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 ايران و اياالت متحده به کدام تفاھم دست يافته اند ؟
 که در لندن، پاريس، ميالن، لوس آنجلس،  روزنامه نگار برزيلی. ١٩٥٤متولد : مختصری دربارۀ پپ اسکوبار 

 می نويسد و Asia Times Onlineاو در آسيا تايمز آنالين . واشنگتن، بانکوک و ھونگ کونگ زندگی کرده است

  :او برای سايت ھای ديگری نيز کار می کند .  فعاليت دارد  Russia Todayبه عنوان تحليل گر در راشيا تودی 

 com de.le site TomDispatch Tom Engelhardt ,eraAl Jaze et The Real News  

 به شکل دائمی پی گيری ١٩٩٠موضوع مرکزی او آسيای مرکزی و خاورميانه بوده و رويدادھای ايران را از سال 

  .کرده است

  

    

 ٢٤ی، که بی ھيچ ترديدی ئلۀ ھسته أتوافق روی مس: ع مھم جريان دارد رامون سه موضو در تھران پيمذاکراتتمام 

  .مبر به نتيجه خواھد رسيد، بازگشت ايران به بازارھای انرژی غرب و مبارزه عليه امارات اسالمی در عراق و شامنو

انديشمندان آزاد يک ھفتۀ ھيجان گردھمآئی انجمن بين المللی ، Nouvel Horizon  نوول اوريزونمن به عنوان مھمان 

اين سفر به من اجازه داد به نتيجه گيری ھای زير ). ١(انگيز را در تھران گذراندم و به تازگی از اين سفر بازآمده ام

  :دست يابم 
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  :تھران جريان داشت به سه مضمون اصلی اختصاص داشت در  مھمی را که مذاکراتدر اين دوران مھم تاريخی، تمام 

  .٢٠١٤مبر  نو٢٤ی در روز ئروی موضوع ھسته  ١+٥ن واقعی برای دست يابی به توافق با کشورھای امکا.١

  .و امکان تازه برای فروش گاز طبيعی ايران به اتحاديۀ اروپا) تحريم ھا(حذف مجازات ھا .٢

  .مبارزه عليه امارات اسالمی در عراق و شام.٣

در تھران . ی مطرح باشد در جنگ اطالعاتی وسيعی غرق می شودئه ی تواند در رابطه با موضوع ھستتمام آنچه که م

.  بگذرانم و در گردھمآئی ھا نيز با او ھمراه بودمگرت پورترخيلی خوشوقت بودم که مدت زيادی را با دوست قديمی ام 

 قابل مالحظه ای ی ايران نوشته است که از اعتبارئ نويسندۀ کتابی در ھمين زمينۀ ھسته گرت پورترناگفته نگذارم که 

  ).٢(برخوردار می باشد

بنگاه خبری گزاری فارس نيز با دقت تمام دو ماه برای ترجمۀ کتاب او وقت صرف نمود و در يک گردھمآئی ساده در 

 در کتابش به شکل انکار ناپذيری به ويژه نشان می دھد که چگونه گرت پورتر. دفتر اصلی خودش آن را معرفی کرد

ی در اختيار دارد ئ خواست ايران را به عنوان کشوری که موشک ھائی باليستيک با کالھک ھسته ای که می» توطئه«

معرفی کند، کامالً ساخته و پرداختۀ گروه تروريستی مجاھدين خلق بوده و متعاقباً توسط موساد به ) البته به دروغ(

  .ی گزارش شده استئآژانس بين المللی انرژی ھسته 

 در تھران به عمل آمده بود خيلی تحت تأثير قرار گرفتم، خالف گرت پورتريزی که از کار تجسسی از استقبال تحسين آم

  .اپوزيسيون ھای ايرانی که در رابطه با انتشار کتاب او در اياالت متحده پشت ديوار ضخيمی از سکوت موضع گرفتند

ات ايرانی، برخی نکات ابھام آميز و  که مروری بود روی يک سری مصاحبه ھای تازه با مقامگرت پورتر با صحبت

به ھيچ عنوان فکر نمی « : ھمان گونه که برای من توضيح داد . ی مطرح می کندئھسته مذاکرات ناگفته را در مورد 

کاھش راديکال تعداد سانتريفوژھا نيز برای «، و »کنم که ايران به کاھش ذخيرۀ اورانيوم خود به صفر رضايت دھد

  ». ی کنند ضروری نيستھدفی که پی گيری م

. »به يک انبار ذخيره نيازمند است« علی اکبر صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی ايران اظھار داشت که کشورش 

حل ممکن، تحويل اين ذخيره به روسيه است، يعنی راه حلی که ايرانی ھا با آن مخالف نيستند و روسيه ھای يکی از راه 

  . پيشنھاد کرده بودنيز چند سال پيش ھمين راه حل را

از ھم اکنون در چمدان است، به تعبير » توافق % ٩٠«وقتی وزير امور خارجۀ روسيه سرگئی الوروف می گويد که 

 و مقامات ايرانی اين برآورد را بايد به اين معنا درک کنيم که ھنوز يک تصميم قطعی دربارۀ مسائل حساس گرت پورتر

باقی مانده ) تحريم ھا(ۀ زمانی دوران توافق و روند تدريجی حذف مجازات ھا مانند سطح غنی سازی اورانيوم، باز

  .مبر ما ھنوز خيلی از يک توافق کامل دور خواھيم بود نو٢٤در : طور خالصه ه ب. است

  

  برای روحانی حراجی در کار نيست

 جلسۀردھمآئی اخير در شايعه شده بود که رئيس جمھور روحانی طی گ. تھران اتاق ارتعاشات جنگ اطالعاتی است

عمومی سازمان ملل متحد به شکل مخفيانه با واشنگتن و بروکسل به توافق رسيده و در نيويورک به نفع غربی ھا 

  .حراجی راه انداخته است

تمام موضوع پيرامون اين امکان می گردد که ايران پس از حذف مجازات ھائی که روی . اين شايعات البته پوچ است

 می کند به اتحاديۀ اروپا به حجم خيلی زيادی گاز طبيعی بفروشد، و به اين ترتيب از وابستگی اتحاديۀ دوشش سنگينی

. ، با کاستن سھم چين از گاز ايران که دومين صادر کننده به چين است)شرکت نفت و گاز روسيه(اروپا به گازپروم 

  !شايعه 
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موضوع ملودراماتيک . اتريش ھانس فيشر در نيويورک استآنچه واقعاً روی داده، مالقات روحانی با رئيس جمھور 

رو می باشد، اين لولۀ انتقال گاز ه طرح نوباکو با مشکالت دائمی روب. بين آنھا مطرح شد» لولۀ انتقال گاز«نوباکو ) ٣(

ترکيه و سپس بلغارستان، رومانی و به مقصد اتحاديۀ اروپا از ديدگاه بازرگانی مگر با گاز ايران که از آذربايجان و 

  .اتريش پخش اين گاز را در اتحاديۀ اروپا به عھده خواھد داشت. مجارستان عبور خواھد کرد

مضافاً بر اين که رھبران ايرانی انعطاف ناپذيری . روحانی مجبور بود که رفع ابھام کند. ولی برای فردا نخواھد بود

اين توضيحات را برای شايعۀ . يچ عنوان اموالش را در اروپا حراج نخواھد کردتھران به ھ. خاصی از خود نشان دادند

ايران به .  ھای آيت هللا خامنه ای را به اين سادگی نمی شود پايمال کردستراتيژی. روحانی ضروری دانستم» خيانت«

  .د کردی خود به ازای وعده و وعيد ھای مبھم قطع نظر نخواھئھيچ عنوان از توانمندی ھای ھسته 

  

  ۀ دريای مازندراندآين

کس در تھران در مورد  ھيچ.  انرژیمسألۀپشت تمام بحث و جدلی که پيرامون داعش جريان دارد، چه می بينيم ؟ 

اسد « يعنی جنگی که به شعار . خود راه نمی دھده جنگی که دولت اوباما از طريق درب پشتی به راه انداخته توھمی ب

ل ذخائر گاز طبيعی وموضوع اصلی کنتر). قرمزی که اوباما سه سال پيش مشخص کردخط (شروع شد » بايد برود

ادامۀ يک قطعۀ ملودراماتيک ديگر لولۀ انتقال گازی است که از ايران و عراق و سوريه . دست نخوردۀ سوريه است

و لولۀ ) فارس(ری خليج و با لولۀ انتقال گاز شورای ھمکا) و اياالت متحده به شدت با آن مخالف است(عبور می کند 

  .گاز قطر رقابت می کند

داعش راه لولۀ انتقال گاز در عراق و سوريه را بسته است و بازی اياالت متحده را ادامه می دھد، اين موضوعی است 

که به ما توضيح می دھد که چرا بمباران ھای بی اثر در گسترۀ بيابان ھا صورت می گيرد، در حالی که داعش در حال 

  .مه سازی مناطق مرزی سوريه و ترکيه استضمي

مقامات ايرانی ھنوز گربه را از . لولۀ انتقال گاز در سوريه نيز می تواند روی پروندۀ گاز ايران تأثيراتی داشته باشد

به عنوان مثال تھران در نظر دارد که در مورد برنامۀ توليد : داخل ساک بيرون نياورده اند، ولی شايعات ادامه دارد 

ی غير نظامی تخفيف ھائی به واشنگتن بدھد در صورتی که صادرات گاز ايران به اتحاديه اروپا در ئانرژی ھسته 

  .اين شايعات تماماً برای ضربه زدن به گاز پروم مطرح می شود. انحصار تھران باشد

ء می کند، به ھدف تسريع نظر رسد، ھويجی است که دولت اوباما اھداه اين پيشنھاد ھر اندازه مو از ماست کشيدن ب

  .يا دست کم مجازات ھای مرتبط به اتحاديۀ اروپا) از ديدگاه نظری(حذف مجازات ھا 

ھنوز ھيچ نشانی از اين . مبر به مسکو و پکن نيازمند است نو٢٤ی ايران در ئبا اين وجود واشنگتن برای توافقات ھسته 

 بازرگانی با غرب از دات وراخاطر مه وشی کند و تنھا بامر ديده نمی شود که تھران از وزنۀ سياسی خود چشم پ

  . و ھيچ موردی وجود ندارد که مسکو اجازه دھد که از تھران پشت پا بخورد استقالل انرژی خود قطع نظر کند

رئيس جمھور ايران روحانی با رئيس جمھور روسيه پوتين . يت قرار دارد ھمکاری متقابل استودر واقع، آنچه در اول

ھارمين گرد ھمآئی رؤسای کشورھای ھمسايۀ دريای مازندران، ھدف حرص و طمع فزايندۀ اياالت متحده برای در چ

در آستراخان، ). عالوه بر روسيه و ايران، کشورھای آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان(انرژی، مالقات داشت 

  . در راستای اھداف صلح آميز تبديل شودروحانی تأکيد داشت که دريای مازندران بايد به نماد ھمکاری و توسعه

. با اين وجود منافع عظيمی در بين ھست. ديگر اقدامی نخواھند کرد برای خشنودی واشنگتن، تھران و مسکو عليه يک

  .ر کندييروی ھفته ھای آينده حساب کنيد، و انتظار داشته باشيد که تمام محاسباتتان به شکل ناگھانی تغ
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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