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لاسراییآمادگیخصوصدرپانتالئونبیانیهدربارهصفروفرجباظهارات
ایران بهضربهکردنواردبراي

لومعآکادمیالمللبینروابطوجهانیاقتصادانستیتوي( میرسکیگئورگیو) معاصرایرانمطالعهمرکز(صفروفرجب
ربارهدمتحدهایاالتدفاعوزیرپانتالئوناظهاراتبررسیدرکولوسوفایلیااجرايبا»روزنتایج«برنامهچارچوبدر) روسیه

.نمودندشرکتایرانبهضربهکردنواردبراياسراییلآمادگی

مالقاتدروي.استنگرفتهنهاییتصمیمایرانايهستهتأسیساتبهاحتمالیضربهدربارههنوزاسراییلکهاستمعتقدپانتا
پانتا. »یرخیابکنندحملهایرانبهکهاندنگرفتهتصمیمهنوزهاآنکهکنممیفکر: «داشتاظهارپنتاگوندرخبرنگارانبا

هکاستگفتنی.  »داردوجودهمچناندیپلماتیکراهازایرانايهستهمسألهفصلوحلامکانمن،نظربه: «نمودتأکید
دولتهککردتأکیدهمچنینوي. دادقرارنظرتبادلوبحثموردراایرانپیراموناوضاعوکردهسفراسراییلبهجدیداًپانتا

نظامیحالتازامتناعبهراکشوراینتادهدادامههاتحریموسیلهبهتهرانبرفشاراعمالبهاستصدددرمتحدهایاالت
.نمایدوادارخودايهستهبرنامه

يپیشگیرضرورتدربارهمحکمینظراتفاقالمللیبینجامعهدرحاضرحالدرکهکردیادآوريهمچنینآمریکادفاعوزیر
هستههايطرحاستقادراسراییلکهگفتتوانمیحقبر. داردوجودایرانتوسطايهستههايسالحنوعهرطراحیاز

مکاناتاتحلیلوتجزیهازگیرينتیجهاینوزیر،گفتهبه. ببردبینازراهاطرحاینتواندنمیولیبکندکندراایراناي
.آمددستبهاسراییلنظامی

برقرارماستروسیهعلومآکادمیالمللبینروابطوجهانیاقتصادانستیتويارشدپژوهشگرمیرسکیگئورگیباما:مجري
کامالًرتصوبهمتحدهایاالتدفاعوزیرکهخوانممیرابیاناتگونهاینکهوقتیبگویم،راراستشمیرسکی،آقاي.  ایمکرده
درفکرهاییچههاآنفهممنمیکند،میبررسیرامستقلکشوریکبهنظامیضربهکردنواردوجنگآغازامکانجدي

دارد؟حقیقتجریاناتاینآیا. دارندسرشان

اسراییلاوالً،. استنگرفتهتصمیمضربهکردنوارددربارهعلتچندبهاسراییلریاستکهموافقمکامالً پانتابااوالً،: میرسکی
باومریکاآهوایینیرويمشارکتبافقطتواندمیکاراین.  ببردبینازراایرانايهستهتأسیساتنیستقادرخودنیرويبا

رکتشکارایندرجاريشرایطدرآمریکاکهاستبدیهی. شودانجامزیادالعادهفوقظرفیتباهابمبجدیدترینازاستفاده
قبلرانایبهضرباتکردنواردمخالفقطعاً آمریکااینکهدوم. آیدنمیبرکاراینعهدهازتنهاییبهاسراییلولیکردنخواهد

.باشدمی) هاتحریمیعنی(اقتصاديخصوصبهودیپلماتیکهايروشازکاملاستفادهاز

.گفتراهمینهمپانتا:مجري
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هکشاندجنگاینبهحالهردرآمریکاکند،واردضربهاسراییلاگر. ندویدمنحرفمیانوکنیدگوشلطفاً :میرسکی
این. شدخواهدبستههرمزتنگههمچنین. شدخواهدآمریکاییتأسیساتمتوجهایرانمثلبهمقابلهضربهکهچراشدخواهد

دروافغانستانعراق،درهاآمریکایی. بردخواهدباالشدتبهرانفتهايقیمتوزدهضربهجهاننفتیاقتصادتمامبهامر
نهاتبهاسراییلوزیرنخستنتانیاهو. خوردخواهندوحشتناکیسیاسیواخالقیشناختی،روانشکستعربجهانسراسر

ضربهانایربهجاريشرایطدربتوانداسراییلکهکنمنمیفکرلذا. زدنخواهدنارواینطوراست،اسراییلحامیکهابرقدرتی
.استزودخیلیاآلن. کندوارد

قراراستفادهموردبمبساختبرايتواندمیکهکندحرکت%90سويبهفعلیاورانیومسازيغنی%20ازایراناگرولی
ظاهرموقعآنتاکهدیگريجمهوررئیسیا(اوباماباراكبراينتانیاهوبگذارد،فراترپاقرمزخطازراهاینوسطاگروگیرد
ودیپلماتیکهايروشازکهاستشدهدیر: کردخواهدیادآوريواشنگتنبهاخیرسفرجریاندرراخودهايحرف) شود

.استمشتركضربهکردنوارداست،ماندهباقیکهايچارهتنهاوشوداستفادهاقتصادي

ونکردهبازنگريخودسیاسیخطدراقتصاديهايتحریمفشارتحتایرانچنانچهدیگر،سال2-3تایعنیصورتایندر
صمیمیتچنینکهموافقمپانتابااآلنولی. شودواردضربهاستممکنکند،حرکتبمبساختبرايشرایطایجادسويبه
ووفبلجزچیزيکرد،خواهندواردضربهپاییزدریابهاردراینکهبرمبنیهااسراییلیمتعدداظهاراتهمهونیستکاردر

.نیستایرانترساندنبراياعصابجنگ

کنم؟سئوالتوانممیاآلنمیرسکی،آقاي:مجري

.کنممیخواهش:میرسکی

ضربهخودهبلک»نزنیمیابزنیمضربه«اینکهدربارهاظهاراتتنهانههمشماکهفهمیدمشماتفسیراز. متشکرمخیلی:مجري
دانید؟میمجازهمرا

درهکدانیممیکهماولی. نیستمجازنخیر،کنیم،صحبتالمللبینحقوقنظرازاگرمعناست؟چهبهمجاز:میرسکی
لذا. دهدمیرخهاآنامثالوتجاوزها. نیستسازگارالمللبینحقوقباکهافتدمیهاییاتفاقجهاندرتاریخیادوارهمه
هايتحریموهاقطعنامهکهشودروشنکشورهاسایرواسراییلآمریکا،براياگر. استمفهومومعنیازخالی»مجاز«واژه

...شودمینزدیکبمبساختبرايشرایطایجادبهکهبگیرندراایرانجلويتوانندنمیاقتصادي

ودهشمتوقفبمبساختقدمییکدرکشورایناینکهوندارداحتیاجیبمباینبهایرانکهدارماعتقادخودممنالبته
.کنندمیبسیجاینطوررامردمهمهکهاستکشوررهبرانبرايبزرگیامراین. کردخواهدمحسوبايهستهقدرتراخود
شورمکمرزهاينزدیکیدرکهدانستممیوبودماویوتلدریاحیفادراگرولیکنممیفکراینطورهستم،مسکودرکهمن
سرطانیغدهمانندوشودنابودبایداسراییل«کهکنندمیاعالمگاهیازهرآنرهبرانکهداردوجودبزرگقدرتیک

کند،میحرکتبمبساختمسیردرکشوراینکهدانستممیاگراست،گفتهراهمینجدیداًايخامنهکه»گرددعمل
.توانستمنمیکهاستمعلومباشم؟آرامتوانستممیمگر
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عملبهراخودهايتالشهمهحتماً کشوررهبرانکهبودخواهدايگونهبهدولتبراسراییلجمعیتفشارشرایطایندر
رباتضایرانايهستهتأسیساتبهمتعارفنیروهايبلکهايهستهنیروهاينهوسیلهبههاآمریکاییباهمراهتاآوردخواهند

ارکاینبودنمجازغیریامجازمورددرولی.  آورندعملبهجلوگیريايهستهقدرتبهایرانشدنتبدیلازتاکنندوارد
.استروشنهمینطورامراینکهدادنخواهدراکارایناجازهقطعاً متحدمللسازمانکهگفتباید

اقتصادويانستیتارشدپژوهشگرسیاسی،علومکارشناسمیرسکی،گئورگیباما. متشکرم. فهمیدمراشمانظرنقطه:مجري
.کردیمگفتگوروسیهعلومآکادمیالمللبینروابطوجهانی

تاکندمیسفرایرانبهبیشترکهکنیمگوشرادیگرکارشناسیکنظرنقطهاستجالباوضاع،تفسیراینازبعدحاالو
.استخطپشتمعاصرایرانمطالعهمرکزرئیسصفروفرجب.  اسراییلبه

فکاراپریشانیدچارواقعاً ولیباشمماندهعقبزندگیروندازمنشایدچیست؟شمانظرنقطه. بخیرشبتانصفروف،آقاي
تصحبايهستهضربهکردنواردامکاندربارهآرامشیچنینبامتحدهایاالتدفاعوزیرکهشنوممیراهاییگزارش. امشده
آلناشایدآري،: «گویدمیکهشنوممیگذارم،میزیادياحتراماوبهکهرامیرسکیگئورگیهايحرفآنازبعد.  کندمی
چیست؟موردایندرشمانظرباالخره.  »زدضربهبایدواقعاً دیگرسال2-3تاولیباشدزود

جزیزيچاستآوردهزبانبرمیرسکیآقايکهآنچهکهکنممیفکر.  امشنیدهرامیرسکیآقايتفسیرازبخشی: صفروف
گآهنازواقعاً شخصاین. نیستقبولقابلقطعاً کهکندمیتکرارراهاحرفاینکهاستسالپنجاو. نیستمحضچرند
تاسبداناوکارشناسیارزیابیپوچی.  کنیممیشرکترسانیاطالعمختلفمجامعدرایشانباما.  استماندهعقبزمان

.کندنمیمنتفیراالمللیبینتجاوزامکانکه

ماندهدهانبهانگشتوشدهمتعجبسختمتحدهایاالتواسراییلتوسطاصولپایمالیاینازکهنیستیدشمافقطایلیا،
طرحهککنندمیادعاکنند،بمبارانراایرانفردایاامروزکهکنندمیبحثآمریکاواسراییلدرکهشنویممیروزهرما.  اید

چراد؟شخواهدچهالمللیبینحقوقوالمللیبینامنیتآنپیدرکهگویدنمیکسیولیاستشدهتأییدایرانبمباران
خیر؟یابکنندبمبارانراایرانکهکنندفکرعجلهبدونوآرامجودرکهشوددادهحقمتحدهایاالتواسراییلبه

فیفیختکانهرباالخره. استروسیهگیريموضعبفهمم،راآنتوانمنمیمنوشودمیتعجبباعثبیشترهمهازکهچیزي
هبضربهمعنیبهواقعدرایرانبهضربه. داشتخواهددنبالبهجديبسیارپژواكروسیهدرایران،بهايحملههروایراندر

نشانخودازواکنشآمریکاواسراییلتجاوزبهکرملینچرااست؟ساکتروسیهخارجهاموروزارتچرا. استروسیهخود
میرسکیآقاي. کنندمیآمادهضربهاینبودنناپذیراجتنابمآالً وضروريبرايراجهانعمومیافکارواقع،دردهد؟نمی
...گویدمی

روحانیرهبرانکهگویدمیمیرسکیگئورگیحاالوبودافتادهایرانبهگذارمهممنکنید،گوشصفروف،آقاي:مجري
.کنندمیصحبتیهوديدولتبردنبینازضرورتدربارهدائماً کشوراین
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کهمعناییبههرگزایرانجمهوررئیسنژاداحمديوایرانروحانیرهبرکهدارممیاعالمتماممسئولیتحسبا: صفروف
حتیواسراییلملتمخالفهاآن.  اندنکردهمطرحراموضوعاینکنند،میعنوانمیرسکیآقايوغربگروهیهايرسانه
جاوزکارانهتوجویانهجنگایدئولوژيواقعاًکههستندصهیونیسمایدئولوژيصهیونیسم،مخالفولینیستنداسراییلدولت

.استاي

رادیگراناراضیهاآنشدند؛ايهستههايسالحصاحبنامشروعصورتبهجهانیجامعهدادنفریببا) هاصهیونیست(
هايسالحاشاعهمنعنامهپیمانآنها. انداختندبیرونخاکشانازراهافلسطینیجهانیجامعهدیدگاندربرابروکردهاشغال
ردراجدیدمناقشاتمرتباًهاآن. دهندنمیراهخودپیشرااتمیانرژيالمللیبینآژانسبازرسانونکردهامضاراايهسته

نبیامنیتمبانیواقعدرهاآن. دهندمیقرارهدفراایرانحاالودانستهکمراکاراینولی. نمایندمیتحریکمنطقهاین
.کنندمیمتزلزلراالمللی

دريجدتغییراتبلکهمنطقهایندرکاملثباتیبیتنهانهایجادمعنیبهایرانبهضربهکردنواردجهتدرتالشیهر
.بودخواهددیگرآمدهايپیوآوارههامیلیونظهوروروسیهمرزهايدروخزرمنطقهفارس،خلیجحوزهاوضاع

دلیلینهمبه. گذاشتخواهدجديبسیاراثرروسیهملیامنیتمبانیوروسیهمنافعبرامراین: کنممیتکراردیگرباریک
میزبانبررامطالباینمتحدهایاالتواسراییلمسئولیتحسبدونوبلندپایهسیاستمداراناینکهازشمامثلهممن

صدايکجاست،متحدمللسازمانامنیتشورايکجاست،مللسازمان. متعجبمماند،میساکتجهانیجامعهولیآورند
یلتشکبرفوراًايبیانیهچنینهرشنیدنبابودم،هاآنجايدرمناگرشد؟چهامنیتشورايدائمیعضوعنوانبهروسیه
هنطفدرراموضوعاینوکردهمحکومرابیاناتگونهاینهمهتمامشدتباوکردهتأکیدامنیتشورايالعادهفوقجلسه
.کردممیخفه

ردهکتلقیانتخاباتیمرحلهشعارهايعنوانبهراهاحرفاینوندادهتشخیصخطريفعالًروسهايدیپلماتشاید: مجري
باشند؟

هاآنوگرداندمیراروسیهامورهمهاسراییلیوغربینیرومندالبی. نیستخودفریبیجزچیزيواقعدرایننخیر،:صفروف
وخیشعنوانبهرااسراییلریاستوپانتالئوناخیربیاناتنظیراظهاراتهمهتاآورندمیعملبهراخودهايتالشنهایت

اساحسراخودتامقدرتهاآن. یابدمیتوسعهدراماتیکبسیارطوربهاوضاعامرحقیقتدرولی. دهندجلوهسیاسیشعاریا
ینامسئولینکهمطلبیهر. زنندمیدستوحشتناکیکارهايبهعلتهمینبهوشدنخواهندمجازاتکهدانندمیوکرده

تماستعلیقوایرانهمسایهکشورهايدرایران،درفراوانیمردماعصابشدنخردباعثاقلحدآورند،میزبانبرکشورها
هخانوادمسایلبهونماینداجراراخودهايبرنامهکنند،کارآرامطوربهاینکهجايبهمردم. شودمیتجاريوبازرگانیهاي
خساراتامر،حقیقتدر. شوندآمادهجنگبرايوکردهفکرخودهايخانوادهوخودامنیتدربارهمجبورندبرسند،خودهاي

تحملرالیاصوبیاینونشستهساکتماهمهچراولی. شودارزیابیحقیقتاً تواندنمیکشورهااینمسئولینبیاناتازناشی
یريگموضعدستازاقلحدشمامثلهممنلذااست؟شدهتبدیلمتحدهایاالتواسراییلدولتیسیاستبهکهکنیممی

.هستممتعجبسختمسألهاینقبالدرروسیه
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اینربارهدبحثدادنترتیببرايرادیواین. استننشستهساکن»اماففینام«رادیوکهکنممیاعالمدیگرباریک:مجري
ومعاصرایرانمطالعهمرکزمدیرصفروفرجبباما. متشکرمبرنامهایندرشماشرکتاز.  آوردمیعملبهتالشمسایل

امکانآري،: «دکنمیاعالمتمامآرامشباکهمتحدهایاالتدفاعوزیرپانتالئونبیانیهدربارهمیرسکیگئورگیباایشانازقبل
،»ستانکردهاتخاذنهاییتصمیمایرانبهنکردنیاکردنحملهدربارههنوزاسراییلولیداردوجودایرانبهضربهشدنوارد

.بودیمنشستهگفتگووبحثبه
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