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  ُو برد  اوباما و جان کری سياست ھای ناکام

  پوتين و روسيه با ھمکاری ايران پی در پی

ناظرين اوضاع افغانستان از مدت زيادی است که متوجه و شاھد سياست ناکام اوباما و جان کری در مسائل   
نستان، گذاشتن مسائل افغانستان در اختيار پاکستان اع�م قبل از وقت خروج عساکر بين المللی از افغا. افغانستان بوده اند

که خود عامل بوجود آورنده اکثر مشک�ت بوده و است ، و فشار آوردن برای تشکيل حکومت ضعيف مختلط در 
افغانستان بعد از انتخابات رياست جمھوری در افغانستان نشانه ھای بارز اين سياست نادرست و ناکام اوباما و جان کری 

ِاما در سطرنج ستراتيژيک منطقه و بين المللی کشت دادن ھای متواتر اخير پوتين با ھمکاری . غانستان بوده استدر اف
  .ايران ، اوباما و جان کری را در موقعيت مات و شکست کامل سياست خارجی امريکا در منطقه قرار داده است

  

   
  ظريف و جان کری                                                             پوتين و اوباما

  
ده اتمی است که ايران را در نھايت يک ھ معامھمتر از تمام اشتباھات اوباما و جان کری اشتباه تاريخی امضای   

با در نظرداشت نزديکی روابط . قدرت عسکری اتمی ميسازد،  و در قدم اول تعزيرات اقتصادی بر ايران را لغو ميکند
امريکا را در يک     و روسيه در چند دھه گذشته و در جريان معضله اتمی، در حقيقت روسيه و ايرانو اھداف ايران

ده ای را از مجبوريت باjی امريکا امضا کرده اند که از ھر نظر به نفع ايران ھت شکست خورده قرارداده اند و معاحال
وی جنجال زياده تر با ايران و روسيه را ندارند و ممالک اروپائی برای منافع تجارتی شان آرز. و روسيه تمام ميشود

ر به دوام ھمکاری با امريکا در دوام تعزيرات صش حاد خوچين با نقشه ھا و پ�ن ھای خاص منطقه ای و بين المللی
افغانستان و  يعنی فارس وھمسايگان ايران/در نتيجه امريکا و در ارتباط به آن ممالک عرب در منطقه خليج عرب. نيست

  . ترکيه از نظر ستراتيژيک در موقعيت بسيار ضعيف قرار داده شده اند

ده از ھر ھن معاده اتمی در امريکا و دنيا صورت گرفته است که نشان ميدھد ايھ در مورد معاتحليل ھای زيادی
ھيت و اصل ده را از نظر ماھ ھم معايک تعدای. نظر به نفع ايران و روسيه و به نقص امريکا تمام شده و خواھد شد
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نقص عمده  ٤"  خ�ی حياتی معامله با ايران٤" دروغين آن تحليل کرده اند، به صورت مثال ځلمی خليلزاد در مقاله 
ده اتمی با ايران را از نظر اصل و ماھيت وعده ھا و مذاکره ايرانی ھا توضيح داده است که خ�صه آن به قرار ذيل ھمعا

  :است

ت وقصد که ايرانی ھا ادعا کرده اند نيت و مقاصد عسکری در انکشاف مواد در مورد اصل مسئله ني       .١
اتمی ندارند و ادعا کرده اند که رھبرمذھبی ايران آيت هللا خامنه ای بر ضد س�ح اتمی فتوی صادر کرده اند ؛ خليلزاد 

سکری ايران را برای ضرورت بعد از اينکه دjيل سياسی و ع. قبول اين چنين ادعا را ساده بينی و خوشباوری ميداند
 تشريح ميکند و ميگويد که ايران باداشتن منابع طبيعی عظيم ھيچ دليل منطقی غير عسکری برای  داشتن به س�ح اتمی

خليلزاد در مورد اين که ايرانی ھا موفقانه دولت اوباما را قانع ساخته اند که ايران از نظر . انکشاف مواد اتمی ندارد
ادعای فتوی خامنه ای گنگ :" اتم است و فتوی خامنه ای را برضد آن مثال می آورند ؛ چنين مينويسدمذھبی مخالف بم 

ًاص� بر اساس دوکتورين مذھبی ايران ، آنھا اجازه دارند تا دروغ  .و مبھم است و ميتواند تعبير ھای مختلفی داشته باشد
گذشته از آن ھيچ مانع .  تا بتوانند دشمن را شکست بدھندبگويند و دشمنان را گمراه بسازند و اطمينان دروغين بدھند

  . "وجود ندارد که خامنه ای يا جانشين وی فتوی ديگری صادر نکنند

ده اتمی شرايطی را دربر دارد که ايران را حد اقل يکسال از ھن معاخليلزاد نوشته است که اين ادعا که  اي      .٢
ده بر اساس معلومات رسمی تقديم ھن معااول اينکه اي.  ادعای نادرست استساختن س�ح اتمی دور ميسازد از چند نظر

شده به منابع بين المللی ايران بنا شده است،و فعاليت ھای مخفی و تشکي�ت مخفی ايران در اين معامله حساب نشده است 
تضمينی نيست  که ايران را از يش در تشکي�ت غير رسمی و مخفی دوام بدھد و ھيچ ت ھاً، بناء ايران ميتواند به فعالي

ده بر اساسی بنا شده است که بر ايران اعتماد ميشود که مسئوليت ھايش را ھنکه معادوم اي. ساختن بم اتمی متوقف بسازد
ده به ھن معاوی می افزايد که در ھر حالت اي. ده با صداقت انجام بدھد که اين يک توقع قابل سوال استھن معادر قبال اي
  .ًزه ميدھد که بعد از دھسال فعاليت وسيع اتمی را رسما آغاز نمايدايران اجا

خليلزاد می نويسد که قبول اين . خليلزاد مينويسد، اعتبار باjی ايرانی ھا که تقلب نکنند ناممکن است     .٣
ايرانی ھا در اين ده اتمی را مراعات کنند با در نظرداشت سابقه ھسنھاد شده در معافرضيه که ايرانی ھا  تفتيش ھای پي

ده که تفتيش ھا و تخلفات چگونه حل شوند و ھو مقررات پيشنھاد شده در اين معامسئله و با در نظرداشت طرز تفتيش 
کدام مرجع و به چه ترتيب در مورد تخلفات تصميم بگيرد، ثابت کردن تخلفات و جزا دادن ايران در مورد ھر تخلف را 

  .ناممکن ميسازد

زيزات تع   ده اتمی فرض ميشود که اگر ايران از معائده اتمی تخلف کندھمينويسد، در اين معاخليلزاد       .٤
که نه يک چنين چيزی ممکن به . ب�فاصله دو باره بر ايران قرار داده ميشود   ده لغو ميشودھاقتصادی که در اثر اين معا

ين تخلفات و يبر ايران خواھند بود و نه ميکانيزم تعنظر می آيد، و نه قدرت ھای ديگر آماده قرار دادن دوباره تعزيرات 
  .دوباره برقراری تعزيرات در معائده به درستی تشريح شده است

ً     اين معائده ضعيف و عمدتا غير قابل اجرای اتمی ازھرنظرکه ديده شود موقف ستراتيژيک امريکا را در 

يکی از اولين . ان را موقف قوی و برنده بخشيده استو در مقابل پوتين و اير  منطقه و در جھان ضعيف ساخته است
سفر تورن جنرال قاسم سليمانی قومندان قوای    نشانه ھای اين کاميابی روسيه و ايران و شکست اوباما و جان کری

  جوjی با٢٤تورن جنرال قاسم سليمانی به تاريخ . عمليات خارجی قدس ايران در ھفته دوم ماه جوjی به روسيه ميباشد
و تحويل راکت ھای زمين به ھوای " موضوعات منطقه"پوتين رئيس جمھور روسيه م�قات کرده است که در آن 

اين م�قات نه تنھا اينکه از نظر نقشه ھا و عمليات مشترک ايران . به ايران مورد مذاکره قرار گرفته است  S-٣٠٠ نوع
.  آشکار روسيه و ايران بر تعزيرات بين الملی نيز ميباشدو روسيه در منطقه اھميت دارد، بلکه يک نشانه بی اعتنائی

 به ٢٠٠٧دليل آن در اين است که تورن جنرال قاسم سليمانی از جمله آن رھبران عسکری ايران است که از سال 
اينطرف در لست تعزيرات شورای امنيت ملل متحد شامل بوده است که بنا بر آن ازسفر به ممالک خارج ممنوع گرديده 

اما ديده ميشود که تورن جنرال قاسم سليمانی به روسيه سفر کرد ونه ايران و نه روسيه ارزشی به اين تعزيرات . ستا
ًايل نشدند ،خاصتا که روسيه عضو شورای امنيت ملل متحد است وتعزيرات توسط شورای امنيت ملل متحد بين المللی ق

ايرانی ھا از اين ھم پيشتر رفتند و تورن جنرال قاسم سليمانی در توضيحاتش به تاريخ اول سپتمبر . وضع شده بود
اظھار     مجتبی طاھری به موسسه خبر تسنيمحجت اjس�م سيد:"  به مجلس خبرگان ايران، ادعای بلندتر کرد ٢٠١٥

داشته است که جنرال سليمانی به مجلس خبرگان ايران گفت که سقوط امريکا در منطقه بوقوع پيوسته است و وی عوامل 
   ".اين سقوط امريکا را تشريح کرده گفت که عمده ترين آن منطق قوی جمھوری اس�می ايران بوده است

  ًتورن جنرال قاسم سليمانی نماند ؛ اخيرا روحانی    ھای مغرورانه ايرانی ھا محدود به بلند پروازی ھا و ادعا  
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اولين صدا ھای مغرورانه قدرت منطقه ای بودن ايران را بلند کرد که بی بی سی چنين توضيح  رئيس جمھور ايران
در مجمع عمومی سازمان ملل،  مھر و پيش از سفر به نيويورک برای شرکت ٢آقای روحانی، امروز پنجشنبه : "ميدھد
. پذير است امروز ھمه معترف ھستند که اگر بخواھد با تروريسم مقابله واقعی شود تنھا با ھمکاری ايران امکان: "گفت

ھای مقام معظم رھبری نبود، امروز بغداد و عتبات عاليات به اين  اگر ايران و نيروھای مسلح ايران نبودند و اگر ھدايت
  ."ھا بود تی مکه و مدينه نيز در اختيار تروريستصورت نبود و ح

از طرف ديگر پوتين قدم به قدم برای مقتدر ساختن دوباره روسيه و بازی کردن رول بزرگتر سياسی ، اقتصادی 
روسيه در اول با نقشه ھای حساب . و عسکری روسيه در سطح بين المللی ھوشيارانه ، قدم به قدم و منظم به پيش ميرود

تحت تسلط .  جمھوری ھای سابق شوروی نفوذ و در جا ھای مناسب تسلط خود را افزايش و برقرار کرده استشده بر
وjديمير پوتين رئيس جمھور . " قرار دادن کريميا توسط قوای عسکری روسيه بزرگترين قدم در اين راه شمرده ميشود

وی جزئيات اين عمليات سريع را در يک . داشتًروسيه شخصا رھبری عمليات اشغال شبه جزيره کريميا را به عھده 
بر ھمه معلوم است که بعد از تجاوز روسيه به کريميا ." فلم مستندی تشريح کرد  که روز يکشنبه به نشر رسيد

: " اعتراضات بين المللی شديدی بر ضد پوتين وروسيه بلند شد و حتی بايکات و تعزيرات شديدی بر روسيه وضع شد
 اتحاديه اروپا و امريکا تعزيرات شديدی بر بانک ھای دولتی و کمپنی ھای ٢٠١٤يا در ماه مارچ بعد از غصب کريم

  . "روسی وضع کرده اند

درجن ھای از مقامات عاليرتبه روسی ، قومندان ھای جدائی طلب يوکراين و کمپنی ھای روسی که نقض کننده 
اما ديده ميشود که پوتين نه تنھا اينکه ھيچ ." ده شده اندحاکميت ملی يوکراين شناخته شده اند در لست سياه قرار دا

پشيمانی در غصب کريميا نشان نداد بلکه شواھد و اسناد نشان ميدھد که فعاjنه از جدائی طلبان مناطق ديگر يوکراين 
  . طرفداری ميکند و در اقصی نقاط جھان در رقابت به امريکا فعاليت قاطع و جسورانه ميکند

  
                                         تانک ھا و طيارات روسی در سوريه         

ِ آخرين کشت سطرنج ستراتيژيکی روسيه به اوباما و جان کری با ھمکاری ايران در سوريه با افزايش کمک 
ا حيران ھای عسکری و ايجاد استحکامات عسکری جديد روسی در خاک سوريه آغاز شد  که امريکا ، منطقه و دنيا ر

  ."ووارخطا ساخت

 يک مقام امريکائی اظھار داشت که قوای عسکری روسيه نيم درجن تانک را به يک ميدان ھوائی در - واشنگتن
سوريه انتقال داده اند که تا امروزاين قوی ترين نشانی است که ماسکو در حال آمادگی برای  اين است که اين قلعه 

و ھنوز . " يد عسکری برای کمک به رئيس جمھور بشار اjسد مبدل کنندستراتيژيک ساحلی را به يک مرکز جد
سياسی و استخباراتی امريکا و غرب خاموش نه شده بود که پوتين  -سردرگرمی اين خبر در مطبوعات و حلقات عسکری

يه در مورد ايران و روس–ِکشت قوی تر ديگری را به اوباما و جان کری داد که عبارت بود از اع�ميه مشترک عراق 
مايکل گوردون در اخبار نيويارک . موافقه در شريک ساختن معلومات استخباراتی با يکديگر در مبارزه بر ضد داعش
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برای دومين بار در ظرف ھمين يک ماه روسيه برای توسعه نفوذ سياسی و : " تايمز در اين مورد چنين نوشته است
وارخطا برای يافتن جواب و درک اين حرکات  وامريکا را غافلگيره عسکری خود درجنگ سوريه تحرکاتی انجام داد ک

  اينبار روسيه موافقه ای را اع�م کرد که بر اساس آن معلومات استخباراتی در مورد داعش را با عراق و ايران . ساخت

  "   شريک ميسازد 

ک تعداد با تحسين به طرف روسيه و ًامروز که دنيا کريميا و يوکراين را تقريبا ازياد برده اند و ھمه با حيرت وي
پوتين می بينند و رئيس جمھور اوباما بعد از آنھمه تقبيح پوتين قصد م�قات با پوتين را دارد ھمه در نتيجه ستراتيژی 
ھوشيارانه، قاطعانه و استفاده به موقع از شرايط منطقه ای وبين المللی توسط روسيه و پوتين از يک طرف و سياست 

پوتين مسائل را از نظر تاريخی و منافع . ، ضعيف و متردد اوباما و جان کری از طرف يگر ميباشدھای نادرست
ستراتيژيک دراز مدت روسيه تحليل ميکند و قاطعانه  عمل ميکند و از عمليات عسکری و سياست و مذاکره و ديپلماسی 

ان کری منافع ستراتيژيک دراز مدت را در در حاليکه ديده ميشود که اوباما و ج. استفاده قاطعانه و درست ميکند
خروج عساکر : ًنظرندارند و  به نظر ميرسد که پاليسی اوباما و جان کری عمدتا در يک جمله خ�ص شده ميتواند

  . امريکا از تمام ميدان ھای جنگ به ھر قيمت و داخل نشدن در ھيچ جنگ ديگر در دوره رياست جمھوری اوباما

ست بين المللی عمليات عسکری و مذاکرات و فعاليت ھای ديپلماتيک ھميشه متمم يک در حاليکه از نظر سيا
ديگربوده ، ھستند و ميباشند؛ ھر دولت و سياستمداری که يکی از اين انواع پيشبرد سياست خارجی و ستراتيژيک فوق 

سايل متذکر نمايد شکست آن دولت و ًرا ناديده بگيرد يا ھمانند اوباما صريحا اع�ن عدم تمايل به استفاده از يکی از و
عجله خروج و اع�ن صريح که ع�قه به دوام مجادله از قبل اع�م شده در افغانستان و عراق .  سياستمدار حتمی است

را ندارند،  و تردد و تزلزل در ستراتيژی مقابله با داعش، دjيل شکست سياست اوباما و جان کری در منطقه ميباشد که 
  . ای پوتين و روسيه و ايران در سطح منطقه، و برای پاکستان در سطح  افغانستان باز گذاشته استميدان را بر
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