای   نفتكشۀميمه حاضر به بين المللی بي ھای ب حتی اکنون بسياری از شركت

  . روز کم تر می گردد

شاخص جھانی «ت فکری در خصوص نوآوری که تحت عنوان يبه عنوان مثال، در رتبه بندی سازمان جھانی مالک

 کشور مورد بررسی ١۴١ران از مجموعه ي ھای متعددی است، ا رشاخصيمطرح شده است و برآمده از ز» نوآوری

ن ي، بحر٣٧ ۀ، امارات رتب٣٣ ۀ، قطر رتب٣٢ن دسته بندی، کشور مالزی رتبه يدر ا.  کسب کرده است را١٠۴رتبه 

 ١٠٣ ۀ، و مصر رتب٨٩جان ي، آذربا٨٣، قزاقستان ٧۴ه ي، ترک۶١، لبنان ۵۵تي، کو۴٨، عربستان ۴٧، عمان ۴١ ۀرتب

ز با کشورھای منطقه يران نيا» ۀفاصل«ه، بلکه رقابل قبول بوديران غيا» ۀرتب«ب، نه فقط ين ترتيبه ا. اند را کسب کرده 

  . ار قابل توجه بوده استينه بسين زميدر ا

 دولت ۀ آمادگی کشورھا در حوزۀني، توسط سازمان ملل متحد در زم٢٠١٢گری که در سال يای د در گزارش دوره 

ھای دولت  ن در شاخص ميه، عراق و يران در منطقه فقط از کشورھای سوري اۀک منتشر شده است، رتبيالکترون

کی از ي فناوری اطالعات و ارتباطات ۀت دارد که توسعين منظر اھمين موضوع از ايا. ک بھتر استيالکترون

  .شود ھا و ارتقاء نوآوری در کشور محسوب می  ر فناوری ي ساۀ ھای مھم در توسع رساختيز

اری كشوری ثروت مند و از امكانات و منابع غنی ران که روزگي ا،ت از آن دارندي شواھد موجود حكاۀبدين ترتيب، ھم

ھم چنان از . فراوان برخوردار بود، اکنون به سرعت به سوی پيوستن به رديف کشورھای فقير خيز برداشته است

  .صادرات کاسته شده و در عوض به واردات افزوده شده است

 و اسرائيل و متحدين آن ھا عليه امريکا ھای  نظامی به ايران نيز يکی از گزينهۀاين ھم کافی نيست ھنوز خطر حمل

  .ايران است

  

   نظامی به ايرانۀنظر زبيگنيو برژينسکی، در رابطه با حمل

 در آن درگير امريکا داند که ممکن است   ترين جنگی می ، حمله به ايران را احمقانهامريکا مشاور اسبق امنيت ملی 

  .شود

، امريکائی ۀو تحليلگر برجست» تر جيمی کار« در زمان امريکاس جمھور ئيزبيگنيو برژينسکی، مشاور امنيت ملی ر

 حمله به ايران و ۀ ھای مطرح دربار منتشر کرده، به بررسی گمانه» واشنگتن پست «ۀ در روزنامدر مطلبی که اخيراً 

  .پيامدھای چنين کاری برای اياالت متحده پرداخته است

 نامزدھای پست وزارت امور خارجه و وزارت ۀ دربارامريکابه زودی سنای برژينسکی، با اشاره به اين که قرار است 

دفاع اين کشور تشکيل جلسه داده و اظھار نظر کند، موضوع اقدام نظامی احتمالی عليه ايران را يکی از مسائلی می 

  .  شود داند که بار ديگر به طور جدی مطرح می 

اند که   را منتشر کرده امريکاارات يک عضو سابق شورای امنيت ملی افزون بر اين، مطبوعات اسرائيلی به تازگی اظھ

  .  کند  سال جديد به ايران حمله میۀمدعی شده اين کشور تا ميان

 نويسد ضروری است که موضوع جنگ يا صلح با ايران، به طور جدی بررسی  با توجه به اين ادعاھا، برژينسکی می

ھرچند اوباما تاکنون با مھارت توانسته از اين که زير بار .  سنجيده شودامريکای و موشکافی شده و نسبت آن با منافع مل

ی اين ئ   ھستهۀتعھدی مشخص برای حمله به ايران برود، اجتناب کند، ولی عدم حصول توافقی با ايران بر سر برنام

  . زايش خواھد دادکشور، ناگزير فشارھای تندروھای داخلی و خارجی را برای اقدام نظامی عليه ايران اف

 برژينسکی، ورود به يک جنگ ديگر خودخواسته، پنج پيامد مھم برای اياالت متحده دارد که بايد مورد توجه ۀبه عقيد

  :قرار گيرد
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ی ايران چه قدر است؟ اين تأثير چقدر دوام ئ احتمال کارساز بودن حمالت نظامی اياالت متحده عليه تأسيسات ھسته -١

   انسانی آن برای مردم ايران چه قدر خواھد بود؟ ۀخواھد داشت و ھزين

ثباتی که پيش   برای ثبات منطقه خواھد داشت؟ بی ئی ايران چه خواھد بود و چه پيامدھاۀ ھای انتقام جويان  پاسخ-٢

  خواھد آمد، چه قدر برای اقتصادھای اروپا و آسيا آسيب رسان خواھد بود؟ 

ن در راستای استانداردھای جھانی توجيه کرد و آيا شورای امنيت سازمان ملل، به توا  اياالت متحده را می ۀ آيا حمل-٣

  د خواھد کرد؟ ئي چنين کاری را تأ- با توجه به داشتن حق وتو -ويژه روسيه و چين 

ی است، اين استدالل که ايران ممکن است پيش از به دست ئ  از آن جا که اسرائيل دارای بيش از صد سالح ھسته -۴

 ھا طول  که به دست آوردن آن سال»  دومۀحمل« قابل اتکای ئیاز جمله توانا(ی ئ   قابل توجه ھستهۀن يک زرادخانآورد

  به اسرائيل حمله کند، تا چه اندازه معتبر است؟) کشد می 

تواند  ی  مامريکا بديل از سوی ستراتيژيکای آماده اشتعال، تعھدات   منطقه ۀ آيا به جای توسل به جنگ در يک زمين-۵

  ی ايران فراھم کند؟ئ   ھستهۀتر را برای خنثی کردن تھديد بالقو تر و محتاطانه  ترتيباتی پايدار

، تنھا اثری موقت به امريکا محدود ۀ نويسد بھترين برآوردھا حاکی از آن است که حمل برژينسکی، بر اين اساس می

موجب افزايش تلفات غيرنظامی شده و ريسک انتشار مواد حمالت پياپی کارآمد خواھند بود، اما . ھمراه خواھد داشت

 ايرانی نيز به سمت نفرت پايدار از اياالت متحده سوق پيدا ئیعالوه بر اين، ملی گرا.  يابد راديواکتيو نيز افزايش می

  . خواھد کرد

 در امريکائیرای نيروھای  تواند زندگی را ب  چريکی، میۀ گيری خود و با فعال کردن جبھ در مقابل، ايران با انتقام

 خود، کل منطقه را ۀ بزند که به نوبئیھا  تواند در عراق دست به فعاليت  ايران، ھم چنين می. غرب افغانستان مشکل کند

  .  اردن انتقال خواھد يافتا و از طريق سوريه، به لبنان و حتثير قرار دادهأتحت ت

ھای بيمه   ھرمز را باز نگه دارد، افزايش ھزينه ۀخواھد توانست تنگ اياالت متحده ئیدر اين ميان، ھرچند نيروی دريا

ول اين امر قلمداد ؤيا خواھد داشت و اياالت متحده مسثيری منفی بر اقتصادھای اروپا و آسأ ھای نفتی، ت برای محموله

  .خواھد شد

ا حمايت ھفت کشور را در  توانست تنھامريکا که ئی جا- با توجه به حضور ضعيف اياالت متحده در سازمان ملل 

 بدون مجوز اياالت متحده به ۀت پيش بينی کرد که حملأتوان به جر  می –مخالفت با عضويت فلسطين به دست آورد 

 را امريکا جھانی را به دنبال خواھد داشت؛ افزون بر اين، در صورتی که مجمع عمومی اقدام ۀايران، خشم گسترد

 المللی برای اين کشور است که ھم اکنون نيز در آشوب طوالنی مدت منطقه   بينۀسابق   آن انزوای بیۀمحکوم کند، نتيج

  . درگير است

 اياالت متحده که از اقدام نظامی عليه ايران ئیی و اروپائ  نيز بايد توجه داشته باشد، دوستان خاورميانه امريکا ۀکنگر

ن خودشان در يک درگيری جديد در خاورميانه، سکوت  آمادگی خود به ريخته شدن خوۀ کنند، بيش تر دربار دفاع می

  . کنند می

س جمھور روسيه ئي مالحظه، والديمير پوتين، ر  اين که نخستين نفع برنده از اين جنگ بیامريکاتر برای  از ھمه بد

ھرگونه که می خواه به اروپا بفروشد و در عين حال، با فراغ بال، ھد توانست نفت خود را به بھای دلخواھد بود که خوا

  . خواھد با گرجستان و جمھوری آذربايجان رفتار کند

گيرد که دست نيافتن به توافقی رضايت بخش با ايران، نبايد توجيه   اين مالحظات، برژينسکی نتيجه می ۀبا توجه به ھم

 ۀ بايد ضمن اداممريکاادر اين زمينه، .  تنھا به ايران محدود نخواھد مانددست زدن به جنگی قرار بگيرد که احتماالً 

ی اتحاد شوروی و ئ   ھستهئیای رفتار کند که پيشتر در قبال توانا  ھمان گونه    ھای کنونی، با ايران به مسير سياست
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 و نه امريکا بايد از دست زدن به جنگی که نه مورد حمايت مردم امريکابه اين ترتيب، .  شمالی رفتار کردۀسپس کر

  .ناب کندحتی اسرائيلی ھاست، اجت

  

  نتيجه گيری

 ايران را فراگرفته شايد سران و مقامات حکومت ۀدر شرايطی، که بحران ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی تمام جامع

 بين المللی ی، برای کاستن فشارھا»شيطان بزرگ« و سازش با امريکاۀ  حاکمھيأتاسالمی بر اين باورند که مذاکره با 

  .ثر واقع شودؤو بحران ھايش م

، چه شايعه و چه واقعی باشد اما آن چه که مھم است حکومت اسالمی در امريکامذاکرات حکومت اسالمی ايران و 

ه انزوای بين المللی به سر می برد و در داخل کشور نيز با بحران ھای اقتصادی و مخالفت افکار عمومی قوی روب

 داخلی و بين المللی، دست کم اين خاصيت را دارد که از اين رو، حتی کشاندن چنين شايعه ای به رسانه ھای. روست

  . يک نوع سنجش افکار عمومی و زمينه سازی برای مذاکره به شمار می آيد

 چندانی در وضعيت مردم ايران به بار نخواھد آورد به ريچه اين مذاکرات آن ھا به نتيجه برسد و چه به نتيجه نرسد تغ

از اين رو، .  ايران اضافه نخواھد کردۀخالی کارگران و محرومان جامع بی رونق و ۀخصوص لقمه نانی به سفر

 کنند و اسير ء مستقل و متحد و پيگير خود عليه کليت حکومت اسالمی، اتکاۀ ايران، بايد به مبارزۀکارگران و مردم آزاد

  .تبليغات و توھم پراکنی ھای رسانه ھای داخلی و بين المللی نگردند

اين حکومت در بيش از سه دھه حاکميت خود، با تمام . د، حقوق مردم استيآ می به حساب نمی آن چه در حکومت اسال

دھه ھاست که اکثريت مردم ايران، به ويژه . قدرت و امكاناتش به مردم ضربه زده و ھنوز ھم در حال ضربه زدن است

ت، برای مردم ين وضعيا. نرم می کنند، دست و پنجه ...مزدبگيران با انواع مشكالت ھم چون فقر، بی کاری، گرانی و

 نزديک شاھد اعتصابات کارگری ۀ ما در آيندۀبنابراين، جامع. تواند بيش از اين دوام داشته باشد ست و نمی يقابل تحمل ن

  .و اعتراضات عمومی در سراسر کشور خواھد بود

 

 

 


