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 وابستگی روحی روانی امريکائی ھا به تحريم ھا
 درصد پيش بينی می کرد ٩٠ اخير را بيش از ۀطی يک ھفت به توافق ۵+١ پيش بينی ھا احتمال رسيدن ايران و ۀھم

 درصد اختالفات حل شده و ٩۵ماجرا چيست؟ چرا وقتی ھمه می گفتند .  درصد رسيد۵٠اما کم کم اين برآوردھا به 

  چند ساعت به پايان مذاکرات باقی نمانده مذاکرات با حرکت الک پشتی تمديد می گردد؟

 دليل امريکائیم عدم اطمينان فيما بين طرفين ايرانی و ئي يک جمله خالصه کنيم بايد بگوشايد اگر بخواھيم داليل را در

  . چين گفت اگر اين دو کشور به نتيجه برسند مشکل حل استۀھمانگونه که وزير امور خارج. اصلی می باشد

اوباما احساس می کند که  امروزه دچار يک دگرگونی شديد می باشد و آقای امريکا ۀسياست خارجی دولت اياالت متحد

 ديپلماتيک به جای ورود به ۀروندی واقع گرا که مبتنی بر مذاکر. نياز دارد روند جديدی را در اين سياست وارد کند

اما ذھنيت قبلی که مبتنی بر سناريوھای ھاليوودی می باشد در ميان سياست مداران . جنگ ھای نظامی می باشد

ت مدارانی که برخی از آنھا در حالی که از خارج ايالت خود ھم اطالعاتی ندارند می سياس.  ھنوز ريشه داردامريکائی

 و بر تصميم خود ھر چقدر ھم که اشتباه باشد اصرار دارند و می خواھند تصميم  خواھند برای جھان تصميم بگيرند

. ی بر ذھنيت آنھا را ناديده گرفتثير رسانه ھای غربأدر اين راستا نمی توان ت. خود را به زور بر ديگران تحميل کنند

  .  وابسته به البی ھای اسرائيلی می باشند و شبانه روز عليه ھرگونه توافق با ايران تبليغ می کنندً که اکثرائیرسانه ھا
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 ، در انتظار حصول توافق۵+١ی ايران و ئھمراه با مذاکرات ھسته 

 کرد و تصميم دارد به ھر قيمتی شده در دوران ء اين رابطه را احياً سال قطع رابطه با کوبا مجددا۵٠آقای اوباما پس از 

وی می داند که راه حل و فصل مناقشات اين .  جمھوری خود اختالفات اياالت متحده با ايران را حل و فصل کندرياست

 اياالت متحده ۀی می گذرد و بی دليل نيست که وزير امور خارجئ ھسته ۀکشور با ايران از طريق حل و فصل مناقش

دو کشوری که ھمين دو سال پيش ديپلمات ھای . موده ايران نۀکار و زندگی خود را وقف مذاکره با وزير امور خارج

ديگر ديده   کنار يکئیر دھند تا مبادا به صورت تصادفی در جاييآنھا مجبور بودند در مجامع مختلف مسير خود را تغ

 کشورھای مختلف ۀ شان رکورد طوالنی ترين مالقات ھا در ميان وزرای امور خارجۀشوند امروز وزرای امور خارج

ی نمی تواند باشد و ده ھا مورد اختالف ئ ھسته ألۀ فيما بين طرفين فقط بر سر مسمذاکراتبديھی است که . ته اندرا شکس

 ھا مورد مناقشه قرار می گيرد اما مشکلی که امروزه طرفين با آن مواجه می باشند اين مذاکرهميان دو کشور در اين 

ی و رفع تحريم ھا حل شود در ئ ھسته ألۀی يکی با محوريت مساست که طرف ايرانی می خواھد اختالفات فيما بين يک

  . می خواھد از تحريم ھا به عنوان ابزاری برای حل مناقشات آتی استفاده کندامريکائیحالی که طرف 

 می داند که طرف ايرانی بدون رفع کامل تحريم ھا به ھيچ وجه آمادگی ندارد ھيچ امريکائیکه طرف  رغم اين علی

  . به امضاء برساند ولی تالش می کند به ترفند ھای مختلف برخی تحريم ھای کليدی را در دست خود نگه داردتوافقی را

 ھا امروزه ابزار تحريم را به امريکائیوجود آمده که بر اساس آن ه در واقع يک ساديسم روانی در اياالت متحده ب

وقت نبايد از دسترسشان دور باشد تلقی می کنند و می خواھند اين سالح دائم زير  عنوان سالح کمری خود که ھيچ

آنھا از اين سالح نه فقط .  تھديد کنند،که با سياست آنھا ھمراه نيستندرا  ئی شان باشد تا ھر لحظه بتوانند کشورھاتبالش

  .عليه ايران بلکه عليه ديگر کشورھا ھم استفاده می نمايند
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 ی را ذکر کردئعراقچی دليل اصلی اختالف نظرھا در مذاکرات ھسته 

ر به آن شده که حتی کشورھای ديگری که امروزه شامل تحريم ھای اياالت متحده نمی  ھا منجامريکائیھمين رفتار 

 ۀ نشوند تشکيالتی موازی بسازند که نمونامريکاکه روزی دچار تحريم ھای  باشند به فکر آينده نگری باشند و از بيم اين

 ،موازات بانک جھانی تشکيل شده بريکس و شانگھای و بانک بين المللی جديدی که به ۀآن را می توان در اتحادي

  .مشاھده کنيم

شايد تحريم ھای اياالت متحده و غرب امروزه ابزاری برای فشار بر ايران و ديگر کشورھای جھان باشد اما بزودی 

ديگر اين ابزار از دست آنھا خارج خواھد شد و در آن صورت ديگر ابزاری برای فشار غير از ابزار نظامی نخواھند 
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 با ئیبه ھر حال رويارو.  استفاده از آن را به آنھا نمی دھدۀاری که توانمندی و شرايط اقتصادی آنھا اجازداشت، ابز

 ئیمثل رويارو) که طبق تحليل ھای سياسی مقصد بعدی سياست خارجی اياالت متحده می باشد(ايران يا روسيه يا چين 

  .با طالبان در افغانستان يا صدام حسين در عراق نيست

که را  امريکائی تالش دارد نمايندگان کنگره و سياستمداران ًله را درک می کند و قطعاأ اين مسًه آقای اوباما ھم کامالالبت

به ھمين دليل .  نيز مجاب نمايد و به ھمين دليل ھم به وقت بيشتری نياز دارد،ھنوز به اين سطح از درک نرسيده اند

 روز آن را ٣٠ می رسد تا کنگره طی ء به امضاجوالی ٩ی قبل از ئاست که وقتی ھمه تصور داشتند توافق ھسته 

 بگذرد تا اوباما وقت جوالی ٩ با رھنمود ھای آقای اوباما ترجيح داد از امريکائی ۀت مذاکره کنندأبررسی کند ھي

  .بيشتری برای مذاکره با نمايندگان کنگره داشته باشد

که با توافق با  يا اين. ی قرار دارندی در مقابل تصميم سخت و تاريخيربه ھر صورت امروزه آقای اوباما و آقای جان ک

که را  یوجود آورند و با ھمکاری با ايران تروريسمه ايران يک گردش بزرگ در سياست خارجی اياالت متحده ب

شاھد  مه دھند و ادا  خصومت بار خود با ايرانۀکه به روند رابط امروزه جھان را تھديد می کند ريشه کن کنند و يا اين

  .افزايش روز افزون روند نا امنی در کشورھای غربی وميان شرکايشان باشند

روز ادامه دھند تا به نتيجه برسند ه ت ھای طرفين اصرار دارند مذاکرات را روز بأھمين که ما شاھد آن ھستيم که ھي

 توانيم اميدوار باشيم که طرفين بزودی له وجود دارد ومیأمشخص است که يک اراده فيما بين طرفين برای حل اين مس

ی است و ھم ئ فشار رسانه ۀی از اينطرف و آنطرف ھم برای تخليئحال برخی گريزھای رسانه . بتوانند به نتيجه برسند

  . تصميم برای فسخ مذاکرات نمی باشدۀ نشانًبرای فشار به طرف مقابل اما قطعا

 اين ۀ اين نتيجه رسيده اند که ساختار تحريم ھا ديگر شکسته شده و ادام ھا و ھم ايرانی ھا بهامريکائیبه ھر حال ھم 

تحريم ھا برای اياالت متحده و شرکايش ديگر غير ممکن می باشد پس نبايد فرصت را از دست بدھند و بايد خودشان را 

ا را بر اساس منافع  خود با ديگر کشورھۀاز اين وابستگی روحی و روانی به تحريم ھا خالص کنند و سعی کنند رابط

  .ايران ھم برای ھمين ھدف به مذاکرات آمده. مشترک و نه با فشار و تھديد تنظيم کنند
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