
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۵ جنوری ١٧
  

  كايمرا ارتش نظام ادهيپ اسالمى جمھورى

 
  

 روابط ۀدوبار برقراری برای ”فرصت آخرين“ شايد ٢٠١۵ سال که ردک بينیپيش کانادائی ۀانديشکد يک اشراف،

 .باشد متحدهاياالت و ايران ميان

 سال در ايران و امريکا روابط بينیپيش به گزارشی در کانادا »مانيتور ژئوپليتيکال« انديشکده اشراف، گزارش به

 اھالیِ  بين در بينیپيش ترينساده شايد آتی، سال برای ممکن ھایبينیپيش تمامی يانم از :نوشت و پرداخت ٢٠١۵

 در که باشد، متحدهاياالت و ايران ميان روابط ۀدوبار برقراری برای ”فرصت آخرين“ شايد ٢٠١۵ :باشد اين فن

 نخست، .دارد وجود ضوعمو اين برای دليل دو .رودمی پيش بھبود سویبه محتاطانه طرف دو سوی از حاضر حال

 کشور دو اين ھایدولت سطوح باالترين در و  بوده شخصی ھمواره بيشتر ھمکاری برای دھندهجھت نيروی

 ھایمخالفت با روحانی جمھوررئيس ھم و اوباما، جمھوررئيس ھم که گفت توانمی .گرددمی گيریتصميم

 .مواجھند ]روابط برقراری برای[ نھايشادولت درون در متعصبانه، نگوئيم اگر وسخت،سفت

 

ً صرف را آن ۀترجم گزارش، اين در شده مطرح ادعاھای و محتوا ئيدأت بدون اشراف ستراتيژيک رصد مرکز  جھت ا

 و کندمی تشرمن غربی ھایانديشکده ھایديدگاه و رويکردھا از کشور سياسی ۀعرص گيرانتصميم و نخبگان اطالع

 .باشدنمی اشراف تأئيد مورد ھرگز ھاگزارش اين القائات و ادعاھا ھا،ديدگاه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ■ ايران و امريکا ميان نو روابط برای اوباما و روحانی ۀبرنام ■

 گذارد،می کنار را بود نھاده اشخارجی سياست دوش بر را سنگينی بار که خود پيش ھایسال نرم سياست اوباما

 را راھی تا دارد وجود خواھانجمھوری لِ وکنتر تحت ۀکنگر برای امکان اين ھنوز ھم صورت اين در حتی ولی

 سال در متحدهاياالت جمھوریرياست انتخابات داشتن نظر در با .کنند پيدا مذاکرات روند کردنخارج ريل از برای

ً  تواندمی خواھانجمھوری پيروزیِ  ،٢٠١۶  در و .ببندد را ]روابط برقراری برای[ متحدهاياالت ھایراه تمام تقريبا

 برای ھنوز که(متحدهاياالت با ترنزديک روابط فکر از مذھبی حاکم دستگاه که گفت توانمی نيز ايران مورد

 و گفت آيا که است مطرح نشدهدادهپاسخ پرسشِ  اين ھنوز که آنجا تا است؛ بيزار )است ”بزرگ شيطان“ بسياری

 تا ايران، و متحدهاياالت ميان ”نو روابط“ که،اين خالصه نه؟ يا است پيگيری حال در نيتسنح با فعلی گوھای

 اين به بخشيدن تحقق برای ھاآن فرصت آخرين ٢٠١۵ و .است بوده اوباما و روحانی شخصی ۀبرنام زيادی حدود

  .است فرصت

 

 ■ مشترک؟ دشمن با مقابله برای اتحاد متحده،اياالت و ايران ■

 ايدئولوژی .گرددمی تروخيم روز به روز که است خاورميانه در پايداری و ثبات ميان، اين در کليدی عامل ميندو

 و جمعی کشتار به نزديک توانمی را آن حتی که – دشمنی نوع يک ۀکنندترغيب ]داعش[ اسالمی دولت ۀخصمان

 بايد جھان ۀعشي جمعيت نمادينِ  پشتيبان عنوانبه ايران .است منطقهۀ شيع و سنّی جمعيت ميان – دانست کشینسل

 من، دشمن دشمنِ “ :دارد کاربرد اينجا در قديمی اندرز اين و .بگيرد جدی بسيار را داعش خطرات و تھديدات

 و ،]داعش دست به[ منطقه سقوط ،داعش عليه نبرد مانند مسائلی در ايران و متحدهاياالت ”.است من دوست

 است ايران انقالب از پس بار نخستين اين .اندشده تبديل يکديگر طبيعی پيمانانھم به کليدی ۀمنطق اين در ومرجھرج

 ممکن حتی که است رسا آنچنان صدايش که است گشته پديدار ]کشور دو ميان[ دوجانبه ھمکاری برای دليلی که

  .کند خفه را کشور دو ھر در عقيدتی صداھای است

 

 ■ جامع توافق يک به دستيابی برای مناقشه مورد موارد ■

 ٢٠١۴ نومبر بار آخرين که است، گرديده تمديد بار دو تاکنون و يافته، پايان یئھسته توافق يک به دستيابی مدت

 ، جنوریام ١۵ از پيش) مذاکرات( پيشرفت از ھائینشانه و است ٢٠١۵جون ٣٠ فعلی االجلضرب .است بوده

 سر از را گوھا و گفت بريتانيا و لمانا فرانسه، چين، روسيه، متحده،اياالت از کنندگانی مذاکره که زمانی يعنی

 سازیغنی ظرفيت :گيرندمی بر در را موارد اين شوند حل ديبامی ھنوز که اصلی مسائل .شودمی ديده گيرند،می

 ؛)است موافق درصد ٢٠ با ايران و ھستند، درصدی ۵٠ کاھش دنبال به کنندهمذاکره طرف شش( ايران بلندمدت

 و است؛ ھوائی حمالت دسترسی از خارج که فردو، و نطنز در زيرزمينی سازیغنی تسھيالت آتی وضعيت

ً  که اراک در سنگينآب رآکتور آتی وضعيت  و ھمکاری افزايش که کندمی تأکيد واشنگتن  .است گرديده تکميل تقريبا

 پذيرامکان ايران یئھستهۀ برنام مورد در جامع توافق يک به دستيابی بدون] کشورھا ديگر با[ايران ”روابط ترميم“

  .بود نخواھد

 

 ■امريکا و ايران روابط بھبود اصلی بازنده عربستان ■

 دورنما -
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 بوده پيشين ھایدھه در موجود دورنمای از بھتر ايران و متحدهاياالت ميان روابط ازسرگيری دورنمای که حالی در

 داليل جمله از .است وتارتيره ھنوز رفتهھمروی کشور دو اين ميان روابط که کرد اشاره نکته اين به بايد است،

 ازسرگيری[ مخالف کشور دو ھر در که قدرتمندی ھایجبھه :برد نام را ھااين توانمی ]کشور دو روابط تيرگی[

 باقی خوردهقسم دشمنان تھران و واشنگتن که ھستند اين متعھد که خارجی مشخص بازيگران و ،]ھستند روابط

 يابد، بھبود ]متحدهاياالت و ايران ميان[روابط اگر که است کشورھائی از يکی نمونه برای سعودی عربستان .بمانند

 اين تا داد خواھد انجام برآيد دستش از ھرچه سعودی عربستان دولت و داد، خواھد دست از را بسياری چيزھای

 با يا ،اسالمی دولت عليه نبرد در شدنی حلیراه عنوانبه خود انداختن جلو با چه حاال ندھد، روی روابط سازیِ عادی

  .دنيا در نفتی کارتل قدرتمندترين در متحدهاياالت تأثيرگذاری سروصدایبی پذيرفتن

 

 ■ دارد اھميت بسيار یئھسته مذاکرات حل در مانز ■

 سمت به حرکتی زودتر ھرچه تا خواست ايران از نخست، .داشت نظر در را کليدی ألۀمس دو بايد رو پيشِ  سال در

 به )]اورانيوم مانند[( پذيرشکاف مواد فرستادن با تھران که باشد درست اخير شايعات اگر که – دھد انجام توافق

 آگاه لهأمس اين از شکبدون ايرانی کنندگانمذاکره .است شده حل خود به خود لهأمس اين است، نموده موافقت روسيه

 برای اميدی اگر .شودمی تربدگمان مسائل حل به نسبت اوباما جمھوررئيس گذرد،می که یروز ھر که ھستند

 رد بعدی االجلضرب بنابراين .است اھميت دارای بسيار ميان اين در زمان باشد، داشته وجود توافق يک به دستيابی

 .دانست مھلت آخرين توانمی فراوان بسيار احتمال به را ]٢٠١۵[ جون

 ميان روابط برقراری عدم يا برقراری روی بر مستقيم تأثيری داعش عليه جنگ در دادهرخ رويدادھای دوم،

 و دور پيمانھم ،داعش عليه جنگش در و ايستاده خود مواضع سر بر ھمچنان واشنگتن .دارد ايران و متحدهاياالت

 در ”است من دوست من، دشمن دشمن“ مثل گويا( است داده قرار حمله مورد نيز را اسد بشار يعنی ايران، دراز

 متحدهاياالت گردند، پيروز داخلی جنگ در آينده سال در سوريه دولت نيروھای اگر ولی .)ندارد صحت موارد تمام

ً  را اسد بشار وجود ]شده که ھم[ نظریتنگ با کهاين جز باشد نداشته ایچاره است ممکن  از پيش مانند تقريبا

  .بپذيرد عربی بيداری درگرفتن

 

 ■است خطرناک شرايط اين به بخشيدنثبات به قادر ايران ■

 ميان از به منجر که چرا است، خالص سود ۀمنزل به ايران و متحدهاياالت ميان روابط برای سوريه بحران ۀنتيج

 ترتيب، ھمين به .برود يا بماند بايد اسد بشار آيا که پرسش اين :دگردمی کشور دو ميان اصلی مناقشات از يکی رفتن

 حمالت ائتالف و عراق دولت نيروھای ترکيب و يابد، گسترش عراق و سوريه مرز امتداد در ومرجھرج اگر

 به نايرا ھرچند و شود؛ عمل وارد خوشايند شريک يک عنوانبه تواندمی ايران باشد، تأثيربی متحدهاياالت ھوائی

 شرايط اين به بخشيدنثبات به قادر که باشد کشوری تواندمی ولی رود،نمی شمار به آلايده شريکی وجه ھيچ

 پرخرج کشور آن برای بسيار که متحدهاياالت ارتشۀ گرايانآرمان و بلندمدت استقرار به کهاين بدون باشد، خطرناک

 .باشد نيازی ھست، نيز

 پايان

 

 


