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 واشنگتن، تل آويو، پاريس

آورند مي فراهم ايران را باجنگ  ساز و برگتند روها   
 
 

، فرستاده ويژه لوموند دبپلوماتيك*سليگ اس هريسوننوشته   
و پژوهشگر اصلي در مركز بين المللي وودرو ويلسون براي ) واشنگتن( مدير برنامه آسياي مركز سياست بين الملل *

).واشنگتن(دانش پژوهان    

 
جنگ « وي  و بدترين حالت نزد »بايد خود را آماده بدترين حالت سازيم«كه  گفته استرنار كوشنر آقاي ب
بر پرتوي  ،هبرانگيختهم   فراواني راكه انتقادهاي در باره ايران] فرانسه[ وزير امور خارجه گفته اين .»است

 تآن اسبر تائيدي  بيش از همه و) العه فرمائيد را مطسرمقامه اين ماه(  انداختهديپلوماسي فرانسه  تازه چرخش
 در .در نظر گرفته به طور بسيار جديرا  ميعمليات نظامي عليه جمهوري اسالدست زدن به اياالت متحده  كه

 در طريق ديپلوماسي، سخت كوشي در ضرورت لفظي و پيچ و تاب هاي ي معمول هااحتياط رغم تمام بهواقع 
و نيز با ياري رساندن به »  نيانجامدخونريزيكه به «اي عملياتي در داخل كشور با صدور مجوز بر كاخ سفيد

  ساختهتر را شعله ورا ايرانآتش مخالفت ب اينك همگروه هاي تجزيه طلب عرب و كرد و بلوچ و آذري هم 
به  د ندارد با خومخالفين دموكرات از پشتيباني هيچ نشاني ازكه حقوق بين الملل  خالف اين مداخله جوئي. است

 آزار  واذيت  و بهكه موقعيت خويش را استوار سازنداست فرصت داده  ]حاكم برايران[رژيم » روهاي تند«
 ه مذاكرراهگشودن  تهران فكر مي كنند كه ]سردمداران رژيم در[ با اينهمه. روشنفكران و دموكرات ها بپردازند

كا و عات مورد اختالف ميان آمريو درباره تمام موضون اصل گفتگ پذيرفتاما الزمه آن. ممكن استبا واشنگتن 
.دست بردارد» تغيير رژيم «قصد خويش برايواشنگتن از  كهشرط اين به باز  و است ايران  

 
روي يكديگر صف آرائي رويادو اردوگاه ايران در گرفته است اياالت متحده در قبال باره سياست  دربوشدر نبردي كه در صحن دولت 

كميته  را هاكه سرنخ آنچنگ و دندان نشان مي دهند  و كنگره) پنتاگون( و همپيمانانش در وزارت دفاع ريچارد چينييك سو ر د .كرده اند
 پادگان  بر كوبيدن اورانيم نظنز بلكه همچنينغني سازي بمباران نه فقط كارخانه بر  ودارددست در  )ايپاك(امور عمومي آمريكا و اسرائيل 

 با تحكيم و اياالت متحده مايل است وزير امور خارجه كونداليزا رايس  در برابر آنها.زديك مرز عراق پافشاري مي كنندهاي نظامي ايران ن
 عوضدر اما .  ادامه يابد طريق ديپلوماسيپبمودنكه در ماه مه در بغداد آغاز شد در باره برقراري ثبات در عراق  با تهران گسترش گفتگو

 جمهوري اسالمي كردن بي ثبات قصدتشديد عمليات سري به  مصالحه خطر آفرينبه  ناگزير وي ،گزينه نظاميه باريق تصميم گيري درتعو
).١( است تائيد كرده راآن ٢٠٠٧در پايان آوريل ي فرمانبا صدور  نيزآمريكا  رئيس جمهور  كهداددر تن   
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آنرا ) سيا( سازمان مركزي اطالعات آمريكا ، رسمييپوششبا نبود ا  امكردهدنبال را  سري  اين عمليات انجامدهسالي است كهاياالت متحده 
 در جنوب ياغيگروه هاي دست  پاكستان و اسرائيل اسلحه و پول به براي نمونه. ه است پيش برد هايش واسطهفقط به پا در مياني تاكنون

 به شيعه مذهب فارسزماني است با قدرت مركزي دير بلوچ و كرد سني  اقليت هاي در آنجا رسانده اند كهشرقي و شمال غربي ايران 
 به«چنانچه كه مجاز مي شمارد   راي عمليات دامنهتشديد در ماه آوريل صادر كرد،] آمريكا[ كه رئيس جمهور مجوزي. پيكار برخاسته اند

كوشش در ، ييغاتراكني هاي تبل گسترش سخن پعالوه بر. وانند مستقيما به آنها دست يازندمأموران آمريكائي مي ت»  نيانجامدخونريزي
برنامه تازه جنگ در اينك  ، سياسيمخالفت به منظور تشجيع در اروپا و آمريكاايراني  اطالعات گمراه كننده و استخدام تبعيديان پخش

هاي اقتصادي و  فعاليت ايجاد اختالل در به دردكه   انديافتهرجحان  و اقدامات ديگري  دست بردن در نرخ برابري ارزخصوصااقتصادي، 
.مي خورندبانكي و تجاري ايران   

 
اين رويداد   و گرديدآشكارداشته  كه قانون آنرا مقرر به كميسون هاي اطالعاتي دو مجلس كنگرهاز گزارش  فرمان جديد پس محتواي

درست يك دل اند كه لبان  اصالح ط هم محافظه كاران وهم آوريشگفت  نحو به .استدر تهران  گفت و شنود ها تمام مضمون اصلياينك 
.  است بودهنابجابي وقت و افشاي اين سند ميان دو كشور گشوده مي شد در عراق و افغانستان هنگامي كه راه بر امكان يك همكاري واقعي 

هم اني  ايرگوناگون»  هايصالح انديش« و احمدي نژاد ، شوراي امنيت ملي، دفتر رئيس جمهوروالن بلند پايه وزارت امور خارجهمسئ
 فقطهمكاري با اياالت متحده  كه كنند مي تشريح اينها .است همسومنافع تهران با  در حقيقتدو كشور  اين درثبات  برقراري اند كه داستان
  درخويشاستراتژي از  واشنگتن استوار است كهفرض كه خود براين  امكان دارد عادي كردن تدريجي مناسبات ميان دو كشور در ازاء

. دست بردارد»زي حكومتبراندا«  
 

 رواست كهآيا .  روباهي است كه به تله افتادهمانندهاياالت متحده « در عراق ،سردبير روزنامه محافظه كار رسالت امير محبيانآقاي به نظر 
] ميان دو كشور[اري ، همك اياالت متحده سياست خود را تعديل كندچنانچهمي خواهد ما را بدرد؟ ] دانيم مي[كه ي را آزاد كنيم ما روباه

 هاشمي رفسنجاني از نزديكان  هم ميهن روزنامه سر دبيرمحمد عطريان فر  به تصديق، ديگر طيف روزنامه نگارانسويدر . »ممكن است
. حال و هوا در اينجا به مذاكره و برقراري روابط گرايش دارد « شدبرگزيده) ٢( به رياست مجلس خبرگان ٢٠٠٧ سپتامبر  ماه در آغازكه

ي كه بچشم مي تعارض. خوب دريافته اند و رهبران ما اين را  ديگر كاري بر نمي آيد"مرگ بر آمريكا"شعار از  .خواستار ثبات اندمردم 
».مصالح مشترك دارنديكديگرند در عراق و افغانستان دشمن كه  يدو حكومت كهخورد آنست   

 
. خير يا ند شيعي در عراق پشتيباني مي كسازمان هايخ دهند كه آيا تهران از نخواستند به اين پرسش مستقيما پاسكشور  دست اندركاران

خرده مي   بعثي ها و ديگر عناصر سنياز مايت حسبببه از واشنگتن  رئيس كميسيون روابط خارجي مجلس عالءالدين بروجرديآقاي 
مي داند و ثبات دستيابي به بغداد را چون ضرورتي براي  در تفوق و برتري شيعيان قبول نند كه ايراپوشي اعالم مي ك پرده بدون و گيرد

. واشنگتن و تهران هرگونه همكاري ميانشرط نخست  
 

 باشد آن] در جهت خشنود كردن حكومت ايران[ مهم كاخ سفيد حركتبه زعم اين روزنامه نگاران و بسياري از مخاطبان رسمي شايد يك 
صدام از ) ١٩٨٠ -١٩٨٨(عليه ايران در جنگ اين گروه . نديراق استقرار يافته است برچكه سازمان شبه نظامي مجاهدين خلق را كه در ع

ند اما هنوز به صورت گروهي ه اپيكارجوي اين سازمان گرفت ٣۶٠٠ اسلحه را از دست بدنبال تجاوز آمريكا هر چند  پشتيباني كرد وحسين
ي مأموريت هاي جاسوسي و خرابكاري در ايران و بازجوئي از ايرانياني كه متهم اه هاي امنيتي آمريكا برادستگ. در پايگاه هائي گرد آمده اند

در  و تلويزيوني تا همين چندي پيش از فرستنده هاي راديوئي  ودنگماربه كار مي آنها را به كمك به شبه نظاميان شيعي در عراق هستند 
 ١٩٩٧در سال با اينهمه . منتقل كرده اندرا به لندن  فرستنده ها نايون اكن بر بغداد تهران فشارهاي اما پس از .برخوردار بودندنيز عراق 
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  جرم را به خلقمجاهدين وزارت خارجه آمريكا به نشانه آشتي جوئيشد،  ميانه رو به رياست جمهوري برگزيده محمد خاتميهنگامي كه 
. در اين فهرست جاي دارندچنانهمآنها ...  فهرست سازمان هاي تروريستي افزوده بودحقوق بشر به  گسترده نقض  

 
 آقاي اما. خواهد بوددار  شوراي امنيت ملي شرح مي دهد كه برچيدن اين نيروهاي شبه نظامي كنشي بسيار معني مشاور عباس ملكيآقاي 
 فاكس نيوز  تلويزيوني محافظه كارشبكه در برنامه هاي مدام سياسي مجاهدين پيشخوان رئيس شوراي ملي مقاومت، جعفرزاده رضا علي

 و مي كوشد گرفته استي تجاوز به عراق را بر عهده  برا]افكار عمومي[كردن  هنگام آماده چلپياحمد  همانند ي نقشظاهر مي شود و
.  نظامي عليه ايران همراه سازديپشتيباني كنگره را براي اقدام  

 
نيوتن هنگامي كه آقاي . را نمايان مي ساختفتگو با تهران گگشايش  براي كلينتون عزم دولت ستي تروريي سازمانهمچون مجاهدين ناميدن

به را »  نيانجامدخونريزيبه «كه  سري ميليون دالر براي عمليات ١٨ مبلغ اعتباري به توانست  رئيس وقت مجلس نمايندگانگينگريچ
دور انديشي و  را به )سيا( مركزي اطالعات سازمانگذراند، كاخ سفيد باز تصويب نمايندگان »  ايرانرژيم كنوني يبرانگيختن جايگزين«قصد 

 توانسته است  را داردگينگريچهمان نظرات آقاي كه  چينيآقاي . راه ديگري پيش گرفت با شتاب بوشاما دولت . وادار ساختاحتياط 
 اورانيم غني سازييران براي ادر مذاكرات به قصد متوقف ساختن برنامه  را در تنگنا بگذارند تهران بيشتركه هرچه چند شكاك را قانع كند 

.افتاددست واشنگتن خواهد ه ببرگ هاي برنده بيشتري   
 
 

 همدستي پاكستان
 

دميد و جان تازه اي »  پيش نرودخونريزيتا به حد  «ئي كه به طرح بايگاني شده دخالت هادستگرميبراي آمريكا دولت تازه سر كار آمده 
رويج آزادي بيان و آزادي جابجا شدن ت«براي   راريليون دال م٧۵ ي به مبلغ اعتبار٢٠٠۶سپس در فوريه  آنرا بيشتر هم گسترش داد؛

. برآمد رژيم عليه نظاميعمليات ايذائيانجام  به قصد سري تداراك در پيسرانجام . از تصويب كنگره گذراند »مردم ايران  
 

 هم در همانوقت هاكه برسانند  ياغياي  ه پول بدست گروهاسلحه وهمراه سازند كه را كه پاكستان و اسرائيل  آن بود ز همهار  تسهل
 در سال هاي. ند جنداهللا تحويل دادجنبش مخالف به  اطالعاتي پاكستان اسلحه و پولسازمان هاي. بودندمناطق بلوچ و كرد نشين فعال 

جاني تلفات اهدان و در جنوب شرقي كشور  در ز هاشبيخون زنحيره اي از با ،پايگاه دارد مسلح كه در بلوچستان  گروهاين ٢٠٠۶و  ٢٠٠۵
رهبر اين جنبش  عبدالمالك ريگيآقاي با اي  صداي آمريكا مصاحبه ٢٠٠٧ آوريل ٢روز .  وارد ساختيگان هاي پاسدارسنگيني به 

و ما  ندرادي ئآشنا) ٣(با ناسيوناليزم بلوچ   كهكسانيبسياري از . نمود معرفي »رئيس مقاومت مردمي در ايران«طي آن وي را  وكرد پخش 
 آ ب ثيك خبرنگار كانال تلويزيوني .  و دستگاه اطالعاتي پاكستان را تأييد كرده اندريگيميان آقاي رشته هاي پيوند  گرفتيم تماس با آنها

.)۴(است را درست خواندهنيز اين ادعا   
 

 صحتحاكي از وجود اين ارتباط . در تماس استن و عراق كرد هاي ايراهم پنجاه سالي مي شود كه با ) موساد(دستگاه اطالعاتي اسرائيل 
به حزب ) پژاك( ايران حزب حيات آزاد در كردستانكه با آنكه گزارش كرده روزنامه نگار آمريكائي  سيمور هرشكه  اطالعاتي است

دستگاه اطالعاتي اسرائيل  ،اد مي كنندكه واشنگتن و آنكارا هر دو آنرا سازماني تروريستي قلمدوابسته است ) پ كا كا(كارگران كرد تركيه 
روزنامه نگار  لي اندرسوندر مصاحبه اي با يك كارمند بلند پايه كرد . )۵( فراهم مي آوردپيشمرگان اين حزب  براي» آموزش و تجهيزات«
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. يورش بردايران  به »)۶( متحده  اياالتبه پشتيباني مخفيانه«بهره مي گيرد تا ي در كردستان عراق ئ از پايگاه هاپژاكاعالم كرده است كه 
.بغداد را برانگيخته است مقاماتكه اعتراض را بمباران كرده در كردستان عراق  اين گروهپايگاه هاي بار  چندين تالفيتهران به  حكومت  

 
بالقوه ترين خطر با جدي  كه تهران نفت خام كشور است %٨٠توليد كننده جنوب غربي كشور و استان  ،خوزستاندر از لحاظ اقتصادي 

 هويت قومي و مذهبي يگانه )شط العرب( اروند رود با ساكنان كناره ديگر عرب اين استان مذهبانشيعه . تهديدات تجزيه طلبي روبروست
 ، اندكردهآنجا را پايگاه خود  ر بريتانيا اشغالگنيروهاي كيلومتر نيست كه ١٢٠از  بيشفاصله اهواز مركز استان خوزستان تا بصره . نداي دار
.سپرده اندبه عراقي ها اينك  كنترل اين شهر و استان آنرا هرچند  

 
  را به دسيسه چيني براي بهمستقر در بصرهتهران دستگاه هاي اطالعاتي بريتانيا  حكومت آور نيست كه ي اين منطقه، شگفتيگاه تاريخديداز 

را از اين استان نفتي انگليس  شركتهاي و انيبه پشتيباني نظامستان اميران عرب خوز ١٨٩٧در سال . متهم سازد اين استان كشيدنآشوب 
 باز  به سرزمين ايران١٩٢۵ سال كه تا پيش از كنند دست و پا لندن برفرمان  نام و»عربستان«اي تحت الحمايه از آن جدا كردند تا  ايران

چستان به مانند جنداهللا بلوه ييروي نظامي متحد اند ن نتوانستهاند پراكنده استان پهنهدر كه  ي هاي جدائي طلبجناحتاكنون . گردانده نشد
 بهمرتبا ضربات مهلكي همين ها  اما. نها كمكي از خار ج دريافت كرده اندايثابت كند كه  و هيچ نشانه اي هم در دست نيست وجود آورند

برنامه هاي تبليغاتي به زبان عربي از در ميان آنها ناح  جچندين. و تأسيسات نفتي را منفجر مي كنندرا سازماندهي نيروهاي امنيتي دولتي 
  استطرفدار استقاللكه !] [حواز ابخش  نهضت ملي آزادي. انداستقرار يافته در كشورهاي خارجيكه پخش مي كنند ي ئطريق فرستنده ها

 ماهواره  شبكه).٧(نشان مي دهد  ويزيوني خود تلروي صفحهرا در كاليفرنيا شماره نمابري  دارد كه احواز تي وي ماهواره اي بنام شبكهيك 
 وابسته كه  [!] بريتانيا و احوازمودت به جامعة هستند،  كاليفرنياي مقيمايرانتبعيديان  نيز گردانندگان آنكه  االحواز تي ويي بنام اي ديگر
).٨( است فدرال ياستقالل منطقه اي براي استان در چهارچوب ايرانخواستار   

 
 صداي آمريكا و راديو فردا و فرستنده هاي  خرجه است تخصيص داد٢٠٠۶ ميليون دالري كه واشنگتن در سال ٧۵ي از نزديك به نيم

ير دولتي حقوق بشر در ايران و اياالت متحده مي  غكوشندگان بيست ميليون دالر نيز به . مي گرداننديديگري مي شود كه تبعيديان ايران
از اينرو ما با . كاري بس دشوار است«رجه اذعان دارد كه فرستادن اين پول ها بطور مستقيم به تهران ون وزارت خاا معنيكوالس برن. رسد

رانياني كه سال گذشته در يكي از اي. »)٩(گروه هاي دموكرات در درون كشور كار مي كنيم از هاي عرب و اروپائي براي پشتيباني سازمان 
آنجا «كه  گفته آمريكائي – ايرانيرروزنامه نگا نگار عظيمي به شركت كردهاست ه براه انداختبي ارگاه هائي كه اياالت متحده در دويكي از ك
.»)١٠( جيمز باند بود سبك به يانقالبيونتربيت   برايي آموزشياردوگاه  

 
 به دست اين رژيمن واداشت براي اقتصادي ايجاد تنگناهاي بي ثبات كردن جمهوري اسالمي و به منظور دست كم به چهار دليل تكاپو ها

:پيش مي روندهدف مورد نظر خالف  جهت  در خويشكشيدن از برنامه هسته اي  
 

 كه ي را به ستوه آورندايرانيان  همتا داده استو سخت سفت  سياستي گزينش  هواداران دست بهانه اي بهاين اقدامات پيش از هر چيز ○
  داراي مليت دوگانه ايراني و آمريكائي را بيازارند كه بهخته اند و هم روشنفكرانسازي رژيم به فعاليت پردادر داخل كشور به نفع آزاد 

به اتهامات تمام كه سه ماه  » براي دانش پژوهانوودرو ويلسونمركز بين المللي « از هاله اسفنديارينند خانم كشورشان مي آيند، مابازديد 
. در زندان به سر بردمبهم جاسوسي  
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قباي خود را در  تابهانه اي به دست رئيس جمهور احمدي نژاد داده است قومي سركش ادن كمك به اقليت هاي با دواشنگتن ، دوم ○
  .استليت قومي اقدر واقع خود جمعيت كشور % ۴۴ با كه ،دافع اكثريت فارس بپيچدم

 
 ه است به گردنوي برخاستسؤ مديريت ي و ناكاردان كه اساسا ازرا گناه دشواري هاي اقتصاي مي تواند  احمدي نژاد سديگر آنكه آقاي ○

.بياندازد خارجي تضييقات  
 

ته باشد در پي داش افغانستان راد كه ثبات و پايداري عراق و  مصالحه هائي بيانجامد به بتوانكه مذاكره ايهرگونه  الزمه آنكهسرانجام و  ○
از انجام  جورج دبليو بوشرئيس جمهور  خودداري نيز  وغيانطشورش و برانگيختن اپوها به قصد  به تكدقيقا پايان بخشيدن

  .»پاسخ داده شود«در عراق » فعاليت هاي مرگبار تهران « تا بهبر زبان آورده بود ٢٠٠٧اوت  ٢٨كه روز  استتهديدي 
 

 اندكي وجود دارد احتمال  فشارها نيزبا كاهشحتي چنانچه تعديلي در صف آرائي نظامي اياالت متحده در خليج فارس پيش نيايد  به يقين
 را مي ديمونا بستن همزمان تأسيسات هسته ايچنانچه اسرائيل با اينهمه . دست يافتهسته اي ئله  مس اي در باره مصالحهبتوان بهكه 

مي  معاون وزير دفاع در دولت آقاي خاترضا اكبري عليآقاي ). ١١ (بودمي  امكان پذير نطنز غني سازيتعليق فعاليت هاي شايد پذيرفت، 
كه به سالح هاي هسته اي تاكتيكي  ي مي دهندگواه همه نشانه هادر حالي كه ناوهاي هواپيمابري به خليج فارس مي فرستيد كه « مي پرسد
 سرباز مي زنيد ديموناوقتي خود شما از گفتگو در باره باز و .  كنيمگفتگو اي هسته هاي  سالحزدودن دربارهتوانيم  چگونه ميمجهز اند 

»؟ما به مذاكره تن در دهيمنتظار داريد كه اچگونه   
 

 به . است كردهلبريزمردم ايران از هر گرايشي را كاسه صبر آورده باشد، اي رژيم را بلرزه در پايه هآنكه از بسيار بيشفشار هاي آمريكا 
از چهل بانك اروپائي و آسيائي كه هفت بانك   فقطاما. است بسيار كارآمد تركمك هاي سري به شورشيان از اقتصادي  مجازات هاي يقين

ايران مبادالت بين المللي خود را بيش از . در پاسخ به درخواست واشنگتن از روابط خود با ايران روي گردانده اند  دارندداد و ستدبا ايران 
.م مي دهد كه بيشتر آنها عرب اند دوبي انجامستقر درپيش از طريق چهارصد موسسه مالي   

 
اياالت  معاون وزارت خزانه داري استوارت له ويبه نزديك يازده ميليارد دالر رسيد و امسال ن ايران و امارات متحده عربي  ميارقم تجارت

به تهديد اقدام تالفي جويانه عليه شركت هائي كه با ايران داد و ستد مي )  مارس گذشته در دوبي٧سخنراني روز در( ي كههنگاممتحده 
شركت هائي به زيان  كه بيشتر زدهاقداماتي  دست به به تازگيبوش دولت . آب در هاون مي كوبيد در واقع دادكنند سر و دست تكان مي 

كنون بسيار تااما نتايج بدست آمده معامله مي كنند  )كيالتي كه روحانيون مي چرخانندتش(و بنياد ها  كه با پاسداران انقالب اسالمياست 
.استبوده ناچيز   

 
همه اين كارها به چه دردي  «ساختهخاطر نشان  ه استدر تهران مأموريت داشتپيش از اين مورد احترام كه اروپائي سفير  كه يك همانگونه

». اما وي را از پاي در نمي آورد را بيشتر به جوش مي آوردورزو خون  كهدهيمتكان  را يمي خورد؟ چه خاصيت كه مدام دستمال سرخ  
 
 

  هازيرنويس
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 – ژوئن٩۴شماره ]  از انتشارات لوموند ديپلوماتيك-شيوه نگرش[وآر ، منيير دو »فان بر فراز ايرانتو«ويژه نامه  -١
.را مطالعه فرمائيد ٢٠٠٧ژوئيه   

http://www.monde-diplomatique.fr/mav/93/ 
 
 اين در حال حاضر آيت آهللا خامنه اي . و نظارت بر اعمال ويگزينش ولي فقيه مسئول ،مجمعي از روحانيون -٢

.سمت را دارد  
 
ناسيوناليزم بلوچ و وسوسه هاي شوروي، بنياد كارنجي براي صلح بين الملل، :  درسايه افغانستان نگاه كنيد به-٣

.١٩٨٠واشنگتن،   
 
.٢٠٠٧ آوريل ٣، ا بي سي نيوز، كريستوفر ايشام  وسبرايان را -۴   

 
.٢٠٠۶ نوامبر ٢٧، نيويوركر، نيويورك، »اقدام بعدي« -۵  

 
.٢٠٠٧ فوريه ۵، نيويوركر، نيويورك، »آقا بزرگ« -۶  

 
.٢٠٠۶ ژانويه ۴ ،)بي بي سي وورلد مي ديا مانيتورينگ( رصد گاه رسانه هاي جهان بي بي سي -٧  

 
:٢٠٠۶ فوريه ١١احواز، و  بريتانيا مودت ه االحواز نيوز، جامع-٨  

http://www.ahwaz.org.uk 
.٢٠٠۶  اكتبر١١شوراي سياست خارجي، نيويورك  -٩  

 
.٢٠٠٧ ژوئن ٢۴ تايمز مگزين نيويورك ،»قدرت نرمسخت واقعيت هاي « -١٠  

 
را در » چانه زني از ياد رفته«مقاله فتگوئي گسترده تر درباره سازش هسته اي با ايران براي اطالع از بحث و گ -١١

. فرمائيد مطالعه٢٠٠۶، زمستان  دي سي، واشنگتن]هانيجفصل نامه سياست  [ورلد پاليسي ژورنال  


