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  حميد محوی: برگردان از
    ٢٠١۵ می ١٩

  

  پس از توافق بين واشنگتن و تھران
 خاورميانه در چه وضعيتی قرار خواھد گرفت؟

  

 ھيچ. با نگرانی برای آيندۀ خودشان منتظر توافقات بين واشنگتن و تھران ھستند» ورميانۀ بزرگ خا« تمام بازيگران 

کس نمی داند، ھر يک در مورد تضمين ادامۀ حياتشان نظرياتی را مطرح می کنند و خودشان را برای دگرگونی 

  . می دھدتی يری ميسان نتايج بررسی ھای خود را در اينجا توضيح. وضعيت آماده می سازند

  ٢٠١۵ ی م١٨ /) سوريه( دمشق / ولترشبکه

  

  جان کری و محمد جواد ظريف به يکديگر چه می توانند بگويند ؟

 مه در کمپ ديويد، آخرين مرحله پيش از امضای توافقات بين واشنگتن ١۴ليج، به تاريخ گردھمآئی شورای ھمکاری خ

از صلح بازيافته می توانستند خشنود باشند ولی با اين وجود، ) فارس(دولت ھای خليج .  آينده بودجون ٣٠و تھران در 

د که چه کسی بھای توافقات مخفيانه را مثل تمام بازيگران اصلی منطقه دچار ابھاماتی بودند و از خودشان می پرسيدن

  .خواھد پرداخت و ھر يک سعی می کرد وضعيت جديد در منطقه را پيشبينی کند

 و نمايندگان خليج  رئيس جمھور اوباما از امضای قراردادی که ضامن ادامۀ حيات رژيم ھای کنونی باشد امتناع کرد

ھم پيمان « سرانجام اياالت متحده جايگاه .  امضا نکردند، نمی کردنيز متنی را که ادامۀ حيات دولت ھای آنھا را تضمين

  .را برای آنھا به رسميت شناخت و مقادير بسيار زيادی اسلحه به آنھا فروخت» مھم غير عضو در ناتو 
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ی ئ ھسته طی سال ھا، واشنگتن با اسطوره پردازی جمھوری اسالمی ايران را متھم می کرد که در حال تدارک سالح

ولی، در . ده و می خواھد تمام رژيم ھای عربی را سرنگون کند و کشتار جمعی مردم اسرائيل را در سر می پروراندبو

 مذاکرهتی را به شکل مخفيانه برای أ، رئيس جمھور بارک اوباما و رھبر انقالب علی خامنه ای ھر يک ھي٢٠١٣ چمار

از .  را آغاز کردند١+۵ چند جانبۀ مذاکرات دو جانبه، واشنگتن و تھران مذاکرۀپس از دو سال ]. ١[ به عمان فرستادند

 رھا کرده، حتی اگر ١٩٨٨می در سال و بلند پروازی ھای خود را در زمينۀ توليد بمب اتاين پس ھمه پذيرفتند که ايران

. ی نيستئمی غير نظامی ادامه داده ولی ھدفش توليد سالح ھسته وبه تحقيقاتش در زمينۀ نظامی در راستای فن آوری ات

ًاياالت متحده بايد فورا يک چھارم لمان بايد تحريم ايران را منتفی سازند و ا، پنج قدرت شورای امنيت و جون ٣٠

در ھمان روز، واشنگتن و تھران . ر از آن را پرداخت کندال ميليارد د۵٠ًدارائی ھای توقيف شدۀ ايران را، يعنی تقريبا 

  .ی، تقسيم خواھند کردئخاورميانۀ بزرگ را در چھار چوب نوعی پيمان نامه مشابه سايکس پيکو يا يالتای منطقه 

  

  تقسيم کدام است ؟موازين اين 

در اين وضعيت، بايد بتوانيم وضعيت آيندۀ . نقش روشنفکران اين است که درک جھان پيرامون ما را ممکن سازند

 به اين دليل که احتمال ءکس مايل به ابراز عقيده نيست، ابتدا ولی ھيچ. منطقه را پس از امضای قرارداد تشخيص دھيم

در واقع منطق اين .  که فرضيۀ مطرح شده می تواند خشم ھر دو جبھه را برانگيزداشتباه وجود دارد و سپس به اين علت

نجامد، يعنی برخی ھم پيمانان بيژی آن است، که می تواند به خيانت نسبت به ينوع توافقات دگرگونی در سترات

  .ًوليت آن را رسما پذيرا باشندؤموضوعی که نمی توانند مس

د آزاد ھستم و برای اصول مبارزه می کنم و نه خوش آمد ديگران، در نتيجه خطر چند با توجه به اين امر که من يک فر

  :ّاطالعات سری در اختيار ندارم، ولی توجه شما را به موارد زير جلب می کنم . نظريه پردازی را به عھده می گيرم

و در يوضوع مرکزی گردھمآئی ژناين م. را با روسيه تقسيم کند» خاورميانۀ بزرگ« واشنگتن در نظر داشت ءابتدا) ١

ليس منطقه را به دولتی واگذار وولی رشد قدرت روسيه اياالت متحده را متقاعد ساخت که نمی تواند پ.  بود٢٠١٢ جون

در نتيجه . کند که نمی خواھد به زير مجموعۀ امپراتوری تبديل شود و خود را به عنوان يک قطب مستقل تلقی می کند

ژيک واشنگتن در اين توافق گماشتن ايران در نقشی يدر نتيجه، ھدف سترات.  نشستمذاکرهان به اياالت متحده با اير

ل ضد با پذيرش چنين داد و ستدی، تھران از ايده آ. است که در دوران شاه به عھده داشت، يعنی نقش ژاندارم منطقه

امام خمينی در نخستين سخنرانی خود وقتی که به وطن بازگشت، . امپرياليستی امام خمينی صرفنظر خواھد کرد

  .نظاميان را تشويق کرد که از خدمت به منافع آنگلوساکسون ھا خود داری کنند و در خدمت به آزادی مردم بکوشند

نجامد، به اين معنا که  آتش بس در گسترده ترين ابعاد بيبرای جلب توافق افکار عمومی، امضای قرارداد بايد به) ٢

امنيت : ژيک اياالت متحده پاسخ بگويد يھم زمان، توافق بايد به دو ھدف سترات. نجامديم منطقه بايد به دواير نفوذی بيتقس

ًوه اردن و احتماال در نتيجه ايران بايد رژيم ھای سلطنتی خليج را به عال. ژيکيل منابع طبيعی ستراتواسرائيل و کنتر

]. ٢[ به پشتيبانی اتحاديۀ عرب ولی به فرماندھی نظامی اسرائيل به رسميت بشناسد» نيروی مشترک عرب«مراکش در 

  .اياالت متحده نيز از سوی ديگر بايد بپذيرد که عراق، سوريه و لبنان توسط ايران ثبات خود را بازيابند

مرزھا به » بازترسيم« مانند ھر توافق کالسيک برای تقسيم، ثبات به تغييرات ارجحيت دارد، در نتيجه سرنوشت) ٣

را که از سال  » Chaos« ژی ھرج و مرج ياياالت متحده بايد سترات. داشت و نه استفاده از زور بستگی خواھد مذاکره

روسيه به ] ٣[ . فراموشی بسپارده ايران نيز به سھم خود بايد صدور انقالبش را ب.  گذاشته ترک کندء به اجرا٢٠٠١

عنوان تنھا قدرتی که می تواند اين قرارداد را با شکست بکشاند، مداخله نخواھد کرد زيرا به فضای قديمی شوروی 
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چين به سھم خود با نگرانی شاھد ھم پيمان ايرانی خود می باشد که ھمچون آب از الی انگشتانش ]. ۴[ بازگشته است

  . گسترش نيروھای نظامی اش در خاور دور ادامه می دھدفرو می ريزد، در حالی که اياالت متحده به

  

  پی آمدھای احتمالی اين توافق

سقوط دولت بنيامين نتانياھو و جايگزين شدن : از ھم اکنون می توانيم پی آمدھای احتمالی اين فرضيات را پيشبينی کنيم 

، بازشناسی جھانی دولت فلسطين و  سال تأخير در بازشناسی توافقات اسلو را جبران کند١٨اتحاديۀ ديگری که 

.  فتح و حماس از حقوق خدشه ناپذيرشان که به شکل پنھانی با پرداخت پول جبران خسارت خواھد شدکردنصرفنظر

بازنشستگی حسن نصرهللا و سعد حريری از زندگی سياسی، صلح برای سوريه، ولی استخراج گاز سوريه برای 

  .يرهبازسازی کشور ناممکن خواھد بود، و غ

آتش بس عمومی به واشنگتن و تھران اجازه خواھد داد تا آزادانه در مناطق نفوذی خود حرکت کنند، با اين حساب که 

بر اين اساس ايران، افراد مورد . ايران معادل اياالت متحده نخواھد بود بلکه نقش خدمتگذار را به عھده خواھد داشت

از سوی ديگر، اياالت متحده تالش خواھد کرد که .  کار خواھد آوردنظر خود را در عراق و سوريه و لبنان بر سر

جای آنھا به قدرت ه  و اخوان المسلمين را ب جز قطره رژيم ھای سلطنتی خليج را يکی پس از ديگری سرنگون کند، ب

  .برساند

  

 :يادداشت ھا

, ترجمه حميد محوی,  تی يری ميسان ۀوسيله ب, ”آنچه را که شما دربارۀ توافقات اياالت متحده و ايران نمی دانيد“] ١[
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