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 ؟..... !نخواستن يا نتوانستن 

  

ابات بعدی خودش  و بالطبع آخرين سرفصل برای حکومت اسالمی ؛ که انتخامريکابا نزديکترشدن زمان انتخابات 

دراين ترديدی نيست که ھم غرب و ھم حکومت . شود  است ؛ کمی دست پاچگی ديپلماتيک ازسوی طرفين ديده می

 کمتری حل ۀ ديپلماتيک مشکالت خودشان را با ھزينحلھای  دلشان است تا ازطريق مذاکره و راه ۀاسالمی خواست

ال بعدی ؤنخواسته اند يا نتوانسته اند؟ و س.... توافقی نرسيده اند ال اين است که آنھا اگرتا به حال بهؤفقط س. کنند 

  خواھند و چقدر؟ چه می) حکومت اسالمی وغرب(دام ازطرفين شود که ھرک اين می

 بزرگ ۀ خاورميانۀوالن حکومت اسالمی ھنوز درک نکرده اند که خواست سياستھای نوين غرب درمجموعؤآيا مس

؛ با تمامی  موجود دوران جنگ سرد درخاورميانهۀده است که اين آخرين حلقچيست؟ آيا غرب ھنوز متوجه نش

  تفاوت دارد ؟ ) منفی(موارد ديگر کامال 

رفسنجانی که اين روزھا مشغول پختن آش شرکت درنمايش انتخابات بعدی حکومتی برای خودش است تا به حال 

مله ھمين چند ماه پيش بود که درمصاحبه ای از ج. نظامش کرده است" بودونبود"اشاراتی مختصرومھم به مشکل 

احمدی نژاد درنيويورک به آمادگی ! آورد  عدم دخالت ما درخاورميانه مشکلی برای حکومت پيش نمی: گفت

 نيويورک تايمز چند روز پيش خبر داده بود که ۀروزنام!  اشاره کردامريکا مستقيم با ۀحکومت اسالمی برای مذاکر

  .ی ايران با يکديگر توافق کرده اندئ ھسته ۀ پروندۀ مستقيم دربارۀران، نسبت به مذاکر و ايامريکادولت ھای 

ی ئامريکا لوموند چاپ پاريس نيز روز چھارم آبان به اين امر اشاره داشته است که ديپلمات ھای ايرانی و ۀروزنام

ديگر  خوانده می شود با يک" پلماسی موازید"  کشور سوئيس در چارچوب آن چه طی سال ھای اخير به ويژه در

سفرحسن طائب رئيس سازمان اطالعات سپاه ھمراه با واليتی مشاور خامنه ای درسياست . گفت وگو کرده اند

ی ئب يا سکوت چنين سفرھا و مالقاتھا اين زنجيره است و البته با تکذيۀ برای مذاکره ؛ آخرين حلقامريکاخارجی ؛ به 

  !ازسوی ھردو طرف 

 مخفی والبی گريھای مختلفی بين غرب و حکومت اسالمی درجريان بوده است؛ ۀبدون ترديد ازساليان پيش مذاکر

کنم که شخص رفسنجانی يا خامنه ای؛  من شخصا آرزو می. موضوع ذھنی من نيست ......ئيدأاينکه تکذيب شود يا ت

ئيد سياستھای أ قلبی من نه درتۀاين خواست. برسندمذاکره کنند و به توافق ھم ... شوندامريکاعلنی يا مخفی؛ راھی 
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ولی . شوند  حداقل مردم فشار کمتری متحمل می.  سرطانی اسالمی است ۀبلکه درذوب شدن اين غد....تخريبی غرب

  . ھنوز خوش بين نيستم 

و ....ئيل رفسنجانی که معتقد است عدم دخالت حکومت اسالمی درخاورميانه و به دنبالش به رسميت شناختن اسرا

شايد درفرم و تئوری ....آورد تضادی برای حکومت پيش نمی) صدوربحران( قطع شدن يک پای حکومت مجموعاً 

نشيند و  ثير چنين رويکردی مثل عملکرد زھری است که آرام آرام درخون میأدرست حدس زده باشد ؛ اما درعمل ت

داند وبه ھرصورت برايش  نجانی اين را ھم میشايد رفس. شود  درميان مدت به تغيير ماھييت پديده منجرمی

 کسانی درحکومت اسالمی ھستند که ھنوزازدرک خيلی ازتحوالت کالن جھانی اما قطعاً ! بھترازجنگ و انقالب باشد 

ی گفته می ئامريکادر محافل خصوصی و نيمه خصوصی : يک تحليلگرسياسی معتقد است ! و منطقه ای عاجزند

  . در دست رده ھای باالی سپاه به خصوص نيروی قدس اداره می شودامريکا رابطه با ۀشود که، حوز

! گذارند  جمعی نمیجلسۀقطعا اعضای نيروی قدس سپاه با ھزاران عضوبرای سياست خارجی و موارد کالن ؛ 

ن آيا ھمي.  سياست خارجی وتصميمات مھم ، تعداد نفرات تصميم گيرنده ازانگشتان يک دست ھم بيشترنيست ۀدرحوز

کنند   بزرگ را درک کرده اند يا فکرمیۀتعداد اندک و تصميم گيرنده ؛ سقف سياستھای نوين غرب درکادرخاورميان

  ھنوز خاله بازی ادامه دارد ؟ 

 ۀس آن دولت اياالت متحده تصميم خودشان را مبنی برزدن آخرين ميخ تابوت خاورميانأبه نظرمن غرب و درر

 و حکومت اسالمی درحياط خاورميانه امريکاموش و گربه بازی يا خاله بازی برای زمان .  گرفته اند سابق؛ جبراً 

 . ازمدتی پيش در وقت اضافه است 
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