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 ٢٠١٥ مارچ ٢٢
  

 ايران ۀجبھ در اوباما عنقريب شکست
 

  :اعتذار

 ام، اراده از خارج مشکالت يکسری اثر در اخير ماھھای کاريھای کم اطرخه ب ھمرزمان و ھمراھان ۀھم از پوش با

 ساله، ھمه سنت به پايبندی دادن نشان منظوره ب يافته فرصت زندگيم، دشوارً شديدا ھای دوره از يکی در کردم سعی

 تمامی به را روزنو عيد نموده، محسوب عيدانه عنوانه ب را »ايران ۀجبھ در اوباما عنقريب شکست« ۀمقال برگردان

 افغانستان، در ھمراھانم و ھمرزمان ھمه به بردگی، و استثمار بند و قيد از کار انسان نجات راه مبارزان و آزادگان

 را ای خجسته بھار گفته، تھنيت و تبريک دارند، برمی گام اجتماعی عدالت طريق در که جھان نقاط ساير در و ايران

 .کنم می آرزو برايشان

 !باد خجسته بھارتان پيروز، نوروزتان دوستان و مرزمانھ ،ءرفقا

 شيری .م .ا

******** 

 ٢۴ تا بايد توافق نھائی اصول شده، موکول چمار ٢٠ -١۵ تاريح به ايران ای ھسته ۀبرنام پيرامون مذاکرات بعدی دور

 وزيران مارچ ٧ جلسۀ ۀيجنت . است زياد ھنوز ايران با توافق حصول برای ترديد ھای زمينه اما گردد، مشخص چمار

 اين گرفت، قرار مذاکره مورد ايران یئ ھسته ۀبرنام آن طی که نيز پاريس در انگليس و المان فرانسه، امريکا، ۀخارج

 .کند می تقويت  را شبه

 دستيابی احتمال امريکائی طرح که سازد، متقاعد بدان را غربی اروپای کشورھای کرد سعیجلسه   اين در کری جان

 که طوریه ب انگليس، اما و است مشکوک المان نيست، باور اين بر فرانسه  .داند می منتفی را یئ ھسته سالح به اناير

 فريدريک .»است نداده دقيق ۀنتيج ھنوز مذاکرات« که است اعتقاد اين بر نمود، اشاره خارجه وزير ،ھاموند فليپ

 کرد اميدواری اظھار فقط و کرد خودداری نظر اظھار از خارجی سياست امور در اروپا ۀاتحادي عالیۀ نمايند ،موگرينی

 جلوگيری نظامی مقاصد برای یئ ھسته انرژی از ايران ۀاستفاد احتمال از که برسند توافقی به« مذاکره طرفين که

 موضعی در است آماده ًظاھرا اکنون، پذيرفته، را ايران بائی  ھسته مذاکرات در امريکا رھبری نقش که اروپا .»نمايد

 .آيد برنمی نقش اين ۀعھد از امريکا که بگيرد قرار

 ،رماي اشتاين والتر فرانک .نيست ممکن مذاکرات انداختن تعويق به که دارند توافق زمينه اين در فقط امريکا و اروپا

 ادامه وجه ھيچه ب ايران مورد در مذاکرات سناريوی که شود، روشن بايستی« :داشت اظھار المان ۀارجخ امور وزير
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 مرکل آنگال اين، بر عالوه .نيست سفيد کاخ پيشنھادی توافق از حمايت یامعنه ب آشکارا اظھارات، اين .»يافت نخواھد

 .»است ميان در اسرائيل امنيت از سخن رسد می نظره ب« که نمايد می تأکيد صدراعظم

 است آماده اوباما دولت او ۀعقيده ب که ای يکطرفه امتياز از را فرانسه نارضايتی فرانسه جمھور رئيس ،اوالند فرانسوا

 در موافقند امريکائيھا که را اورانيوم سازی غنی برای سانتريفوژھا تعداد .دارد می بيان صراحته ب بدھد، تھران به

 ۀادام برای ايران حق با پاريس .»کند می تصور قبول قابل غير« اوالند شود، معين ايران برای توافقات چھارچوب

 از فرانسه باشد، چنين مذاکره شرط که صورتی در« :دھد می ھشدار اوالند .است مخالف نيز یئ ھسته برنامه ۀتوسع

 .»کرد خواھد امتناع ايران با توافقنامه امضای

 المللی بين ھای واسطه شش گروه در غربی متحدان بين .است خطرناک ساله ده طوالنی مذاکرات بست بن از خروج

 گوھا و گفت برای را اشتباھی تاکتيک که مقصرند ايرانی کنندگان مذاکرهی بخش لهأمس اين در .ندارد جودو توافق نيز

 کافی را امريکائيھا با مذاکره فقط که گرفتند، تصميم روحانی جمھور رئيس اطرافيان چرا که نيست واضح .اند برگزيده

 ۀجامع طرف از نمايندگیه ب» شش گروه« کشورھای ميان در خاصی مواضع مذاکرات روند منطق طبق .نمايند تلقی

 تصميمات و متحد ملل سازمان امنيت شورایۀ قطعنام مفاد اجرای سر بر سخن زيرا .باشد داشته وجود تواند نمی جھانی

 تفاوت وجود، اين با .يابد تسری ھمه برای مساوی طوره ب بايد که است ايران طرف از اتمی انرژی المللی بين آژانس

 که داشت اظھار ٢٠١٣ سال مبرنو مذاکرات جريان در فرانسه ۀخارج وزير ،فابيوس لوران .دارد وجود تفاسير در

 است تر نزديک اسرائيل موضع به که دارد را خود خاص موضع ھم ھنوز پاريس .»کند نمی پيروی ازدحام از فرانسه«

 .اوباما دولت پيشنھادی موضع به تا

 رئيس ميان از کنگره انتخاب که لهأمس اين .دارد نظر آويو تل سویه ب ھمواره ايران بحث با رابطه در واشنگتن در

 مناسبات .بود واضح ھم امريکا به نتانياھو سفر تا باشد، می اوباما زيان به اسرائيل به وفاداری و خود کشور جمھور

 مقابله برای است آماده اروپا رسد می نظره ب حاضر، حال در  .فراروئيد علنی انزجار به نتانياھو و اوباما ميان کشدار

 می ثابت را مدعا اين پاريس در مارچ ٧ ديدار در امريکا به نسبت اعتراض حداقل، .نمايد حمايت نتانياھو از اوباما با

 .کند

 می دسترس از دور ايران مشکل سياسی حل راه طوالنی جوی و جست پايان که کنند می درک را آن امريکا خود در

 اساسی قانون حتی حاضرند قانونگزاران رسد می نظره ب و شده تشديد جمھور رئيس و کنگره روياروئی زيرا .باشد

 .بزنند دور نيز را امريکا

 حق از را اوباما و است ايران اسالمی جمھوری با توافق گونه ھر مخالف اسرائيل دولت رئيس مثل ھم امريکا ۀکنگر

 قانونی طرح پيشنويس بررسی ۀزمين در کنگره در نتانياھو سخنرانی .است کرده محروم دولت خارجی سياست ينيتع

 بينی پيش حزبی دو قانونگزاری نھاد اين .بود الزم بروریف ماه آخر در ايران با یئ ھسته توافق خصوص در شده تدوين

 اوباما، جایه ب آن از پس .نمايد تقديم روز پنج عرض در را ايران با توافقنامه متن امريکا جمھور رئيس که کند می

 عدم ھدف به ايران با توافق آيا« که اساس اين بر امريکا سوی از توافقنامه اجرای بودن مناسب خصوص در کنگره

 را امريکا ملی امنيت نظامی، ۀعرص در ايران ی ئھسته فعاليت که اين و داد خواھد جواب یئ ھسته تسليحات گسترش

 .»فتگر خواھد تصميم نخواھدکرد، تھديد

 جمھور رئيس توسط تحريمھا لغو برای قانونی مھلت يک تھران با توافق بررسی و مطالعه ھنگام دارد قصد کنگره

 اقدامات تمام دارند نظر در آنھا و دارد نياز زمان روز ۶٠ از بيش به کار اين که دارند، عقيده سناتورھا .نمايد ينيتع

 چنين در که شود، می تأکيد ويژهه ب .سازند خنثی مدت اين در درست شود، می مربوط ايران با توافق به که را سفيد کاخ

 برای سناتورھا که است اين از عبارت قانونی ۀاليح مضمون .کرد خواھد رد کنگره را جمھور رئيس وتوی حالتی
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 جنجال زرگترينب به اوباما و کنگره بين اعتماد بحران دارد احتمال .شوند می آماده امريکا جمھور رئيس کردن خوار

 خواھد حساب سفيد کاخ برای جزئی رنجش يک عنوانه ب آن با مقايسه در نتانياھو رفتار که شود، تبديل اساسی قانون

 در که کنند نمی تصور اوباما سود به را روياروئی اين عواقب معلوم، قرار از امريکا، غربی اروپای متحدان اما  .شد

 و تاريخی موقعيت از استفاده« که دارد، می اظھارً علنا او صورت، ھر در .شود می آماده نشينی عقب برای حال عين

ء استعفا ما نشود، حاصل توافق اگر« که اين بيان با سفيد کاخ رئيس .نيست ھم پذير امکان ً،احتماال ،»توافق به رسيدن

 .شد خواھد مواجه استقبال با قطف اوباما استعفای صورت، اين در .نمايد ترک ھم را صحنه است حاضر حتی ،»دھيم می

 را خود یئ ھسته ۀبرنام و نموده رعايت مدت اين تمام در را توفق شرايط ايران که است، اين از عبارت خوش خبر«

 .»دھيم نمی دست از را چيزی ما مذاکرات اين در ترتيب، بدين .است نبرده پيش

 خارجی سياست ۀادار رئيس ظريف، جواد محمد .ھستند بينخوش مذاکرات آميز موفقيت پايان به تھران در حال، اين با

 تھران بين ايران یئ ھسته ۀبرنام خصوص در نھائی ۀتوافقنام امضای احتمال« :داشت اظھار پاريس ديدار ھنگام ايران

 که اين آيا و نيست معلوم ظريف ارزيابی اين مبنای .»است درصد ۵٠ از بيش شش گروه المللی بين ھای واسطه و

 موقت توقف ايران ۀخارج وزير کرد؟ خواھد موافقت طوالنی مدته ب خود یئ ھسته ۀبرنام تمام توقف با تھران ً،المث

 یئ ھسته ۀزمين در محدوديت طوالنیۀ دور اين برای تھران موافقت ھنوز اما کرد، عالما را کشورش یئ ھسته مطالعات

 آنھا .رسد می نظره ب بعيد ھم اسرائيل و امريکا ۀکنگر فطر از شرط اين قبول چه اگر .نداد قرار تأئيد مورد را

 ھستند ايران یئ ھسته زيرساختھای کامل برچيدن خواستار
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