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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 توماس فريدمن
  بابک آزاد:  و افزايندۀ کاريکاتورفرستنده

  ٢٠١٣ دسمبر ٠٣

  ،برادر بزرگ باز می گردد! آه برادر

 

 توماس فريدمن
 

 

 در درون ئیری است و تفاوت ھامعتقديم در ايران سياستی واقع گرايانه جا)  ھاامريکائی(خالف متحدين مان، ما

اما به خاطر منزوی شدن ايران در جھان اين تفاوت ھا . رھبری رژيم و تفاوت ھای بين رژيم و مردم وجود دارد

  .سرکوب شده اند و تندروھا قدرت يگانه کشور شده اند

   گوياۀ خبرنام:برگردان از

 بزرگ نبوده ام اما با گذراندن سه ھفته در ۀيک زمين لرزمن ھيچگاه در  - عربی ۀ امارات متحد ،دوبی :نيويورک تايمز

توافق ميان مدتی که در .  عربی می دانم بودن در چنين زمين لرزه ای چه حسی داردۀعربستان سعودی و امارات متحد

ز  و ايران بر سر کاھش نسبی تحريم ھا در ازای محدود کردن برخی ا-امريکابه رھبری  - و بين قدرت ھای جھان يژن

که قرار است در آينده به مذاکراتی بر سر لغو کليه تحريم ھا عليه ايران در برابر  - ی ايران انجام شد ئفعاليت ھای ھسته 

زمين لرزه ای ژئو ) و اسرائيل( در جھان عرب سنی -از بين بردن توان ساخت بمب اتمی در اين کشور انجام شود
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 اثرات اين اقدام از ھر رويدادی در اين منطقه از زمان ئیافق نھادر صورت رسيدن به تو. پولتيک ايجاد کرده است

  .ر دادند، بيشتر خواھد بوديي منطقه را تغۀ در ايران که نقش۵٧ کمپ ديويد و انقالب ۀمعاھد

 مانند برادر بزرگتری بود که از خانه بيرون ۵٧چرا؟ با بيانی احساسی می توان گفت ايران پس از انقالب اسالمی سال 

يک نفر اتاق .  اعضای اين خانواده به بيرون بودن اين برادر عادت کرده بودندۀھم.  و در را پشت سرش کوبيدرفت

.  خوشنود بودند- سال٣۴برای  -  عمو سام ۀديگری دوچرخه اش را برداشت و ھمگی از توجه ويژ. خوابش را گرفت

مع خواھد پيوست و روابط مستقيم خودش با اياالت اکنون تنھا اين فکر که برادر بزرگ يعنی ايران دوباره به اين ج

 مصر و ، خليج فارسۀ کشورھای حاشي ،عربستان سعودی- امريکامتحده را خواھد داشت، ھمه متحدين سنی عرب 

 بحرين و يمن ، لبنان ، زيان بار در سوريهئی را خشمگين کرده است به خصوص در شرايطی که ايران دخالت ھا- اردن

  .دارد

 گذشته جلوسفارت ايران در بيروت که به کشته شدن ۀ اين عصبانيت را می توان ھمه جا از بمب گذاری ھفتريشه ھای

 عبدالرحمن الراشد در  ، خليج فارسۀ يکی از مھمترين روزنامه نگاران جھان عرب حوزۀ نفر منجر شد تا مقال٢٣

 سياسی و ،از ديدگاه ھای تئوريک: "می نويسدوی در اين مقاله با لحنی ھشدار دھنده . روزنامه الشرق االوسط ديد

می ايران چه با و اتۀ خليج فارس را از خطر برنامۀنظامی عربستان سعودی بايد خود و ديگر کشورھای عرب حوز

  ."ی را برقرار می کند، حفظ کندئی چه با توافقاتی که توازن قوای منطقه ئداشتن سالح ھسته 

عربستان سعودی کوچک است و تنھا .  ميليون جمعيت دارد٨۵ايران بزرگ است و . له اليه ھای مختلفی داردأاين مس

عربستان بزرگترين منابع نفت و گاز خاورميانه را دارد و ايران در جايگاه بعدی قرار گرفته .  ميليون جمعيت دارد٢٠

 ۀگرفت؟ کشورھای حوز خليج فارس را خواھد ۀاگر تحريم ھا روزی لغو شوند آيا ايران بازار کشورھای حوز. است

ی را بومی کرده اند ولی اعراب فاقد چنين ئايرانی ھا تکنولوژی ھسته . خليج فارس سنی ھستند و ايران شيعه است

  .توانی ھستند

کنون در نظام تحريم ی اش در برابر ايران است که تا ئ و متحدين منطقه امريکا تفاوت منافع ۀو نشان دھنديتوافقات ژن

  ،اياالت متحده - تحريم در تمام اين سال ھا باعث شده بود گروه ھای مختلف با منافع مختلف . ھا پنھان مانده بود

 استاد دانشگاه ، دانيل برومبرگۀ به گفت- چين، روسيه ، اروپا ، خليج فارسۀ کشورھای حوز ، عربستان سعودی ،اسرائيل

اينطور نشان دھند که نظراتی ) : " USIP( صلح اياالت متحده ؤسسۀائل خاورميانه در مجورجيا تاون و کارشناس مس

 مذاکرات و نقشی که تحريم ھا می تواند در ئیکه کسی به ھدف نھا  درحالی ،می ايران دارندو اتۀ برنامۀيکسان دربار

  ." توجھی نمی کرد،رساندن يا نرساندن ما به آن بازی کند

ی ايران باعث ئ ھسته ۀ خواھد روابطش با اين کشورھا را حفظ کند و اطمينان حاصل کند که برناماگر اياالت متحده می

تحريم ھا تنھا زمانی بايد حذف .  بايد توافقات قابل قبولی باشندئی توافقات مقدماتی و نھا ،بی ثباتی در منطقه نمی شود

.  شده اش و تکنولوژی غنی سازی اش دست برداردشوند که بتوان ايران را متقاعد کرد که از سوخت اورانيوم غنی

 نيز ،ی را برايش غيرممکن می کندئعالوه بر اين ايران بايد بازرسی ھای سرزده را که دستيابی ناگھانی به سالح ھسته 

  .بپذيرد

 امريکائیقامات م.  کار آسانی نخواھد بودامريکا قبوالندن آن به متحدان ، اگر ايرانيان چنين توافقی را بپذيرندااما حت

ی اين کشور و ئ ھسته ۀ خنثی کردن ھمزمان برنام،می ايران در منطقهو تنھا راه خنثی سازی خطر اتمعتقدند که نھايتاً 

معتقديم در )  ھاامريکائی(خالف متحدين مان، ما. له به ھم مربوط ھستندأت رژيم اين کشور است و اين دو مسر ماھيييتغ

 در درون رھبری رژيم و تفاوت ھای بين رژيم و مردم وجود ئیجاری است و تفاوت ھاايران سياستی واقع گرايانه 

. اما به خاطر منزوی شدن ايران در جھان اين تفاوت ھا سرکوب شده اند و تندروھا قدرت يگانه کشور شده اند. دارد
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ند ايران را دوباره به اقتصاد جھانی  معتقدند اگر بتوانيم توافقی بی نقص با ايران داشته باشيم که بتواامريکائیمقامات 

 و امريکا که تمايل بيشتری به ارتباط با ئیشامل گروه ھا - می توان اميدوار بود که گروه ھای ذينفع مختلف  ،وارد کند

  .ر ماھيت رژيم کننديي در داخل ايران قدرتمند شوند و شروع به تغ- غرب دارند

ار کردنش می ارزد چرا که تنھا راه امنيت واقعی ھمسايگان ايران، ممکن است اين راه حل عملی نباشد اما به قم

ر تدريجی ييی ايران محدود شود می توان به تغئ ھای ھسته ئیبنابراين اگر توانا. رات تدريجی در ماھيت رژيم استييتغ

 را امريکان و  که اين امر می تواند پايانی برای جنگ سرد ايرائیدر درون رژيم اميدوار بود، به خصوص از آنجا

 متحدين ،در مقابل. ی را مختل کرده استئجنگ سردی که ھمکاری ھای بين دو کشور بر سر مسائل منطقه . ممکن کند

آنھا می خواھند ايران تمام توان . رات تدريجی اعتقاد ندارندييما به ايران به کلی بی اعتماد ھستند و به ھمين دليل به تغ

  .ر يابدييکه رژيم اين کشور تغ ا زمانیی اش را از دست بدھد تئھسته 

آزاد :  اھدافمان اين شکاف را مديريت کنيمۀما تنھا می توانيم با صريح بودن دربار. ما نمی توانيم اين شکاف را ببنديم

که به  ی اش تا سر حد امکان در حالیئ ھسته ۀ آنجا که ممکن است در عين محدود کردن برنام سازی سياسی در ايران تا

 وزير امور  ،اين امر دليل آن است که ما عالوه بر جان کری. ايت از متحدين عرب و اسرائيلی مان ادامه می دھيمحم

نيز نياز داريم زيرا احيای روابط ايران و اياالت متحده پس از " وزير امور خارجه برای خاورميانه"خارجه به يک 

د می کند که نيازمند ھمکاری روزانه و حمايت و پشتيبانی  ساله چنان شوک سنگينی به خاورميانه وار٣۴جنگ سردی 

  .جدی از متحدين عرب و اسرائيلی مان است

 


