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 Political سياسی

   
 par Thierry Meyssan - نوشتۀ تی يری ميسان

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١٥ اپريل ٠٧

 

 طرح واشنگتن برای ده سال آينده در خاورميانه
 آنچه را که شما دربارۀ توافقات اياالت متحده و ايران نمی دانيد

با دستيابی به .  می کندمذاکرهی با ايران ئ شکل مخفيانه برای آتش بس منطقه و سال پيش، اياالت متحده بهاز د 

 چند جانبه مذاکراتی و مجازات ھای اقتصادی در چھار چوب ئلۀ ھسته أو جانبه، اعالم کردند که برای مستوافق د

 ابھامات ،ان به عنوان ناظر ويژۀ رويدادھاتی يری ميس.  آغاز شده، راه حل پيدا کرده اند٢٠٠٣که از سال 

را برای ) فارس(ديپلماتيک را در اينجا آشکار ساخته و نشان می دھد که چگونه واشنگتن می خواھد شامات و خليج 

 .ده سال آينده سازماندھی کند

 ٢٠١٥ اپريل ٦ /) سوريه(دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر

 

با پشت سر گذاشتن اين مرحله در . يش توافقات سياسی دو جانبۀ سّریجان کری و محمد جواد ظريف در مرحلۀ پ

 . به شکلی رسمی اعالم کردند که توافقاتشان به نتيجه رسيده است٥+١ چند جانبه مذاکراتچھار چوب 

   

   دوجانبۀ سّری مذاکرات

 شکل مخفيانه در عمان اين تماس ھا به.  می کنندمذاکره اياالت متحده و ايران به شکل سّری ٢٠١٣ چاز ماه مار

 در تنگنای محاصرۀ اقتصادی و مالی قرار گرفته ،برای ايرانی ھائی که به شکل بی سابقه ای در تاريخ. آغاز شد
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بودند، موضوع به ھيچ عنوان تسليم شدن به امپرياليسم نبود، بلکه می خواستند برای چند سال به آتش بس دست 

برای اياالت متحده که اميدوار است . دھد تا نيروھای خودشان را باز يابنديابند، يعنی فرصتی که به آنھا اجازه 

نيروھايش را از خاورميانه به خاور دور منتقل کند، می بايستی با تضمين مشخصی ھمراه باشد، به اين معنا که 

  .تھران از اين فرصت برای گسترش نفوذ خود استفاده نخواھد کرد

 و Jake Sullivan کنندۀ بی بديل مديريت می شد، که عبارتند از جک سوليوان رهمذاکتيم اياالت متحده توسط دو 

جک سوليوان يکی از مشاورھای مھم . ت ايرانی بی اطالع ھستيمأاز ترکيب ھي. William Burnsويليام بورنز 

يفتگی خاصی به ن بود، ولی نه طرفدار پشتيبانی کورکورانه از اسرائيل بود و نه شھيلری کلينتوزير امور خارجه 

ن را از وقتی اوباما خانم کلينت. دھی کرد و سوريه را سازمانااو جنگ عليه ليبي. اخوان المسلمين از خود نشان می داد

 برگزيده Joe Bidenمقامش برکنار کرد، سوليوان به عنوان مشاور امنيت ملی نزد معاون رئيس جمھور جو بايدن 

ی ئويليام بورنز نيز يک ديپلمات حرفه .  با ايران شرکت داشتاکرهمذ در  جک سوليوان در چنين پستی. شد

او در مقام معاون جان . و اين را نيز اضافه کنيم که او يکی از بھترين ھای اياالت متحده می باشد. کارکشته است

  . پيوستمذاکراتکری وزير امور خارجه به اين 

 رھبر انقالب آيت هللا علی خامنه ای تصميم گرفت ءتدادست کم دو تصميم نتيجه گرفته شد، اب مذاکرات از اين

ول پيشين اطالعات سپاه پاسداران و رئيس کابينه و خويشاوند سببی محمود احمدی ؤاسفنديار رحيم مشائی که مس

بر اين اساس، ايران در صحنۀ بين المللی لحن . نژاد بود را از دور رقابت برای رياست جمھوری بر کنار سازد

سپس، اياالت متحده نيز بر آن شد تا در گفتار خود و ھم پيمانان ضد ايرانی خود تعديل . د را تعديل بخشيدگفتار خو

  .ی و پايان دادن به محاصرۀ اقتصادی ھموار سازدئ را پيرامون موضوع ھسته ٥+١ھای مذاکره ايجاد کند و راه 

اعضای برگزيده توسط آيت هللا خامنه ای که نيمی از آنھا (به ھمين علت، در شگفتی عمومی، شورای نگھبان 

نامزدی اسفنديار رحيم مشائی را حذف کردند، در حالی که آمار پيروزی او را در نخستين دور پيشبينی ) ھستند

او مرد . به يمن اختالف در جبھۀ انقالبی ھا، و مداخلۀ ماھرانۀ رھبر، شيخ حسن روحانی برگزيده شد. کرده بود

 تا ٢٠٠٣ی در سال ھای ئلۀ ھسته أھای مس کننده مذاکرهناسيوناليست که پيش از اين جزء وضعيت کنونی، مذھبی 

او تمام خواست ھای اروپائيان را پذيرفته بود، ولی وقتی محمود احمدی نژاد برای رياست جمھوری .  نيز بود٢٠٠٥

ی در اسکاتلند گذراند و روحانی تحصيالت خود را در زمينۀ حقوق اساس. انتخاب شد، روحانی را بر کنار کرد

طی .  بودIrangateگيت  -  ايرانی از سوی اسرائيل و اياالت متحده در ماجرای ايرانۀنخستين فرد تماس گيرند

دھی شده بود، يت هللا رفسنجانی و خاتمی سازمان که توسط سازمان سيا به کمک آ٢٠٠٩تالش انقالب رنگی در سال 

به عنوان مثال، در  . ه رئيس جمھور احمدی نژاد موضع گيری کردحسن روحانی در جبھۀ طرفداران غرب علي

زمان احمدی نژاد سپاه پاسداران قدرت زيادی به دست آورده بودند در حالی که در دوران روحانی اين قدرت را به 

  .نفع روحانيت از دست دادند

ران با مدارا رفتار کنند و صدايشان را اياالت متحده به سھم خود به سعودی ھا پيغام داد که با رئيس جمھور جديد اي

 رياض و تھران رد و بدل می شد، در حالی که شيخ روحانی شخصاً با ھمقطار  طی چند ماه لبخند بين. بياورند پائين

  .مريکائی خود تماس شخصی می گرفتا

  

  طرح کاخ سفيد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

عراق و در بحرين را بازشناسی کند و نظريۀ کاخ سفيد چنين بود که موفقيت ھای ايران در فلسطين، لبنان، سوريه، 

اجازه دھد که تھران از نفوذ خود در اين کشورھا بھره مند شود ولی در ازای آن از ادامۀ گسترش انقالبش چشم 

با ترک طرح تقسيم خاورنزديک با روس ھا، واشنگتن بر آن شد تا پيش از آن که نيروھايش را بيرون . پوشی کند

 .ن و عربستان سعودی تقسيم کندبکشد، منطقه را بين ايرا

سعودی (ی را بر اساس روياروئی سنی ھا ئاعالم چنين اقدامی برای تقسيم منطقه، ناگھان تحليل رويدادھای منطقه 

نظر می رسيد زيرا مذھب رؤسا با مناطقی که بايد پشتيبانی می ه تقويت کرد، ولی پوچ ب) ايرانی ھا(و شيعيان ) ھا

  . منطبق نبود،کردند

بازگرداند، يعنی دوران جنگ سرد، با اين ) ١( اين وجود، اين تقسيم بندی خاورميانه را به دوران منشور بغداد با

  .تفاوت که اين بار ايران در جايگاه شوروی قرار می گرفت و منطقه نيز به شکل ديگری تقسيم شده بود

ندی جديد اسرائيل را به دورانی باز می بيش از اين نمی توانست موجب عصبانيت فدراسيون روسيه شود، تقسيم ب

از «در نتيجه از ديدگاه بنيامين نتانياھو که می خواھد کشورش را . گرداند که از چتر اياالت متحده برخوردار نبود

به ھمين علت ھر آنچه در توان داشت به کار بست تا اين طرح را . گسترش دھد قابل قبول نبود» نيل تا فرات

و، وندی شرمن ي در ژن٢٠١٤ی در آغاز سال ئمد اين واکنش اسرائيلی بود که توافقات ھسته تخريب کند، و پيا

Wendy Sherman اين .  به فراخواست ھای اسرائيل بھای توافقات را باال بردء کنندۀ اياالت متحده با اتکامذاکره

می برای ايران را با واخت بمب اتبار ناگھان واشنگتن موضوع توافقات را تغيير داد و از اين پس ناممکن ساختن س

  . ھای باليستيک گره زدراکتتضمين چشم پوشی از گسترش 

 توسط چين و روسيه مردود اعالم شد و اعالم کردند که چنين موردی از چھارچوب منع هاين خواست غافلگير کنند

  . نيست٥+١می فراتر می رود و در صالحيت وگسترش سالح ھای ات

ی ايران نبوده، با اين ئمی ھرگز موضوع نگرانی اياالت متحده در پروندۀ ھسته ود که بمب اتاين جھش تازه نشان دا

از سوی . وجود از اين بھانه برای تحميل محاصرۀ اقتصادی و مالی بسيار سخت عليه اين کشور استفاده می کند

ورد ممنوعيت اين نوع جنگ  به فتوای رھبر انقالب در ماپريل ٢ديگر، رئيس جمھور اوباما طی سخنرانی اش در 

 و کمی پس از فتوی آيت هللا خمينی عليه سالح ھای کشتار جمعی ١٩٨٨در واقع، ايران از سال . افزارھا اشاره کرد

 و از اين پس تھران تنھا تحقيقات غير نظامی را پی گيری کرد،  ی نظامی خود را متوقف ساختئبرنامۀ ھسته 

. ست برای به چرخش درآوردن موتور کشتی ھای جنگی به کار برده شودگرچه برخی از اين تحقيقات می توان

  ).٢( از اعتبار بيشتری برخوردار شد ٢٠٠٥ت گس ا٩موضع گيری امام خمينی با فتوای آيت هللا خامنه ای در 

 برآن شد ٢٠١٤تشخيص داده و ار سال » متعصب و ھيستريک«به ھر صورت واشنگتن بنيامين نتانياھو را فردی 

به تدريج طرح تقسيم منطقه بين عربستان سعودی و ايران جا افتاد ولی می . تا با ارتش اسرائيل به توافق برسد

از ھمين رو ايجاد نوعی ناتوی . بايستی به ساخت و سازی می انديشيدند که امنيت مھاجران يھودی را تأمين کند

اً رياست آن به عربستان سعودی واگذار می شد تا قابل قبول ی مشابه منشور بغداد مطرح گرديد که رسمئمنطقه 

اعراب باشد ولی در واقع توسط اسرائيل مديريت شود، ھمان گونه که منشور قديمی توسط اياالت متحده مديريت می 

 به ٢٠١٥ بروری٦رئيس جمھور اوباما اين طرح را در دکترين امنيت ملی خود در . شد، گرچه عضو سازمان نبود

  ).٣(ی رسمی مطرح کرد شکل

واشنگتن شورش ارتش اسرائيل را عليه بنيامين . ی و پايان محاصرۀ اقتصادی به آينده موکول شدئتوافقات ھسته 

ولی با . نتانياھو سازماندھی کرد، و بر اين باور بود که نخست وزير مدت زيادی در رأس قدرت باقی نخواھد ماند
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يت اسرائيل و فراخوان تقريباً تمام افسران ارشد قديمی برای منع رأی به وجود ايجاد ستاد فرماندھی برای امن

نتانياھو، ھم او بود که توانست رأی دھندگان را متقاعد سازد که تنھا فردی است که می تواند از مھاجران يھودی 

  .دفاع کند، و دوباره انتخاب شد

 و بر اساس توافقات  يت اسرائيل را متحول سازنددر مورد فلسطين، واشنگتن و تھران توافق کرده بودند که وضع

 دو جانبۀ سّری را نيز مذاکرات بلکه ٥+١  مذاکرهبنيامين نتانياھو که نه تنھا. اسلو دولت فلسطينی تشکيل دھند

جاسوسی می کرد، شديداً واکنش نشان داد و رسماً اعالم کرد که تا او زنده است دولت فلسطينی را به رسميت 

 با مقامات مذاکرهبر اين اساس او اعتراف کرد که تل آويو امضای توافقات اسلو را رعايت نکرده و. ختنخواھد شنا

  .فلسطينی از بيست سال پيش نيز تنھا برای خريد وقت بوده است

  

  نيروی مشترک عرب

ان وفادار به شيعيان حوثی متحدان سرباز. در تعجيل برای خاتمه بخشيدن، واشنگتن و لندن شورش يمن را برگزيدند

صالح رئيس جمھور پيشين خواستار استعفای رئيس جمھور ھادی شدند که عقيده اش را فورآً تغيير داده بود و به اين 

او بر . در حقيقت، رئيس جمھور ھادی از مدت ھا پيش ديگر قانونيت خود را از دست داده بود. خواست رسيدند

نه اياالت متحده، نه بريتانيا . اقی ماند که ھرگز آن را رعايت نکرداساس انتصاب خود برای انجام تعھدی در قدرت ب

ھيچ رابطۀ دوستانه ای با ھيچ يک از اين دو شخصيت نداشتند ولی با اين وجود متناوباً در مواقع مختلف از آنھا 

د و يک بار ديگر در نتيجه با عربستان سعودی موافق بودند که اين انقالب را کودتا تلقی کن. پشتيبانی کرده بودند

عمليات نظامی توسط لندن برای پشتيبانی عدن از پايگاه دولت راھزن . برای ضميمه سازی اين کشور اقدام کند

: ی را رسماً اعالم کرد ئھم زمان به بھانۀ بحران يمن، اتحاديۀ عرب ناتوی نوين منطقه . سومالی لند راه اندازی شد

  .يعنی نيروی مشترک عرب

با اين وجود، وزير امور خارجۀ .  که يک سال پيش تعيين شده بود رسماً اعالم گرديد٥+١وافق سه روز بعد، ت

. مريکا جان کری و ھمقطار ايرانی او محمد جواد ظريف طی يک روز کامل تمام نکات سياسی را مرور کردندا

و بحرين طی سه ماه آينده تصميم گرفته شده بود که واشنگتن و تھران از تنش در فلسطين، لبنان، سوريه، عراق 

 و برای ده سال آينده جونو تنھا در پايان يبکاھند و در صورتی که ھر دو طرف به تعھداتشان عمل کنند، توافق ژن

  . خواھد شدءامضا

  

  نتايج

در نتيجه . طی سه ماه آينده اين احتمال وجود دارد که نتانياھو بخواھد طرح اياالت متحده را به شکست بکشاند) ١

وليت آن را به واشنگتن يا تھران ؤر به شکل مجھول عمليات تروريستی يا قتل سياسی صورت بگيرد و سپس مساگ

  . پيشبينی شده٢٠١٥ جوننسبت دھند جای شگفتی نخواھد، زيرا ھدف حتماً جلوگيری از امضائی است برای 

. نخست وزير را محدود سازدبر حسب قاعده، واشنگتن مشوق تحوالت سياسی در اسرائيل خواھد بود تا قدرت 

سخنرانی بسيار سخت رئيس جمھور رووين ريولين را وقتی نتانياھو را برای تشکيل دولت آينده فراخواند، بايد در 

  .اين راستا درک کنيم

 رسد، اين کشور طی ده ء دو جانبه يمن ھرگز مورد بررسی قرار نگرفته و اگر توافقات به امضامذاکراتدر ) ٢

  .نھا نقطۀ بحرانی در منطقه باقی خواھد ماندسال آينده ت
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گرچه واشنگتن با تھران به توافق رسيده و اتحاد نظامی را پيرامون عربستان سعودی تشويق می کند، ولی ) ٣

از يک سو منطقه را بين دولت ھا تقسيم می کند و از . سياست معکوسی را با جوامع اين دولت ھا ھدايت می کند

با توسل به تروريسم شکاف ايجاد می کند و تا اينجا نيمه دولت تروريستی امارات اسالمی سوی ديگر در جوامع 

  .را به وجود آورده است) »داعش«(

در اصل، اياالت متحده تشکيل نيروی مشترک عرب را با دولت ھای خليج فارس و اردن و حتی بعداً مراکش ) ٤

 با اين وجود عمان گرچه عضو شورای ھمکاری  .ود داردبين رژيم ھای مربوطه ھمآھنگی وج. پيشبينی کرده بود

در حالی که عربستان سعودی از نفوذ خود استفاده می کند تا مصر و . است در حاشيه باقی ماند) فارس(خليج 

  .را نيز به اين نيرو پيوند بزند) که يک کشور عربی نيز نيست(پاکستان 

ايد به تمام درخواست ھا پاسخ مثبت بگويد بی آن که وارد عمل در مورد مصر، قاھره ھيچ امکان تحرکی ندارد و ب

مصر ھيچ امکان زيستی ندارد و تنھا با کمک ھای بين المللی می تواند خوراک مردم را تأمين کند، يعنی به . شود

در يمن » وفان قاطعيتط«مصر در عمليات .  روسيه و اياالت متحده،مدد عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی

، با اين تفاوت که کمونيست ھای )١٩٦٢-١٩٧٠(ھمراه شده است، در جبھۀ مردم جنوب مثل دوران جنگ داخلی 

روشن است که مصر . قديمی به اعضای القاعده تبديل شده اند و قاھره از اين پس متحد رژيم سلطنتی سعودی است

  .باشدھر چه زودتر از اين باتالق   جوی راه حلی برای خروج  و بايد در جست

برای مسکو، اگر . له ساز می شودأتحولی منطقه برای روسيه و چين مسفراتر از شامات و خليج فارس، سير ) ٥

آتش بس ده ساله خبر خوبی خواھد بود، ولی از سوی ديگر اميدھايش را بايد به نفع ايران فراموش کند و به 

از ھمين رو با سوريه برای .  بسنده کند،بازسازی نيروھايش که از دوران فروپاشی شوروی متوقف شده بود

نيروی دريائی روسيه بايد دوباره به شکل دراز مدت در . گسترش بندر نظامی طرطوس قرارداد بسته است

  .مديترانه، در سوريه و قبرس مستقر شود

مستقر در خليج مريکا ادر مورد چين، آتش بس اياالت متحده و ايران به اين معنا خواھد بود که تنفگداران دريائی 

از ھم اکنون پنتاگون می خواھد بزرگترين پايگاه نظامی جھان را در . فارس به سوی خاور دور رھسپار خواھند شد

.  سرعت تبديل خواھد شدۀ سازی نيروھای نظامی اش از اين پس به مسابقمدرن، بيجنگبرای . برونئی بر پا کند

حمله را به  متحده آماده باشد پيش از آن که امپراتوری قابليت کافی چين بايد برای روياروئی با امپراتوری اياالت 

  .دست آورد

www.voltairenet.org/auteur29.html?lang=fr  

  

 :يادداشت ھا 

 توسط لندن و ءی بود که ابتدئيک اتحاديۀ منطقه » قرارداد بغداد«يا ) CENTO(قرارداد سازمان خاورميانه ) ١

 از آن برای محدود ساختن نفوذ شوروی و در مگررچه اياالت متحده عضو آن نبود  ھدايت می شد، گنسپس واشنگن

 رسيد و در سال ء به امضا١٩٥٥اين قرارداد سال . عين حال تنظيم قدرت ھای طرفدار جبھۀ غرب استفاده می کرد

اعضای . گرديد توسط انقالب ايران باطل ١٩٧٩ولی رسماً در سال .  با جنگ ترکيه و قبرس به پايان رسيد١٩٧٤

  عراق، ايران، پاکستان، ترکيه، بريتانيا: آن عبارت بود از 

www.voltairenet.org/article187237.html?var_mode=preview 

2- www.voltairenet.org/article166133.html 
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3-  www.voltairenet.org/article187237.html 

4- www.voltairenet.org/article186680.html 

٢٠١٥ بروری ف٩. اوباما دوباره مسلح می شود. ری ميسانتی ي  

www.voltairenet.org/article186693.html 
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