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 *٣ –دورانی جديد در خاورميانه 

  

   در تھرانري مانيفرانک والتر اشتا

  گزارش ويژه/  برلين– رياض - تھران

، فرانک والتر اشتاين ماير، به منظور سامان دادن روابط ميان برلين و تھران و کوشش برای المان ۀسفر وزير خارج

به دنبال حمايت سياستمداران . بستان سعودی صورت می گيردايجاد نظمی جديد در خاورميانه و نزديک به ايران و عر

بدين . ی با ايران، اکنون قرار است روبط سياسی بين دو کشور تقويت گرددالمان از معامالت ميان شرکت ھای المان

 ۀاما وزير امور خارج. منظور قرار است روز شنبه در پايتخت ايران اجالس کنفرانس امنيتی مونيخی صورت گيرد

 حاکم بر عربستان را که تعرضاتش در مبارزه ای که از جانب غرب سال ۀ می بايد ھمچنين بکوشد توافق خانوادلمانا

قول و . ِ برای ھمکاری در طرح ھای جديد نظم تازه در خاورميانه جلب نمايد،د می گشتئيھا عليه تھران تحمل و تأ

پيش تر ۀ وجود می آيد، از يکدھه می با ايران بوپی قرارداد اتکه در  قرار ايجاد تعديل منافع ميان غرب و ايران چنان

 ايران برای اولين بار پيشنھادات مبسوطی را برای معامله با غرب مطرح ٢٠٠٣ یدر ماه م. نيز ممکن بوده است

 بوش دولت. ّساخت که طی آن موارد بسياری را در برابر غرب پذيرفته بود و تا حدی نير به شرايط فعلی شباھت داشت

عواقب آن تا . با اين تصور که می تواند در ايران نظام حاکم را به سود غرب سرنگون سازد پيشنھاد ايران را رد کرد

  .امروز نير بر وقايع منطقه تأثير دارند

  

  در تھران» ُگروه کر«

ا اين کشور ادامه می  روابطش بۀبرلين با ديدار وزير امور خارجه اش، فرانک والتر اشتاين ماير، در ايران به توسع

 اول در جھت ايجاد معامالت جديد برای ۀ در درجالمان سياستمداران جوالی ١۴می در وپس از بستن قرارداد ات. دھد
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 قرارداد ی، زيگمار گابريل در چند روز پس از امضاالمانبه دنبال حضور وزير اقتصاد . ی کوشيدندالمانشرکت ھای 

 اروپا طرحی را برای وارد کردن ۀاتحادي]. ٢[ به آن کشور سفر کرده اند المانالت تا کنون وزرای اقتصاد دو اي] ١[

 شرکت ۀنمايند: ی حضور دارندالماندر اين زمينه نيز شرکت ھای . حجم عظيمی از گاز مايع از ايران در دست دارد

وژی لينده که مقر آن در شھر  در تھران حضور يافته و مايل به ورود به صحنه می باشد؛ کنسرن تکنولًوينترشل اخيرا

تی أاشتاين ماير که بدون ھي. است  به مايع، تبديل گازۀمونيخ می باشد اميدوار به معامالت چند ميلياردی در زمين

وی در روز شنبه در کنفرانس امنيتی . اقتصادی به ايران می رود قصد دارد روابط سياسی بين دو کشور را تقويت نمايد

 در (MSC Core Group Meeting)کرد که اعالم گشته است با شرکت افراد سرشناسی مونيخی شرکت خواھد 

 قصد دارد روابط فرھنگی ميان دو کشور را تقويت المان ۀعالوه بر آن وزير امور خارج. تھران صورت خواھد گرفت

  .مؤثر افتددر برلين گفته می شود که اينکار می تواند در جھت باز شدن ايران به لحاظ فرھنگی . نمايد

  

  پل ھائی به سوی نظام جديد

ۀ  نه فقط بدين خاطر که در خدمت توسع- سفر اشتاين ماير فوق العاده تلقی می گرددالمان ۀدر وزارت امور خارج

عربستان سعودی که رقيب .  که وی روز يکشنبه به رياض خواھد رفتزروابط با تھران خواھد بود، بلکه بدين خاطر ني

ليج فارس می باشد، از اختالف ايران با غرب بسيار بھره مند گشته است زيرا رھبری عربستان تا سنتی ايران در خ

کنون با اطمينان خاطر می توانست بر روی حمايت سياسی غرب حساب کند، به مدرن ترين جنگ افراز در مقابل ايران 

ه و يمن به کمک و يا دستکم روی مسلح گشت و در دخالت در ساير کشورھا و حمالت نظامی اش از جمله به سوري

ّھمکاری جديد غرب با تھران می تواند حد اقل تا حدی اين مزايا ]. ٣[تحمل ھمراه با تفاھم غرب می توانست حساب کند 

و اکنون وزير . به ھمين جھت آل سعود حاکم بر عربستان عکس العمل خشم آلودی نشان می دھد. ال بردؤرا به زير س

 کارشناسان امور خارجه ۀبه گفت. ر مسير و نتايج آن تشويق نمايدييشد رياض را به پذيرش تغ می کوالمان ۀخارج

 الماناشتاين ماير چھارشنبه گذشته در مجلس . مقصود آنھا کمتر از ايجاد نظمی جديد در منطقه با مشارکت ايران نيست

  ].۴[ن و عربستان سعودی حمايت نمايد برلين می بايد از ايجاد پلی ميان ايرا: قصد خويش را چنين تشريح نمود

  

  بزرگۀ چگ و چان

. می با ايران صورت گرفتو به ھمان نحوی که در پی قرارداد اتًسخن از تعديل وسيع منافع در خاورميانه است، احتماال

توان در  زيرا در غرب اين تصور غالب گشت که می. اين امر ده سال پيش ممکن بود به وقوع بپيوندد، اما نافرجام ماند

اين مطلب در گزارشات و اسناد معتبری آمده است که سال ھا پيش در . ر دادييايران نظام حاکم را به سود غرب تغ

 پيشنھاداتی برای چگونگی حل اختالفات دو امريکابدين قرار که تھران به دولت .  منتشر گشته اندامريکارسانه ھای 

 ھمکاری آنھا در ۀ نحوۀيک سو مذاکرات سازنده ميان دو کشور در باراين پيشنھادات از ۀ زمين. طرفه ارائه نمود

 پايه ای برای ٢٠٠١افغانستان بود که مبتنی بر اختالف مشترک آنھا با طالبان بوده و تصور می رفت بتواند از پايان 

 رئيس جمھور عراق، صدام حسين، را در اوج امريکاکه دولت  از سوی ديگر پس از آن. ھمکاری ھای وسيع گردد

قدرتش سرنگون ساخته و آن کشور را اشغال نمود دولت ايران مجبور گشت در مقابل واشنگتن حاضر به مصالحه 

 وی طرح. خارجه می باشدآن زمان جواد ظريف سفير ايران در سازمان ملل متحد بود که اکنون وزير امور . گردد

 برطرف نمودن ۀ توافق در زمينً برای مذاکرات و احتماالئید عرضه نمود که می توانست مبناپيشنھادی را به کاخ سفي

  ].۵[بزرگ گفته شد ۀ در آن زمان بدان چک و چان.  باشدامريکا ۀاختالفات با اياالت متحد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  

  شفافيت در ازای امنيت

ی برای حل اختالفات ميان ايران و غرب  نيز طرح پيشنھادی مزبور حاوی يک رشته از نکاتی بود که چشم اندازًحقيقتا

از جانب ايران در مورد کليه مسائلی بود که دعوا بر سر ايجاد » شفافيت کامل«از جمله سخن از . را نشان می داد

 – امريکاعالوه بر آن عنوان شده بود که ايران می تواند از . می ايران را مطرح می ساختندواحتمالی تسليحات ات

ھمچنين پايان دادن به حمايت ايران از گروه .  در عراق نير برای تثبيت آن کشور حمايت نمايد- انستانھمانطور که افغ

ًو نيز تھران تجديد سازمان حزب هللا لبنان را به يک سازمان صرفا سياسی قابل تأمل . ھای فلسطينی مطرح گشت

عايت منافع به حق امنيتی خود و نيز پايان يافتن در مقابل آن ايران خواھان پايان دادن به تحريم ھا و ر. دانسته بود

می بررسی و ده سال بعد در معامالت اتًموضوعاتی از اين قبيل واقعا]. ۶[دخالت خارجی در امور داخلی آن کشور بود 

 جاری در تھران صورت خواھد ۀ در آخر ھفتالمان ۀ فعلی می باشند که وزير امور خارجتگشته يا موضوع مذاکرا

  .داد

  

  مايل به تعويض رژيمت

. ّ ايران در واشنگتن جدی گرفته نشد٢٠٠٣دولت بوش بعدھا اقرار نمودند که پيشنھاد سال ۀ شماری از کارکنان برجست

من فکر می کنم « اظھار داشت امريکاول امور خاورميانه در سازمان جاسوسی ؤ يکی از کارمندان مس٢٠٠۶در سال 

 پيشنھاد ايران امريکاو به قضاوت يکی از اعضای شورای امنيت ملی » اشتزيادی وجود دۀ فرصت ھای از دست رفت

ّبه گزارش ريچارد ان ھاس که در .  و ايران بوده استامريکابرای پايه گذاری نزديکی ميان » کوشش قابل احترامی« ِ

ارت امور  را بر عھده دارد و آن زمان رئيس بخش طراحی در وزامريکاحال حاضر رياست شورای روابط خارجی 

. د نکردئيکه رژيم ايران در سراشيبی سقوط قرار دارد را به صراحت تأ  مبنی بر اينامريکاخارجه بود، وی نظر دولت 

اين دليل آن بوده است که پيشنھاد ]. ٧[وجود داشته است » تمايل به سياست تعويض رژيم «امريکا او در دولت ۀبه گفت

  .ری نھاده شدمعامله از جانب ايران با سردی به کنا

  

    عواقب

 در ھمان سال زدر مورد دمشق ني.  در قبال سوريه شباھت داردامريکا رفتار مزبور در اين زمينه، باسياست ۀنحو

راالسد ا ايجاد تعديل منافع طرفين ممکن بوده است، اما از جانب دول غرب که آن زمان روی سرنگونی بش٢٠١٢

 سوريه از افتادن ًا غرب حاضر به بررسی پيشنھاد توافق می شد احماالاگر آن روزھ]. ٨[حساب می کردند، رد شد 

 بيان ٢٠٠٣ايران در سال ۀ  رد پيشنھاد معاملۀنظير ھمين گفته را می توان در بار. بدين جنگ وسيع برحذر می ماند

نزديک می توانست وافق قرار می گرفت و به موفقيت می رسيد در اينصورت خاورميانه و تاگر آن پيشنھاد مورد : نمود

 – در لبنان، در عراق و در سوريه – ھای فراوانی که ايران در آنھا سھيم بوده و ھست دشواریاز افتادن به بسياری از 

حاضر نبودن غرب به سازش، از اميد به سقوط رژيم ھا ناشی می گردد که تا امروز نيز خاورميانه و . برحذر بماند

  .نزديک از آن در رنج می باشند

  *نشانی بخش اول و دوم اين گزارش به زبان انگليسی به قرار ذيل می باشد  *
http://www.german-foreign-policy.com/en/fulltext/58884 
http://www.german-foreign-policy.com/en/fulltext/58864 
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