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مشاییاسفندیاراستعفايدربارههاافسانهوحقیقت

رئیسنژاداحمديمحمود»راستدست«وجمهوريریاستدفتررئیسمشایی،رحیماسفندیاراستعفايدربارهاطالعات
گوناگونیهايگمانهوهاشنیدهشایعات،ونوردیدهدرراجهانگروهیهايرسانهمیدانآساییبرقسرعتباایران،جمهور

هايرماننویسندهکههاییفرضیهتنوعوفراوانیاینازکههاستمدتکسیایراناسالمیجمهوريدر.  شدموجبرا
ههمیشایرانحکومتعالیردهمسئولینعاديجابجاییحتی.  کندنمیتعجببخورد،غبطههاآنبهتواندمیهمتخیلی

مرکزتکهاستحالیدراینو. شودمیتبدیلغربیتبلیغاتتیرهايهدفبهوشدهتوأموحشتناکیهايپردازيدروغبا
وسیهرلیبرالگروهیهايرسانهمتأسفانه.  استگذشتهحديهرازغربتبلیغاتدستگاهدرایرانامور»علمیکارشناسان«

.اندنماندهعقبغربیتبلیغاتازهم
خارجیارادهیکرهبريتحتکهجهانیمطبوعات»آوازخوانیگروه«شد،پخشمشاییاستعفايدربارهشایعاتکهموقعی
خوددفتررئیسنژاداحمديمحمود: «استذیلقراربهکهپرداختندرویدادایناساسیفرضیهپخشبهکنند،میفعالیت

سخنانهبادعااینکنندهاثباتدلیلتنهاعنوانبهايعده.  »کردبرکنارکارازوي»اسراییلی«آشکاراهايدیدگاهخاطربهرا
اینکهوجودبا. »هستندایراندوستاناسراییلملتوآمریکاملت«کهداشتاظهار2009سالدرکهنمودنداشارهمشایی

ژیمربابلکهملتبانهما«کهمشاییجملهایندنبالهبهکسیزیرا(بودشدهجداويسخنانعمومیچارچوبازجملهاین
بعضیاذهانهبسابقمانندویافتهرواجمشاییگرایانهاسراییلروحیاتافسانه،)کندنمیاشاره»کنیممیمقابلهصهیونیستی

میمشاییرحیماسفندیارگویاکهداردصحتدیگريافسانهدربارهامرهمین.  نمایدمیخطور»شناسایرانتحلیلگران«
.کندفراهملیبرالهاياندیشهپیروزيبرايشرایطی»جدیدکاريمحافظه«بهانهبهایراندرخواست

ایراناسالمیجمهوريریاستدفتراعضايصدايوسرپرجابجاییایندربارهشایعاتورايدرچیزيچهامر،حقیقتدر
پرقوي،احتمالبه. بدهندراپرسشاینپاسخاندنکردهسعیباشد،شدهچیرههاآنبرتنبلیکهتحلیلگرانیتنهادارد؟قرار
یرغدیدگاه«بهرامشاییکهکردندادعاهاآن. شودمییافتعربیوغربیگروهیهايرسانهدرتفسیرهاترینخموپیچ

. فتگسخن»اسالمبرایرانیفرهنگیهايارزشتفوقازوي«اینکهو»کردندمتهمروحانیتنقشجملهازودینبهسنتی
بیزاريوزجارانبا»فعلیعقیدتینظامدرایرانیگراییملیعناصرگنجاندن«برايمشاییهايتالشکهدادندتوضیحدیگران

.استشدهروبروایرانبرحاکمنخبگانکارمحافظهجناح

امنهخعلیاهللاآیتبهوفاداريعدموويلیبرالهايدیدگاهخاطربهمشاییاستعفايبرمبنیايافسانهقضیهایندر
مناسبوترمطلوبهمهازایرانمخالفگروهیهايرسانهبرايگمانهاینکهاستبدیهی.  شدمیآشکارایران،روحانیرهبر

نژاداحمديمحمودوایرانرهبرايخامنهآقايبیننظرهااختالفکهشودمیگرفتهنتیجهاینفرضیههمیناز. استتر
.استرسیدهبحرانیاوجبهجمهوررئیس

ادامهیتوخالهايپراکنیسخنبهکردند،قبول»بدیهیه«عنوانبهرااصلاینکه»شناسانیایران«کهنیستتعجبجاي
زودترهرچهسقوطبهآمریکاايمیانهخاوروغربیمتحدانومتحدهایاالتگسیختهلجاممنديعالقهدرجهتنهاکهدادند

رایانگاصول«نفوذرشددهندهنشانمشاییاستعفايکهشدگفتهطبیعتاً.  کردمیتنظیمراآنمیزاننژاداحمديمحمود
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عنوانبهامراین.  باشدمی»جهانسراسربهایراناسالمیانقالبصدورمعنیبه«اتوماتیکطوربهامراینکهاست»اسالمی
.شودیمتلقیبزرگمیانهخاورآمیزانفجارقوسکنندهثباتبیعاملتنهانهوجهاندمکراتیکنظامتمامبرايواقعیخطر
گیريجهنتیازواقعیتمعمول،طبقولی. شدمیتحمیلمابه»علمیهايپیشبینی«اصطالحبهوهاگیرينتیجهگونهاین

رتعمیقوترجالبتر،پیچیدهغرب،نفوذاعمالمشابهمراکزومیانهخاورمجازيانستیتوهايعلمیشبهکارشناسانهاي
رحیمدیاراسفنسیاسیچهرهمشخصاتبعضیبیشتريدقتبانظر،موردرویدادزیرینهايالیهدركبرايبیایید. باشدمی

بهوفاداريمعدوسکوالریسملیبرالیسم،بهبرجستهسیاسیشخصیتاینعلیهاتهاماتبفهمیمتاکنیمبررسیرامشایی
.باشدداشتهواقعیمبنايچهتواندمیایرانروحانیریاست

است»جدیديکارانمحافظه«تیمفعالاعضايازیکیونژاداحمديمحموداعتمادمورداشخاصازیکیمشاییتردید،بدون
کارمندمشاییکهکردندمالقاتهمبا1980هايسالاوایلهاآن.  اندآمدههمگردایرانفعلیجمهوررئیسدورکه

رایغربآذربایجاناستانریاستنژاداحمديمحمودکهحالیدربوداسالمیانقالبپاسدارانسپاهاطالعاتبخشعملیاتی
سالدر. کرددعوتخوداستانداريبهرامشاییويشد،اردبیلاستاندارنژاداحمديکه1993سالدر. داشتعهدهبر

ساختآزمایشاتبوتهازکهدوستدواینکهنیستدلیلیلذا. کردازدواجنژاداحمديمحمودپسربامشاییدختر2008
.شوندمتهمسیاسیمتقابلخصومتبهاند،نمودهبرقرارخویشیوقومروابطهمباوگذشتهجدیدجمهوري

میراثسازمانریاستبهمشاییجمهوري،ریاستانتخاباتدرنژاداحمديمحمودپیروزيازبعد2005سالاوتماهدر
ایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمود.  شدمنصوبایرانجمهوررئیسمعاوندوازدهازیکیمقامبهوگردشگريوفرهنگی

مقامبهخود،همرزموقطارهممشایی،انتصاببهراخودتمایل2009سالژوئیهماهدرمقاماینبهمجددانتخابازبعد
طبق. استجمهوررئیسازبعدایرانمجریهقوهدرمقامعالیتریناین.  نموداعالمایراناسالمیجمهوريرئیساولمعاون
انجاماستعدادجمهوررئیسکهصورتیدروبودهبرخورداراختیاراتوسیعطیفازجمهوررئیساولمعاوناساسی،قانون

.شودمیاوجانشینشود،مریضیابدهددستازراخودوظایف
زیاديعالقهزدنبرچسببهکهغربیتحلیلگرانکهشدباعثنژاداحمديمحمودومشاییبیننزدیکروابطاینوجود
»خاکستريکاردینال«رامشایی،)ایرانبارابطهدرخصوصبه(دهندمیجلوهسادهحدازبیشراسیاسیهايروندوداشته
يادعاتنهااین. داردرانفوذبیشترینایرانجمهوررئیسسیاسیخططراحیدرکهدانندمیشخصیرااویعنی. بنامند
نالکاردی«اصطالحکاربردقبالدرمسئولیتولی(پذیرفتمشروطصورتبهراآنتوانمیکهاستمشاییدربارههاغربی

.)نمودطراحیرااصطالحاینکهگذاریممیکسیعهدهبررا»خاکستري
تابوآبباغربیتحلیلگرانکه(کنندمیمتهمسکوالریسمولیبرالیسمبهرامشاییمرتباً افراطیگرایانسنتکهحالیدر

اینکهاستممکنچطور. کندمیجلوهمنطقیغیروعجیبادعااین،)دهندمیقراربحثموردراساختگیاتهاماتاین
هنوزکهشاهرژیمزماندروکردهفعالیشرکتانقالبیمبارزهدرجوانیدورانازکهباشدکسیمخصوصاعتقاداتسیستم
کاربزرگسابقهکرد؟میتوزیعراخمینیاهللاآیتبهقدرتواگذاريواسالمیانقالببهدعوتحاويهايشبنامهبود،نوجوان
عنوانبهاوبینیجهانبر) شودمیتمامسالش51جاريسالنوامبردر(مدیریتیوسازمانیامورزمینهدرمشاییعملی

قدرتقلهبهنژاداحمديمحمودجمهوريریاستزماندرآناعضايکهسیاسیموجآنعضووجدیدکارمحافظهسیاستمدار
.گذاشتاساسیاثررسیدند،
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باگرایانعملهاينظرنقطهکهشناسدمیرازیاديهاينمونه–لنینتاکرومولاز-اجتماعیهايانقالبجهانیتاریخ
درارنظریهواقعیانقالبیگرایانعمل. طبیعیغیرنهواستآورتعجبنهامراین. نبودسازگارپردازاننظریههايدیدگاه
هماآلنوبودههمیشهچیزيچنین. دهندمیقرارآزمایشموردجامعهامورتوسعهمشخصمسایلفصلوحلشرایط

ساختساله30ازبیشمدتطیوگذاشتهسرپشتراهاناکامیتلختجربهکهایرانفعلیحکومتاماو. شودمیمشاهده
تحکومهمین.  استآمدهنایلواقعیحسابگريبهچشیده،راهاپیروزيشیرینمزهخصمانهمحاصرهشرایطدرجدیددولت

راالماسجهاندردمکراتیکجامعهترینپیشرفتهواقعدروشدهمشرقدرنظیربیسیاسیواقتصادياصالحاتآفریننده
طرززندگی،شیوهعنوانبهاسالمبهچراوچونبیوفاداريحفظبااجتماعیاصالحاتنظیربیهايطرح.  استساخته

.استحکومتاینهايلیاقتجملهازاخالقیمبانیوبینیجهاناساسوتفکر

یستنفردبهمنحصرامريتنهانهاسالمیانقالبپردازاننظریهوگرایانعملبیننظرهااختالفواقعیت،اینبهعنایتبا
تواقعیاینتواندنمیغربکه–همهازمهمترو. استگردیدهمبدلنوینمعاصرایرانساخترونددرعاديپدیدهبهبلکه

حمودمریاستتحتجدیدکارانمحافظهتیمنظرایناز. استراستیندمکراسیتبلوروجلوهاینکهاستاین–بفهمدرا
. باشندهداشتتوانندنمیوندارندناپذیرسازشاختالفاتهمباالریجانیریاستتحترادیکالگرایانسنتتیمونژاداحمدي

جامعهاین. گیردمیقرارشود،میساختهجدیداصولاساسبرکهايجامعهدیالکتیکتوسعهقالبدرهاآنمناقشاتهمه
.گیردمیشکلعملیفشردهروزمرهکارگرماگرمدربلکهپردازاننظریهکارهاياطاقسکوتدرنه

ایناقعودر. کنندصحبتگرایانسنتومشاییبین»آشکاررویارویی«اصطالحبهدربارهدارنددوست»علمیکارشناسان»
جمهوررئیساولمعاونمقامبهويانتصابنهمشایی،مخالفانادعاهايخالفبر.  گرددمیبر2009سالبهرویارویی

الحاقبرمبنینژاداحمديمحمودبرنامهدربارهبحثکهشدرویاروییاینباعثمجلسآوریلماهاجالسدرنبردهابلکه
هب. گرفتدرفرهنگیمیراثسازمانترکیببه) داشتتعلقاسالمیارشادوفرهنگوزارتبهکه(زیارتوحجاموربخش
ایندرهککندایجادراحاکممحافلنمایندگانبیناختیاراتجدیدتقسیمبایستیمشاییونژاداحمديبرنامهدیگر،عبارت
درهانآمنافعتضییعولی(یافتمیکاهشدانستند،میخودامتیازرامذکوروزارتخانهدوتصديکهکسانیاختیاراتراستا

.)نبودکار
استمدارانسی. شدمشاییبهبودند،شدهمتحدمجلسرئیسالریجانیدورکهافراطیگرایانسنتشدیدیورشباعثامرهمین

هبمجلس،رئیسدوممعاونفردابوترابیویزدياهللاآیتمجلس،رئیسالریجانیعلیخودمانندایرانی»وزنسنگین«
ي،آبادفیروزبعدمدتی. نمودندشدیدياعتراضحکومتیاختیاراتمجددتقسیمبرمبنیجمهوريریاستتیمهايتالش
.گردیدملحقهاآنبهنیزکلستادرئیس

مشکرقصجلسهدرويحضورجملهازشدند،یادآوررامشاییکارهايهمهسیاسیمبارزهاینجریاندرافراطیگرایانسنت
»ناصوابرفتار«ایرانیزنانآنجریاندرودادترتیباوکهتهراندر2008سالفرهنگیمراسمو2007سالدرترکیهدر
2009سالژوئیهماهدر. شدمسئولینبعضیجابجاییباعثبحثاین. دادندنشانخوداز) افراطیگرایانسنتعقیدهبه(

دستازراخودهايمقامخرنديصفارواياژهمحسنیکهحالیدرشدمعرفیجمهوررئیساولمعاونمقامبرايمشایی
اکمحنخبگانمنافعتعادلتاکندلغوراانتصاباینکردتوصیهنژاداحمديمحمودبهايخامنهاهللاآیتبزوديولی. دادند

.شودرعایت
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رئیستیمدرشخصیتترینبانفوذمشاییزیراشودتعجبباعثنبایدامراین. نکردندفراموشرااومشاییمخالفانولی
اطرافیانمیانازبعدسالیک.  داداختصاصخودبهراتیماینپردازنظریهمواضعاوآن،ازبیش. استماندهباقیجمهور
سممرایک. شدپخش»سبزجنبش«بامشاییروابطدربارهشایعاتافراطیگرايسنتمحافلدرخاتمیاحمدوجنتیاحمد

خشپباعثشد،آنکنندهبرگزارومبتکرايخامنهعلیاهللاآیتآگاهیباونژاداحمديمحمودحمایتبامشاییکهعاديغیر
دستاوردهايوزندگیباتاشدندتهرانواردایرانیمهاجرانازتن1300حدود2010سالاوتماهدر. گردیدشایعاتاین

ملیوحدتبهوکردهتأکیددوستانهمیهناحساساتبرگروهاینبرابردرخودسخناندرمشایی. شوندآشناانقالبیایران
تلقیایرانملتوایرانعلیهبلکهاسالمیجمهوريعلیهنههاتحریمعنوانبهبایدغربیهايتحریمکهگفتوي. نموددعوت

تنهاکهکردصحبتایرانملتوایراندولتهايسنتبزرگ،ایراندربارهخودسخناندرمشاییرحیماسفندیار. شود
حاضرهانآ. نپسندیدندراهاحرفاینافراطیگرایانسنتکهاستطبیعی. استنآزاتروسیعبلکهنیستاسالمیهايسنت
.آورندوجودبهراعقیدتیرویاروییمیدانمراسمیهرازبودند

مشاییمخالفانتوسطکرد،آزاد»عربی) قومیانحصاریا(سلطه«ازرااسالمایران،آوردناسالمکهمشاییاظهاراتاین
حتیکهبودزیرکانهقدريبههاحرفاینجعل. شدانداختهاطالعاتیمیدانبهشدهوارونهصورتِ همینبهوشدهتحریف

فمنحراسالمازکسیاگر: «داشتاظهارونکردهدركآخرتارامشاییموضعفراست،باوبصیرشخصیتیزدياهللاآیت
.»کنیممیطردرااونکند،کمکهشداراگردهیم،میهشداراوبهشود،
نه،کیازمخلوطیهمیشهگروهاین. شدروبرو»سبزجنبش«فعاالنغضبوخشمبامراسماینکهاستاینعجیبنکته

کشورمقامات: «استچنینهاآنرفتاراصل(دهندمینشانخودازراایرانمقاماتاقدامهربهیورشوساختگیادعاهاي
یگردهمایآنبرگزاريخاطربهرامشاییهاآن) »باشنددارحقتوانندنمیهرگزهاآنزیراباشندداشتهحقتوانندنمیهرگز

.نمودندمتهمبزرگدروغبهکشور،ازخارجمقیمهموطنانازدعوتو

انهدوستمیهناحساستبامغازله«عنوانبهرامشاییسخنانودادهتوضیحراخودکینهعلتخودشانمشاییحریفانبعداً
وکندبدیکتاتوريرژیمشیرینسخنانمفتونراهاآنکند،پریشانرامخالفانبعضیافکارتواندمیکهایرانیمخالفان

تحرکاینکهکردنداحساسمخالفان.  نمودندتعبیر»سازدخارجهاآنصفوفازراایرانواقعیدمکراتیکنوسازيطرفداران
انتقاداتیاساساهدافازیکیبهرامشاییعلتهمینبهوکندمتزلزلراآنهااجتماعیپایگاهتواندمیواقعاً مشاییتاکتیکی

.ندنمودمبدلخودگسیختهلجام
فعالمداخلهکنند،متهمدولتامورادارهدرسکوالریسمبهرااوتادادبهانهمشاییمخالفانبهکهدیگريمهمعلتیک

هبخارجیسیاستنهادکلیديمسئولینانتصابوکاراینآنازقبل. بودایرانخارجیسیاستخططراحیدرمشایی
.شدمیتلقیروحانیریاستاستثناییامتیازوحقعنوان

وتیکتاکبافقطهاآنپیشنهاديتغییرات. دادندنمیتغییرراکشورخارجیسیاستخطمشایی–نژاداحمديائتالفولی
أکیدتافراطیگرایانسنتکهحالیدر. داشتارتباطالمللیبینصحنهدرایراناهدافبخشیدنتحققزمینهدرعملشیوه

ظرنمدفارسخلیجعربیهاينشینشیخومتحدهایاالتهمهازقبلهاآنمیاندرکه(»دشمنان«باگفتگوکهکردندمی
برودادهنشانخودازبیشتريگريحسابخارجهامورفعلیوزیرصالحیومشایینژاد،احمديمحمودنیست،مجاز) بودند
زمانازتردید،بدون. نمایندمیتأکیدبود،رایجمتکیمنوچهرزماندرکهخارجهاموروزارت»دفاعیتاکتیک«ازامتناع

حاشیهسلطنتیهايرژیمباروابطدرحتیوشدهترفعالمراتببهایرانیدیپلماسیخارجه،اموروزیرمقامبهصالحیانتصاب
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یعمومرشدوهاتحریموجودباآن،برافزون. استندادهرخمستقیمرویاروییهستند،ایراندشمنکهفارسخلیججنوبی
نایدرخارجیهايگذاريسرمایهوایرانخارجیبازرگانیتبادالتاست،شکلتغییردستدرکهبزرگمیانهخاوردرتنش
.است»حسابگران«خارجیسیاستصحتبرعینیدلیلاینکهکندمیرشدوقفهبیکشور

اساسینامزدعنوانبهرامشایینژاد،احمديمحمودتیمکهکردندمیادعاخارجیوروستحلیلگرانازايعدهکهحالیدر
آیدیمنظربه. گذاریممیبحثحدودازخارجرافرضیهاینکهاستبهترکردند،میتلقیفعلیجمهوررئیس»جانشینی«

کردمیمتقاعدرامشاییاوکهشنیدندخودگوشباونشستهنژاداحمديمحمودکاراطاقکمددرنظریهاینطراحانکه
درادعاهااینهمهوشودنمیذکرکنندهقانعدالیلحال،هردر. کندمعرفیجمهوريریاستمقامنامزدعنوانبهراخود

کاراطاقکمدبهکسیکهاستبعیداینکهبهتوجهبا. شودمیارائه»تحوالتمنطقیروند«اصطالحبهواحساساتسطح
.نیستوقتاتالفجزچیزيفرضیهاینجديبررسیکند،پیدادسترسیایرانجمهوررئیس

مواضعتقویتنشانهاینآیا. کنیمبررسیایرانسیاسینخبگانبرايرامشاییاستعفاياهمیتکهاستترمهممراتببه
وقاطعیتالمللیبینصحنهدرایرانآیااست؟سیاسیخطتغییربرايموجباتایجادوحکومتدرافراطیگرایانسنت

ترینکوچکفعالًداشت؟خواهدکمتريدمکراسیوثباتکشورداخلیاوضاعآیاداد؟خواهدنشانخودازبیشتريلجاجت
ازشسحالت-گرفتمیصورتاگرحتی–مشاییرحیماسفندیاراستعفاي. نداردوجودهاگیرينتیجهاینبرايدلیلی
اجتماعیوسیاسیمحافلکهدهدمینشانایرانازشدهدریافتواکنش. کندتقویتراداخلیوحدتبایستیوداشته
.ندارندتردیديهیچموردایندرایرانی

تسرایهمهاآنبهجدیدلیبرالیسمویروسکههاآنروسکوچکتربرادرانوغرب»علمیشناسانایران«اشتباهترینمهم
منفردسیاستمداریکشخصیهايدیدگاهوهاخواستآندرکهرااسالمیانقالبمنطقهاآنکهاستایناست،کرده

راایرانعهتوسکهاستاندیشهیکفقطحاضرحالدر.  کندنمیتعیینچیزيتقریباًباشد،همنفوذبابسیارتواندمیکه
مهوريج: استمطرحگزینشیچنین.  استتعصبوواهیهايخیالازدوروحسابگرانهبسیاراندیشهاین.  کندمیتعیین

ظامیناقتصادي،تواننظرازکهبسازدراايجامعهخوداخالقیمبانیوبینیجهاناساسعنوانبهاسالمحفظبابایداسالمی
رايبخامموادکنندهتأمینووابستهکشوربهایراناینکهیاکندمقابلهخارجیخصمانهمحاصرهبابتواندخودعلمیو
»ستخوانامغزتا«ولینشاندهدستغربگرايرژیمریاستتحت»استعماربعدما«دوراندیگرقربانییکو»طالییمیلیارد«

.شدخواهدتبدیلدمکراتیک،
تیجهنچند»منطقهقالبنوسازي«رونداصطالحبهوبزرگمیانهخاوردرحوادثازایرانسیاسینخبگانکهنیستتردیدي

»دیدجکارانمحافظه«خطکهاستاینگیرينتیجهمهمترینولیاستجداگانهبررسیوبحثشایانموضوعاین. اندگرفته
ینا.  استگذشتهالمللیبیناقتصاديوسیاسیاوضاعهايچالشوزمانآزمایشاتبوتهازنژاداحمديمحمودریاستتحت
خساراتکمترینباایرانکهگذاشتنمایشبهراخودصحتهم2008سالالمللیبیناقتصاديبحرانمرحلهدرخط

راکشوراوضاعخواستندمیمخالفانکه2011فوریهو2009سالتابستاندرخطاینصحت. شدردمرحلهآنازممکن
مرحلهرداکنون،. داردحکایتایراندولتینظامپایداريازنیزهایارانهنظامجارياصالحات. رسیداثباتبهبکنند،ثباتبی

یاسیس–نظامیواحدبلوكیکعنوانبهباراولینبرايکه(فارسخلیجحاشیهعربیسلطنتیهايرژیمباروابطتشدید
.شودمیمشخصایرانخارجیسیاستجدیدتاکتیکیطرحصحت) اندکردهاقدام



20117می–3شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

رانایاسالمیجمهوريمنافعجوابگويعینیطوربهويتیمونژاداحمديمحمودخطکهگرفتنتیجهبایدناگزیراینجااز
زمینهنایدراگر. استقبولقابلکشوربرحاکمسیاسینخبگاناتفاقبهقریباکثریتبرايخطاینآن،برافزون. است
تاکتیکیتحالتندروگرایانسنتوجدیدکارانمحافظهبیننظرهااختالفکهشدخواهیممتوجهبکنیم،بیشتريتأملوتفکر
همینجوغرض»محققان«ازبسیاريالبتهکهشودتلقیدولتیادارينظامدرفزایندهثباتیبینشانهعنوانبهنبایدودارد
هاینکبرمبنیخالییمهديوطاهريامیرچونهاییشخصیتادعاهايفوق،مراتببهعنایتبا. خواهندمیراثباتیبی

هددنمیاجازهایرانرهبرانبهداخلیمبارزه«اینکهو»استحاکمرژیماستبدادبارزنشانه«مشاییفعالیتدربارهبحث
.آیدمینظربهناصواببسیار،»کنندارزیابیطرفانهبیراخودايهستهوخارجیسیاست

هايرسانهدرومجلسمناظرهجریاندرنظراظهاربرايکاملامکاناتازتندروگرایانسنتهموجمهوررئیستیمهم
کهروسیهايرسانهوغربیهايرسانهعادتخالفبر(گروهیهايرسانهدربحثالبته،. اندبودهبرخوردارایرانگروهی
همینکه(نداشتدیگرطرف»کثیفرخت«درکاوشوافشاگريافتضاح،جنجال،حالت) گیرندمیالگوغربازوارمیمون

.استگرفتهصورتبحثاینولی) شودمیتلقیبحثنبودنیابودندمکراتیکمعیارعنوانبهکار

ظرناختالفهمباتوانندمیکشوريهرورژیمهرمسئولچندیادوزیرانداردوجودآوريتعجبنکتههیچمشاییقضیهدر
صیتشخمختلفمواضعوجود.  باشندداشتهیکسانتفکريتوانندنمیوکنندمیفرقهمباهاانسانهمه.  باشندداشته
شورکقوانینکهاستاینمهم.  کندبروزحکومتیهردرتواندمیايپدیدهچنینکهطبیعیکامالًاستامريسیاسیهاي

هبکشورایندرکهاستآنازحاکیایراندرجاريقوانینکاربردتجربه.  کندفراهمرانظامدروندراختالفاترفعامکان
.شودتنظیمآسانیبهتواندمیداخلیاختالفاتنهاد،مردممتعددساختارهايسويازکنترلمکانیزمبرکت
طبیعیکامالً مباحثاتحتیهاآن. گذارندمینمایشبهایراندرتحوالتازراخوددركعدمهمیشهغربگروهیهايرسانه

ظرهايناختالفحتیهارسانههمینولی. داردقرارسقوطآستانهدرایرانرژیمگویاکهکنندمیمعرفیايگونهبهراسیاسی
ورکشاین. باشدمیحالبینمونهبلژیککشورنظرایناز. دانندمیعاديامريکند،میبروزغربکشورهايدرکهراجدي
.ندارددولتداخلینظرهاياختالفعلتبهکهاستماهچند

تترتیباچارچوبدرتهراندرکادرهاجابجاییکهاستگویابسیارنکتهاینروسیهبرايجملهازوزیاديکشورهايبراي
ایرانمقاماتکهشودمیآنازمانعخودنوبهبهامراینو. گیردمیصورتاساسیقانونباسازگارودمکراتیکشدهمقرر

نهکند،میزندگیهاتحریمتأثیرتحتکههاستسالوداردقرارخصمانهمحاصرهدرکهایران. کننددنبالراخودسیاست
درخودمستقلمواضعازبلکهکردهتأمینراخارجیهايگذاريسرمایهجلبواقتصاديواجتماعیوقفهبیرشدتنها

ودخاساسیمخالفانورحمبیدشمنانبامسلحانهمستقیمرویاروییبهشدنکشاندهازوکردهدفاعالمللیبینصحنه
.نمایدمیاجتناب
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ایرانعلیهجنگبرآمددرپیشعنوانبهجاسوسیفراگیرفعالیت

نفر30بازداشتوجاسوسیگستردهشبکهافشايازايبیانیهطیمیماه21شنبهروزایراناطالعاتوزارتکههنگامی
: دشختمتندوکوتاهاصطالحیکبهغربگروهیهايرسانهواکنشداد،خبرکردند،میفعالیتمتحدهایاالتنفعبهکه
تاساینجالبنکته.   شودنمیباورشانچراکهدادندتوضیحخودمطالبادامهدرجملهاینازبعدهاآن!».  کنیمنمیباور«

یواکنشچنینباایرانعلیهآمریکاییجاسوسیوجودکهحالیدرشداعتماديبیباعثشدهافشامأمورانتعدادتنهاکه
یک،»سیا«سازمانسلحشوراطالعاتیافسرانکهبگویندخواهندمیظاهربه.  استعاديامریکجاسوسی.  نشدروبرو
»حقیقیهايبرنامه«کنندمیسعیوکردهمبارزهمتحدهایاالتوحشتناك»اسالمیدشمن«با» 007مأموران«ازتماملشگر

.نمایندافشاغربتمدنبامقابلهجهتدرايهستهغولبهشدنتبدیلبرمبنیراآن

حدودمنکتهدوبهبود،ایراناطالعاتسازمانمانندزلزلهعملیاتازناشیسونامییککهغربناباورينفعبهسادهاستدالل
لکهبنبودنداطالعاتیمأمورافراداینثانیاً،. باشدداشتهخوردهشکستجاسوسهمهاینتواندنمیواشنگتناوالً،. شودمی

تفکرممحققاندیدازایران»جاسوسیجنجال«ولی.  نیستندموافقایرانیمسئولینسیاستباکهبودندعاديهايانسان
وماهیتجاسوسی،اوالً،.  داردکنند،میترسیمغربگروهیهايرسانهکهآنچهبامتفاوتصورتیاندیشسالمهايانسانو

بهانهکیبهآمریکاثانیاً،. استواشنگتنمخالفانعلیهمتحدهایاالتدیگرویژههايسرویسو»سیا«فعالیتاساسیکنه
انیایرمخالفانازاستفادهیاایرانايهستهبرنامهزیرکشیدنخطبرايجملهازدارد،وااطاعتبهراتهرانتاداردنیازفوري

.لیبیسناریويبامطابقمناسبفرصتهرسر

کردهوشگتمامدقتباشد،شنیدهصلح،سیاهکبوترایناوباما،باراكزبانازجدیداًکهرا»عربیراهبرد«کهسیاسیناظران
ارهاشاستکافی. استرسیدهفراایرانباجنگدرآمدپیشکهاندنمودهدركوضوحبهاند،خواندهراآنمتنسطورالباليو

یاانهآستدرجهانعمومیافکاراغفالجهتدرتعرضیگستردهتبلیغاتباهمراهاطالعاتیکارانواعهمهفعالگراییکهشود
جاسوسیهايشبکهافشايمواردسلسله. استبودههاجنگتاریخدرعاديپدیدهیکجنگی،عملیاتتداركجریاندر

.رساندمیاثباتبهراواقعیتاینداد،رخهمسرپشتکهاخیرهايماهدرایراندربریتانیاوآمریکا

ايالعادهفوقامرنفري30جاسوسیشبکهوجودجهانی،اطالعاتیجامعهمعیارهايطبقکهگفتبایدجدیدجنجالمورددر
عالیتفآمریکاخاكدرکهشناسدمیراتريگستردهمراتببهاطالعاتیهايشبکهآمریکاویژههايسرویستاریخ. نیست

کالوسمی،نانهايپرونده،)1941(کونروتپرونده،)1914(نیویوركدررینتلفونآلمانیسرکنسولپرونده.  کردندمی
اینکهبگویندمابهاستممکن. استذکرشایانرابطهایندر) 1940-1950هايسال(روزنبرگشوهروزنوفوکس
درولی. استشوروياتحادباسردجنگودومواولجهانیهايجنگهايسال،»بزرگرویارویی«دورانمالهاپرونده

.نمایندمسکوتخجالتفرطازکنندمیسعیگروهیهايرسانهکهداردوجودنکتهیکزمینهاین

است،گذشتهایراندراسالمیانقالبپیروزيزمانازکهسالی32طولدرکهکنندنمیپنهانمتحدهایاالتدرلیکن
بیتخریواطالعاتیفزایندهفعالیتکهاندبودهکشوراینعلیه»سردجنگ«اجرايمشغولهموارهآمریکاویژههايسرویس
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خوردهمچشبهاواخرهمیندرخصوصبهامراین. استداشتهدنبالبهراواشنگتنمتحدانتریننزدیکبریتانیا،واسراییل
.است

هوسیلبهملتهاسرنوشتکهدانندمیمحققان: «نویسدمی»ریگانتاروزولتازسیاسازمان«پژوهشدرکالسنروبرت
1940هايسالاوایلاز... شودمیتعیینبوروکراتیکوروانشناختیاجتماعی،تشخیصقابلکمترنیروهايازايمجموعه
کندمیآوريجمعرادیگرکشورهايدربارهاطالعاتسازمان،این. استشدهتبدیلنیروهااینازیکیبهاطالعاتسازمان

صمیماتتدارند،دستدرراکشورامورزمامکهآمریکاییسیاستمدارانوگرفتهصورتدولتیریزيبرنامهاساسهمینبرکه
.«استشدهمبدلسازتاریخعواملازیکیبهاطالعاتسازمان.  گیرندمیراخود

واندتمی»سیا«امپراطوريویژه،هايسرویسامکاناتسابقهبیرشدنتیجهدرکهاستشدهواضحپراکنونآن،برافزون
قاعدهاینازدمکراتاوباماي. گیردقرارآمریکاجمهوررئیسهردولتفعالیتازباالترحتیونفوذعرصهازخارجحتی

رابرديراهوسیاسیمسایلهمهتقریباً مستقلطوربهاستقادرمتحدهایاالتاطالعاتیجامعهمثال،براي. نیستمستثنی
.شدندمیحلدیپلماتیکنهادهايايمرحلهچندینحرکاتیاارتشوسیلهبهگذشتهدرکهکندحل

امکاناتکارشناسانازبسیاريخارجی،سیاستونظامینهادهايهايتالشهمهوجودباکهدهدمینشانمفصلتحلیل
ألهمس. کنندمیمحسوببحثقابلراایرانبهمستقیمتجاوزآغازبراي»گرمشرایط«ایجادزمینهدرمتحدهایاالتواقعی
اینعللازییک. هستندلیبیوافغانستانعراق،گرفتاربالقوهمتجاوزکشورهاينیروهايتوجهقابلبخشکهنیستاینحتی
. استایرانعلیهزوراعمالهايشیوهمورددراسراییلوناتوکشورهايسیاسی–نظامیریاستدرنظروحدتفقدانامر،

ایرانبرخورداريوایرانآمیزصلحاتمگستردهبرنامهمسألهاینکهداشتنظردررانکتهاینبایدموضوعاینبهاشارهضمن
برايرانایهايتالشنگرانهمهازقبلاسراییلوغرب. نیستاست،بیشترمراتببهلیبیازکهگازونفتعظیمذخایراز
ايسادهحلراهنظامی،زوربهتوسلباایرانايمنطقهادعاهايازبازدارندگیولی. استايمنطقهرهبريآوردندستبه

فهدبهدستیابیتوانندنمیراهبردي–نظامیخساراتوجنگیتلفاتمالی،هايهزینههمهعالوه،به. شودنمیمحسوب
.استایرانکنونیرژیمبردنبینازآنوکنندتضمینراشدهتعیین

نترلککهداردبیشتريخیلیسرزمیناست،ترقويمراتببهعراقازایراناوالً،. شدنخواهدکارگرایراندرعراقیسناریوي
ایراناسالمیجمهوريکههستندآننگرانغربینخبگانازايعدهعالوه،به. بودخواهدسختاشغالگرنیروهايبرايآن

وتینفزیرساختحتیوکند»قفل«زیاديمدتبرايراهرمزتنگهخاصیمشکالتبدونبتواندشرایطبدتریندرحتی
مرااینکهفهمندمیخوبهاغربی. ببردبینازهستندآمریکاخدمتدرکهرافارسخلیجحاشیههاينشینشیخگازي

.شودسببراجهانسراسربلکهاروپاتنهانهاقتصادفروپاشیتواندمی
وادمکنندهصادرترینمهم-آیندهدر-وبازرگانیشریکترینمهمراایرانکهکردفراموشهمراچینگیريموضعنباید
شورايدرمسکوتاجماعآوردندستبهو»اسالمیغول«کردنقمعوقلعبرناظرکه»لیبیگزینه«لذا. داندمیخام

اندشمنمیاندرمذکورنظرهاياختالفبهعنایتباحاضر،حالدر. نیستپذیرتحقققطعاً است،متحدمللسازمانامنیت
يجمهورفعلینظامسرنگونیآن،غاییهدفکهاستگرفتهقرارتوجهمرکزدرتخریبیمحرمانهفعالیتایران،بالقوه

.باشدمیایراناسالمی



ایرانعلیهجنگبرآمددرپیشعنوانبهجاسوسیفراگیرفعالیت10
.............................................................................................................................................................

. داریماطالعآنمحتوايازاسفناكهاينمونهرويازماکهاستطوالنیبسیارهدفاینبهدستیابیهايروشفهرست
تپیشرفعواملکهايبرجستهمحققانوسیاستمدارانتروربهتنهانهکنند،میکارایرانعلیهکهايویژههايسرویس

شدهبرگزیدهمسألهحلراهعنوانبهفراگیرجاسوسی. شوندمیمتوسل»عقیدتی«مبارزهبهبلکههستنداسالمیجمهوري
جامعهداخلدر»پنجمستون«تشکیلونفوذيمأمورانازاستفادهباجاسوسیچونهاییفعالیتازايمجموعهکهاست

.استایرانی

رقیشآذربایجانوغربیآذربایجانهاياستاندروایرانیکردستاندروکردهزیاديتوجهنشینقوممناطقبهرابطهایندر
هردرکهمعترضیمردمشدهمشخصساعتیکدرکهاستبدانامید. زنندمیدستآمیزتحریکتخریبیفعالیتبه

.شوندکشاندههاخیابانبهشدهکهايوسیلههربهدارند،وجودوفوربهکشوري

نمیلزومی.استکرانبیکاراینبرايامکانات. استفراگیرجاسوسیوسایلازیکیایران،اتباعگستردهگماشتنخدمتبه
بهراهابکهشاینآسانججولیان. کنیمصحبتتویتروبوكفیسیاهو،گوگل،اجتماعی،هايشبکهدربارهدیگرباریکبینیم
ها،آنآدرسواسامیها،آنبینروابطافراد،دربارهجهانیهايدادهپایگاهترینکاملاین: «استنمودهوصفکاملطور

سازماندسترسدروداردقرارمتحدهایاالتخاكدرهادادهپایگاهاین. استخویشانوقوموهمدیگربامعاشرتموقعیت،
جهانویژهسرویسکدامگیریممیتصمیمواقعدرکنیم،میانتخاباجتماعیشبکهخودبرايکهما.  »آمریکاستاطالعات

موردوویژهروابطداشتنهاآنوشدهواقعمتحدهایاالتدریاهووگوگلفیسبوك،مقر(کردخواهدکنترلترراحتراما
.)کنندنمیپنهانرابی-ان-ايوآي-بی-افسیا،هايسازمانبااعتماد

فتهگرکاربهایرانحقدرکاملطوربههابرنامهاین. داردوجوداطالعاتیفعالیتبهانسانجلببرايدیگريهايراهالبته
دالیلایرانامنیتیهايسرویسجاسوسیضدعملیاتنتیجهدر2009سالدر. کنیماشارهنمونهچندبه. شوندمی

»اوریفلیم«آرایشوسایلالمللیبینشرکتایرانینمایندگیازخارجیاطالعاتیهايسرویسکهشددریافتانکارناپذیري
که»سبزجنبش«اصطالحبهفعاالنازمالیحمایتبرايجملهاز. کردندمیاستفادهخودفعالیتپوششوسیلهعنوانبه

.نداردربطیزیستمحیطازحفاظتبهالبته

مایندگینسرپرستیوهمتبا) مالزيوترکیهعربی،متحدهامارات(کنندمیبازدیدجاآنازایرانیگردشگرانکهکشورهاییدر
بههکشدندافتتاحفرهنگیتبادالتوآموزشهايآژانسکاریابی،هايآژانساقساموانواعمتحدهایاالتدیپلماتیکهاي

کارمند42ازایراناطالعاتوزیر. نمایندمیعرضهرامتحدهایاالتدرتحصیلواشتغالاقامت،اجازهویزا،ایرانشهروندان
استبدیهی. کردندمیکارمذکورکشورهايخاكدرهاییسازمانچنیندرکهدادخبرآمریکاویژههايسرویسعملیاتی

.نیستکاملاطالعاتاینکه

نههزیکمکایرانشهروندانبهکهاستشدهایجاداجتماعیمختلفبنیادهايازشاخداريوگستردهاندازههمینبهشبکه
ازمانسبراياولویتحائزمسایلدربارهاطالعاتعنکبوت،تورایندرعضویتحقتنها. کنندمیعرضهتحصیلیوعلمیهاي

سانی،ربرقشبکهگاز،ونفتلولهخطوطدفاعی،وايهستهتأسیساتعلمی،مراکزدربارههادادهماننداست،آمریکااطالعات
.ایرانهايبانکونقلوحملها،فرودگاه

ازوبپردازدآمریکاویژههايسرویسبراياطالعاتتأمینبهتواندمیانسانکهکرددركراواقعیتاینبایدزمینهایندر
راه.  تاسشدهتشکیلاومورددرخاصیپرونده»لنگلی«درواقعبزرگرایانهیکدرکهنفهمدوباشدنداشتهخبرامراین
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هادپیشناستخدامیابرنامهدرشرکتداوطلبیانامزدیکبهابتدا. استفراوانوياطالعبدونشخصیکازاستفادههاي
گماشتهبرايمناسبوشدهواقع»سیا«سازمانافرادتوجهموردشخصایناگر. بنویسدراخودعاديحالشرحکنندمی

مهارتقواعدهمهاساسبرکهکندپرآزاريبیظاهربهپرسشنامهکنندمیپیشنهاداوبهشود،شناختهخدمتبهشدن
هباطالعاتیاواطالعبدونشخصایناز. شوندعملیتوانندمیمختلفهايگزینهآنازبعد. باشدشدهتدوینجاسوسی

ريهمکااطالعاتسازمانبامعینیپاداشازايدرکنندمیپیشنهادمستقیماً یاکردهدریافتعلمیهايدادهتبادلبهانه
.کند

کاییآمریعملیاتیافراد. زنندمیدستایرانعلیههافعالیتگونهاینبهمنظمطوربهمتحدهایاالتاطالعاتیهايسازمان
. نمایندمیرفتارکیفیتبهکمیتتکاملاصلخصوصبهونظریههمیناساسبرکنند،مینفیرادیالکتیکگراییمادهکه

جودوکهشودپیدامأموريیعنی»طالکان«یککهرودمیتريقوياحتمالشوند،گماشتهخدمتبهبیشتريهرچهافراد
شدهارائهشتیبرویلهلمتوسط19قرندرکهاطالعاتیفعالیتاصولبینسبتاًقانون. استترخطرناكدشمنلشگردهازاو
این. استنشدهلغوهنوز،»داردوجودجاسوسیکارنیرويفقطونداردوجودفطرتپستهايماندهپس: «گویدمیو

هعلیراخطهمینگذشتهدرهاآمریکایی. نیستعاديغیروالعادهخارقنظرهیچازمتحدهایاالتاطالعاتیجامعهفعالیت
.نبودندبرخوردارکنونیاهمیتازاجتماعیهايشبکهامروزخالفبرزمانآندرولی. کردندمیدنبالشوروياتحاد

دقیقعبارتبهیا–شدهگماشتهنفر30اینکهدربارهبحثایرانعلیهتخریبیفعالیتگستردهابعادواوضاعاینبهتوجهبا
سیرومرکزکلمدیرصفروفرجبپیشسالششاظهارات. آیدمینظربهبچگانهبسیاراست،باالییرقمجاسوس،30تر،

رانای: «گفتوي. نبودآمیزاغراقعنوانهیچبهشد،بیانمسکودرخبريهايکنفرانسازیکیدرکهمعاصرایرانمطالعه
آمریکادالرمیلیون500اقلحدسالهرهاآن. استشدهاشباعاسراییلیوانگلیسیآمریکایی،جاسوسانونفوذيمأموراناز

کهندگویمیآمریکاییبلندپایههايژنرالخود. کنندمیایرانمردمگماشتنجاسوسیخدمتبهوتخریبیفعالیتصرف
مبدلهاآنواقعیمأمورانبهایراناتباعازنفرهزارانکشورها،اینویژههايسرویسمنظمسالهچندینکارنتیجهدر

چنداننهو(داوطلبکنندگانتأمینتعدادبایدباالتريمراتببهارقامایران،علیهفراگیرجاسوسیاینبهتوجهبا.  »اندشده
. دبگوینچیزيهرموردایندرتوانندمی»اندیشسادهوگراآرمان«مدافعان. کندمنعکسراآمریکااطالعاتسازمان) داوطلب

!هستند؟اندیشسادهواقعاً هاآنمگرتازه
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استشدهدشواروسخت» 1شمارهتروریست«بدوننیویوركاوضاع

»یراندل«اینکهیامردهقبلسالچندجهانیتروریسمکذاییرهبراینالدن،بناسامهاینکهدربارهبحثکهاستبدیهی
همیندرفقطاوباماباراكدولت.  یافتخواهدادامهزیاديمدتتارساندند،قتلبهرااوتازگیبهآمریکاویژهنیروهاياز

ودکردنآبزیرفوراً راآننخسرکهبدهدخبرصداوسرپرولیکوچکپیروزياینازرسماًکهکردپیدااحتیاجشرایط
اهمیتدیگرموضوعاینولی. نمودنددفندریااعماقدرشد،شناسایی»تردیدوشکبدون«کهرایکشمارهتروریست

درجهکهگفتتواننمیحتیونشدهبهترويحزبداخلدراوباماباراكموقعیتکهاستاینواقعیت.  نداردچندانی
بلیغاتیت»سازيسالمدستگاه. «باشددادهنشانخودازجهشیرشدخارجیسیاستنظرازسفیدکاخفعلیصاحبمقبولیت
جدیدجنگیکآغازبراياوباماباراك.  کندپیداراجدیدتروریستیدشمنوشودعملوارددوبارهشدمجبورآمریکایی

نقشاینایفايبراي،»لجوجوسرکش«کشوريایران،کهمدتهاست.  داردنیازدشمناینبهراهبردياهمیتبامحلی
اینبامقایسهدر»عربیبهار«تمام.  استفارسخلیجمنطقهدرپیروزيدارد،کمآمریکاکهچیزي.  استشدهانتخاب
پیدربزرگآمریکايحاالو.  نداردحضور»آمریکاییقهرمان«عربیکشورهايحوادثدرزیرااستباختهرنگپیروزي

»ايستههایران. «دارداحتیاجظفرمندانهبازيآتشیکبهگسترده،ابعادباطرحیکبهافغانستان،وعراقگونهمردابمناقشات
.استافتادهراهکاراینبرايتدارکات. استهدفترینمناسب

اعمالتداركدرایراناسالمیجمهوريدخالتشواهديطی»ایرانازفراریان«اینکهبرمبنیجدیدانگیزهیجانخبر
متخصصین. استشدهآمریکاییکاذباطالعاتخروشانسیالباوجدادند،خبرنیویوركدر2001سپتامبر11تروریستی

کههمانطورولی. نامندمی»بحثمیاندرپوسیدهشورماهیانداختن«راکاذبخبرهايانفجارگونهاینآمریکاییتبلیغات
.نگرددکشفاولازتاشودپنهانهاافزودنیازايتپهاليبایدتبلیغاتیبدبويوپوسیدهماهیهردانند،میهمه

گردانندهدستیکدستوربهگویا2001سپتامبر11تروریستیاعمالقربانیانخانوادهچندگذشتهپنجشنبهروزاینک،و
رجببهتروریستیحمالتسازماندهیدرایرانکهکنندثابتتاکردنددعوياقامهنیویوركحوزهمانهتنفدرالدادگاهدر

معاوضهکسیازبایدحوادثآنازسال10گذشتازبعدحتیباالخره. بوددخیلنیویوركجهانیتجارتمرکزدوقلويهاي
. ستاناظروحاضرهمچناناست،شدهآمریکادماغمويکهاسالمیایرانولیرفتهبینازالدنبناسامه.  ستاندگزافیمالی
بچگانهمرایکبهواقعاً قضیهاین. استفرعیمسألهپول،مسألهکهفهمندمیسیاسیشوایندهندگانترتیبحتیالبته

داشتهانتظارکهاستخردوعقلازدورلذاودانستنخواهدمعتبررادادگاهحکمچنینهرگزایرانکهچراداردشباهت
دادگاهحکمآوردندستبهاول،دستراهبرديهدف.  بداندالقاعدههايشرارتمسئولراخوداسالمیجمهوريکهباشیم
ازبعدهککندایجادحقوقیسابقهتواندمیتصمیماین. استالقاعدهباایرانروابطوتروریستیاعمالدرایراندخالتدرباره

عبیرتبه-المللیبینتروریسمدرایراندخالتوگرفتهبهرهآناز) المللیبیندادگاهحتیو(باالترسطحهايدادگاهآن
صورتجهتهمیندرجهانیجامعهمغزيشويوشست. بشناسندرسمیتبهحقوقینظرازرا-آمریکاخصوصبهوغرب
افغانیایعراقیالگوياساسبر»اندیشیتاریکوتروریسم«جدیدگاهتکیهعلیهجنگبرايآمادگیآنازبعدکهگیردمی

.گرفتخواهدصورت
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-قدیمیدردناكپینهمانند–حساسمشکلیککهکردخواهدکمکاوباماباراكدولتبهنیویوركمانهتندادگاهحکم
هايحسابهمه1979سالدرایرانازشاهاخراجواسالمیانقالبپیروزيبا. استایرانبهبدهیمسألهآنوکندحلرا

اخیر،سال32طی.  شوداعادهایرانبهبایدواستایرانمالپولاین. بودشدهتوقیفآمریکاییهايبانکدرایراندولت
کوچکیمبلغکهاسترسیدهدالرمیلیارد90حدودبهتورم،نرخبامطابقمبلغافزایشوبانکیبهرهاحتساببامبلغاین

–گردیکشورهايخالفبر–ایراندر. کنداستفادهخودنفعبهپولاینازکهنداردسیاسیارادهاوباماباراكدولت. نیست
هاآناختیاردرراپولاینبتواندمختلفهايبهانهبهآمریکاتا»تبعیددردولت«نهودارندوجودیافتهسازمانمخالفاننه

.  باشدمیموجهحقوقینظرازولیاستمضحککهاستماندهباقی»دادگاهیاسب«باحرکتتنهاشرایطایندر. بگذارد
دعوياقامهکهراهاییخانوادهوشناختهدوقلوهايبرجانفجاردهندهسازمانوتروریسمگاهتکیهراایرانتواندمیدادگاه
1979) ییآمریکاتعبیربه(سال»تروریستیعمل«نتیجهدرکهپولیدادگاه،حکمطبق.  نمایداعالمایرانقربانیانکردند،
ولواستراحتوسادهبسیارراهاین.  شودگذاشته11/09/2001سیاهشنبهسهقربانیاناختیاردرتواندمیشد،توقیف
چارچوبردولی. استشدهمطرحتصنعیصورتبههاپرداختمسألهحلراهاینکهبگویدوبگیردایرادتواندمیکسیاینکه

.شودصادرتواندمیحکمیچنینحتیواستممکنچیزهمهآمریکا»قضاییدمکراسی«
ویژگیاز.  کردنداحساس»یتیم«راخودالدنبنمرگباآمریکاسیاسینخبگانازبخشیکهآیدمینظربهدیگر،سوياز

عنوانبهخودازبرداشتو»دشمنسیماي«بدونتوانندنمیهاآنکهاستغرببرحاکمکنونینخبگانایدئولوژيهاي
... شودمیمنقرضومنقبضوشدهنحیفوضعیف»خارجیدجال«بامبارزهنبودندرایدئولوژياین. کنندزندگیجهانناجی

اصلکهرفتبینازکسیکهاستاینکاراصلورفتهبینازبود،آمدهدرمشخصشخصیکصورتبهکهدشمنسیماي
آفریقاالشمدروبزرگخاورمیانهدرجملهازواشنگتنژئوپلتیکیمسایلازبسیاريفصلوحلبرايرابهانهبهتریناووجود
تانخبرنگاراازاعمايرسانهنخبگانتوجهقابلبخشبست،بررختدنیاازالدنبنکهخبريآن،برافزون. کردمیفراهم
رورششخصییک: بودروشنوسادهاوضاعقبالً. کردمحرومنانشانلقمهازراهالیوودهايفیلموهايبرنامهکنندگانتهیه

یمزیاديعده.  شدمینوشتهاوحساببهآمریکاویژههايسرویسوپنتاگونمیلیارديچندینهايهزینهکهداشتوجود
اصیخفکريتالشبهکاراین.  کننداختراعوبنویسندشماريبیهايفیلمنامهوهاکتابها،گزارشاودربارهتوانستند

راکاپیتولهتپازبادوزشجهتوبودهالمللیبینکارشناسیوسیاسیلشگرسیاهباگامهمبایستیفقطهاآن. نداشتنیاز
رسانهماديخساراتوروانیاسترسدرجهتوانیدمیآیا.  رفتبینازجهاناصلیتروریستناگهانولی. کنندحسخوب
کنید؟تصورراآمریکاگروهیهاي

سپتامبر11سیاهشنبهسهازبعدسفیدکاختوسطکهتروریستیضدجهانیجنگ. آمددرآبازدرستواشنگتنهايحساب
جهانکشورهايازبسیاري.  بودنیاوردههمگرد»صلیبیون«پرچمزیرراناتودرآمریکاسنتیشرکايتنهاشد،اعالم2001

همه. شدندجلبراهبردياینبهروسیهوچینمانندمتحدمللسازمانامنیتشوراياعضايترینسرسختحتیوسوم
مانهساایجاد«،»غربتمدنازدفاع«تروریستی،ضدالمللیبینتالشهايدارد،وجوددشمنکهشرایطیدرکهکردندباور
یناکاراصلولی.  استالزم»جهانیشرارتمحوراصطالحبهعضوکشورهايبالقوهحمالتازپیشگیريبرايموشکیضد

دادهترینموثقطبق«کشورایندرچنانچهدادنمیرامستقلکشورهرعلیهتجاوزاجرايموجهامکانامرهمینکهاست
کندهیتبلیغاتبیرونیالیهاینتمامدشمن،نبودندرولی.  باشندشدهکشف»تروریستیعناصر«بعضی»اطالعاتیهاي
اشغال،نو،استعمارنشانهاینکهفهمیممیما. گرددمیعریانحتیوعیانطمطراقپرجمالتواقعیمعنايوشودمی

.ستااورآسیابرشمالیآتالنتیکپیمانسلطهبرقراريومستقلکشورهايداخلیاموردرمداخلهغیرنظامی،مردمبمباران
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والسئ. ماندنمیخالیزیاديمدتطیالدنبنجايکهداشتندیقینابتداهمانازسیاسیعلومکارشناساناززیاديعده
استتقدمعپنتاگونزیرادهداختصاصخودبهراجااینناتوعالیمقامگردانندگانتصمیمبهبناکسیچهکهبوداینفقط

مبنی»علمیکارشناسان«عمیقوژرفتفکرات.  استنشدهحاصلهنوزجهانهايتروریسترهبرنقشاساسیاهدافکه
سرپوشبهربیشتداد،خواهنداختصاصخودبهرانقشاینشمالیکرهیاسوریهلیبی،»سیاسیگزینش«نتیجهدراینکهبر

اینبایدکشورها،اینپیرامونفراوانصدايوسراندازيراهوجودبا. داردشباهتمتحدهایاالتواقعیتمایالتبرنهادن
آمریکاولی.نیستندبیشتاکتیکی–عملیاتیسطحدرمسایلیاوباماباراكدولتبرايهاآنهمهکهداشتنظردرراواقعیت

هاآنازیکیکهکندبرطرفراموانعآخرینوکردهحلنهایتاً را»شرقیمسأله«خواهدمیوداردنیازراهبرديسطحبه
قاداعتواشنگتندرزیاديعده. استبزرگمیانهخاوربرناتوسیاسیونظامیفرمانرواییتأمینکار،اینهدف. استایران
. هدبداينتیجهچهجنگایننیستمهم. استسفیدکاخدراوباماباراكاقامتتمدیدوسیلهتنهاایرانباجنگکهدارند
.نمایدشروعراجنگاینودادهخرجبهمردانگیبایدکسیکهاستاینمهم

وجودبا–وناتدرمتحدانشومتحدهایاالتسیاسی–نظامینظریهکهپوشیدچشمناپذیرانکارواقعیتاینازتوانمیالبته
استعبارتنآژئوپلتیکیتغییربالماهیت. استنکردهتغییرذرهیکاندازهبهحتی–چینوروسیهبامشارکتدربارهبحث

یلاسرایحتیوغربکشورهايفرستادگان: پنهانچهشمااز. استقطبیتکجهانبرقراريوجهانیسلطهبهدستیابیاز
ارشناسانکعقیدهبه. نمایدپیداراخرابکارعناصروداخلیدشمنانکنندکمکروسیهبهتاکنندمیآمدورفتمسکوبهاغلب

دهنشرفعروسیهبرايخارجیخطر. شودروسیهرهبرانخاصدقتوهوشیاريبلکهخوشحالینهباعثبایدامراینایرانی،
قالبردهمکاراینکه(شرقبهناتومرزهايواقعیگسترشطرفازباشد،ناشیقفقازاسالمیعواملازاینکهازپیشواست

.گرفتخواهدسرچشمه) گیردمیصورت»ترورضد–ترور«جنگ

باکرملینربفشارکردنتوأمو»نرمزور«بهتوسلروسیه،بهنسبتآمریکاسیاستشیوهبهترینکهمعتقدندواشنگتندر
آناداقتصدرمهمهايگذاريسرمایهبرناظرروسیهتوسعه»جبري«سناریوي. است»روسیهمنافعترینمهمگرفتننظردر«

اییآمریک. استروسیهریاستدرلیبرالمحافلازحمایتاست،الزمکهکاريتنهاکهمعتقدنداوباماباراكدولتدر. نیست
حرف.  ردکخواهدویرانراخودروسیهخودکهبودگفتهکهشوندمیمتوسلبیسماركتوزانهکینهلطیفهبهپیشازبیشها
امذهنبهاياندیشهرابطهایندر. »کردخواهدویرانراآنکشوراینحماقت. نزنیددستروسیهبه: «استقراراینبهاو

ملهجازخوداورآسیاییسیاستشرقیمحورکهروسیهآیا: استشدهبیانماایرانیدوستانتوسطبارهاکهکندمیخطور
کند؟نمیفراهمراخودنابوديموجباتکند،میلغوراایرانبهنسبت

ازراامکاناتاینواقع،در. نیستبرخوردارچینبامسلحانهبازرویاروییبرايکافیامکاناتازمتحدهایاالتحاضرحالدر
استشدهضعیفوکوچککشورهايبهتجاوزاتوايمنطقهمناقشاتسرگرمقدريبهآمریکاسو،یکاز.  استدادهدست

ایاالتسرزمینربعسهاکنونهمتواندمیخودايهستهزرادخانهبرکتبهچین. ماندغافل»چینیاژدهاي«بیداريازکه
بالیستیکهايموشکترینمدرنصاحبچینملیبخشآزاديارتشآیندههايسالدراستقرار. دهدقرارهدفرامتحده

رایطشدردیگر،سوياز. دهندقرارضربهموردراآمریکاسرزمینتمامشدهتضمینصورتبهبتوانندکهشودپیماییقاره
ینموجههیچبهآمریکا. داردضعیفیاحتمالهاآنشمولجهاندرگیريبروزجهانیغولدواینفزایندهمتقابلوابستگی

. مایندنایجادخطرآمریکاخودبرايوجهانیجامعهباکهکندکشفراتخریبیهايسازمانوتروریستیعناصرچیندرتواند
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ایرانباهمراهکهدهندمیادامهشمالیکره»ايهستهخطر«عاملزدندامنبهچینباروابطدرهاآمریکاییعلتهمینبه
.شودمیدادهنسبتشرارتکذاییمحوربه
بامتحدانشوآمریکانظرازکشورایناقتصاديوسیاسی–نظامیتوانشدیدتضعیفهدفکهگفتبایدایرانمورددر

راینچفزایندهنفوذبامبارزههايگزینهاساسهمینبرپنتاگون. کندمیجلوهگذشتهازترپیچیدهوداردارتباطچین
نفتینتأمدرکهاستچینمتحدایران،بردنبینازجهتدرپیگیرانههايتالشسلسلهبرگیرندهدرکهاستکردهطراحی

تدسازراتوسعهسابقسرعتشود،محرومانرژتیکمنابعازچیناگر. کندمیبازياساسینقشچیناقتصادبرايگازو
کهدکنتضعیفهمراروسیهبهانرژتیکوابستگیایران،هیدروکربنیموادتصرفطریقازکهاستامیدوارغرب. دادخواهد

.استغربدیرینهآرزوياین

ازیکهیچاستنشدهموفقایراناسالمیجمهوريموجودیتسال32طیمتحدهایاالتکنیم،بیانصریحاًراواقعیاتاگر
ازحمایتایرانی،مخالفانمالیتأمیناقتصادي،هايتحریم. آوردعملبهراکشوراینعلیهخودخرابکارانههايطرح

وکشوراولهايشخصیتعلیهپردهبیتروریستیاعمال،»خلقمجاهدین«مانندتروریستیهايگروهوطلبانجدایی
وحکممخارجیسیاسیکردندنبالبهایرانیمسئولین. استماندهناکامهمگیایران،ايهستهبرنامهاساسیهايشخصیت

هبوکردهاجراموفقیتبارااسالمیدولتساختهايبرنامهنیرومند،سیاسیارادهازبرخورداريباودادهادامهخودمستقل
یعنیودخاقتصاديتوسعهاساسیکلیدبرتسلطبهایرانکهاستاینکاراصل. اندیافتهدستاقتصاديرشدپایدارسرعت
.استشدهنزدیکايهستههايقدرتجهانیباشگاهبهورودواتمیانرژي

یناايهستههايبرنامهواقتصاديهايموفقیتخارجی،سیاستباایرانازغربگسیختهلجامتنفراساسیعلتلیکن
مدنیتمناقشهامروزي،متداولعبارتبهیابینیجهانتضادمسألهاین. استترعمیقمراتببهمسأله. نداردارتباطکشور
وغربنزاکتبیمداخلهاسالمیکشورهايازبسیارياماو. دهدمیتشخیصاسالمجهانبارویاروییدرغربکهاست

ندگیزبرايبلکهفرهنگورسوموآداببرايتنهانهخطرعنوانبهرااسالمیاحکامدربیگانه»دمکراتیکاصالحات«ترویج
ارتمدنیتوسعهجایگزینراهمسلمان،امتوبزرگخاورمیانهبههمهازقبلوجهانمابقیبهایران. نمایندمیتلقیخود

هاينظامهمزیستیجهانجامعه،وانسانمنافعتعادلجهانبانکی،بهرهفرمانرواییازعاريجهاناین. کندمیپیشنهاد
هايشرکتنهومردمآندرکهاستجهانیایناست،مناقشهوخصومتازهاآندوريوسیاسیواجتماعیمختلف

ایرانهکاستطبیعینظرایناز. استغرببرايخطربدترینجایگزین،راهاین. کنندمیاستفادهخودهايثروتازفراملیتی
لطهسوغربکشورهايتجاريوسیاسینخبگانبرايایرانیهاياندیشهپیروزيصورت،اینغیردر. شودویرانبایدمعاصر

.آوردخواهدباربهفراگیريخطرجهان،برهاآنقطبیتک

رژیموتهرانوبریزندایرانیانسربرموشکوبمبهزارهاسادگیهمینبهلیبیسناریويطبقتوانندنمیغربینخبگان
داشتهدستدرچماقکهاستاولیهانسانبهشدنشبیهمعنیبهرفتاراین. کنندیکسانخاكباراغربتنفرموردمذهبی

خودمدنتعظیمپیشرفتبشر،اجدادخالفبرغربینخبگانولی. کشتمیراخوددشمنبگردد،بهانهدنبالاینکهبدونو
فعالیتدرایراندخالتیعنیحقوقیاستداللیکداشتندرصورتتنهاحاضرندهاآن.  گذارندمینمایشبهرا21قرندر

مهمباشد،مستدلحديچهتاحکمایننیستمهم. دهندقرارموشکیضرباتوهابمبارانموردراایرانملتتروریستی،
درالفدادگاهدرایرانعلیهمذکورپروندهدربارهجلسهکهکردتعجبنبایدلذا. باشدداشتهوجودرسمیحکمکهاستاین

.بودمنطقیغیرهايجنبهوواقعیاتجعلازمملوحداینتانیویورك
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دادگاهسئواالتبهخودشانونشدهذکرهاآناسامیکهاستاستوارایرانیفرارينفردویاسهشواهدبردادگاهیدعواي
هاآنشواهدویدیونوار. »اندماندهباقیایراندرکههستندخودنزدیکانجانوخودجاننگران«گویاهاآنزیراندادندپاسخ

ازدشواهاینکهکندتلقینعاديمردمبهبایستیامرهمینکهشدگذاشتهدادگاهاختیاردرشدهمومومهرپاکتیکدر
.استدرستوصحیحبنوبیخ

گویاولی. نیستندبرخورداراطالعاتیهیچازفراريایرانیاناینکهشدمعلوم. استجالبنکتهیکدربرگیرندهشواهدخود
اوآي-بی-افسازمانکهاستمغنیهفایضعمادشخص،ایننام. بودبرخورداراطالعاتاینتمامازکهشناسندمیراکسی

بهولیدادقرارپیگردتحتتروریست22لیستصدردررااو2001اکتبر10تاریخبهسازماناین. شناسدمیخوبیبهرا
هکاهللاحزبامنیتسرویسسابقروسايازیکیمغنیهآقاي: کندمیخرابراتصویرتمامکوچکنکتهیک. دیگراتهام

»موساد«سازمانویژهگروهتوسطخوداتومبیلدر2008سالفوریه12کنند،میاشارهاوبهصدایکبامرموزفراریان
.تکذیبنهوکندتأییدرامرموزفراریانشواهدتواندمینهاولذا. شدمنفجراسراییل

مغنیهعماد. دادنسبتاوبهرادومجهانیجنگآغازحتیتوانمیزیرااستشاهدبهترینمردهشاهدپروندهاینبرايولی
عمیققاداعت«اساسبرتواندمیدادگاهحکم. کندنمیبروزکنندهاثباتدالیلدریافتبامشکلیهیچ. استگزینهبهترین
ندهکنقانعغیررادادرسیاینشایدیادانید؟نمیکافیرادالیل. شدخواهدایجادحتماً»اعتقاد«اینکهشودصادر»دادگاه

آمریکااگر! نیستمشکلیبدانید؟سپتامبر11سیاهشنبهسهحوادثدرتحقیقکمیسیونرسمیهايگیرينتیجهبامغایرو
تاریخچهتمامآندرکهکردخواهندپیداراالدنبنخاطراتاصلنسخهحتماًدریایینیروي»سیلز-سی«دستهبخواهد،
ریقطازافغانستانبهنیویوركازهاآننشینیعقبوایراندرکردند،منفجررادوقلوهايبرجکههاییتروریستآمادگی

!!استشدهتشریحصریحاًمرز،درایرانویژههايسرویسازافتخارهاينشاندریافتنیزوایران
دنبوفایدهبیمتوجهکهمتحدانشوآمریکا. شودمینهاییمرحلهواردایران»زورگویانهبازسازي«برايآمادگیکالم،جان
مسأله«هایینفصلوحلبرايحقوقیمبانیتهیهصدددراند،شدهتخریبیفعالیتواقتصاديهايتحریمدیپلماتیک،فشار

بمبارانتهاجمی،ضرباتآنوشوندمیمتوسلغربیدیپلماسیبرايعاديهايروشبهجهتایندرهاآن. آمدندبر»ایرانی
!استدوستانهانسانتجاوزو»کنندهدمکراتیک«هاي

ظیمتنمانهتندادگاهحکمصورتبهکهرا»حقوقیدلیل«اینبشرحقوقمدافعاناقساموانواعکهاستاینترجالبهمهاز
قوقحتضییعکوچکتریندربارهشدهزخمیپنگوئنهايجیغباحاضرندافراداین. کردخواهندقبولچراوچونبیشود،می
. کنندیمراکاراینواشنگتننظرازمغضوبکشورهايحقدرتنهاولی. بیاندازندراهفریادوداد) استتخیلیاغلبکه(بشر
دانندمیخوبهاآن. شوندمیاللوکورفوراًبشرحقوقمدافعانهمهبکنند،راکاريچنینآندوستهايرژیمیاغرباگر
،آیدمیمیانبهایرانموضوعکهوقتی. نوازدمیسازسازماناینرقصبرايدهد،میپولبشرحقوقسازمانبهکههرکه
.داردادامهروزيشبانهطوربهدیگرانسازبههارقصاین
راتوسعهردیگراهکهاستمغروريکشورحقدرکورکورانهکینهوايبهیمهتنفرنوعیکبلکهنیستدوگانهاخالقدیگراین

موازینتاداردعزتوتوانکشوراین. استننمودهخمکمرخارجازشدهتحمیلتوسعهاستانداردهايبارزیروکردهانتخاب
وسیهردولتیمحافلآیا: استماندهباقیجالبسئوالیکولی. نشناسدرسمیتبهرامانهتندادرسیوواشنگتن»اخالقی«

چگونههاآنرسمیواکنشکرد؟خواهندباورراتروریسمدراسالمیجمهوريداشتندستدربارهنیویوركقضاتحکم
بود؟خواهد



 

 

 

 

 

 

 

 

www.siran.ru 

info@siran.ru 

http://www.siran.ru/



	11.pdf
	000- پشت جلد.pdf
	00- فهرست(1).pdf
	1- حقیقت و افسانه  ها درباره استعفای اسفندیار  مشایی.pdf
	2- فعالیت فراگیر جاسوسی به عنوان پیش در آمد بر جنگ عليه ایران.pdf
	3- اوضاع نیویورک بدون «تروریست شماره 1» سخت و دشوار شده است.pdf
	18- یکی به آخر.pdf
	si031.pdf

