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احتمالیتبعات: اتمیانرژيالمللیبینآژانسگزارش

متحدهاالتای. بودنقیضوضدبسیارسنداینبهواکنشکهکردمنتشرگزارشیاتمیانرژيالمللیبینآژانسنوامبر9روز
اتموجبورساندهاثباتبهراایرانايهستهبرنامهنظامیجنبهوجودگزارشاینکههستندعقیدهاینبراروپااتحادیهو

سآژانگزارشخبرها،بعضیطبق. شدندتعبیراینمخالفچینوروسیه. نمایدمیفراهمراتهرانعلیههاتحریمتشدید
اویوتل–مسکوویدیوییپلجریاندرآژانسجدیدگزارشاحتمالیتبعات.  شداسراییلدرجنگجویانهروحیاتتشدیدباعث

.گرفتقرارنظرتبادلوبحثموردداشت،اختصاصایرانايهستهبرنامهبااسراییلبرخوردبهکه

انرژيللیالمبینآژانسگزارشنظامی،کارشناسواسراییلدفاعوزیرسابقمشاورآراري،شلومبازنشستهسرتیپعقیدهبه
اختسمشغولایرانکهاستمعتقدآراري. کندمیمطرحکهاستسالچنداسراییلکهاسترساندهاثباتبهراچیزياتمی

انهساماینبردوي،گفتهبه. دهدمیتوسعهرامهماتاینپرتابامکاناتوخودايهستههايسامانهوبودهاتمبمبپنهانی
ايهتحریماعمالکهکردعقیدهاظهاراساسهمینبروي. رسدمیاروپابهواستبیشتراسراییلوایرانبینفاصلهازها

.استجاريشرایطدرایرانبرتأثیرگذاريوسیلهبهتریندیپلماتیک،واقتصاديشدید

خارجهاموروزیرالوروفسرگئیگیريموضعازآراري،اظهاراتبهپاسخدرمعاصرایرانمطالعهمرکزکلمدیرصفروفرجب
دادهرارقتأکیدموردهستند،آگاهبدانجهانیانکهراواقعیاتیفقطآژانسگزارشکهداشتاظهارونمودهپشتیبانیروسیه
ورهايکشدستدرسیاسیهايسوءاستفادهحربه«بهکهمدتهاستاتمیانرژيالمللیبینآژانسصفروف،عقیدهبه. است
دهشدیکتهآمریکاویژههايسرویستوسط«گزارشاینکهافزودوي. استشدهتبدیل»متحدهایاالتسرکردگیبهغرب
رامتحدمللسازمانامنیتشورايدرایرانیضدقطعنامهازحمایتدهد،قرارتأثیرتحتراجهانعمومیافکارتا»است

.نمایدفراهمراایرانداخلدرحکومتیضدروحیاتتوسعهموجباتوکندفراهم

ازیکرهبتواندآژانساگرکهکردفرضروسیه،علومآکادمیخاورشناسیانستیتويدرایرانبخشرئیسساژینوالدیمیر
جودوکردنقبولضمنساژین. کنندنظرتجدیدخودمواضعدرتوانندمیوچینوروسیهبرساند،اثباتبهراگزارشمفاد

ن،ژاپآلمان،باتواندمیبزوديایراندرايهستهزیرساختتوسعهکهکردعقیدهاظهارایرانايهستهبرنامهنظامیجنبه
ندکایجادبزرگیخطرنظامینظرازوضعیتاینکهکردتردیدوشکاظهارساژین.  شودسطحهمهلندوآرژانتینبرزیل،

رنامهبتوسعهخطرناكجنبه. کندرقابتروسیهیاناتومتحده،ایاالتبادهدنمیاجازهکشوراینبهایراننظامیتوانزیرا
توسعهوخوردههمبهفارسخلیجمنطقهسیاسیمعادالتروندایننتیجهدراستممکنکهاستاینایرانايهستههاي

دخانهزرابرکاملنظارتنبودنبهتوجهبا. شودتشویقعربیکشورهايسایروسعوديعربستانمصر،ايهستههايبرنامه
.بیفتدتروریستیهايسازماندستبهايهستههايسالحاستممکنکشورها،ایندرايهستههاي

خیراگزارشکهاستمعتقدساژین،وصفروفآقایانخالفبرسیاسی،–اجتماعیمطالعاتمرکزمدیریفسییفوالدیمیر
ذشتهگدرکهگذاشتجهانیجامعهاختیاردررااطالعاتیزیراداردتفاوتپیشینهايگزارشبااتمیانرژيالمللیبینآژانس

بهبوطمراطالعاتعمدتاًگزارشایندرکهکردخاطرنشانیفسییف. شدمیتوزیعسیاسیرهبرانبهمحرمانهصورتبهفقط
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مودنتأکیدیفسییف. شودمیارقاماینبودنروزبهدربارهتردیدباعثامرهمینکهاستشدهآورده2003-2005هايسال
.ايهستهخطرنهوکندمیایجادموشکیخطرنهاسراییلبرايکشوراینفنیتوانفعلیسطحبهعنایتباایرانکه

تهدیدهايخودتاریخیتجربهبهعنایتبایهوديملتکهداشتاظهارروسکارشناسانتفسیربهپاسخدرآراريشلوم
وايهستهنظامیبرنامهتوسعهزمینهدراوالً،: کندمیکارجهتدودرایرانوي،گفتهبه. گیرندمیجديراایرانمقامات

نطقهمدرجملهازروسیهبرايافراط. افراطازحمایتازاستفادهبااسراییلعلیهفرسایشیجنگدادنترتیبنظرازثانیاً،
کنندمیمحدودراايهستهبخشدرایرانبهکمکوفهمندمیرامسألهاینروسیهمقامات. کندمیایجادخطرنیزقفقاز

بوشهراتمینیروگاهدومواحدساختتعلیقوایرانبه300-اسدفاعیهايسالحصدورازامتناعبهتوانمیرابطهایندرکه
نزدیکاورخاسالمیکشورهايدرکهاسالمیافراطایدئولوژیکیبمببااتمبمبتلفیقکهنمودتأکیدآراريشلوم. کرداشاره

.نمایدمیفراهمراخطربزرگترینیابد،میتوسعهمصرولیبیتونس،پاکستان،مانندمیانهو



پیوست؟خواهدوقوعبهایرانبااسراییلوآمریکاجنگآیا4
.............................................................................................................................................................

پیوست؟خواهدوقوعبهایرانبااسراییلوآمریکاجنگآیا
آلدونیاسوفویاچسالو

نتانیاهوپشتیبانیبااسراییلجمهوررئیسپرزشیمعون2011نوامبرماهاوایل
ایرانبهاستحاضراسراییلکهداشتاظهاردفاع،وزیرباراكاهودووزیرنخست

روسیهتلویزیونسومشبکهدر) 201نوامبر15(»رأسحق«برنامه. کندواردضربه
وتجزیهبهخارجی،کشورهايوروسیهسیاسیعلومنامدارکارشناسانمشارکتبا

ایرانهايفعالیتجاريوضعیتدربارهاتمیانرژيالمللیبینآژانسگزارشتحلیل
اختصاصمیانهخاورسراسراوضاعتشدیداحتمالوايهستههايسالحزمینهدر

.داشت

عرفیمبودند،نشستههمروبرويردیفدوصورتبهکهرابرنامهاینکنندگانشرکت»رأيحق«برنامهمجريبابایان،رمان
.کرد

:نمودنددفاعاسراییلمنافعازذیلافراد

شاعرمنتیفدآندريکانادا،وآمریکاانستیتويدرمرکزرئیسشومیلینآلکساندر،»کمرسانت«روزنامهمفسریوسین،ماکسیم
.روسیهیهودیانکنگرهعاملمدیربریسکینبنیوروسیهاجتماعیتاالرعضوومعروف

:شدتشکیلذیلافرادازمقابلطرف

ایرانهمطالعمرکزکلمدیرصفروفرجبجهانی،راهبردهايانستیتويرئیسوسیاسیعلومکارشناسمیتروفانوفآلکسی
.»تسیاسوجهان«مجلهسردبیروسیاسیعلومکارشناسیگالوموف،ارنتسو) اسراییل(نویسندهشامیراسرائلمعاصر،

درمهمانانعنوانبه–پلتوتنیکوفآلکسیویفسییفوالدیمیرسوپونینا،یلناسوتنیکوف،والدیمیر–وابستهغیرکارشناسان
.یافتندحضوربرنامهاین

دیگرانوکندمیصحبتشخصیککهرایجیاصلمتأسفانه. کردمیکسبعاطفیالعادهفوقحالتگاهیمناظرهاین
عیسودویدمیچپوراستهايجناحبینبود،شدهداغبحثسرگرمکهبرنامهمجري. شدگرفتهنادیدهکنند،میگوش

.نمایدبیانبود،متفاوتدیگرانباکهراخودنظرنقطهکردمی

ن،آپیرامونايرسانهجدیدغوغايواتمیانرژيالمللیبینآژانسگزارشمنتقدینواسراییلیتجاوزمخالفانسخناندر
:گردیدبیانذیلنظرهاينقطه
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. ودشگرفتهنظردرایرانحقدرجدياتهامعنوانبهتواندنمیلذاونیستايتازهمحتوايگیرندهدربرآژانسگزارش-1
،)وننیترژنراتور(ايهستهانفجاريدستگاهساختجهتدرایرانیمحققانهايفعالیتتسریعدربارهاطالعاتآن،برافزون

کرذگزارشدرکهایرانايهستههايطرحدرروسايهستهدانفیزیکیکشرکتوفیزیکیفرآیندهايايرایانهالگوسازي
.استرسیدهاثباتبهکمترشد،

امانو،قايآآمریکاییشدتبهگیريموضعنتیجهاینکهاستسیاسیدارغرضسنداتمیانرژيالمللیبینآژانسگزارش-2
ادهدارائهاسراییلویژهسرویسهايتوسطآنهايدادهعمدهبخشکهآیدمیبرگزارشمتناز. باشدمیآژانسجدیدرئیس

.گرفتصورتآمریکاخارجهاموروزارتافرادنظرزیرگزارشاینتهیهاینکهوشد

سالحساختمشغولتأسیساتایران،خاكدر) مورد1500ازبیش(اتمیانرژيالمللیبینآژانسمتعددهايبازرسی-3
وعناینساختبرمبنیسیاسیتصمیمونداردنیازايهستههايسالحبهاصوالًایران. استنکردهکشفراايهستههاي

درهاينیروگاهبراياورانیومیسوختآوردندستبهمنظوربهصرفاً ايهستهزمینهدرهافعالیت. استنشدهاتخاذاسلحه
شارکتمباکهبوشهراتمینیروگاهاندازيراهازبعد. استاتمیانرژيآمیزصلحکاربرداینکهشودمیتولیداتمیساختحال

رانایاقتصاددرانرژيکمبودبرودادهافزایششدتبهراخودانرژتیکهايظرفیتاستصدددرایرانشد،ساختهروسیه
.آیدفایقشود،میکشورایناقتصاديتوسعهادامهازمانعکه

ممردبراطالعاتیفشاراعمالبراياتمیانرژيالمللیبینآژانسگزارشازاسراییلمطبوعاتوغربگروهیهايرسانه-4
یناغاییهدفکهآورندوجودبهکشورایندرمرجوهرجوسیاسیثباتیبیتاکنندمیاستفادهمخالفنیروهايوایران
.استایرانبرحاکمسیاسی–روحانیرژیمسرنگونیکار،

ایرانباعراقجنگازغیر(ايمنطقههايجنگازیکهیچدراخیرسالهادهطی–آمریکاواسراییلخالفبر–ایران-5
.استنکردهشرکت) بودشدهتحریکغربتوسطکه

.استبازاتمیانرژيالمللیبینآژانسهايبازرسیبرايایران-6

:کهنمودندادعااسراییلمنافعمدافعین

نایدر. نداشتوجودپیشینهايگزارشدرکهاستجدیديواقعیاتدربرگیرندهاتمیانرژيالمللیبینآژانسگزار-1
همینبر»جهانعمومیافکار«کهاستگردیدهاشارهايهستههايسالحساختجهتدرایرانیهايپژوهشمواردبهسند

ستانهآدرایران. استشدهپنهانزمانیتاکهکنندتلقیاسراییلامنیتبرايخطرکانونعنوانبهراایراندارندحقاساس
.داردقرارايهستههايسالحساخت

ازبیشتربرابردههاجمعیتباعربیممالکتوسطکهاستنفرمیلیون7حدودجمعیتباجوییصلحدولتاسراییل،-2
ساختهدفاعیهدفباصرفاً راخودايهستهوموشکیتوانجملهازومسلحنیروهاياسراییل. استگردیدهاحاطهاسراییل

واهدخاستفادهخوددفاعیتوانازصورتیدرتنهااسراییل. داردمینگهبازدارندگیعاملعنوانبهراآنوکندمیتکمیلو
.شودواقعفایدهبی) اطالعاتیواقتصاديدیپلماتیک،ازاعم(مقابلهدیگرهايروشهمهکهکرد
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. یدنماآغازراجدیدخونینجنگوکردهحملهایرانبهکهکندنمیراآنفکرحتیاندیشسالمهاياسراییلیازکسی-3
اوضاعهايحلراهازیکی. شودنمیمنتفیمناقشهاینفصلوحلنظامیگزینهاوضاعنامطلوبتوسعهصورتدرولی

ردثباتحفظومتخاصمطرفینکردنجداهمازجهتدرمتحدهایاالتوروسیهراهبرديودیپلماتیکپیمانانعقادجاري،
.استمنطقه

:کندمیگیرينتیجه»رأيحق«برنامهدرشدهمطرحنظریاتوهادیدگاههمهتحلیلوتجزیهباسطورایننویسنده

جعلهاينمونهجهانیان. اندنرسیدهمطلقاثباتبهکهاستاستوارادعاهاییازايمجموعهبرایرانیضدگیريموضعاوالً،
.اندنکردهفراموشراالمللیبینودولتیهايسازمانسطحدرعراقبهتجاوزتداركجریاندرهاداده

یمانپ–ایرانخالفبر–اسراییل.  خوردمیچشمبهپیشازبیشایرانواسراییلبینايهستهاموردرتقارنعدمثانیاً،
تحتکارشناسانبازرسیهیچاسراییلخاكدرمدت،تمامطی. استنکردهامضارا(NPT)ايهستههايسالحاشاعهعدم

انرژيمللیالبینآژانسسابقکلمدیرالبرادعیمحمدبهحتی. استنگرفتهصورتاتمیانرژيالمللیبینآژانسسرپرستی
زرادخانهصاحباسراییلکهدارداعتقادالمللیبینجامعهولی. نمایدبازدید»دیمونا«ايهستهواحدازندادنداجازهاتمی

. استايهستهخرج400الی240معادل»سکیوریتیگلوبال«سازمانازایرانیمحققانبرآوردهايطبقکهاستايهسته
دادهقرارتأکیدموردراواقعیتاینآژانسبحثموردگزارشکهنیستبرخوردارايهستهخرجیکازحتیکهایرانولی

میموردایندرسیاسیاساسیبیهايبحثانواعهدفوآژانسکارکنانهايبازرسیزیادتعدادهدفکههاستسالاست،
.باشد

وانتکردنویرانجهتدرایرانسرزمینبهپیشگیرانهضرباتکردنواردهايگزینهبررسیبایدجهانعمومیافکارثالثاً،
لقیتآمیزتحریککاریکعنوانبهراايهستههايموشکساختجهتدرکارهاوضعیتباارتباطبدونکشوراینايهسته
ازرسانبهايگروهکهکنندواداررااسراییلبایدجهانیمحافل. شدخواهدمیانهخاورمنطقهمستمرثباتیبیموجبکهکنند

.دهدراهخودخاكبهراچینیوروسناظرانجملهازومختلفکشورهايوابستهغیرکارشناسانازشدهتشکیل

جهتدرجدیدمناقشاتسلسلهوجدیدتجاوزبرايتدارکاتازبخشیایرانوسوریهحقدرامروزيتهدیدهاياگرباالخرهو
تخاذاوجديتأملوتفکرزماندوبارهروسیهرهبرانبرايباشد،آفریقاشمالومیانهخاورسیاسینقشهدرتغییراتایجاد

.رسدمیفراسازسرنوشتتصمیمات

:کنیدتماشاذیلنشانیبهتوانیدمیرامذکوربرنامه

http://www.iran.ru/rus/news_iran.php?act=news_by_id&_n=1&news_id=76621
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گردیدخواهدآمریکاییامپراتوريپایانآغازایرانباجنگ: صفروفرجب
آلدونیاسوفویاچسالو

کشورهايجملهازوکشورهاازبسیاريبلکهاسراییلتنهانهکهشودمنجرجهانیفاجعهبهنظامیتجاوزاستممکن«
با. رددگویرانمیانهخاوربرمتحدهایاالتفرمانرواییسازسیستممواضعاستممکنهمچنین.  ببینندآسیبآنازاروپایی
سعیکهاستبهترکههستندمتوجهزیراکنندمیخودداريایرانبهتجاوزازهاآنکهاستمالحظاتهمینبهعنایت
».نمایندویراندرونازراکشوراینکنند

به»پنتاگونرسمیاسناد:  متحدهایاالتبعديتجاوزاتهايسناریو«عنوانتحتايمجموعهمسکوي»اروپا«انتشارات
ن،ایرادرسیاسیو»دوستانهانسان«مسلحانهتجاوزاتهايبرنامهکتابایندر.  کردمنتشرراایلیوتاستیوناهتمام

اتاتهامفهرستشاملهاآنازیکهربرنامه. استشدهگردآوريشمالیکرهوسودانسوریه،ونزوئال،ازبکستان،پاکستان،
بامبارزهبراي) آمادگیعدمیا(استعدادعدمیاجمعیکشتارهايسالحطراحیبهعمدتاً–آنریاستوکشورهرحقدر

.اشدبمی-آنبامبارزهبراي) آمادگیعدم(استعدادعدمیاالمللیبینتروریسمبهمساعدتخود،خاكدرآن) تولید(ذخایر

در»اجتماعیرتبه«روزنامهخبرنگارداشت؟خواهددنبالبهتبعاتیچهمنطقهسراسرومتجاوزبرايایرانبهنظامیتجاوز
رؤیتازکهدادانجاممصاحبهمعاصرایرانمطالعهروسیمرکزکلمدیرصفروفرجببادیگرموضوعاتدربارهومورداین
.گذردمیشما

نرژياالمللیبینآژانساخیرگزارشوسیلهبهکهايهستههايسالحآوردندستبهبرايایرانکوششصفروف،آقاي.:س
؟استموجههاارزیابیوهاسنجشاینآیا. کندمیایجادجديخطرجهانسراسرومنطقهثباتبراياست،شدهاثباتاتمی

باتاثبهچیزيایرانايهستهبرنامهنظامیجنبهبارابطهدرآژانسگزارشکهنیستمموافقبیاناینباهمهازقبل.:ج
مشخصیچیزکهاستايگریختهجستههايگمانهوواقعیاتازايمجموعهشد،منتشرنوامبر8کهگزارشی.  استرسانده

اهدشما.  نداردمحکمیدالیلواستبحثقابلشد،آوردهگزارشدرکهنکاتیحتی. استنرساندهاثباتبهونکردهاعالم
کاتنامروزکند،میثابتچیزيگزارشاینکهکردندمیتلقینهمهبرايدیروزکهگروهیهايرسانههمانکههستیمآن

»اختسراایرانیبمبروسفیزیکدانیک«کهگزارشادعايایندرنگارانروزنامهتحقیقات. کنندمیتکذیبراشدهذکر
»واقعیات«چراصورت،ایندر.  خندندمیگزارشادعاياینبهغربگروهیهايرسانهخود.  ادعاستاینبارزمصداق
تحلیلوهتجزیموردوبشکافیمراادعاهااینهمهکهباشدبهترشایدباشد؟داشتهبیشترياعتباربایدشد،آوردهکهدیگري

ژهویهايسرویسدیکتهباوخدمتیخوشرويازکهنیستنداساسیبیادعاهايجزچیزياینهاکهبفهمیمتادهیمقرار
ستدتأملوتفکربه»هاداده«اصطالحبهایناساسبراگرشدند؟نوشتهگزارش،ایندهندگانسفارشاسراییل،وآمریکا
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یشداوريپبرگزارشاینکهکنممیفکرلذا. بودخواهداشتباهواقعدروعینیتازدورنهایینتیجهکهاستبدیهیبزنیم،
.نیستسازگارآنمحتوايباقطعاًگزارشاینتفسیروتعبیراینکهوبودهاستوار

استفادهامنیتشورايارگانعنوانبهاتمیانرژيالمللیبینآژانسازکهبودنددادهمأموریتگزارشمؤلفانبهکهاستبدیهی
طعنامهقدیگر،کشورهايبرفشاراعمالباوکنندجوسازيالمللیبینسطحدر»افشاگرانه«سندهمینمبنايبرکهکنند
دخومرادبههاآنولی. بگذرانندمتحدمللسازمانامنیتشورايتصویبازراهاتحریمبزرگبستهباایرانیضدجدید

نیطوالهايخواستازبعدآژانس. بدهدپاسخخودگزارشمآخذومنابعدربارهاستنتوانستهکنونتاآژانسزیرانرسیدند
.شدارائهآژانسعضوکشوردهویژههايسرویستوسطهادادهاینکهنموداعالمدیگرهايدولتبعضیوروسیهاصرارو

ورهاکشکدامویژههايسرویسکهاستندادهراسادهسئوالاینپاسخباالخرهاتمیانرژيالمللیبینآژانسمدیریتولی
صورتآژانسدقیقنظرزیر2003سالتاایرانهايفعالیتهمهاینکهدوم.  استاولنکتهاین. دادندارائهرامطالباین
مطالعاتازبخشی2003سالتا: «خوانیممیگزارشایندرحاالو.  کردنمیبروزسئوالیهیچزمانآندر.  گرفتمی

فعلیاستریجوییغرضنشانهاینکهیااست؟قبلیکارشناساننابینایینشانهاینآیا. »داشتنظامیحالتایرانايهسته
هیچنونکتااتمیانرژيالمللیبینآژانس: کنممیتکراردیگرباریکاست؟جدیدکلمدیرامانویوکیاریاستتحتآژانس
رشگستعدمقراردادباوکردهتخلفآژانسمقرراتازایرانايهستهبرنامهکهباشدکردهثابتکهاستندادهارائهدلیلی
انایربتوانندتامندندعالقههاگیرينتیجههمینبهغربکشورهايبعضیولی. داردمغایرت(NPT)ايهستههايسالح

بزنندتدسایرانباخوداساسیمسایلفصلوحلبهپردهبیکهبدهدبهانههاآنبهبایدگزارشاین. کنندمتهمدلیلبیرا
.نیستهاآنطبعبابایرانسیاسیرژیمبلکهایرانايهستهبرنامهنه. استکشوراینسیاسیرژیمسرنگونیآنو

رنامهبتوسعهوآژانسمقرراتاشاعه،عدمرژیمبهغیره،وفرانسهبریتانیا،چوندیگريغربیکشورهاينیزوهاآمریکایی
رژیمکهاستبدانفقطهاآنمنفعت. استآورماللودورهاآنازموضوعاین. گذارندنمیمحلدیگرکشورهايايهسته
ندهندگارأيتعدادافزایشبهمعطوفهايقطعنامهوهاتحریمکهاندشدهمتوجههاآن!  برودبینازایرانغربیضدفعلی

ازایرانمقاماتآن،برافزون. استخوردهشکستایراندر»رنگینانقالب«تحریکوایرانیجامعهدراندازيتفرقهمعترض،
کاررايبمردمتوانتجهیزوجامعهیکپارچگیتقویتبرايغربیهايتحریمازشدندموفقمردمباصادقانهگفتمانطریق

سعهتواندیشهکهحالیدراندشدهمتحدخودرهبرانحولدرپیشازبیشایرانملتاکنون.  نماینداستفادهسازندگیو
.استگردیدهمبدلملیاندیشهبهايهستهآمیزصلحبرنامهکنم،میتکرار-آمیزصلحبرنامه

است؟بودهمؤثراندازهچهتااتمیانرژيالمللیبینآژانسباایرانهمکاري.:س

ازمانیساتمی،انرژيالمللیبینآژانس. استنشدهرعایتایرانباآژانستعاملاولیهمرحلهازبرائتاصلکهبگویمباید.:ج
شورايانارگعنوانبهآژانس. هستندآمیزصلحاتمتوسعهصدددرکهکندمساعدتکشورهاییدراتمتوسعهبهبایدکهاست

اقدفکشورهايتسلطبهمساعدتبرايهمهازقبلبلکهايهستههايفناوريتوسعهکنترلوسنجشبرايتنهانهامنیت
یکهبایرانبارابطهدرآژانسولی. بودشدهتأسیسخودملیاقتصاديتوسعهجهتهافناورياینبرايهستههايفناوري

باژانسآکارکنان. استگردیدهختمقبل،ازپیشداوريبرمبتنیپدیدنظارتبهآنکارکردهايکهشدتبدیلتعزیرينهاد
اینولی. »نیستبرخوردارايهستههايسالحساختهايبرنامهازکهکندثابتمابرايبایدایران: «گویندمیتمامجدیت
اینباهمکاريچارچوبازتواندمیکشوريهرشرایطایندر. استالمللبینحقوقاصولهمهازتخلفومحضهذیان
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واندتمینهاداینباهمکاريادامهکهفهمدمیبلکهکندمیرااساسبیوشدیدفشاراحساستنهانهزیراشودخارجآژانس
.نمایدایجادمشکالتهمآمیزصلحايهستههايفناوريتوسعهبراي

قاداتانتباآمیزصلحايهستههايفناوريعرصهدرکشوراینپیشرفتهروآمیزصلحاتمبرتسلطجهتدرایرانحرکتهر
عهتوسراهسربرتااستنمودهمتمرکزراخودمنابعوامکاناتهمهنهاداینکهآیدمینظربه. شودمیوشدهروبروشدید

نترلکمورددرپیشنهادهاییدفعهچند: فرماییدتوجهمتقابلنمونهیکبهحاالو. کندایجادموانعایرانايهستههايفناوري
وانتآمریکاییتحلیلگران. نشداتخاذتصمیمیهیچولیاست؟شدهمطرحایرانايهستهبرنامهتوسعهوجاريوضعیت

درهمآژانس! کند؟میکارمسألهاینرويکسیمگرولی. کنندمیبرآوردکالهک240-400برابررااسراییلفعلیايهسته
!زندنمیحرفکامتاالممورداین

...استدوگانهاستانداردسیاستبهغربتمسکبارزنمونهاینو.:س

بهنامناسبجوایندرایرانچراکهکنممیتعجبگاهیکارشناسعنوانبهمن. استهمینمنظورم. استدرست.:ج
کهکندثابتخواهندمیایرانازکهاستشدهایجادوضعیتیامرحقیقتدر. دهدمیادامهسازماناینباهمکاريوتعامل
ینافقدانتواندمیچطورکند،نمیدنبالراايهستههايسالحساختهدفواقعاًکهکسی. نیستواقعاًکهنیستچیزي
نظامیهايفناوريطراحیبرايمنطقیاستداللنهوداردوجودموردایندرسیاسیتصمیمنهبرساند؟اثباتبهراهدف
زاهرگزاسراییلکهاستبدیهی. ندارداعتبارايمنطقهمنافعنظرازايهستهبازدارندگیدربارهاستدالالتهمه. ايهسته

ايههستهايسالحدارندگانکهاستکردهثابتتاریخدیگر،سوياز. کردنخواهداستفادهایرانعلیهخودايهستهزرادخانه
. اندنکردهفراموشراتلفاتقبولغیرقابلسطحومتقابلشدهتضمیننابوديزیراگرفتنخواهندونگرفتهکاربهراآنهرگز
همايهستهفرضیبازدارندگیآن،برافزون. نداردوجودهمايهستهحملهواقعیخطرنیست،هاآنازکدامهیچکهحاال
ایران. شدخواهدشدیدرویاروییترمدرنبعديمرحلهارتباطی،هايفناوريرویارویی.  شدخواهدمعنیبیمدتیازبعد
ردایرانراهبرديتأسیساتبعضیوايهستههايمجتمعدروحشتناكویروسیککاربرد.  یابدمیتوسعهجهتهمیندر

ايهستهلهحمنهدربرابردفاع: کنممیتکرار. استشدههافناوريایندربرابردفاعدربارهجديتفکربرايدلیلیگذشته،سال
.استمؤثرترايهستههايسالحکاربردازهجومنوعاین. 21قرنهايسالحنوعاینبلکه

«Duqu»ايرایانهبرنامهکهاستسالچهارهاآمریکایی. نباشندآگاهبدانهمهشایدکهکنمذکرواقعیتیکداردجا
الارسرایانهعاملمحیطبهارتباطیهايماهوارهازمستقیماًکهاستویروسییاروبوتمضر،برنامهاین. کنندمیطراحیرا

برنامهاین. نیستالزمباشد،تماسدردیگرکشورهايیاایرانهايشبکهباکهافزاريسختویروساینبراي. شودمی
صیمشخنتیجهکنونتاآنکاربرداولین.  استشدهطراحیایرانرسانیاطالعوايرایانههايشبکهوایرانعلیهمخصوصاً

بههکراهبرديتأسیساتهمهوبزرگهايفرودگاهفعالیتوافتادهکارازايرایانهشبکههرتقریباً کهايگونهبهاستداده
اتمولی. نماینددفاعخودازتاکنندتالشجهتهمیندرباید. شودمیفلجشوند،میادارهخودکارهايسامانهوسیله
ساساتاحبارزیرخودحکمتباوواقعیتایندركباایرانیسیاسیمسئولین. استایراناقتصاديتوسعهالزمهآمیز،صلح
ابهمکاريوشوندنمیخارجاتمیانرژيالمللیبینآژانسازشود،میمشاهدهکهآمیزيتوهینرفتاروجودباوروندنمی
درنهلمسایحلبهآنعالقهوایرانجوییصلحتاکندمیکفایتمسألهبهمغرضانهغیرنگاه.  کنندنمیقطعراسازماناین

.شودثابتمذاکراتمیزدوربلکهشدیدرویارویی
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ممحکموانعایجادآن،هدفکهاستکردهطراحیراالمللیبینجانبهچندسندمتحدمللسازمانسالحخلعکمیته.:س
ايهستههايسالحاشاعهعدمقراردادعضواسراییل. استايهستههايسالحدارايکشورهايطیفگسترشراهسربر

وانونوموردخاي. است) نگوصحراي(»دیمونا«شهركايهستهمرکزدرايهستههايطرحاجرايمشغولاسراییل. نیست
وطراحیايهستههايسالحمرکزایندرکهداداطالعلندنچاپ»تایمزساندي«روزنامهبهايهستهمرکزفنیکارمند

بشرحقوقنظرازتواندمیتبعیضاینآیا. استساختهکالهک200الی1958،100سالازاسراییلاینکهوشودمیتولید
سالحاشاعهعدمقراردادعضوحتیوشودايهستههايسالحصاحبشودمیدادهاجازهاسراییلبهکهشودتوجیهاخالقو

ندارد؟راحقاینکند،میهمکارياتمیانرژيالمللیبینآژانسباکهایرانکهدرحالینباشدايهستههاي

والسئدرشما.  باشدمیکشورهابعضیحقدردوگانهاستاندارداصلگستاخانهواصولبیکاربردمعنیبهامرهمین.:ج
راسئوالتوانمیحقبرندارد؟حقایرانوداردحقاسراییلچراکهاستاینآنودادیدپاسخاساسیپرسشبهخود

تیجهناي،هستههايسالحازاسراییلبرخورداريداشتننگهمسکوتسیاست! نداردحقهماسراییلزیراکردمطرحاینطور
بهمچنانهسیاستاینکهبودآمریکاوقتجمهوررئیسنیکسونریچاردواسراییلوقتوزیرنخستمیئرگلدابینتوافقات

رانرهبپیشچنديالبته. استابلهانهگیري،موضعاین. کشندنمیدستآنازاسراییلوآمریکاواستباقیخودقوت
ایرانهعلیايهستهراهبرديهايسالحازبلکهتاکتیکیمتعارفهايسالحازنهتوانندمیکهکردنداعالمناگهاناسراییل
.آوردندزبانبرراهاحرفاینزیاداحتیاطباالبته. کننداستفاده

پیشازکاريتواندنمیاروپاوجهاندرخودنیرومندالبیومتحدهایاالتحمایتبدونکهاستکوچکیکشوراسراییل
کهاريکهر. نمایددنبالمستقلیسیاستوبکندنشروحشردیگرهايدولتبانداردحقآمریکااجازهبدوناسراییل. ببرد

جهانمنطقهدرومیانهخاوردرآمریکاژاندارماسراییل،. استمتحدهایاالتسیاستدهد،میانجاممیانهخاوردراسراییل
کاخرايباسراییلکهاستبدیهی. استمیانهخاورکنندهثباتبیروندهايوتحریکاتعاملترینمهماسرائیل،. استاسالم
دروالماسجهانسراسردرناتودرآمریکانفعبهمسایلبعضیحلبهراآنتوانمیزیرااستسودمنديبسیارشریکسفید
کییاسراییلکهبگویمتوانممی. شودمیتزریقآنجامدرنهايفناوريوعظیممنابععلتهمینبه. دادسوقمیانهخاور

منافع. ستامقایسهقابلاستریت-والپولدارانباآمریکاسیاسیزندگیدرخودنفوذنظرازکهآمریکاستغیررسمیایاالتاز
بهمردم. استحقبرشماسئواللذا. استسیاسینظاموسرزمینمنطقه،ازاعمجهانچیزهمهحالشاملمتحدهایاالت

ساسیاچهبردولتاینکهکنندمیسئوالوافتندمی) اسراییلدستدر(ايهستههايسالحوقیحانهواصولبیوجودفکر
یخاصبرخوردخودبرايمتحدمللسازمانامنیتشورايدائمیاعضايبعضیحمایتازاستفادهباوکردهتهدیدرادیگران

.طلبدمی

هدفکیایرانبارابطهدرسیاسی،رژیمسرنگونیاساسیهدفبرعالوهکهافزودبایداسراییلباایرانمقایسهبارابطهدر
صاداقترشدنرخکاهشکشور،اینفنیماندگیعقبتثبیتمدرن،هايفناوريازایرانکردنجداآنوشودمیمطرحدیگر
هچبهايهستهفناوريببینید. باشدمی) داردرهبرينقشجهاندرملیناخالصتولیدرشدنرخنظرازاکنونکه(ایران

کشور. ستاجدیدسطحبهکشورصنایعارتقايلکوموتیوبلکهملیاقتصادتمامدرتنهانهعظیمیپیشرفتاینمعناست؟
وناستعمارگرانبهمحکمیضربهچهاینببینید. داردقرارپیشرفتوتوسعهمقدمخطدرايهستههايفناوريبهمسلط

دکننمیتلقیبومیقبایلعنوانبهرامنطقهاینمقیمهايملتوخودخزانهعنوانبهرامیانهخاورتمامکهاستامروزي
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! گنجندنمیخودپوستدرخوشحالیفرطازوآیندمیوجدبهخودنفتعوضدرايشیشهبراقمخلفاتگرفتنازکه
تنهانهو–المللیبینساختارهايهمهازاساسهمینبر.  استغربکالندرآمدهايبهايضربهایران،اقتصادتوسعه
به. کنندحفظخوددستدررادرآمدهااینتاکنندمیاستفادهدروغوغوغاکردنبرپابراي–اتمیانرژيالمللیبینآژانس
.دانممیبجاکامالً راسئواالتعلتهمین

ایراننه. استصلحوجهانیثباتبرايخطرعاملمهمترینمتحدهایاالتامروزهکهبگیریمنتیجهنتوانیممیاینجااز.:س
.دهدمیتشکیلراجهانیشرارتمحورآمریکابلکهشمالیکرهو

.موافقمکامالً نظرنقطهاینبا.:ج

الشتدهندهنشانایرانايهستهتأسیساتبههواییضرباتاحتمالیکردنواردبرمبنیغرببلوكکشورهايابتکار.:س
نبالدبهعواقبیچهمنطقهتمامبرايواسراییلبرايتواندمیایرانبهنظامیتجاوز. استدوگانهاستانداردبرقراريبراي

باشد؟داشته

حاالاتداشت،خواهدپیشبینیقابلغیرعواقبماجراجوییاینکهنبودندمطمئناسراییلوناتوغرب،تمامآمریکا،اگر.:ج
کردهلهحمحتماًکنونتابود،قبولقابلهاآنبرايحملهایناثربرتلفاتاگردیگر،عبارتبه. بودندکردهراغلطاینحتماً
نهکهشودمنجراقتصاديجهانیفاجعهبهتواندمینظامیتجاوز.  بودخواهدچگونهآنتبعاتدانندنمیهاآنولی.  بودند
ممکنهمچنین. ببینندآسیبآنازاروپاییکشورهايجملهازودیگرکشورهايبلکهشده،تکثیرموجودایناسراییل،تنها

باشپیروزچندآمریکادفاعوزیرپانتالئون.  گرددویرانمیانهخاوردرمتحدهایاالتفرمانرواییسازسیستممواضعاست
راعموضوهمین،»باشدداشتهاقتصاديجديعواقبجهانسراسربرايتواندمیایرانبهنظامیضربه«کهمطلباینبیان

منظورهمینبه. اندنمودهمتمرکزدرونازایرانویرانیدرراخودهايتالشمالحظاتهمیناساسبرهاآن. داشتنظردر
راعمومیافکارتاشودمیایجادمختلفايزبانهبهمتعددگروهیهايرسانهیابد،میاختصاصدالرمیلیونصدهاسالهر

واسالمیکشورهايازافرادياغلبکهاستشدهغربویژههايسرویسمأمورانازمملوایرانامروزه. دهندقرارتأثیرتحت
رانمأمو. دارندايگستردهفعالیتایراندرکهکنندمیاعترافغربویژههايسرویس. هستندکشورازخارجمقیمایرانیان

محورهمیندرهاتالشهمه. هستندتماسدرخارجیوداخلیمخالفانومعترضدهندگانرأيجوانان،باروزهرهاآن
.استشدهمتمرکزایدئولوژیکی

وشکموبمبوسیلهبهایرانراهبرديتأسیساتبهضرباتکردنواردوایرانبهتجاوززمینهدرهاییبرنامهپیشمدتهااز
خیراویرایش. بودندفراوانمختلف،زمانیمقاطعومختلفمواقعبرايهابرنامهاین. استشدهطراحیزمینیعملیاتحتیو

خاصیکارگروهخوددفاعوزارتدرکهکرداعترافبریتانیادفاعوزارتجدیداً. شدطراحیگذشتهسالدرايبرنامهچنین
هايزرادخانهازاستفادهبرناظرکاراین. دادتشکیلراایرانبااسراییلوآمریکاجنگشرایطدراعمالهماهنگیجهت

شوريکایران،. شدمیچهعاقبتدانندنمیهاآنولی. استفراوانهابرنامهاین: کنممیتکرار. استفارسخلیجدربریتانیا
اسالمی،امتدرنفوذدرجهچهازایرانفهمندمیهاآن. استمعنويبلکهماديتوانتنهانههمآن-عظیمتوانبابزرگ

لمثبهمقابلهضربهشدنوارداحتماللذا. هستندغربمخالفکهاستبرخوردارجهانیانیقلوبدروتعهدعدمجنبشدر
.شودمیآمریکاترسونگرانیباعثتجاوزبهایراننظامیخالصواکنشازبیشترجهان،سراسردرآمریکامنافعبهایران
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آیدعملبهماجراجوییگونهاینصورتایندراگر. دارندوجودایرانیفرهنگطرفدارهزارهاجهانکشورهايهمهدرتقریباً 
خواهدبرراشدیدمتقابلاقداماتوجهانیانخشمعظیمموجاقداماین،)ندارمماجراجوییازغیردیگرينامآنبرايکه(

.آمدخواهددرسابقهبیابعادبامقاومتومشخصاقداماتصورتبهآمریکاییضدروحیات. انگیخت

...کندمیرشدهندسیتصاعدصورتبهجهانسراسردرآمریکاییضدروحیات.:س

هکاندکردهخیالکهباشدمیآنمتحدانوآمریکاجویانهسلطهوادعاپررفتاربهمردمسالمواکنشاین. استدرست.:ج
.کنندزندگیبایدچگونهبدهنددستورجهانبقیمابهدارندحقکههستندهاآن

درجنگیعملیاتبراياستموظفکهاستشدهواقعمتحدهایاالتترانزیتیمرکزقرقیزستانخاكدرصفروف،آقاي.:س
نشود؟استفادهایرانعلیههامحمولهاینازکهداردوجودضمانتیچه.  نمایدتأمینراآنمایحتاجهمهافغانستان

سایلمبعضیپیشبردبرايهمهازقبلدارد،روابطهاآنباکهکشورهاییهمهازمتحدهایاالت: استچنینمننظرنقطه.:ج
دورهايکریها،پایگاهترانزیتی،نقلوحملمراکزاقساموانواعمنظورهمینبه.  گیردمیبهرهجهانی،یامحلیازاعممشخص

.داردنظامیهايپایگاهجهانکشور136درآمریکا.  شوندمیایجادلجستیکیمراکزوعبور

...استجهانسراسردرنظامیبالقوهتجاوزشبکهاین.:س

جاسوسیهايشبکههايکانوننظامی،وویژهاطالعاتآوريجمعمراکزمختلف،هايکشوردرآمریکاهايگاهتکیهاین.:ج
ستقلمکشوریکدرآمریکاییساختارهايحضور.  هستنداقامتکشورهايدر»پنجمستون«تشکیلبرايسازمانیمراکزو

مدرنوسایل. گیردمیقرارویژهعملیاتهايسرویسوویژههايسرویسنظرزیرفوراًکشوراینواقعدرمعناست؟چهبه
. دهدمیرااقامتکشورارتباطاتهمهکنترلامکانباشد،شدهنصبعاديساختمانیکدرکهاطالعاتآوريجمعفنی

نفوذيمأموراننکنند،کشفهادستگاهکههمراچیزي. شودمیشفافآمریکاویژههايسرویسبرايآنیکدرکشور
مشخصیيگفتگوکشوراینباحتماًهاآمریکاییاینکهدوم. استاولنکتهاین. کنندمیکشفهاآنمحلیدستیارانومیدانی
براي.شودمیوابستههاآمریکاییبهکشورسیاسیریاستصورتایندر. انجامدمیمعینیمعامالتبهکهکنندمیشروع
دیکتاتور،یکنیستمهمکههستندخودتمنافعتأمینفکربهفقطهاآن. باشدچگونهنظامنوعکندنمیفرقیمتحدهایاالت

راگ. کندتأمینرامنافعاین»دیکفهرمان«مدالدارندهوفرونزهدرکمونیستحزبهايناحیهکمیتهسابقدومدبیریا
استریبهمدتیازبعد. کنندامضاراراهبرديمشارکتقراردادتوانندمیرژیمیهرباهاآمریکاییشود،رعایتآمریکامنافع

ازوانندتمیناگوارتحوالتوقوعصورتدرکهفهمانندمیواضحصورتبهوکنندمیپیشنهادسودمندتريشرایطکشوراین
مالیادفسبرمبتنیهايطرحوسیلهبهفوراًهاآن. تروریستیضدمرکزایجادطریقازجملهاز. کننددفاعسیاسیرژیماین
ايهطرحوبنیادهابازرگانی،ساختارهايطریقازتوانندمی.  خورندمیپیوندسیاسیودولتیاجتماعی،هايشخصیتبه

.ببندندرابانفوذهايشخصیتپايودستهدفمندهايهزینهکمکنیزومختلف

وشمتلهدرفقطکهآورنددستبهرارایگانپنیرخواهندمیهاآن. اندنبردهپیواقعیتاینبههنوزماسیاستمداران.:س
...شودمیپیدا
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ایاالتنظامیپایگاهواقعدرماناس،درترانزیتینقلوحملمرکز.  استجامعیووحشتناكچیزیکواقعاً اینبله،.:ج
چیزهرازلقبنظامیپایگاهاین.  کندنمیشرکتافغانستاندرجنگیعملیاتتأمیندرفقطکهاستقرقیزستاندرمتحده

بقايرايب. شوندمیوابستهپایگاهاینبهمدتیازبعدقرقیزستانریاستهر. داردنفوذقرقیزستانداخلیسیاسیاوضاعدر
شورکاینبرکنترلاعمالکار،ایناصلیهدف.  شودمیایجادکشورسیاسیریاستباتعاملکاملزیرساختپایگاه،این

وعنهربهزیادياحتیاطبامنعلتهمینبه. کنندنامگذاريهماهنگیمرکزیاترانزیتمرکزراآنکهنیستمهم.  است
راخودسیاسیمسایلساختارهااینطریقازآمریکاکهکنممیفکر.  نگرممیمختلفکشورهايدرمتحدهایاالتحضور

.نیستمهمآمریکابرايدیگرانمنافعولی. کندمیحلخودمنافعبهعنایتبا

عنوانبه. ودشمیگرفتهکاربهتروریستیهايگروهتشویقبراي»ماناس«درآمریکاترانزیتیمرکزکهنوشتندمطبوعات.:س
. ودبشدهدستگیرجنداهللاتروریستیگروهکرهبربیشککراهیهواپیمايدرکهکردذکرراحادثهیکتوانمیمثال

شخصیتیکبامالقاتبراي»ماناس«ترانزیتیمرکزراهیکهنموداعترافبعداًوي. نوشتندهمموردایندرمطبوعات
.بودشدهآمریکا»سیاي«سازمانبلندپایه

نزمیبهکرمانشاهدرراهواپیمااینایرانویژههايسرویس. داشتممبسوطیمصاحبهموردایندرمن. استدرستکامالً.:ج
موفقیتبااعمالبرکتبهولیکندمذاکرهآمریکاییژنرالیکباتابودماناسمرکزقرقیزستان،راهیشخصاین.  نشاندند

وساختترتیبهمینبهورسیدندمقصدبهنفر117تنهابیشکک،–دبیپروازمسافرنفر119ازایران،انتظامیارگانهاي
جملهازاستثنا،بالمتحدهایاالتنظامیهايپایگاههمه. شدگذاشتهعقیمهاتروریستباآمریکایینظامیانجدیدپاخت
ایناياجرباتهران. هستند»جنداهللا«نظیرتروریستیهايسازمانفعالیتهماهنگیوآمادگیمراکزقرقیزستان،درپایگاه

میهاآنکهدادروشنیپیامهستند،آمریکاییهايپایگاهمیزبانکهکشورهاییهمههايدولتبهتروریستیضدعملیات
تحمایباومحلیمخالفانازاستفادهبافعلیدولتهرسرنگونیجهتدرغربویژههايسرویسهماهنگیمراکزبهتوانند

.شوندتبدیلالمللیبینتروریسمنیروهاي

اسرائیلوفاریک: گرمصاحبه

2011نوامبر24،)قرقیزستان(بیشککشهر،»اجتماعیرتبه«روزنامه
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ايخامنهعلیواستالینیوسف
سلطانوفشامل

. ندکجلوهعلمیصحتازدورامريمختلفدالیلبهمتفاوت،اصوالًولیبرجستهرهبردواینمقابلهومقایسهاستممکن
بهتر.نیستهاآناعتقاداتمقایسهوايخامنهواستالینسیاسییاشناختیروانهايچهرهتطبیقیتحلیلما،منظورولی

نماییمفکشراشرایطیدرانقالبیرهبرانمخصوصراهبرديتفکرمشترکاتبعضیهستیمتالشدرماکهشودگفتهاست
.کندمیبروزسیستمیبحرانحالتازهاآنکشورهايکشیدنبیرونضرورتکه

اسالمیانقالبوزدجوانهآنهاينهال1917سالدرکهروسیانقالبکهاستموافقحاضرعصرغرضبیتاریخدانهر
.هستندبیستمقرنانقالبیرویدادهايترینبرجسته1979سالایران

پشتمعنیبهواقعدر1936سالدرشوروياتحاداساسیقانونتصویب. کشیدطولسالنوزدهروسیانقالبکاملدور
ازقبلرژیماحیايبهقادرسیاسیواجتماعینیروهايکشورداخلدرآنازبعدکهبودبازگشتعدمنقطهگذاشتنسر

.نماندندباقیانقالب

نیروهايتوسطکهداخلیجنگایرانکهبود1988سالتا1978سالازايمرحلهدربرگیرندهاسالمیانقالبکاملدور
تحملراخودپیرامونخارجیدشمننیروهايسويازگستردهتجاوزهمزمانوبود،شدهانداختهراهاسالمیضدداخلی
ازسیاريبومتحدهایاالتمستقیمغیریامستقیمکمکازکهبودتجاوزتیرتیزنوكصدام،عراق.  نمودایستادگیوکرده

انقالبکهبودمعنیبدانایراناسالمیجمهوريبهعراقتجاوزایناجباريپایان. بودبرخوردارعربیواروپاییکشورهاي
.استگذشتهخودبازگشتعدمحدازاسالمی

هايالبانقمورددرادعااینکهاستفردبهمنحصربزرگیانقالبهرکهاستآنبرانقالبیتحوالتبهمربوطنظریاتاکثر
مللیالبینمتفاوتاصوالًشرایطدرانقالبدواین.  دارندفراوانیهايتفاوتهمباهاآنالبتهکهداردصحتایرانیوروسی

.دادندرخاجتماعیوفرهنگیمتفاوتکامالًعواملتأثیرتحتو

.داشتمذهبیضدوداريسرمایهضدطبقاتی،–اجتماعیحالتهمهازقبلخودمحتوايوخصلتلحاظبهروسیهانقالب
دهشمتحدمارکسیستیبورژواییضدغربیچپگرايفکرينظریهحولدرکهداشتندقرارآنرأسدرسیاسینیروهاي

یاصولدینیبیزادهاینکهازپیشروسیانقالببودنمذهبیضدعلت. بودنظریهترینرادیکالزمانآندرکهبودند
روسیهامپراطوريمتحجرساختارهايدرتماماًاولپترزمانازارتدوکسکلیسايکهبودآننتیجهباشد،مارکسیسم

لیهعايریشهصورتبهاولیهمرحلهدرانقالباینکهکردبروزآندرروسیانقالبرادیکالحالتاماو. بودشدهگنجانده
لیو. نمودردراتزاريسابقدولتاخالقیوفرهنگیسیاسی،اجتماعی،تاریخی،ارکانومبانیتمامیوکردهقیامهاسنت
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باروسیهتاریخیهايسنتازبسیاريشد،متمرکزاوگروهواستالیندستدرتماماًدولتیعالیقدرتکهبعديمراحلدر
.گشتندبازشورويجامعهزندگیبهانقالبیظاهربهجدیدِ اسامی

سازمانیساختارهايتوسطآنرهبرينقشایفايتنهاکهبودگرایانهسنتبالتبعومذهبیعمیقاًانقالبیذاتاً ایرانانقالب
انقالب.بخشدراحالتاینانقالببهکهنبودخمینیاهللاروحالعظمیاهللاآیتچونکاریزماتیکیرهبرریاستتحتشیعی

یمشاه. بودندپوشاندهعملجامهاونخبگانوپهلويرضا) محمد(کهبودسازيغربیکاملنفیمعنیبهواقعدراسالمی
وکنددگرگونرااسالمیسنتیجامعهمردم،سرکوبراهازجملهازوممکناقداماتهمهبهتوسلباوسرعتبهخواست
.نمایدهمگراییغربجهانیتمدنبابتواندکهآوردوجودبهراسکوالريغیرمذهبیعمدتاً جدیدجامعه

لیو. جستندشرکتآندرنحويبهاجتماعیهايگروهوطبقاتاکثرنمایندگانزیرابودملتتمامانقالبایران،انقالب
نیرويند،بوددیدهآسیبشاهزدهشتابسازيغربیازهمهازبیشترکهمستضعفیمسلمانانمیلیونیچندینهايتودههمانا

.دادندتشکیلراانقالباساسیمحرك

یشهرتحوالتکهکنیماشارهبایدهمهازقبل.  دارندعمیقیمشترکاتایرانیوروسیبزرگانقالبدوها،تفاوتاینوجودبا
وزندگیهايجنبههمهکهبودسیستمیشدیدبحرانبهجامعهفراگیرومنطقیواکنشایران،وروسیهدرانقالبیاي

شاهنشاهیایراندروتزاريروسیهدر1916سالپایانتافراگیربحراننوعهمین.  بودگرفتهبردررادولتوجامعهفعالیت
.بودیافتهشدت1978سالاوایلتا

رهبرانهاآندويهر. استالینیوسفپایانمرحلهدروگرفتعهدهبرراروسیانقالبریاستلنینوالدیمیراولمرحلهدر
بههاآنزبارمشخصاتازبود،گرفتهشکلاروپاییسنتیگراییعقلراستايدرکهراهبرديتفکرکهبودندکاریزماتیکی

تايراسدرکهراهبرديتفکرخاصسبکبارهبردواي،خامنهعلیاهللاآیتوخمینیاهللاروحالعظمیاهللاآیت. آمدمیحساب
.داشتندعهدهبرراایراناسالمیانقالبریاستبود،آمدهوجودبهاسالمیتاریخیالهیعلوم

استقادرکهاستسیستمیبحرانهايچالشوخطراتبهجامعهعمدهبخشجانبههمهواکنشمعنیبهبزرگانقالب
واجتماعینظامآنناپذیرسازشطردورددرانقالباینرادیکالجنبه. کندنابودرامربوطهجامعهتاریخیژنتیککد

زینهگتنهاتواندمیکهاستبدانانقالباینخالقانهتوان. استگردیدهسببرافراگیربحرانکهکندمیبروزاقتصادي
.نمایداجراوکردهطراحیملیسراسريسیستمیراهبرداساسبرراجانبههمهبحرانکردنبرطرفممکن

هبهستند؟مشتركايخامنهخطواستالینروشبرايسیستمیراهبردایناسلوبیعمومیمفادواصولکدامببینیم
.بخشدمیسیستمیحقیقیحالتبدانبلندمدتراهبردکهشودمیباعثداخلیالزامیعناصرکدامدیگر،عبارت

سیاسیایدئولوژي

بخشسويازحمایتدرصورتتنهاولیشودمیطراحیانقالبیرهبرانتوسطسیستمیبحرانازخروجبلندمدتراهبرد
سیجبایدئولوژياساسبرفقطتواندمیمردماکثریتسازندهیکپارچگی.  شودعملیتواندمیجامعهفعالاعضايعمده
ايهمکانیزمبلکهشعارهاولفظیساختارهايازايمجموعهنهسیاسی،ایدئولوژيگونهاینازمنظور. بگیردصورتمردم
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امعهجعمدهبخشعقیدتییکپارچگی. استمشتركاهدافوهاارزشجهان،شدهپذیرفتهتصویرتوسعهوتولیدبازفعال
.نمایدتأمینراسیستمیراهبرداجراياستقادرکهدهدمیتشکیلراسیاسی–اجتماعیائتالفکهاست

.داشتمستقیمنظارتآنطراحیبریاساختهرابسیجیسیاسیایدئولوژيایناستالینخودشوروياتحاددر

درراسیاسیبسیجیایدئولوژيهايمکانیزمکهبودايخامنهعلیاهللاآیت،1982سالازبعدخصوصبهانقالبی،ایراندر
.آوردوجودبهمجموع

راهبردمهسیاسیبسیجیایدئولوژيمهممشتركعنصر،»دفاعیذهنیت«اصطالحبهبرسازمانیوتبلیغاتیخاصتأکید
.ايخامنهراهبردهموبوداستالین

واجدامرنایکهبودناپذیراجتنابجنگپیشبینیازمملوشورويتبلیغاتوشورويرسانیاطالعفضاياستالیندوراندر
بخشوداشتندخاصیوضعیتشورويجامعهدرافسرانخصوصبهونظامیانعلتهمینبه.  بودزمانآنتاریخیشرایط
بهجامعهتمام.  برسند»دفاعوکاربرايآماده«بهموسومموازینبهتاکردندمیورزشآگاهانهبزرگسالجمعیتعمده
.گذاشتمیفراوانیاحترامانتظامینیرويافرادوشورويارتش

دیدشتقابل. کندمیوکردهبازيايویژهنقشهمایراناسالمیجمهوريسیاسیبسیجیایدئولوژيدردفاعیذهنیتعامل
دجدیمرحلهدرایرانمسلحنیروهايتاریخخاصانعکاسواسراییلوآمریکامسلحنیروهايباایراناسالمیجمهوريارتش

ایرانیجامعهزندگیربنظامیوطنپرستانهتربیتتأثیراسالمی،انقالبپاسدارانسپاهتشکیلباانقالبتنگاتنگپیونداسالمی،
هايجلوهکهکرداضافههمراشهداکیشبایداینجا.  استذهنیتنوعاینهايجلوهجملهازبسیج،چوننهادهاییایجادو

نقالباازبعدهاينسلبرايمؤثريالگويکهکندمیمواظبتخودقهرمانانچهرهازهمیشهانقالبیهراصوالً. داردگوناگونی
یممنجرانقالبیذهنیتواقعیانحطاطبهاکثراًامراینکند،میافتجامعهدرقهرمانانبهتوجهکههنگامیولی. هستند

.گردد

توسعهبردار

بلشویکبحزریاستتوجهقابلبخشوتروتسکیروسیه،در. شودمیروبروتوسعهاساسیراهانتخابباناگزیربزرگانقالب
کهدکرانتخابرادیگريراهاستالین.  بودندجهانسراسربهانقالبگسترشیعنیبیرونیراهطرفدار1920هايسالدر

یقتحقدروبودهجامعهفرهنگیسریعآوريروزبهداخلی،ادارهوتوسعهباداخلیبازارایجادشتابان،سازيصنعتیبرناظر
ینباختالفاتتشدیدبودنناپذیراجتناب: داشتنظرمدرااصولیمالحظهدواستالین. بودداخلیتوسعههمهازقبلراهامر

آمادهآنيبرابایستیشوروياتحادکهدومجهانیجنگبروزقوياحتمالوپیشبینیقابلآیندهدرامپریالیستیکشورهاي
انقالبپیشبردجهتدرآنناتوانیواجتماعیوفرهنگیماندگیعقبکشور،نظامیواقتصاديعینیضعفدیگر،علت. شود

.بودجهانیوسیع
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کهکشوريهايویژگیوصدامریاستتحتعراقباتحمیلیجنگعواقبخارجی،شدیدانزوايعلتبهاسالمیانقالب
ورويشاتحادفاجعهازبعدايخامنهعلی. بکندخاصیتأکیدتوسعهداخلیراهبردبربایستینیزدارد،شیعهعمدتاً جمعیت

.گذاشتخواهدوخامتبهروایراناسالمیجمهوريبرايجهاناوضاعکهبرسدنتیجهاینبهبایستیناگزیر

انقالبیموثرذهنیتالزامیکارکردمثابهبهراهبردياطالعاتیفعالیت

حققتکلیديابزارمهمترینازیکیبهراهبردياطالعاتیفعالیتناپذیر،هدایتسیستمیبحرانومناقشهحادشرایطدر
رصد،سیستمیتدابیرازايمجموعهبلکهرسمیمؤسسهیانهادیکنهمامنظور. گرددمیمبدلملیحیاتیمنافعبخشیدن

.استسیاسیوفکريویژهعملیاتاجرايوریزيبرنامهپیشبینی،تحلیل،

کمونیستحزبکلدبیرعنوانبهوي. بوددادهتشکیلراراهبردياطالعاتشخصیویژهگروه1926سالدراستالین
دادیماجازهاوبهمخفیگروهاینوجودولی. کردمیدریافتویژهاطالعاتمختلفمنابعازسیاسیدفترعضوو) بلشویک(

اجرايودهیشکلدرمستقیمصورتبهبلکهکندغلبهویژهاطالعاتانتقالمسیردراداريعاديهاي»فیلتر«برتنهانهکه
.باشدداشتهشرکتراهبرديبلندمدتهايطرح

هبررسپسوبودهایراناسالمیجمهوريرئیسابتداکهايخامنهعلیکهگرفتنتیجهتوانمیغیرمستقیماطالعاتاز
اصرمعجهاندرکهگفتباید. استداشتهمبذولبیشتريچههرتوجهراهبردياطالعاتدریافتمسایلبههمیشهگردید،
.کردمقایسهايخامنهآقايباراهبرديشخصیتفکرسطحنظرازتوانمیراترکیهرهبراردوغانطیبرجبتنهااسالم

ویژهتمدنیطرح

بهبانقالکهاستآنتاریخیسیاسیواجتماعیتغییراتاشکالسایروکودتاهاها،شورشباپیروزمندبزرگانقالبفرق
.خاستندبرآنعلیهانقالبیهايتودهکهشودطرحیجایگزینبایدکهکندمیپیشنهادراخودتمدنیطرحنحوي

جامعهزندگیزمینههردرشورويطرح. بودتوسعهغربیالگويجایگزیننظرهرازاستالین،»سرخطرح«یاشورويطرح
املکبیگانگیازاعمرامسایلحادترینفصلوحلخالقانههايگزینهغیره،واجتماعیسیاسی،فرهنگی،اقتصادي،ازاعم

انمیمتقابلارتباطشود،میمنجرادواريهايبحرانبهکهاقتصاديبازتولیدهايتضادفرهنگ،وجامعهچارچوبدرانسان
.نمودمیعرضهجامعه،وشخصیتزندگیمعناي

بنديرمولفخمینیاهللاآیتتوسطشورويوغربیهايطرحبرايآلترناتیوعنوانبه»اسالمیتمدنیطرح«اندیشهکهحالیدر
ايخامنهعلیراهبرديتفکربهمرهونزیاديحددرآندستاوردهايواخیرسالسیطیطرحایناجرايبود،شدهارائهو

فلمحاداخلدرطوالنینسبتاً مدتطیکهکردفرضتوانمیآمدهدستبهاطالعاتبعضیاساسبر. استگردیدهحاصل
.اشتدجریانشیعی،سراسريگزینهواسالمیسراسريگزینهیعنیطرحاینگزینهدوبینرقابتانقالبیجدیدحاکم
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او«:ودبنوشتهاستالیندربارهچرچیل. شدتبدیلجهانیابرقدرتبزرگترینبهانقالبآغازازبعدسالسیشوروياتحاد
بعدسالسیهمایراناسالمیجمهوري.  »گذاشتارثبهايهستههايسالحباوگرفتتحویلچوبیگاوآهنباراروسیه

.گردیدتبدیلايمنطقهابرقدرتبهانقالبوقوعاز

تمدنیجدیدطرحتکنولوژیکیمبناي

وسیعنیمعبهخودخاصتکنولوژیکیمبنايبهبلکهیابدتوسعهسابقهايفناورياساسبرتواندنمیتمدنیجدیدطرح
) اقتصاديبازتولیدکردنترفشردهبراياجتماعیمدیریتفناوريیاکالنتوسعهمکانیزمعنوانبهبازارفناوريشامل(کلمه
.شودنمیختمصنعتیهايفناوريازجمعیبهتنهاکهداردنیاز

.شودمیمشاهدهعجیبیهايپارادوکسزمینهایندرنوینتاریخدر

گويالگرفتتصمیمچینخلقجمهوريریاستبود،گشتهبازچیندرقدرتبهشیاوپینگدنگکه1978سالدسامبردر
افتهیدستعظیمیهايموفقیتبهاخیرسالسیظرفچین. کندعوضايریشهطوربهراکشوراقتصاديواجتماعیتوسعه

ابوشدهغربتمدنتکنولوژیکیکالنساختارواردمنظورهمینبهچین.  شدتبدیلجهاننیرومندقدرتدومینبهو
یولشدهتبدیلمتحدهایاالترقیبمهمترینبهچینآري،. شدموفقجهانی»بریجبازي«ایندرآن،بازيقواعدپذیرش
جهشبابتپکنکهبهایی. استگردیدهمبدلغربشمولجهانمکانیزمهايپایهازیکیبهچیناقتصادحالدرعین

ودبکردهسعیمائوکهبودخودتمدنیطرحازامتناعپرداخت،غربیتمدنفعالیتدرنفوذافزایشوجهاندرخوداقتصادي
جدیدانقالبآستانهدر–آیندهسال7-10تا-جهانیسیستمبحرانازايمرحلهدرچینلذا. دهدتوسعهوکردهطراحی

.گرفتخواهدقرار1949سالانقالببهشبیه

تداابهمانازطرحدوهراوالً،. دارندايریشهتفاوتچینگزینهباايخامنهتمدنیطرحواستالینتمدنیطرحلحاظ،ایناز
رحط. خودفنیمنابعاساسعنوانبهاستقراضازاصولیامتناععلتبهخصوصبهبود،غربباروابطکاملقطعمعنیبه

هايطرحطراحیضمندوهرايخامنهواستالینثانیاً،. استشدهاستوارهاقرضاساسبرکهاستطرحیغرب،تمدنی
.دادندخرجبهفراوانیخالقیتخودتمدنیفردبهمنحصر

انقالبیجدیدنخبگان

ینپیشمکانیزم. نداردامکاننخبگانبرايجدیدالگويایجادبدونسیستمیبحرانازخروجسیستمیراهبردمؤثراجراي
. کندلیعمراجدیدراهبردتواندنمیاست،بودهسیستمیبحرانتوسعهمقصرومسئولزیاديحددرکهنخبگانگیريشکل

برداشتسیاسیارادهازبلکهباشندسیاسیوعقیدتیمتفاوتاصوالً هايارزشپیروتنهانهکههستندالزمجدیدينخبگان
.باشندبرخوردارتاریخیمسئولیتوخالقانهتوانازوباشندداشتهدیگر

وانقالباولیهمرحلهکه1917-1921هايسال: گرفتصورتمرحلهسهدرنخبگاننوعاینگیريشکلشوروياتحاددر
مبارزهرداستالینگروهنهاییپیرويتاکلدبیرمقامبهاستالینانتصابازیعنی1922-1929هايسالدربود،داخلیجنگ
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جمهوريدر. بودجدیدنخبگانباقدیمینخبگاننهاییکردنعوضزمانکه1938سالتا1929سالازحزبی،داخلی
.گرفتصورت1989-2004و1978-1988مرحلهدودرجدیدنخبگانقشرتشکیلروندایراناسالمی

*****

ردمیمحقیقتاًهاانقالباینکهنمودندشرکتانقالبیحوادثدرروسیهوایرانپهناورسرزمینسراسردرنفرمیلیوندهها
کشور،دوهرجامعهعمدهبخشوحاکمنخبگانبینناپذیرسازشتضادهاي. آمدندعملبهمردمهايتودهتوسطوبوده

کهشدموجبتضادهااینخاصحدتوشدت. دادتشکیلراروسیوایرانیهايانقالبدرزورگویانهشدیدمقابلهاساس
انقالب.  بگذارندسرپستراخارجینظامیتجاوزوداخلیامانبیجنگمرحلهشورويروسیهوایراناسالمیجمهوري

زرگبتواندربرگیرندهانقالبدوهر. نمودندردبود،شدهتحمیلخارجازکهراتمدنیتوسعهگزینهآنایرانیوروسیهاي
.نمودندترغیبوتشویقراانقالبیموجالمللیبینمناسباتنظامدروبودهجهانیانقالبانرژي
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کنندمیمقابلهغرباطالعاتیتهاجماتباایرانوروسیه
شکینوالد

یسیاستنشمعیارو»هواسنج«نوعیکبهایراناسالمیجمهوريپیرامونرسانیاطالعفضايکهاستسالسیازبیش
جدیدخاردارچنبره. شودمیزدهدامنمتحدانشومتحدهایاالتتوسطتنشاینکهشدهمبدلبزرگمیانهخاوردرخارجی
وخصمانهغوغايجدیددورباشد،انداختهتهرانگردنبهگذشتهنوامبردرکهغربنظامیواقتصادي–مالیهايتحریم

جنگتشدیدیاتهرانعلیهاطالعاتیجدیدجنگشاهدماآیا. استبودههمراهایراندشمنهايرسانهسويازپاشیسم
هستیم؟جاري

کاییآمریهايکلیشهوهاقالبازاستفادهباکهایراندربارهاتمیانرژيالمللیبینآژانسساختگیگزارشانتظارپیدر
ويسآنازايپردهبینظامیگرانهتهدیدهايدارد،»نظامیجهتگیري«ایرانايهستهبرنامهگویاکهکردادعاوشدهساخته

آن. رسیدماگوشبهایرانايهستهتأسیساتمسألهکردنسرهیکبرمبنیاسراییلطرفازآنازبیشحتیواقیانوس
ینابادهند،میپاسخواشنگتنسیاسیارکستررهبرانهايخواستهمهبهامتنانباکهجهانیگروهیهايرسانهازدسته
ایرانمعرفیباهاآن. بودروشنوشفافبچهاشکمثلابتداهمانازايرسانههیسترياینازهدف. گردیدندآواهمهاتهدید

ترنگتحلقهاليراکشوراینوبیفزایندجهانیصحنهدرتهرانانزوايبرکردندمیسعیبالقوه،»ايهستهغول«عنوانبه
.دهندقراراطالعاتیمحاصره

سويبهروسیهتبلیغاتیچرخشعلتبهروانی،عملیاتاستادانواطالعاتیهايجنگراهبردطراحانمحاسباتهمهولی
وندکردردرااتمیانرژيالمللیبینآژانسگزارشهمروسیهحاکمحزبرهبران. شدآببرنقشهانتخاباتآستانهدرتهران

شاهدفراوانوحشتوترسباغربگروهیهايرسانه. نمودندامتناعایرانیضدوسوريضدهايتحریمازحمایتازهم
راکبعلیازپترزبورگسندرشانگهايهمکاريسازمانوزیراننخستنوامبرماهاجالسدرپوتینوالدیمیرکهشدندآن

تشآدانستند،»ابرقدرت«راخودکهایراندشمنانرويبرکهکردپشتیبانیایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرصالحی
دمتیخخوشفرطازکهمدتهاستکهشدروسیهگروهیهايرسانهازدستهآنسکوتباعثکرملینجدیدلحن. گشودانتقاد

دیگر،سوياز. نمایندمیتکرارایرانايهستهخطردربارهراغربیهايدروغوپرداختهایرانیضدگسیختهلجامتبلیغاتبه
ازیکیراتهرانوبرخاستهایراناطالعاتیانزوايومحاصرهعلیهحقیقتاًکهگرفتندايتازهجاننیروهاییروسیهداخلدر

.دانندمیمنطقهفرهنگیوفنیوعلمیسیاسی،مبرممسایلفصلوحلزمینهدربازیگرانتریننیرومند

. ادنددنشانخودازعالقهایرانبهنسبتحزبیهايفراکسیوناکثرروسیه،جدیددومايدرهاکرسیبرسرمبارزهجریاندر
دیپلماتیکیبستبنازخروجهايراهدربارهبحثضمنمخالف،احزابو»واحدروسیه«حاکمحزبازاعماحزابرهبران

ههمسایعنوانبهایرانازنبایدماکهشدندعقیدههماست،انداختهآنبهراروسیهخارجیسیاستغربگرایانهحرکاتکه
تقویتجهتدرشدیداقداماتاعالمباروسیهجمهوررئیسمدودفدمیتري. بکشیمدستراهبردياهمیتدارايوبزرگ

یسرئ. دادپایان»ایرانمسأله«بارهدربحثبهموشکی،ضدهايسامانهوسیلهبهغربیوجنوبیمحورهايدرروسیهمرزهاي



201121دسامبر-اکتبر –5شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

رادارشخصاًایرکوتسک،نزدیکیدروکراسنودارمنطقهدررادارهااستقراراعالمبرعالوهقوا،کلفرماندهعنوانبهجمهور
طرفهنناتوموشکیضدپدافندهايسامانهاصطالحبهوي،گفتهبه. نموداندازيراهراکالینینگرادحومهدرمستقردوربرد

کهانایرسويازموشکیخطرافسانهحبابکهشدروشنوواضحکلماتایناز. اندرفتهنشانهراروسیهمناطقبلکهثالث
بارهدرهاافتراگوییهمهنظامیویژهاطالعاتاساسبرروسیهمسلحنیروهايکلستاد. استترکیدهکرد،میبادغرب

هککردغافلگیرهشداراینبارا»غربیشرکاي«روسیهرهبرباالخرهو. استنمودهردراایرانهايموشکاحتمالیضربات
نامهبروتمایالتچنانچهکندنظرتجدیدتهاجمیراهبرديتسلیحاتدربارهآمریکایی–روسیقرارداددرتواندمیمسکو
.نکندپیدابیشتريشفافیتراهبردينظرازروسیهمرزهاينزدیکیدرناتوهاي

برايربیشتسیاسیامتیازاتکسببراياجباريتالشعنوانبهراروسیهرهبرانرفتارشتابباغربیمفسرانازبسیاري
دششنیدههمصداهایی. نمودندتعبیرخوددستدرقدرتحفظسربرمبارزهدروانتخاباتیبازيدر»واحدروسیه«حزب

ورتصواشنگتنبابازيدرحاالواستدادهدستازراخودسابقنظامیودولتیتوانواستضعیفامرحقیقتدرمسکوکه
هايرفحبهنبایدکهگرفتندنتیجهخودهايحرفازهاآن. اندازدمیغبغببهبادجهتبیوداشتهنگهسرخسیلیباراخود

.کننداعتنامدودفدمیتري

نبدوروسیهبلندپایهدولتیهايشخصیتاظهاراتآیاکهپرسندمیدیگرمهمسئوالیکخودازهمچنینکارشناسان
زوربهتوسلبرمبتنیخوارانهجهانراهبردباهمراهکهشودمیاطالعاتیبزرگجنگجدیددورواردروسیهکهمعناست

است؟گردیدهتحمیلجهانبهغرباساسکشورهايتوسطآمریکا

لیو. استشدهکشاندهجنگاینبهکههاستمدتروسیهزیرانداردتازگیجهانیاطالعاتیجنگدرروسیهشرکتلیکن
وهپرداختخودايرسانهوتبلیغاتینیروهايمجددآراییصفبهمسکو. شودمیروشنجنگاینجدیداصوالً جنبهاکنون

!بگیردراایرانطرفاستحاضرواستخاستهبرایرانازدفاعبه

نهزمیدرغربسويازفشارخالفبرکهاستکردهشیرفهمایراناسالمیجمهوريدشمنانبهکنونتاروسیهآن،برافزون
تنهانهکهاستشدهباعثکنونتاسیاسیخطاینازچینحمایت. داشتخواهدبرهمرابعديهايگامایرانباهمکاري
تريضعیفوضعیفاحتمالشرایطایندر. ببرندتفکرجیببهسرهماویوتلگسیختهلجامهايشاهینبلکهلندنوواشنگتن

ریايددرراایرانملتوکردهبمبارانرابوشهردرهاروساتمیسازهسنگینتبعاتوعواقببدونهمینطورکسیکهرودمی
دستاوردهايحقیقتودادهترتیبراکشورایناطالعاتیمحاصرهکهشدخواهددشوارترایراندشمنانبراي. نمایدغرقخون
اتمربتسلطزمینهدرایرانیانآشکاردهندهتکانهايموفقیتتوانندنمیاینازبیشهاآن. نمایندتحریفراایرانملت
هانجعمومیافکارازرانانوفناوريوالکترونیکیرادیويهايسامانهترینمدرنگیريکاربهوباالهايفناوريآمیز،صلح

.بمالند»ايهستهسیاهرنگ«بارارویشوکردهپنهان

سنخیتیایرانجویانهصلحفلسفهباهمیشهگردد،میبرتاریخدورافتادههايقرنبهکهروسیهرسانیاطالعآمیزصلحفرهنگ
ورکشدومتقابلاعتمادوخریدهراروسیهگروهیهايرسانهوسیاستمدارانهمهتواننمیکهشدمعلوم. استداشتهواحدي

ازدبعیکیراایرانباهمکاريهايطرحغربفشارتحتمسکوکهایرانی-روسیروابطبرايتیرهایامدرحتی. زدهمبررا
وزدصدمهکشورایندفاعیبنیهبهتهرانبه300-اسهواییضدهايسامانهصدورازامتناعباحتیوکردمیقطعدیگري
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یروهایینهمیشهروسیهدراند،شدهنزدیکدیپلماتیکروابطقطعوسقوطبهکشورماندوکهرسیدمینظربهعلتهمینبه
.نمایندمقابلهایرانیضددسایساینبابودندقادرکهشدندمیپیدا

کند؟میمبارزهایرانپیراموناطالعاتیمحاصرهشکستنراهدرچطوروکسیچهروسیهدر

بازسازيضرورتباکهاستماندهباقیزیاديمسایلایران،درچهوروسیهدرچهدرخشاناندازهايچشمبعضیوجودبا
عوضوجودابتبلیغاتیهايدستگاهازبسیاري. داردارتباطکشوردوبینمناسباتبیشترنزدیکینفعبهتبلیغاتیمجاري
نیروهايحمایتبامتماديهايسالطیکهاندنشدهآزادرویکردهاییوهاکلیشهذهنی،هايقالبازخود،لحنکردن

وهیگرهايرسانهبهکشورماندوبینفنیعلمیواقتصاديبازرگانیسیاسی،–نظامیهايهمکاريمخالفانازاعمخارجی
محدودابجملهازواطالعاتیامنیتزمینهدرسابقهبیتدابیراتخاذضمنایرانعالیمقامریاستحتی. شدمیتحمیلروسیه
ريجمهومخالفهايدولتشناختیروانواطالعاتیتأثیربرنشدندموفقاي،ماهوارهتلویزیونواینترنتازاستفادهکردن

.نماینداجتنابسیاسیهايتکانازوآمدهفایقهاآنهايسرویسوایراناسالمی

ارتباطمیانهونزدیکخاورمسایلباکههاییسازمانومؤسساتهمهتقریباًروسیه،در»دمکراتیکهايارزش«اعالمبا
هاآنزابرخی. گرفتندقراراسالمیضدوایرانیضدمغزيشويوشستموردغربویژههايسرویسپشتیبانیباداشتند،

کانادايوآمریکاانستیتوينیزوبود،»میانهخاورواسراییلانستیتوي«آننامگذشتهدرکهمیانهخاورانستیتويمانند
وتجزیهمورداسراییلیوآمریکاییمواضعازراایرانپیرامونتحوالتوحوادثهمهسابقمانندروسیه،علومفرهنگستان

همین. نداردوجودایراندربارهطرفانهبیمقالهانتشارامکان»مستقلوآزاد«هايروزنامهبعضیدر. دهندمیقرارتحلیل
–رسمیغیرصورتبهچندهر–ایرانیموضوعآنجاکهشودمیمشاهدهروسیهتلویزیونیهايشبکهازبسیاريدروضع

جویانهغرضتفسیرهاياختیاردرتنهاراپخشزمانوپرداختهواقعیاتجعلبههاآنتحریریههايهیأتیاشدهممنوع
.گذارندمیغرببهوابستهکارشناسان

اتاطالعدریافتتقاضايروسیجامعهدرشود،میترسمجوترپرروچههرایرانیضدتبلیغاتکهاستاینپارادوکسولی
رامونپی»اطالعاتیهايپرده«کهآیندمیوجودبهمراکزيکهراستاستهمیندر. گرددمیبیشترکشورایندربارهعینی
بردامنژئوپلتیکیمسایلآکادمیوعلومفرهنگستانخاورشناسیانستیتويازتوانمیمیانایندر. کنندمیپارهراایران

.اندکردهمساعدتروسیهدراسراییلیوغربیتبلیغاتیبامقابلهاشکالوهاشیوهطراحیبهزیاديحددرکه

جبههتشکیلدرشد،تأسیس1997سالدرکهمعاصرایرانمطالعهمرکزنظران،صاحبوکارشناسانبرآوردهايطبق
اقتصاديوبازرگانیهايهمکاريازاطالعاتیپشتیبانیبرعالوهمرکزاین. داردايویژهجایگاهتهراننفعبهتحلیلی-اطالعاتی

دمقاصواهدافوکردهفعالیترسانیاطالعمیداندرمنظمطوربههمچنینایران،اسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونبین
ایرانبهمربوطموضوعاتمخاطبینطیفافزایشمنظوربه2001سالدر. نمایدمیتشریحراایرانداخلیوخارجیسیاست

«نیوزایران«روسیخبرگزاريمعاصر،ایرانمطالعهمرکزچارچوبدرجاري،اطالعاتازهاآنترسریعهرچهساختنآگاهو
(www.iran.ru)گردیدایجاد.
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زاارتباطی،وايرایانهرسانیاطالعهايفناوريبهتوسلبا»نیوزایران«خبرگزاريومعاصرایرانمطالعهمرکزکارمندان
ازارخارجیکشورهايوروسیهفدراسیونمردموسیعاقشارتنهانهکهنمایندمیاستفادهتلویزیونورادیووسیعشبکه

مجلهدوتشارانآغاز. کنندافشاصریحاً راصهیونیستیوغربیتبلیغاتایرانیضددسایسبلکهسازندمطلعایراندرتحوالت
توجهوعالقهبا2010سالدر) استنسخههزار10هاآنازیکهرشمارگان(»ایرانباتجارت«و»معاصرایران«زبانروسی
.استشدهروبروالمنافعمشتركجامعهکشورهايوروسیهمطبوعاتیوسیاسی–اجتماعیمحافلعظیم

ایرانی،دضذهنیهايکلیشهبامقابلهارگانبلکهایرانحقیقیشناختوسیلهتنهانه،»معاصرایران«تحلیلی–خبريمجله
یعوسطیفبه»دیگر«ایرانمعرفینشریه،اینهدف. باشدمیغربدررایجاساسبی»کنندهاثباتدالیل«وپوچاتهامات

الکترونیکیمداخلهوتروریستیاعمالها،جنگبدونآندروکردهانتخابراخودراهداردحقکهایرانیاست،خوانندگان
ركدوهادیدگاهوسیعطیفارائهمسایل،باعینیبرخوردبینی،واقعشاملمجلهاینفعالیتاصول. نمایدحرکتخارجی
.کنندمیاتخاذسازيسرنوشتتصمیماتایرانملتنفعبهکهاستایرانیمقاماتمواضعصحیح

ردنکپروشودمیایجادایراندشمنانتوسطکهتصنعیاطالعاتیخألبردنبیناز،»ایرانباتجارت«بازرگانیمجلههدف
متوسطوخردتجارتدنیايمصورراهنمايکتاباینواقع،در. استایراناقتصادي–بازرگانیتواندربارهاطالعاتباآن

محافل. دهندتوسعهوکردهبرقرارروابطایرانیشرکايباکنندمیسعیکهاستروستجاربرايایراناسالمیجمهوري
بربنیمپوچافسانهنشریهاینکهچراکردندقدردانیمجلهاینازالمنافعمشتركجامعهدیگرکشورهايوروسیهبازرگانی

.دهدمیبادبررا»بزنددستمتمدنانهتجارتبهایراندرتواندنمیخارجیکارفرماي«اینکه

محاصرهعلیهمبارزهدرگاهتکیهنوعیکروسیه،مسلمانجوامعودولتیقدرتنهادهايکناردرمذکورهايسازمانهمه
وسایل–دیگرجنگهرهمانند–غربباایراناسالمیجمهورياطالعاتینبردایندر. دهندمیتشکیلراایراناطالعاتی

عیینتتبلیغاتیضرباتاساسیگیريجهتآنجاکهکنندمیبازيتوجهیقابلنقشستادهاییوارتباطاتمدیریت،ابزارو
راهاآنکارتوانمیچطورکهاستاینامروزيمسأله. کنندمیفعالیتهمازجدااغلبهاسازماناینمتأسفانه،. گرددمی
ورکشدوجهانیوايمنطقهمنافعاشتراكمتقابلدركجهتدروروسیهوایرانخارجیسیاستراهبردهاينزدیکینفعبه

.کردمنسجم

دارد؟امکانرسانیاطالعزمینهدرایرانوروسیههايتالشانسجامآیا

ویغاتیتبلمقابلهیافتهتوسعهکمتریانشدهاستفادههايتواناییتحلیلوتجزیهضمنروسنظرانصاحباززیاديشمار
اپذیرناجتنابامريمکمل،منابعتجهیزوابرازونیروهاافزایشکهرسندمینتیجهاینبهمتحدانشوآمریکابااطالعاتی

مناقشههربارهدرامراینکهاستغربعلیهایرانوروسیهاطالعاتیبزرگجنگدرمحسوسبرتريآوردندستبهبراي
نی،انساعظیممنابعاخیرسالدوطیمعاصرایرانمخالفانکهگرفتنادیدهراواقعیتاینتواننمی. داردصحتنیزدیگر
تسیاساینکهدادنداختصاصایراناسالمیجمهوريعلیهتخریبیفعالیتبهرا) سالهردالرمیلیونصدها(مالیومادي

رسانهردتبلیغاتیسترگدستگاه. استگردیدهقیداسراییلوناتودرمتحدانشمتحده،ایاالتبودجهودولتیهايبرنامهدر
فایتکقطعاً دهند،میاختصاصدستگاهاینبامقابلهبرايروسیهوایرانکهمنابعی. استشدهاندازيراهجهانیگروهیهاي
.کندنمی
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جلسات. استنشدهپشتیبانیدولتینهادهايسويازعملیهايفعالیتباایرانازحمایتدرروسیهرهبراناخیراظهارات
باررایطشایندر. یابدنمیچندانیافزایشفعالیتاینبهمالیاختصاصاتکهدادنشانروسیهدولتیدومايدربودجهشور

هادهاينازهاآن. افتدمیاجتماعیابتکاراتوتجاريهايسازماندوشبرسابقمانندایراننفعبهتبلیغاتیعملیاتاساسی
روسیهشهروندانمحدوداعاناتوروسمالیحامیانناچیزهايگذاريسرمایهباوکردهدریافتاخالقیحمایتفقطرسمی

.نمایندمیفعالیتکنند،میهمدرديایراناسالمیجمهوريباکه

طراحیضرورتایراناسالمیجمهوريوروسیهعلیهآناطالعاتیجنگدرغرببامقابلهزمینهدرایرانی-روسیهمکاري
رفینطزیراکندمیدیکتهرامشتركاعمالبرايروسیهوایراناطالعاتیجامعهآمادگیورسانیاطالعسیاستجدیدنظریه
منیتازمینهدرخصوصبهاطالعاتی،هايفناوريجدیدترینکارگیريبهزمینهدرهمکاريتوسعهبهدیگروقتهرازبیش

.دارنداحتیاجوعالقهاطالعاتی،

انحریفباراهبرديمشتركمقابلهرويتوانندمیجداًشوند،قایلاولویتمحورهاهمینبرايکهصورتیدرتهرانومسکو
ماجراجوییآغازازتوانندنمیجنگایندرخوردنشکستصورتدرکشوردو. کنندحسابتحمیلیاطالعاتیجنگدرخود

ازيبازس. آورندعملبهجلوگیري) ایرانوسوریهعلیهدفعهاین(بزرگمیانهخاوردرمتحدانشومتحدهایاالتجدیدجنگی
نظرازبلکهکندمیبرخوردهازمینههمهدرروسیهمنافعباوجهترینجديبهتنهانهبزرگمیانهخاورقالبوساختار

ردهکتقویتراخودملیامنیتهمهازقبلایرانوسوریهازدفاعباروسیهلذا. گیردمیصورتروسیهعلیهنظريوراهبردي
.نمایدمیدفاعخودمبرممنافعازو
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رانایواکنشآید،وجودبهآذربایجاندرموشکیضدسپراگر: صفروفرجب
بودخواهدشدیدوتندلغایت

:معاصرایرانمطالعهروسیمرکزمدیرصفروفرجببا»اذ.وستی«استثناییمصاحبه ».باشدداشتهتواندنمیونداردراخودپدرکردنبرطرفقصدهیچايخامنهآیت اهللا پسر«

گروهیهايرسانههايگزارشدرموضوعاتترینرایججملهازایران،بهمربوطموضوعاتگذشتههفتهطولدر: سئوال
. دآمخواهدواردسوریهوایرانبهمسلحانهضربهآیندههفتهدوتاگویاکهشدمنتشرهاییگزارشحتی.  استبودهجهان

شود؟انتخابایرانمسألهحلراهاینکهرودمیاحتمالآیا

وریتیمأمغربتمامبرايبلکهناتوبرايتنهانهآینده،هفتهدوتاایرانوسوریهبهضربهکردنواردکهدارماعتقاد: پاسخ
نظامیهضرب»دقیقتاریخ«دربارهاطالعاتفرارگروهیهايرسانهدرنیزگذشتهدرباشد،یادتاناگر.  باشدمیاجراقابلغیر
العهمطراخبرهااینتردیدوشکباعلتهمینبه. نبوداطالعاتیعاديدروغجزچیزيدفعههرولیشدمیمنتشرایرانبه

هاآناتایرانوسوریهرهبرانبرروانیفشاراعمالنیزومنطقهاوضاعتشدیدمنظوربهتبلیغاتیجدیدغوغاياین.  کنممی
گیرندبجديکمابیشرااطالعاتاینسوریهدرشایدکهکنممیفکر. استشدهپابردهند،تنغربحقدرهاییگذشتبه

.گذاردنمیمحلخبرهااینبهکسیکهمدتهاستایراندرولی

ندارید؟اعتقادایرانمسألهنظامیحلراهبهشمادیگر،عبارتبه.:س

ولیبکنندراکاراینتوانندمیطبیعتاًهاآن.  کنندواردمسلحانهضربهایرانبهتوانندنمیاسراییلوغربکهگویمنمی.:پ
ازیکهیچکهچرااستمعنیبیقطعاً –استمهمترهمهازنکتهاینکه–ثانیاً وداردضعیفیاحتمالاوالًضربهاینوقوع

ونهگهرباتمامقاطعیتباکهگرفتنظردرراروسیهگیريموضعهمچنینباید. کردنخواهدحلراغربرويپیشمسایل
مراایندهد،تنایرانعلیهجنگیماجراجوییبهباالخرهغرباگر. ورزدمیمخالفتسوریهوایرانعلیهغربجنگیعملیات

غربکشورهاياگر. بودخواهدمتحدهایاالتباخصوصبهوغرببامسکوروابطمجموعهتمامکاملتقریباًقطعمعنیبه
. بوددنخواهاحتمالکمحداینتاایرانعلیهجنگیعملیاتوقوعدهند،تنمسکوبامناسباتهمهگسستنبهباشندحاضر

واهدخمغایرتالمللبینحقوقموازینهمهبااینکهبهرسدچهبود،خواهدغربحماقتبزرگتریناینکهکنممیتکرارولی
.داشت

انتهرکهاستترکیهمنظورم.  استدادهتنخودهمسایگانعلیهتجاوزکارانهحمالتبهجدیداً همایرانخودما،نظربه.:س
.کندموافقتخودخاكدرموشکیضدهايسامانهاستقرارباآنکاراچنانچهکردتهدیدنظامیضربهباراآن
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تأسیساتبهاستحاضرکند،موافقتخودخاكدرموشکیضدهايسامانهاستقراربهآنکارااگرکهکرداعالمایران.:پ
آناكخدرهاسامانهاینکهدهداجازهباالخرهترکیهاگر. استمنطقیتصمیمیتصمیم،این. بزندضربهترکیهدرمستقر
المیاسجمهوريملیامنیتاقداماینزیراکردخواهدتعبیرترکیهخصمانهحرکتعنوانبهراکاراینتهرانشوند،مستقر

هریتقاطعباجرم،وقوعازپیشگیريبرايیعنیپیشگیرانهاقدامعنوانبهداردحقایرانشرایطایندر. کندمیتهدیدرا
ایندر. استتهرانحاکممقاماتمنطقیکامالًواکنشایناینجانب،نظربه. نمایدسرکوبراتأسیساتاینبیشتريچه

.افتادخواهدترکیهرسمیمقاماتدوشبرصرفاً بعديتحوالتازايدرمسئولیتتمامیصورت

مینفکر. نمایدمستقرخودخاكدرچیزيچهبگیردتصمیمخودبرايداردحقکهاستمستقلیکشورترکیهولی.:س
کند؟میمداخلهترکیهداخلیاموردرپردهبیهشدارهاوتهدیدهااینباتهرانکهکنید

امنیتکهکندسرکوبراتأسیساتیاستدرصددتهران. کندبمبارانراترکیهعاديهايآماجنداردقصدایران: ببینید.:پ
کشورنایخاكدرآمریکاموشکیضدسپرعناصراستقرارباترکیهموافقتمگرولی. کنندمیتهدیدرااسالمیجمهوريملی
ادهاستفاسالمیجمهوريخاكبهتجاوزتداركبرايآنازبساچهوکردهرصدراایرانتواندمیسامانهاینازاستفادهباکه

امانهسواقعیکارکردزیرااستجرمبهشبیهچیزيایننیست؟همسایهکشورداخلیاموردرايپردهبیوآشکارمداخلهکرد،
بهراکیهترایرانبیاناتاین.  کنندمیرفتاردرستکامالًایرانمقاماتکهدارماعتقاد. نیستپوشیدهکسیبرموشکیضد

کاراینیهدفچهبااینکهودهدتنایرانعلیهغیردوستانهوناسنجیدهاقداماینبهبایدآیاکهکردخواهدواداربیشترتفکر
.دهدتنایرانباروابطتشدیدبهکهندارددلیلیحالهردرترکیهکهکنممیفکربکند؟را

همینطورایرانبدهد،راخودخاكدرآمریکاموشکیضدسپرهايسامانهاستقراراجازههمباکوفردااگرصورت،ایندر.:س
داد؟خواهدهشدارآذربایجانخاكدرتأسیساتاینکردنبمباراناز

وردمازشدیدترحتیایرانواکنششود،مستقرآذربایجانخاكدرموشکیضدسامانههايقسمتاگرکهکنممیفکر.:پ
وستدکشورخاكدرموشکیضدسپرهايقسمتکهکندتصورتواندنمیوحشتناكخوابدرحتیایران. بودخواهدترکیه

بخشهاآذريکهچرابودخواهدشدیدلغایتایرانواکنشدهد،تنکاراینبهباالخرهباکواگرولی. شودظاهرآذربایجان
خودقومیبرادراندستازکهبودخواهندهاآنهمهازقبل. دهندمیتشکیلرااسالمیجمهوريجمعیتتوجهقابل

اكخدرخطرکانونکردنخنثیبراياقداماتترینفعالاتخاذبهراایراندولتوگرفتهدلبهباريمرگکینهورنجیده
آذربایجانکهدارماعتقادکهچراهستندانتزاعیهايفرضیهوتخیالتاینهاهمهولی. نمودخواهندوادارآذربایجانجمهوري

.دادنخواهدتنایرانعلیهدوستانهغیراقداماینبهشرایطیهیچتحتوهرگز

وخودپدرقتلایران،معظمرهبرايخامنهاهللاآیتپسرگویاکهنمودندپخشرااطالعاتیعربیگروهیهايرسانه.:س
عملیتواندمیسناریوییچنینمعاصرایرانشرایطدرآیاچیست؟موردایندرشمانظر. بودکردهریزيبرنامهراکودتااجراي
شود؟

بهکهاستسال32کهاستغربسیاسیهايفناوريطراحانوپردازاننظریهشبهبیمارگونهذهنزادهاطالعات،این.:پ
ارمدمطلقوکاملیقین.  زنندمیدامنرامعظمرهبرپیراموندسایسودرباريهايکودتاسناریوهايناپذیرخستگیطور
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بهرااهدروغاینغربیپردازاننظریه. باشدداشتهتواندنمیونداشتهراخودپدرکردنبرطرفقصدهیچايخامنهپسرکه
.کنندمیپخشایرانملتیکپارچگیکردنمتزلزلمنظور

بینگاهیکهاستدرست. استکردهطراحیراخودازدفاعکارآمدهايمکانیزماخیردهسالهسهطیایرانسیاسینظام
کهخودازدفاعمکانیزمولی. استکشوريهردرعاديرونداین.  کندمیبروزنظرهااختالفایرانقدرتمختلفهايشاخه

درپیشسالدواگر. زنممیمثالیک.  کندمیمنتفیکامالًراسیاسینظامکردنعوضامکاناست،شدهطراحیایراندر
. اندممیباقیتغییربالایرانسیاسیخطبود،شدهبرندهاواساسیرقیبموسويبلکهنژاداحمدينه2009سالتابستان

جامعههايارزشولیکندایجادکوچکیتغییراتآموزشیوفرهنگیاقتصادي،سیاسی،اموردرتوانستمیموسويآري،
یاديزچیز–! نکردهخدايالبته–ایرانمعظمرهبربرکناريباکهکنمنمیفکرعلتهمینبه.  ماندمیبالتغییرایرانی
اوکاربهموجودسیاسینظامچارچوبدرفقطبگیرد،راایرانفعلیرهبرجايتوانستمیکهکسیهرولی.  کردمیتغییر
هبويبهمردمعشقدامنهوایرانروحانیرهبرمقبولیترتبهاآلنزیرااستممکنغیرتحولیچنینالبته. دادمیادامه

.بزنددستاقدامیچنینبهتواندمیخبربیدنیاازدیوانهشخصیکتنهاکهاستزیادقدري

.)اذ.وستی(باتیفبهرام: گرمصاحبه
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...کنندمیراکاراینچگونهکابلدر: خارجیسیاست
تینسکیگریگوري

تماماساسوپایهراافغانستانانتخاباتی،مبارزهجریاندراوباماباراك«
موفقیتکهاستنمودهاعالمبارهاوکردهقلمدادخودخارجیسیاستنظریه

».دادخواهدراالمللیبینتروریسممسألهفصلوحلامکانافغانستاندر

»بزرگبازي«دردوبارهافغانستان«عنوانبااینجانبمقالهازايقطعهاین
رئیسامروزو.  شدنگاشتهقبلسالدودقیقاًکهاست»کند؟میشرکت

وعراقشدهباختههايجنگکهراخودسابقهشود،میآمادهجمهوريریاستجدیدانتخاباتبرايکهآمریکاجمهور
کاردرانهمتأسفکهدهدارائهملموسینتیجهدهندگانرأيبهبایداو.  نمایدمیپاکسازيکند،میسنگینیآنبرافغانستان

مرکزيآمریکايومکزیکدرآژانسدفتررئیسرایان،میسیمقاله»رویتر«خبرگزاريجاريسالدسامبر19روز. نیست
.کردمنتشر»داردمیحذربرطالبانبامذاکراتازکلیديسناتور«عنوانبارا

سنايمجلساطالعاتامورکمیتهدرخواهجمهوريحزبارشدسناتورچامبلیسساکسبیگیريموضعمقالهنویسنده
توافقاتاینزیرادهدمیهشدارطالبانباتوافقاتبودنخطرناكازاصرارباسفیدکاخبهکهکندمیمنعکسرامتحدهایاالت

سرکوبگرشجنباینبامعاملهبرايسفیدکاخهايتالشقبالدرمسئولیت: «کندتهدیدرامتحدهایاالتامنیتمنابعتواندمی
نتخاباتاسالدرکهافتدمیاوباماباراكدوشبرتماماًرساند،میقتلبهراآمریکاییسربازاناخیرسالدهطیکهگرااسالم

».داردمیبرراگاماینآگاهانهجمهوريریاست

.  نمودندرکتشمقالهاینبررسیدرکهانگیختبرراآمریکاییغیروآمریکاییخوانندگانمقتضیواکنشتندنسبتاً متناین
. داردبرممحالتیهاآمریکاییبرايموضوعاینکهاستآنازحاکیمتفاوت،هايگیريموضعباتفسیرپنجاهازبیشانتشار
:نوشتاو. نمودجلبخودبهرامقالهنویسندهتوجه«unknown»لقببااینترنتکاربریکنظرنقطه

ازانافغانستومتحدهایاالتبینراهبرديهمکاريدربارهموافقتنامهتهیهبابتطالبانجنبشریاستوافغانستاندولت«
».کنندمیدریافتپولآمریکاخارجهاموروزارتبلندپایهمسئولین

بهآمریکاخارجهاموروزیرکلینتونهیالريسفرجریاندراکتبر19روزکهداداطالع»ناشناس«شخصاینآنازبعد
هاتالشپاسبهاوالزحمهحقاینکهشدمنتقلافغانستانخارجهاموروزیررسولزلمیبهنقدپولدالرهزار200کابل،

باتاهکوگفتگويجریاندرکلینتونهیالري. بودافغانستانوآمریکابینراهبرديمشارکتدربارهقراردادامضايجهتدر
هشدارودهکرتشکرامضابرايمذکورقراردادتهیهزمینهدرواشنگتنباتنگاتنگهمکاريخاطربهافغانیوزیرازرسولزلمی

ابافغانستاندولتنرسد،امضابهوقتاسرعدرقرارداداگر. برودبینازنزدیکآیندهدرتواندمیموجودامکاناتکهداد



201129دسامبر-اکتبر –5شماره / یلی ایران معاصر تحل-مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

تأمینراهاافغانیامنیتگردیدنخواهندقادراینازبیششرایطایندرهاآمریکاییوشدخواهدروبروايعدیدهمشکالت
.نمایند

. ندکنمیتقدیمچیزيچهافغانستاندولتبهآمریکاخارجهاموروزارترسمینمایندگانکهشودمیروشنوواضحاینجااز
خواهندناینازبیشهاآمریکاییشرایطایندر: «شودمیاضافهبانکیچکصورتبه»شیرینهویج«اینبههم»چوبی«ولی

بهبایدهمطالبانمعتدلجناحاینکهبرمبنیواشنگتنبیاناتمعنايرابطهایندر. »کنندتأمینراهاافغانیامنیتتوانست
ایآمریکابه) فعلیمقامات(کاملوفاداري: داردوجودگزینهدو: گرددمیترروشنشود،ملحقافغانیسراسريگفتگوي

ذکور،ممبلغکهکندمیاضافهمقالهاینمؤلفرایان،میسی. افغانستاندرواشنگتنباگفتگودیگرهايطرفجستجوي
شدهمتحدهایاالتباراهبرديموافقتنامهتداركبهويکمکهايبابترسولزلمیبهآمریکادولتهايپرداختقسطسومین

هاییهتلدرمحرمانه،صورتبهپولاین. شددریافتنیویوركوواشنگتنبهوزیرسفرهايجریاندراولقسطدو. است
احتساببارسولزلمیکهاستآنبرفرض. شدگذاشتهاواختیاردربود،گزیدهاقامتبرايخودسفرهايجریاندراوکه

.استنمودهدریافتدالرهزار800حدودجمعاً اخیرمبلغ

کهیافتاختصاص»جرگهلویه«جلسهبرگزاريبهپولاینعمدهبخش. باشدرسولمخصوصفقطپولاینکهاستبعید
گروهیهايرسانهدرکهمراسماینبرگزاريپیرامونهاگزارشدرولی. کردتأییدراراهبرديمشارکتدربارهموافقتنامه

کسی.گسیختندلجاموشدندسرکشناگهانکرزيبهوفادارنمایندگانبعضیکهشدمشاهدهنیزاياشارهشد،منتشرغرب
در.نرسیدهاآنبهپولازبخشیظاهراً: بودسادهناگهانیرفتاراینعلتولی.  بفهمدرارفتاراینعلتتوانستنمیهم

تنها«وچکجايبهشدمجبورکرزي.  بودشدهتنظیمزیاديشتابباجرگهدرقبایلسرانبهدادنرشوهروندمجموع،
اینکهثانیاًوکنندرهاشبانهکنترلو»هایورش«ازراهاآنهايطایفهاوالً،کهبدهدوعدههاآنبه،)دالر(»جهاندرستارز

.نندکبسندهبزرگکنندگانتولیدباکاربهونکردهدخالتپاکستانباقبایلافیونیتجارتدرآمریکایینظامیان

پنتاسدادفررنگینباآمریکاییهتلدرآمریکاخارجهاموروزارتناشناسنمایندهیکشب،نصفحوالیسپتامبر،11روز
مشاورازآمریکایینماینده. کردتقدیمنقدپولدالرهزار300اوبهوکردهمالقاتافغانستانجمهوررئیسملیامنیتمشاور
.ندکآمادهامضابرايزودترراافغانستانوآمریکابینراهبرديمشارکتدربارهقراردادنمودخواهشافغانستانجمهوررئیس

انافغانستدولتظاهراً.  داشتندخودعهدهبررااسنادتداركسیاهکارکهبودکرزيدولتکارمندانفقطمخصوصپولاین
.بودشدهروبروتحریروسایلکمبودبا

اظهارآنجریاندرکرزيکهآیدمییادمسی-بی-بیمفسرسیمپسونجانباکرزيحامدگفتگويخبرهااینبهعنایتبا
بردارخشستشگویا. »استافغانستاندرمالیفساداساسیمنابعازیکیالمللیبینجامعهکهاستاینواقعیت: «داشت
مینهبهتوانمیکهحالیدرداردلزومیچهافغانیداخلیگفتگويدادنترتیبوکشوربازسازيهايبرنامهواقعاً! بودشده

قامتاتمدیددربارهآمریکاعالقهموردتصمیموبردههاطایفهوقبایلرهبرانپیشوکرزيدفتربهمعینیمبالغسادگی
.آورددستبهراافغانستانخاكدرمتحدهایاالتنیروهاي
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همهدفاینباهاآنپولازکهدانندمیآمریکاییدهندگانمالیاتآیااوالً،. شودمیمطرحسئوالدواقلحدرابطهایندر
بهدقیقبسیارمالحظهیکشد،منتشرجاريسالاوایلکهUNCODEسازمانگزارشدراینکهدومشود؟میاستفاده

قشرمخدر،موادفروشمحلازدرآمدهاسریعرشدباهمراهکمکهاقالبدرمالیتأمینگستردهافزایش: «خوردمیچشم
کردهرفتارايقبیلهوحکومتیسنتیساختارهايازخارجکهاستآوردهوجودبهرابانفوذيوپولدارهايانسانجدیدبسته

میرسمقامات.  »نیستمقایسهقابلکشورتوسعهپایینسطحباکهبرندمیباالحديتاراخودوفاداريوخدماتبهايو
یدهخرپولباکهايوفاداريکهدانندنمیآنهامگر. دارنداطمینانقشراینوفاداريبهمجهولیدلیلبهواشنگتنباورزود

گردد؟بازخریددیگریکیتوسطتواندمیهمیشهباشد،شده

ایتسازناگهانکردند،میافشاراآمریکادولتهايبازيحقهکهتفسیرهاییشد،آمادهمقالهاینکههنگامی. گفتارپس
ولیانجمثالمگر. استیافتهشدتواشنگتنبچگانهتفکرطرزبهسوءظنرابطهایندر. گردیدندمحو»رویتر«خبرگزاري

فتادهاپاپیشحقایقخواهمنمیاست؟ندادهیادچیزيامریکامقاماتبهوي،اطالعاتکنندهتأمینمنینگبردلیوآسانج
درکاوشازخواهانجمهوريکهزمانی. شودمیآشکارباالخرهباشد،پنهانکههرچیزيکهدانندمیهمهولیکنمتکراررا

شدهدهکشیبیرونآنازبدتراسرارياستممکنبزنند،دستهادمکراتکثیفکارهايبهوکشیدهدستخودناپاكسابقه
.شودگذاشتهعمومیدیدبرابردرو
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