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چکیده مطالب

جدیدرئیسعنوانبهروحانیحسنشدنانتخاب. استآمدهدرچاپزیراز»معاصرایران«ماهنامه22جدیدشماره
بازرگانیروابطتوسعهودیپلماتیکهايهمکاريگسترشجهتایرانهمسایگانوروسیهبرايایران،اسالمیجمهوري

ایرانجدیدجمهوررئیسکه»خارجیسیاستدراعتدال«خطآن،برافزون. کندمیفراهمجدیديامکاناتاقتصادي–
همهواسالمیجمهوريمشارکتباکهرااقتصاديژئووژئوپلتیکیجدیدهايطرحاساسوپایهتواندمیکرد،اعالم
هتجزیموضوعبهناگزیرشود،میگشودهکهاندازيچشمکهاستبدیهی. دهدتشکیلشوند،اجراعالقهذيهايطرف

.استگردیدهتبدیل»معاصرایران«مجله22جدیدشمارهبرايمقاالتنویسندگانتحلیلو

طرحدربارهایرانپیشنهادهايکهاستآمده»مسکودرگازکنندهصادرکشورهايمجمعاجالس«عنوانتحتمقالهدر
بیرونجهتدرروسیهعلیهجاري»گازيجنگ«بهعنایتبا»جنوبیپارس«عظیممیداندربارهجملهازومشتركهاي

کردنمختلبهواشنگتندیگر،سوياز. آیندمینظربهمشخصیوواقعیپیشنهادهايسنتی،بازارهايازآنراندن
اکتبرماهرد: استشدهموفقزمینهایندرباریککنونتاآمریکاکهگفتباید. داردحیاتیعالقهایرانی–روسیتوافقات

توسعهدربارهايموافقتنامهتهرانبامالزیایی«Petronas»وفرانسوي»توتال«،»گازپروم«روسیشرکت1997سال
اختپردازوگرفتراتوافقاتایناجرايجلويمؤثرولیسادهاقدامیکطیواشنگتن. بودندکردهامضاگازيمیداناین
ممانعتبود،مذکورطرحدراولیههايگذاريسرمایهمخصوصکه»گازپروم«بهوارداتوصادراتآمریکاییبانکوام

توقوزیرکاظمیمیرمسعودسیدوانرژيوقتوزیرشماتکوسرگئیتوسطتهرانومسکو2010سالژوئیهماهدر. کرد
هدفیبهتوافقاتآناجرايحاالو. کردندامضاراگازونفتحوزهدرهمکاريدربارهراهنقشهاصطالحبهایران،نفت

. »بگیردارقطرگازينفوذگسترشجلويکهنداردشانسایرانباهمکاريبدونروسیه«زیراشودمیتبدیلمبرموآشکار
تواندمیایران،زمینهدر»غربازبردنحساب«بهروسدیپلماسیهمیشگیعادتکهاستآمدههمچنینمقالهایندر

.بیاوردارمغانبهخطیرياقتصاديخساراتکشورمانبراي

همسایه«مقالهدرآنخموپیچپرمسیرکهدهدتشکیلراایرانی–روسیهايهمکاريدیگرمحورباید»خزرمسأله«
برايایرانیجنگیشناوردوژوئیهماهاوایل. گرددمیبررسیمیخییفسرگئیقلمبه»خزردرایرانوروسیه: خوب»بد«

جمهوررئیسنژاداحمديمحموداقامتباهمزماندیداراین. آوردندعملبهدوستانهدیدارآستراخانازتاریخدرباراولین
اطالعاتیهمزمان. گرفتصورتگازکنندهصادرکشورهايمجمعدرمسکودربود،خودمقامتركآستانهدرکهایران

رزمایشچارچوبدرهمآنآورند،عملبهمتقابلدیدارایرانازهستندصدددرروسیهجنگیناوهايکهشدمنتشر
ینبهاتماسگراییفعالاین. شدخواهدبرگزارخزرتاریخدرباراولینبرايهمینطورکهایرانوروسیهدریایینیروي
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هاتماساینازامیدباايعده. گیردمیشکلخزردریايحاشیهدرکهشداوضاعیبهتوجهرشدباعثایرانوروسیه
ارنددوجودفراوانی»زیردریاییهايجریان«کهاستدرست. کنندمیآشکارينگرانیاحساسدیگرانولیکنندمییاد

متحدانوغربکشورهايازماانتظار. کندهمکاريایرانباخزردریايدربایدروسیهکهنیستتردیديمجموعدرولی
بیشدهند،قرارخودکارمالكراسلیمعقلروسیمحوردرخودسیاستدرآنهااینکهبرمبنیآنهامقطعیوراهبردي

.داشتکافیفرصتتفکروتأملبراياینکهولوکردخودداريکاراینازغربولیبودطوالنیحداز

وسطتکنندهفلجهايتحریمگسترشوایرانعلیهنشدهاعالمجنگجلويایرانخارجیسیاستخطتلطیفاندازچشم
هايتحریموعده«مانعوجامععنوانتحتايمقالهدر. گیردنمیراایرانیضدائتالفدرمتحدانشومتحدهایاالت
تخاباتاندرمعتدلطلباصالحیکناگهانیپیروزيازبعداینکهبهامید«:استآمده»ایرانجدیدجمهوررئیسبرايجدید

حدهمتایاالت. بودمدتکوتاهوگذرابسیاردهد،رخ»نوسازي«نوعیکغربباکشوراینروابطدرایران،جمهوريریاست
یتامنشورايکارشناسانگزارشازواشنگتنفعالحمایت. بکندترمالیمایرانبهنسبتراخودسیاستنداردقصد

تیجهناینبهگزارشمؤلفان. بودسیاستایناولنشانهشد،هاتحریمکمیتهتسلیمدوشنبهروزکهمتحدمللسازمان
قطعنامهاز» 7-اعظمپیامبر«گذشتهسالرزمایشجریاندر3-شهابو1-شهاببالیستیکهايموشکپرتابکهرسیدند
CBSشبکهبامصاحبهدراسراییلوزیرنخستنتانیاهوبنیامین. »کردتخلفمتحدمللسازمانامنیتشوراي1929
نم: «داشتاظهارنتانیاهو. نامید»سازدمیبمبوزندمیلبخندکهمیشپوستدرگرگی«راایرانجدیدجمهوررئیس

مهمیاربسانتخاباتازبعد. ایمکردهصحبتایرانتوسطايهستههايسالحساختازپیشگیريدربارهبارهااوباماباراكو
ثیرگذارتأهاتحریماگرکهبدانندبایدآنجاوي،گفتهبه. »شودرساندهایراناطالعبهگیريموضعاینپایداريکهاست

.دادخواهدتنجنگیعملیاتبهمتحدهایاالتتأییدانتظاربدوناسراییلنباشد،

میاعالمجدیديهايخواستتهرانبهدفعههرایران،اسالمیجمهوريگلويفشردنبرايخودتالشدرمتحدهایاالت
بااساس،بیطوربه. کندمیاستفادهایرانبرفشاراعمالبرايآنازغربکهاستايبهانهتنهاايهستهبرنامه. کند

طوطخکشیدنمیانایندرکهکنندمیراکاراینپردهبیاکاذیبوهادروغبهپرداختنوواقعیتشرمانهبیتحریف
ومتحدهایاالت. استذکرشایانشوند،میدادهنشانهاتریبونباالترینپشتازکهنامفهومیتصاویررويبرقرمز

تحققعملدرهايخواستایرانو5+1گروهبینمذاکراتجدیددورآستانهدرکرد،پشتیبانیآمریکاازفوراًکهاسراییل
جدیدهايتحریمکند،خودداريآنهاهايخواستاجرايازایراناگرکهدهندمیهشداروکنندمیمطرحناپذیري

هايخواست،5+1گروهمذاکراتجدیددورآغازازقبلمتحدهایاالت«مقالهدرمسایلاین. شدخواهداعمالایرانعلیه
تحدهمایاالتتهدیدهاي«کهکندمیخاطرنشانمقالهنویسندهالبته. استشدهتشریح»کندمیمطرحراایرانازجدید
حاکمههیأتسیاستبرموجودوسایلولینیستبرخوردارایرانبرفشاراعمالدیگروسایلازآمریکاکهاستآنازحاکی
یکاآمرسويازاحتمالیهشدارهايدربرابرتواندمیایرانکهمعناستبداناینو. گذاردنمیايکنندهتعییناثرایران

کند،حلنظامیراهازراایرانمسألهدهداجازهخودبهتواندنمیمتحدهایاالتکهشرایطیدر. کندحفظراخودآرامش
.»دهدمیدستازراخودکارآییآمریکادیگرامکاناتهمه
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ارندبرخوردآمریکاحمایتازوشدهتشکیلآمریکادستبهکهتروریستیهايسازمانسويازتحریکاتوواقعیتجعل
ظیمیعنقشایرانیضدتبلیغاتیغوغايتشدیدزمینهدربکنند،ثباتبیرااسالمیجمهوريازخارجوداخلدراوضاعتا

تازهکامالًهايصحنهازیکیاز»داشتاحتیاجبدانکسیچهوجاسوسمجاهدینآفرینیحماسه«مقاله. کندمیایفا
که»ایرانخلقمجاهدین«سازمان. دهدمیاطالعآنايهستهبرنامهبهمربوطتحریکاتوایرانعلیهنشدهاعالمجنگ

دروداشتهدستمتحدهایاالتشهروندانقتلدروجنگیدهاسالمیجمهوريباایرانبهحسینصدامتجاوزجریاندر
عمل«یکبهگردید،حذفآناز»ناگهان«سپسوشدگنجاندهآمریکاخارجهاموروزارتتروریستیهايگروهفهرست
70فاصلهدرایرانمحرمانهالعادهفوقايهستهتأسیساتوجودبهمربوطاطالعاتوزدهدست»اطالعاتیافسردلیرانه

خودبهمعموالًکهغربگروهیهايرسانهحتیونبودانگیزهیجانگزارشاین. کرد»استخراج«راتهرانکیلومتري
اشارهدانستندالزمودادهنشانخودازناباوريکنند،کنترلراایراندربارهمنفیاطالعاتهمهصحتدهندنمیزحمت

د،شونمیروشنآسماندرهاستارهاگر«معروف،قولبهولی. کننداضافهخودخبربهسازماناینبودن»پهلودو«بهاي
بهکهایینیروه. دانستاهمیتکموگرفتهنظردرسرانهسبکرارویدادایننبایدلذاو»باشدکسینفعبهبایدکاراین

ماننديهذیاناطالعاتهرواندفراواندارند،عالقهقبیلاینازهاییگروهطریقازکاذبآشکارااطالعاتحتیدریافت
.»شودگرفتهکاربه»تبلیغاتیحربه«عنوانبهتواندمیمدتیازبعد

بیالگسیختهلجامفعالیتازنظرصرفوغربایرانیضدائتالفهايتالشخالفبرایراناسالمیجمهوريحال،اینبا
لمعوضعیتازامراینکهدهدمیادامهخودسریعتوسعهبهکننده،فلجهايتحریمرژیمومتحدهایاالتدراسراییلی

ازايرژه»انگیزشگفتتوسعه: ایرانیعلم«مقالهدر. گرددمیروشناست،معاصرجامعهتوسعهاساسیمعیارکهایرانی
انرهبرازیکیمقامبهراایرانوکردهايالعادهفوقپیشرفتهازمینهسريیکدرکهایرانیدانشمندانهايدستاورد

زمینهدرتواندمیایراناسالمیجمهوريکهآیدمینظربه. شودمیپابرماچشمانبرابردراند،رساندهدانشوعلم
واسالمیکشورهايمیاندراولمقامصاحبزمینهایندرایران. بگیردجشنراخودهايموفقیتبزرگترینفناورينانو

جهانیهايطرح%4صاحب2013سالمارسماهتااسالمیجمهوريدانشمندانومحققان. استجهاندرهشتممقام
سالزاکشوراینزیراآیدمینظربهانگیزشگفتواقعاً زمینهایندرایرانهايموفقیت. اندشدهفناورينانوزمینهدر

در2012سالآمارطبقبر. استرفتهباالدرجه50میزانبهبخشاینجهانیپیشگامانجدولدر2012سالتا2000
طولدر2000سالدرمقایسه،جهت. شدمیمنتشرفناورينانودربارهعلمیمقاله10ماههرایراناسالمیجمهوري

،)%12(ترکیهکهشودمیایراننصیباسالمجهاندرنانومحصوالت%43. شدظاهررشتهایندرپژوهش8فقطسال
برايشرکت25ایراناسالمیجمهوريخاكدر. کنندمیحرکتایراندنبالزیاديفاصلهبا) %8(مصرو) %11(مالزي
.کنندمیتولیدرانانومحصوالتسازيخودروصنعتبرايشرکت10وساختمانبخش

ايپدیدهروسیهدرکه»تقلب. «استایرانیعلمهايموفقیتمبانیازیکیاي،حرفهوعمومیآموزشبااليسطح
نیامتحاکهاستکردهعادتطفولیتدورانازایرانیفردهر. نداردجاییخودبرايایرانیانذهنیتدراست،شدهشناخته

. تاسممکنغیرعملدردیگرانازکردنکپیچونايپدیدهایراندر. استخودازارزیابیبردنباالالزمهباشد،دادهکه
نوانعبه. گرددمیروشنالمللیبینهايمسابقهوهاالمپیاددرایرانیآموزاندانشموفقیتهايازعملشیوهاینمزایاي
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تعداد. شدندبرنزمدالیکونقرهمدال1طال،مدال3صاحبفیزیکجهانیالمپیادچهارمینوچهلدرایرانیانمثال،
هزار300ومیلیون1جملهازاست،نفرمیلیون18,9برابرایراناسالمیجمهوريدرمختلفسطوحمحصلینجمعی

دانشگاه115دانشکده،23دانشگاه،87آنهامیاندرکههستندکشوراینعالیآموزشمؤسسه440دانشجویاننفر،
استاینتوجهجالبنکته. دارندوجودعالیآموزشمرکز6وحضوريدانشکده70،»نورپیام«دانشگاه120اسالمی،

.دهندمیتشکیلراایرانیدانشجویان%60ازبیشزنانکه

دستاوردهايوایراندرعلمتوسعهبااليسرعتگرفتننظردربا: «آیدمینظربهبحثقابلغیرمقالهنویسندهگیرينتیجه
شرفتپیاساسیمراکزازیکیبهنزدیکآیندهدرایراناسالمیجمهوريکهرودمیاحتمالایرانیدانشمندانانکارناپذیر

.»شودتبدیلجهانی

کهدیگريمطالب. شودنمیختممقاالتاینبه»معاصرایران«مجلهايصفحه100ازبیشجدیدشمارهمحتوايالبته
.هستندخودخوانندگانانتظاردرآیند،مینظربهجالباندازههمینبه
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» حماسه«و اینکه چه کسی به این » مجاهدین جاسوسآفرینیحماسه«
احتیاج داشت

پانکراتنکوایگور

که سازمانی » مجاهدین خلق ایران«2013ژوئیه سال 15روز 
اسالمی ایران است که از زمان تجاوز صدام حسین با جمهوري

در قتل اتباع ایاالت متحده دست داشته و در فهرست 		جنگیده،
گروه هاي تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا گنجانده شده 

عمل دلیرانه «بود و سپس ناگهان از آن حذف گردید، به یک 
دست زده و اطالعاتی درباره وجود تأسیسات » افسر اطالعاتی

کیلومتري 70ایران در فاصله هسته اي فوق العاده محرمانه
هاي گروهی غرب که معموالً به خود زحمت نمی دهند کرد. این گزارش هیجان انگیز نبود و حتی رسانه» استخراج«تهران 

»دو پهلو«صحت همه اطالعات منفی درباره ایران را کنترل کنند، ناباوري از خود نشان داده و الزم دانستند اشاره اي به 
زمان به خبر خود اضافه کنند. ولی اگر این کار انجام شده، معلوم است که کسی بدان احتیاج داشت و لذا نباید بودن این سا

این رویداد را سبک سرانه در نظر گرفته و کم اهمیت دانست. نیروهایی که به دریافت حتی اطالعات آشکارا کاذب از طریق 
حربه «و هر اطالعات هذیان مانندي بعد از مدتی می تواند به عنوان گروه هایی از این قبیل عالقه دارند، فراوان اند 

به کار گرفته شود...»تبلیغاتی

بازگشت مأمور اطالعاتی
نهاده شد که طرفین در جریان مذاکرات در 1982و سازمان سیا در سال » سازمان مجاهدین خلق«بناي همکاري بین 

این سازمان 1997اشاره کردند. اما در سال » رژیم آیت اهللا ها«مبارزه با فرانسه به ضرورت تعامل نزدیک تر و همیاري در
شهروند آمریکا و تالش نافرجام مبنی بر حمله به نمایندگی ایران در سازمان ملل متهم کردند و 6را به قتل حد اقل 

ه نگاران دست بردار نشدند و مجاهدین در فهرست سازمانهاي تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا گنجانده شدند. روزنام
در اردوگاه اشرف واقع در خاك عراق پرداختند » سازمان مجاهدین خلق«به کاوش در قضیه قبر هاي دسته جمعی مخالفان 

همانجا مستقر شده بودند. جنجال پیرامون فعالیت سازمان گسترش یافت و » مبارزان با رژیم خونین«که گروه هاي رزمی 
» نگلیل«ست کنگره مبنی بر برکناري مدیران سازمان سیا منجر شود که در این شرایط مسئولین نزدیک بود به درخوا

را تا دوران بعدي به حال تعلیق در آورند.» سازمان مجاهدین خلق«تصمیم گرفتند روابط با 
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به کارآمدي براي این دوران خیلی زودتر از حد انتظار فرا رسید. برنامه هاي تیم بوش پسر مستلزم به دست آوردن حر
به بهترین وجه واجد » سازمان مجاهدین خلق«سازماندهی فعالیت اطالعاتی و تروریستی در جمهوري اسالمی ایران بود که 

شرایط مربوطه بود. گنجانده شدن مجاهدین در فهرست سازمان هاي تروریستی ناراحتی هاي جدي ایجاد می کرد ولی 
سازمان «ه هاي خود دفاع کردند که در این شرایط کارزار تبلیغاتی در جهت حذف آمریکایی ها طبق معمول از پدر سوخت

از لیست سیاه مذکور شروع شد. می شد این کار را اعاده حیثیت به سازمان تعبیر کرد. منافع سیاسی » مجاهدین خلق
از اتخاذ تصمیم رسمی درباره را ایجاب می کرد و لذا قبل » همانجا و در همان حال» «سازمان مجاهدین خلق«استفاده از 

آمادگی اعضاي آن در میدان آموزشی ویژه در ایالت نوادا 2001حذف این سازمان از لیست سازمانهاي تروریستی در سال 
شروع شد که آنجا مربیان آمریکایی نه تنها مبانی جنگ چریکی بلکه پایه هاي فعالیت عملیاتی و اطالعاتی، جمع آوري 

أموران نفوذي و مخفی کاري را به آنها یاد دادند. براي مأموران صحرایی آینده هدف مشخصی مطرح اطالعات، گماشتن م
شد و آن ایجاد شبکه جاسوسی براي به دست آوردن اطالعات درباره برنامه هسته اي ایران بود. گروه جداگانه دانشجویان 

هم در » کیدون«ه دیدند که مربیان اسراییلی از واحد دور» ترور هاي نقطه اي«مجاهد در نوادا براي سازماندهی و اجراي 
این کار شرکت کردند.

طی بیانیه اي خطاب به افکار عمومی بین » سازمان مجاهدین خلق«بدیهی است که این کار کامالً محرمانه بود. ریاست 
دانند، اعالم کرد که سازمان المللی که به وسیله اصول اخالقی فاسد شده و همکاري با تروریست ها را غیرقابل قبول می 

مبارزه اعالم شد » سیاسی«علناً گذر به روش هاي ». از روش هاي زورگویانه مبارزه با رژیم فعلی تهران دست می کشد«
در واشنگتن که مشغول ایجاد موجبات براي تبرئه حقوقی مجاهدین » سازمان مجاهدین خلق«که همین امر به البی گران 

بیشتري داد.بودند، استدالل هاي 
سرمایه گذاري شد، تقریباً بالفاصله بهره سیاسی داد. » مجاهدین«گفتنی است که پولی که توسط سازمان سیا در آموزش 

اطالعات انکار » «مجاهدین آزادي خواه«خبر ناگهانی و هیجان انگیزي در دنیا پیچید: معلوم شد که 2002در بهار سال 
سئولین ایاالت متحده گذاشتند که برنامه هسته اي ایران که قبل از آن هیچ سئوال کشف کرده و در اختیار م» ناپذیري

جامعه بین المللی را بر نمی انگیخت، حالت نظامی دارد. بعد از آن محمد البرادعی مدیر کل وقت آژانس بین المللی انرژي 
قرار داد. به عبارت دیگر، چرخ غوغا پیرامون اتمی فوراً اعالم کرد که باید برنامه هسته اي ایران را مورد بازرسی مفصل 

جنبه نظامی تخیلی برنامه هسته اي ایران که تا آن موقع جامعه جهانی نسبت بدان کامالً بی تفاوت بود، به گردش افتاد. 
مهبرنا»نظامیجنبه«دربارهاطالعاتکهکندمیاعالم		جالب توجه است که ریاست آژانس از آن موقع و تا کنون همیشه 

جملهاز(کارشناسانهايخواهشهمهبهآژانس. شوندفاشنبایدکهاستشدهدریافتاطالعاتیمنابعازايهسته
اسی غیر وابسته، جواب رد می دهد و کارشنبازرسیبرايهادادهاینباآنهاساختنآشنابرمبنی) آمریکاییکارشناسان

ست به د» سازمان مجاهدین خلق«واقعیت را به اثبات می رساند که داده هایی که بدین وسیله به طور غیر مستقیم این 
آورد، از بوته تحقیقات بی طرفانه نخواهد گذشت.

فعلی آنها علت روشنی دارد. این سازمان در » حماسه آفرینی«در پرتو تاریخچه روابط سازمان سیا با مجاهدین جاسوس، 
یست تروریستی حذف شد تا در بی ثباتی اوضاع جمهوري اسالمی ایران در آستانه آستانه انتخابات ریاست جمهوري از ل

انتخاب رئیس جمهور جدید شرکت کند. سرویس هاي ویژه ایران موفق شدند به طور مؤثر جلوي فعالیت مجاهدین را 
گویند که عتراف کرده و ببگیرند. در این شرایط حامیان سازمان از لنگلی بایستی چکار کنند؟ آیا بایستی به شکست خود ا
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پول این عملیات به هدر رفته است و اینکه وزارت اطالعات و امنیت ملی ایران بر سازمان سیا چیره شده و اینکه ملت ایران 
از مجاهدین حمایت نمی کنند؟ نباید هزینه هاي حذف سازمان از لیست سیاه را فراموش کرد که در جریان آن به نمایندگان 

هزار دالر می پرداختند. در همین شرایط حماسه 10-20ک سخنرانی در میتینگ هاي حامیان سازمان کنگره بابت ی
اطالعاتی الزم شد تا آبرو حفظ شود.

آژانس جیبی یا هزینه ضعیف و نحیف مأموریت؟
د چرا که در این در واقع این حماسه اخیر براي مجاهدین کامالً امن است زیرا هیچ گونه افشاگري آنها را تهدید نمی کن

و سیا) وجود دارد و آن آژانس بین المللی انرژي اتمی است. » سازمان مجاهدین خلق«قضیه طرف ذي عالقه سوم (غیر از 
رفتار می » عروس ما از هیچ چیزي روگردان نمی شود«این طرف قضیه در رابطه با برنامه هسته اي ایران بر اساس اصل 

نجات آن از ورشکستگی مالی احساس سپاسگزاري می کند. آژانس قبل از برنامه هسته کند. آژانس از کمک مجاهدین به 
اي ایران چه چیزي بود؟ یک سازمان نیمه جان بین المللی بود که هیچ نفوذي نداشته و فقر و فاقه می کشید زیرا کشورهاي 

شاه توسعه می یافت و کسی در جهان عضو کمتر حق عضویت می پرداختند. برنامه هسته اي ایران آهسته آهسته از زمان 
بیانیه معروف خود را صادر کرد، اوضاع به طور سحرآمیز تغییر » سازمان مجاهدین خلق«نگران آن نبود. ولی در آن بهار که 

کرد. همزمان با بیانات هیجان انگیز مجاهدین به طور کامًال تصادفی اعانات داوطلبانه ایاالت متحده و انگلیس به حساب 
نس ریخته شد. آژانس زنده شد و بعد از این احیاي سحرآمیز تمام معنی و مفهوم فعالیت خود را در جستجوي خطرات آژا

براي جهان در برنامه هسته اي ایران تشخیص داد.
آژانس بین المللی انرژي اتمی از سازمان ورشکسته به دفتري با بودجه خوب تبدیل شد. این آژانس درصدد است در سال 

میلیون افزایش یابد) از 225میلیون از این مبلغ (که می تواند تا 201میلیون دالر خرج کند که 415,5، 2013مالی
این بودجه صرف حقوق و هزینه هاي تشریفاتی و %23خواهد گردید. با عنایت به اینکه 		سازمان هاي آمریکایی دریافت

زندگی مدیر عامل آژانس بسیار شیرین می شود. ولی کار به صرف برگزاري بازرسی ها (یعنی هزینه سفر) می شود،39%
سرویس ترتیبات«اینجا ختم نمی شود. دولت باراك اوباما و ریاست اتحادیه اروپا آمادگی خود را براي تأمین مالی ایجاد 

وع سازمانخواهد بود. این یک ن» تأسیسات زیرزمینی«در چارچوب آژانس ابراز کردند که مخصوص کشف » ویژه نظارتی
آن از نظارت اجتماعی دور خواهد ماند. در این شرایط فقط باید اعتراف کرد که آژانس » مارگونه«اطالعات است که بودجه 

بین المللی انرژي اتمی بیش از این نمی تواند سازمان بین المللی محسوب شود. اکنون بودجه این سازمان توسط ایاالت 
شود و این یکی از وسایل اعمال فشار بر جمهوري اسالمی ایران می باشد. هیچ گونه اغراق متحده و اتحادیه اروپا تأمین می

در اینجا وجود ندارد.
1356مورد بازرسی انجام داده و بابت این کار 215در ایران 2012بازرسان آژانس بین المللی انرژي اتمی تنها در سال 

ان مدت براي کنترل تأسیسات هسته اي فرانسه به عنوان بزرگترین روز خرج کردند. جهت مقایسه، آژانس طی هم-انسان
بودجه آژانس بین المللی انرژي اتمی صرف بازرسی %12، 2012روز الزم داشت. در سال -انسان180قدرت هسته اي اروپا 

تنها یک رآکتور پژوهشی تهران شد که با ظرفیت کامل خود کار نمی کند...
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أله هسته اي ایران نمی توان روي بی طرفی آژانس حسابت کرد زیرا هر گونه امید به بی بدیهی است که در زمینه مس
طرفی آن به معنی بی احترامی به خود خواهد بود. از سوي دیگر، آژانس با نهایت خوشحالی هر اطالعات مشکوك را قبول 

در 5+1ذاکرات اخیر بین ایران و گروه خواهد کرد تا به موقع نقش نیروي تحریک کننده را ایفا کند که همین امر در م
آلماتی مشاهده شد.

جمهوري اسالمی در آستانه آن مذاکرات آمادگی خود را براي گامهاي بسیار جدي در جهت افزایش اعتماد بین طرفین 
ود. صل شمتعاهدین اعالم کرده بود که در آن شرایط به نظر می آمد که کم مانده است تا در این زمینه پیشرفت واقعی حا

د که کاهش می یافت. این بو» تحریم هاي فلج کننده«ولی واشنگتن این پیشرفت را الزم نداشت زیرا در این صورت تأثیر 
یوکیا امانو مدیر کل آژانس ناگهان سر و کله اش پیدا شد و او در آستانه مذاکرات اعالم نمود که ایران به کار پنهانی در 

ما این را «امه می دهد. می توانید خودتان منطق و سبک این بیانات را ارزیابی کنید: جهت ساخت سالح هاي هسته اي اد
دقیقًا نمی دانیم ولی اطالعات داریم که دال بر آن است که ایران در گذشته به فعالیت هاي مربوط به طراحی سالح هاي 

ده است و به همین علت باعث نگرانی می هسته اي پرداخته و همچنان به این کار ادامه می دهد. این اطالعات کنترل ش
».شود

بعد از پایان مذاکرات و تا به امروز اطالعاتی که مدیر آژانس اعالم کرد منتشر نشده است، وجود این اطالعات و نتایج 
تحقیقات در آن هیچ جا رو نیامده و بیانیه امانو به خوبی و خوشی فراموش شده است. ولی پر واضح است که بازرسان 
آژانس بین المللی انرژي اتمی و شخص مدیر آن به منظور دریافت حقوق کالن و تأمین رفاه مالی خود بی وقفه درباره 

صحبت کرده و بدین وسیله تقاضاي اطالعاتی را تأمین خواهند کرد که مجاهدین جاسوس جدیدًا » خطر هسته اي ایران«
پیدا خواهند شد که این خطر را باور کنند. البته شمار آنهایی که باور ارائه دادند. جالب تر از همه این است که کسانی هم 

یر گمی کنند رو به کاهش گذاشته است که عوامل عالقه مند به پخش این اطالعات مجبورند با پرداخت حق الزحمه چشم
به کارشناسان و روزنامه نگاران این ایمان را زنده نگه دارند.

خطر وجودي چقدر وجودي است!
اگر نتانیاهو به حماسه مجاهدین جاسوس پاسخی نداده بود، ما بایستی تعجب کنیم. او کار خود را کرد و ساکت نماند ولو 

از پشت تریبون سازمان ملل بهتر بود که ساکت بماند. جد و جهد او از منطق و عقل سلیم » کامیکس«اینکه بعد از نمایش 
ن ، روز گذشته در مصاحبه با تلویزیو»سازمان مجاهدین خلق«نتشار اطالعات به محض ا» بیبی لجام گسیخته«قوي تر است. 

آمریکا احتمال داد که کشور متبوع وي مجبور خواهد شد به منظور ممانعت از برخورداري ایران از سالح هاي هسته اي 
گام هاي مستقلی بر دارد.

یل در یک واقعیت جایگزین به سر می برد یا کشور گاهی مشکل بتوان از این اندیشه سمج رها شد که نخست وزیر اسرای
خود را براي نقل مکان به منطقه دیگر آماده می کند. خودتان قضاوت کنید: آتش مناقشه پیرامون مرزهاي اسراییل شعله 

يور شده است، جنوب لبنان در آستانه جنگ قرار دارد، تروریست هاي سوري در ارتفاعات جوالن تفریح می کنند و بر رو
دادگري می گشایند. منطقه سوئز به منطقه کنترل نشده اي تبدیل شده است که آنجا بیهر چیزي که حرکت می کند، آتش

اسالم گرایان و شکوفایی برده فروشی مشاهده می شود. این منطقه باید به سرعت تصفیه شود که ارتش مصر بدون کمک 
ین موقعیت لغایت دشوار خمی به ابرو نیاورده و اعالم می کند که مشکل خارجی از پس این کار بر نمی آید. نتانیاهو در هم
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ساعت «اساسی اسراییل با برنامه هسته اي ایران ارتباط دارد که او، نتانیاهو، حاضر نیست بیش از این صبر کند. وي گفت: 
آسیب پذیرتر هستیم. لذا مجبورما با سرعت مختلف حرکت می کند. ما (به ایران) نزدیک تر هستیم تا ایاالت متحده و ما 

خواهیم شد احتماًال زودتر از ایاالت متحده درباره چگونگی متوقف کردن ایران تصمیمی اتخاذ کنیم. من به عنوان نخست 
وزیر اسراییل حاضرم هر کار الزم را انجام دهم تا از کشور خود در برابر رژیمی دفاع کنم که ما را با نابودي تهدید می کند... 

اطالعات مبنی بر اینکه ایران به برخورداري از سالح هاي هسته اي نزدیک شده است، ». بر نمی کنم تا خیلی دیر شودص
در ساخت بمب تولید مواد شکافنده که قلب آن را تشکیل می دهد از همه پیچیده تر است. این «انگیزه این قاطعیت است: 

ماه پیش فقط حدود 6-7درصدي دارند ولی 20کیلوگرم اورانیوم 250کیلو از 190تمام مسأله است. اکنون آنها 90%
این اطالعات از کجا دریافت شده است؟ احتماالً از همان مجاهدین جاسوسی که با اسراییل هم در ». کیلوگرم داشتند110

ورد ودند. البته باید از برختماس تنگاتنگ هستند زیرا آنها با هم عملیات ترور دانشمندان هسته اي ایران را به عمل آورده ب
آنها به خط قرمز نزدیک می شوند ولی هنوز از آن «غیر مغرضانه نخست وزیر اسراییل قدردانی کنیم که در خاتمه گفت: 

از همین حرف ها هم متشکریم!». نگذشته اند
اهند که اقدام کند و نسبتانگیزه هاي نتانیاهو ساده و شفاف است. این یک نوع تماس با کاخ سفید است که از آن می خو

به ایران قاطعیت هر چه بیشتري از خود نشان دهد زیرا اآلن صداهایی درباره تلطیف سیاست نسبت به جمهوري اسالمی 
ایران شنیده می شود. همچنین با عربستان سعودي هم برخورد کنید که حضور خود را در مصر گسترش می دهد که این 

رفتهانهنشراه همین علت در عربستان سعودي ناگهان موشک هایی کشف شدند که اسراییل امر به نفع تل اویو نیست. ب
ري،فومداخلهبهواشنگتنازدعوتدربرگیرندهاست،شدهآمیختههیستريبهکهنتانیاهو»وجودي«هايحرفاین. اند
ن مناقشه عواقب فاجعه بار جهانی خواهد و آغاز مناقشه جدید در خاور میانه است. البته این دفعه ای» یلاسراینجات«

داشت.
رئیس جمهور جدید ایران از رئیس «ولی سخنان او جنبه دیگري هم دارد. نتانیاهو درباره رئیس جمهور جدید ایران گفت: 

جمهور پیشین انتقاد می کند که او گرگی در پوست گرگ بود. ولی راهبرد او گرگ در پوست میش بودن است. می خواهد 
ند بزند و بمب بسازد... آنها به بمب نزدیک و نزدیک تر می شوند. باید به آنها صریحًا فهماند که ما اجازه وقوع این لبخ

این جمله به زبان انسانی بدان معناست که ایران براي اثبات حسن نیت خود و تالش براي به دست ». تحول را نخواهیم داد
ن منطقه هر کاري بکند، همه حرف هاي آن تکذیب خواهند شد.و غیر هسته اي کرد» اتم صلح آمیز«آوردن 

*****
امروزه دیپلمات هاي ایرانی امکان برگرداندن فتواي علی خامنه اي رهبر معظم ایران درباره گناه بودن بمب اتم به زبان غیر 

ایطی که ایران تحت هیچ شرمذهبی را بررسی می کنند که به این منظور بیانیه اي باید تدوین و تسلیم سازمان ملل شود
به تولید سالح هاي هسته اي مبادرت نخواهد ورزید. بدین وسیله یک استدالل دیگر غرب مبنی بر اینکه فتوا الزام آور 

نشان می دهد که ائتالف ضد ایرانی » سازمان مجاهدین خلق«نیست، تکذیب خواهد شد. قضیه اطالعات دریافت شده از 
شده است. براي هر گام جمهوري اسالمی ایران مجاهدین جاسوسی پیدا خواهند شد که اطالعات براي این بیانیه آماده 

آنها همیشه مورد تقاضا خواهد بود. این بار اول نیست که مجاهدین در بازي ضد ایرانی خود اطالعات کاذبی به گردش 
اضا باعث عرضه می شود که بازي پلید علیه جمهوري انداخته اند. یقین دارم که از این موارد در آینده هم زیاد خواهد بود. تق

با کیفیت و بوي نامطبوع مربوطه می باشد.» حماسه آفرینی هایی«اسالمی ایران مستلزم 
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اسدبشارپیروزيبرايعطفنقطه
یفستراتوفآنتون

. شودمیترپیچیدهوقفهبیسوریهاوضاعکهاستسالدو
توجهقابلبخششدندموفقمخالفنیروهاينظامیانشبه

بینپشتیبانیکهحالیدرآورنددرخودتصرفبهراکشور
شدهآنهابیشترهايموفقیتموجبمخالفنیروهايازالمللی
شدهايریشهتغییراتدچاراوضاعاخیرمرحلهدرولی. است
را»القصیر«راهبرديشهردولتینیروهايآنکهازبعد. است
شروعراحلبوحمصبههجومسوریهارتشکردند،آزاد

رنگونیسترکیه،وزیرنخستاردوغانعلیهمردمگستردهتظاهرات: استشدهمساعدسوریهبرايهمالمللیبیناوضاع. کرد
ایرانوچینروسیه،فعالحمایتباهمزمانسوريمخالفانبهکمکازآمریکاکنگرهامتناعمصر،جمهوررئیسمرسی

.شودمیامانبینبردایندراسدبشارپیروزيباعثدیگروقتهرازبیشدمشقاز

شودمیخارجبازيازترکیه
درکهترکیهوزیرنخستاردوغانطیبرجب. شدمتزلزلآنهايپایهکهبودسوريمخالفانحامیکشوراولینترکیه

خودملتطرفازدرخواستهمینباکرد،میاستعفابهدعوتسوریهجمهوررئیساسدبشارازدورچنداننهگذشته
گرسنگیوکنندمیزندگیفقرخطزیرکهنفرمیلیون12وجودترکیه،الییککشورتدریجیسازياسالمی. شدروبرو
هايمیداندرترکیهوزیرنخستبهاعتمادعدمرأيابرازبرايجديعواملیترکیهشهروندانازنفرهزار300آشکار
خاكزاتنهانهکهنیستندراضیهمسوريکنندگانقیامازخوددولتمیزبانیازکشوراینمردمازبسیاري. شدشهرها
عنوانبه. دسازنمیدشواررامحلیمردمزندگیبلکهکنندمیاستفادهخودجنگیعملیاتبرايگاهتکیهعنوانبهترکیه

بهرانفر40جانکهکرداشاره»لیریحان«مرزيشهردرتروریستیاعمالبهتوانمیمنفیتأثیرایننشانهترینبارز
تااهاادعاینکه(تروریستیاعمالایندرسوریهویژههايسرویسدخالتبرترکیهمقاماتتأکیدوجودبا. بردمرگکام

با. ارندددیگرينظرتروریستیاعمالاینمقصریندربارهمردمتوجهقابلبخش،)استنشدهمستدلجديطوربهکنون
دارندادامههمچنانترکیهدیگربزرگشهرهايواستانبولآنکارا،درگستردهتظاهراتاعتراضات،موجمعینافتوجود

در. کردوادارداخلیسیاستدرتمرکزوخارجیسیاستموقتاقلحدکردنفراموشبهراترکیهدولتامرهمینکه
اسدبشاروسوریهدولتازهادعوتوصداوسرپربیاناتازآنکاراکهاستماهیککهنیستتعجبجايرابطهاین

نیست،عزیزخودمردمنزداینازبیشکهاردوغانخودبهسوریهجمهوررئیسمعاونعکس،بر. کندمیخودداري
.بدهداستعفاکردپیشنهاد
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آمادگی. دگردمیارسالترکیهطریقاز»سوریهآزادارتش«نظامیانشبهبرايتسلیحاتبخشمهمترینکهاستگفتنی
اراننگروزنامهکهکنندگانقیامآمادگیاردوهايوجودوسوریهرسمیدولتعلیهمبارزانهمهبهدادندپناهبرايترکیه
حسطدراودولتواردوغان. باشدمیکنندگانقیامموفقیتمهمعاملکردند،پیدا»آالیدین«منطقهدرراآنهاازیکی

مداخلهدربارهبحثبارهاسیاسیشخصیتهايوکارشناسانمیاندر. کنندمیتهدیدراخودجنوبیهمسایهوقفهبیرسمی
کهدمیاینظربه. استشدهمطرحمرزامتداددر»امنیتمنطقه«ایجادطریقازسوریهمناقشهدرترکیهنظامیمستقیم

کاستهسوريمخالفانبهکمکمحورهايازیکهردرترکیهايشاهینجنگیشعفوشورازمردمگستردهاعتراضات
.است

اسدبرايهدیهعنوانبهمرسیسقوط
گريدیهدیهنظامیانتوسط) داددستازراخودمقبولیتبارفاجعهطوربهکه(مصرجمهوررئیسمرسیمحمدسرنگونی

روبروآنهابامباركحسنیحکومتزماندرکشورکهرامسایلیازیکهیچنشدموفقمرسی. استشدهدمشقبراي
همريگردشگبخشکشور،ضعیفصنایعافتادامهشرایطدر: شدگذشتهازتروخیمکشوراوضاع. کندحلبود،گردیده

شورکقوانینبهاسالمیافراطکهشرایطیدرزیراگذاشتزوالبهروبود،واقعیآورنانمصرينفرهامیلیونبرايکه
کشورراموادارهتجربههیچازگذشتهدرکه»المسلمیناخوان. «کندفعالیتدرستتواندنمیبخشاینشود،میتبدیل

ازومصريسوادبیدهقانمیلیون40سنتگراییازانقالبابتدايدرنبودند،برخورداراقتصاديپیچیدهمسایلحلو
رويازبعدآنهاولی. بودندکردهاستفادهخودنفعبهمباركحسنیخودکامهرژیمازمذهبیغیرروشنفکراننارضایتی

راباركمفاسدرژیمکهانقالبیونیاززیاديشمار. بدهندآزاديروشنفکرانبهوکردهسیررادهقاناننتوانستندآمدنکار
.بودندنکردهحسابشریعتگسترشوفقررويکردند،سرنگون

نفرمیلیون35الی16آنهاشمارکهشدبیشترمباركحسنیمخالفانتعدادازحتیمرسیمخالفانتعدادنتیجه،در
شارتنقش. شدصحنهواردمصرانقالبمدتطولدرباراولینبرايوبماندکنارنتوانستارتش. شودمیزدهتخمین
.گردیدسرنگونمرسیمحمد2013سالژوئیه3وبودکنندهتعیین

دیپلماتیکروابطژوئن15روزاو. بودسوریهدولتدشمنانترینسرسختازیکیخارجیسیاستدرمصرجمهوررئیس
ومصربینروابطمرسیسرنگونیازبعد. شدسوریهفرازبرممنوعپروازمنطقهایجادخواهانوکردهقطعرادمشقبا

نفر200حدودخودخاكدروگرفتسرازرااسدبشاردولتبادیپلماتیکروابطپیشروزچندقاهره. کردتغییرسوریه
میحکومتمصربراواخرهمینتاکهبودند»المسلمیناخوان«گروهکعضوکهکردبازداشتراسوريمخالفاناز

.نمودند

ایجادرامذهبیافراطیوننفوذراهسربرمانعیوسیلهبدین. بخشیدشدتراخودخاكبهسوریهاتباعورودشرایطقاهره
یمرسزماناندازهبهمصرخاكدراینازبیشآنهاکهاستبدیهی. هستندفراوانسوريکنندگانقیاممیاندرکهکرد

ارببهبیشتريسودترکیهدرهاناآرامیازحتیروسیهبرايمصراوضاعواقع،در. کردنخواهندخاطرآسودگیاحساس
یممعلومفوقمراتباز. داددستازراخودآشکاردشمنبلکهآورددستبهمعینیتنفسفقطنهسوریهرژیمزیراآورد
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رنگونیسازدمشقکهنیستتصادفی. کردخواهددنبالتريمعتدلسیاستسوریهبهنسبتمصرجدیددولتکهشود
.کرداستقبالمرسیمحمد

استسوریهنظامیانشبهازحمایتمخالفآمریکاکنگره
. شدروبروجديموانعباجدیداً) نامدمیآندوستراخودکه(سوریهدشمنترینخطرناكوترینآشکارمتحده،ایاالت
نیمبمتحدهایاالتجمهوررئیساوباماباراكتصمیمازکنگرهنمایندگانمجلسوسنامجلساطالعاتامورهايکمیته

ردشدیدهايمحدودیتسريیکقانونگذاران. کردممانعتسوريمخالفانبراينظامیترگستردههايکمکارسالبر
.اندنمودهاعمالراابتکاراتاینمالیتأمینزمینه

لقاعدهاجملهازودینیافراطیونبلکهمذهبیغیرمخالفانتنهانههايفعالیتازکنگرهنمایندگانکهشودمیمعلوم
لبتها. هستندافرادایندستبهآمریکاییاسلحهافتادننگرانآمریکاسیاسیهايشخصیت. هستندمطلعسوریهدر

سرویسطتوسکهاسدسرنگونیبرنامهوباشندداشتهدیگريهايانگیزهآمریکاییقانونگذارانکهرودمیزیادياحتمال
به) تاسآمریکاییمربیانتوسطآنهاتدریجیآموزشونظامیانشبهبهاسلحهواگذاريشاملکه(شدپیشنهادویژههاي

.نبودمؤثرومستدلکافیاندازه

رئیسنفعبهامرهمینکهنداردوجودسورينظامیانشبهازحمایتدربارهنظراتفاقمتحدهایاالتدرحال،هردر
را»سوریهمسأله«نظامیفصلوحلپیمانانشهمومتحدهایاالتشرایطایندر. شودمیتماماودولتواسدجمهور

نشواکبهنظامیانشبهبابرخورددرتوانندمیامنیتیودولتینیروهايشرایطایندر. اندازندمیتعویقبهاقلحد
.کنندتوجهکمترجهانیجامعه

روسیه دوست واقعی سوریه است
ن بقاي وجود ایموضع گیري روسیه مبنی بر حفظ نظام قانونی در خاك سوریه که بیش از پیش ابراز می شود، عامل مهم

کشور خاور میانه شده است. مسکو بر اساس موافقتنامه هاي بین المللی به دمشق کمک اقتصادي و نظامی می کند. 
فدراسیون روسیه صرف نظر از محکومیت از سوي بعضی کشورهاي غرب، به این خط سیاسی خود ادامه می دهد. والدیمیر 

خاطرنشان کرد که روسیه بر خالف کشورهاي حامی قیام کنندگان، به طور 8پوتین رئیس جمهور روسیه در اجالس گروه 
کامالً مشروع از مجاري مشروع و به دولت مشروع یعنی دولت بشار اسد اسلحه می فرستد. رئیس جمهور روسیه این رفتار 

کشور خود را از نظر حقوق و اخالقی موجه می داند.
یک بار دیگر دولت سوریه را به کاربرد سالح هاي شیمیایی متهم کرد، روسیه 2013وقتی ایاالت متحده در ماه ژوئن سال 

نه تنها با این نتیجه گیري ها موافقت نکرد بلکه در آزمایشگاه هایی که از سازمان منع سالح هاي شیمیایی مجوز دارند، 
واقعاً »سارین«ها با محتوایی از تحقیقات کارشناسی خود را به عمل آورد. اعالم شد که سالح هاي شیمیایی یعنی گلوله 

در سوریه به کار گرفته شد ولی توسط نه نیروهاي دولتی بلکه قیام کنندگان.
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حمایت اقتصادي روسیه، ایران و چین از دمشق از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. قدري جمیل نخست وزیر سوریه 
میلیون دالر صادر می شود. 500ماه به این کشور تنها نفت معادل اظهار داشت که هر » تایمز مالی«جدیداً در مصاحبه با 

سوریه اعالم کرد که در معامالت با روسیه از ارز ملی استفاده خواهد کرد که بدین وسیله وابستگی به دالر و یورو کاهش 
ت.این کمک بی شایبه اسکنند کهمی یابد. جمیل اطالع داد که روسیه و ایران در اکثر زمینه ها به دولت سوریه کمک می

نشدغربهايامیدجوابگويروحانیحسن
» یبرالل«در رابطه با ایران، انتظارات سیاستمداران غرب مبنی بر تلطیف مواضع حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب جدید 

راي امنیت مشارکت شوایران در زمینه سوریه نقشه بر آب شد. روحانی تا کنون پیشنهاد تشکیل کنفرانس بین المللی با 
و نیروهاي سیاسی اساسی سوریه براي برگزاري انتخابات آزاد را مطرح کرده است. و این در 5+1گروه 		سازمان ملل متحد،

.کنندحالی است که شبه نظامیان مخالف بشار اسد مخالف برگزاري این نوع کنفرانس بوده و مرتباً کارشکنی می
احتمال ، به»کندا کشور منطقه است که با سیاست توسعه طلبی اسراییل مقابله میسوریه تنه«کسی که اظهار داشت: 

قوي نمی تواند درباره حل و فصل اوضاع این کشور دیدگاهی داشته باشد که مورد انتظار واشنگتن، لندن، پاریس و استانبول 
ید در کشور باقی بمانند. بشار اسد هم در باشد. به عقیده روحانی، اسد و دولت وي باید حد اقل تا برگزاري انتخابات جد

مورد همکاري با رئیس جمهور جدید ایران خوشبین است. او طی پیام تبریک به روحانی تمایل به مقابله مشترك با برنامه 
هاي تجاوزکارانه و با نقض حاکمیت ملی کشورها را ابراز کرد.

کشندمیراهمدیگرسوريمخالفان
قتلرخبپیشچندي. استآمدهپدیدسوريمخالفانمیاندرمسلحانهرویاروییبلکهتفرقهتنهانهکهاستگفتنی
،استمرتبطالقاعدهباکهالنصرهجبههگروهکنظامیانشبهتوسطسوریهآزادارتشعالیشورايعضوحمامیکمال

شبه. ببرندبینازراعالیشوراياعضايهمهاندمایلکهکردنداعالمحمامیقتلازبعدگرایاناسالم. شددریافت
وکردندمتفرقزوروسیلهبهکردند،اعتراضخوراکیموادتأمینعدمبهکهرامحلیمردمتظاهراتحمصدرنظامیان

روهاينیهايموفقیتادامهموازاتبهکهآیدمینظربه. کنندنمیپشتیبانیآنهاازمردمکهدادندنشانوسیلهبدین
.یافتخواهدشدتمخالفانمیاندررویاروییدولتی

استماندهباقیطوالنیراهپیروزيتا
لبحشهرهاياندنشدهموفقهنوزدولتینیروهاي. استماندهباقیزیاديفاصلهسوریهاوضاعفصلوحلتاهنوزالبته

ازفارسخلیجهايپادشاهیوغربحمایت. آورنددرخودتصرفبههستند،کنندگانقیامدستدرکهراحمصو
الفمخنیروهايملیائتالفرهبرالجربااحمد. باشدمیآنهانسبی»پایداري«علتامرهمینکهشودنمیقطعمخالفان
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ازلحهاسترسریعهرچهدریافتمنتظراوتشکیالتواوکهافزودوکردهبیانراواقعیتاینپردهبیسوریهانقالبیو
.هستندسعوديعربستان

بهرامکانااینسوري،کنندگانقیامبراياسلحهصدورازممانعتبرمبنیآمریکاکنگرهتصمیمحتیکهاستگفتنی
آمریکادولت. شدمیانجامکنگرهنمایندگانتأییدعدمیاتأییدبهتوجهبدونکاراینکنونتا. کندنمیمنتفیکاملطور

.استربرخورداعربستانیهايپادشاهیواروپاییکشورهايترکیه،دستبهکنندگانقیامکردنمسلحفرصتازهمیشه

بارانموشکراالذقیهنزدیکیدرواقعنظامیانبارهايجدیدتجاوزکارانهعملیاتطیژوئیه5روزکهماندباقیاسراییل
چوندشمنی. بودندحملهاینهدففروخت،دمشقبهروسیهکه»یاخونت«ناوضدموشک50کهاستآنبرفرض. کرد

اينیروهاندازهبهسوریهبرايکند،نمیتوجهالمللبینحقوقبهواستبرخوردارعظیمینظامیتوانازکهاسراییل
.آیدمیشماربهخطرناکیحریفغرب،کشورهايومخالف

*****

صحنهدروکشورداخلدرشرایطترینمناسبازمناقشهسالدوطیسوریهدولتاکنونکهاستروشنحال،اینبا
ابروابطدرمخالفان،هايدستهکردننیستبهسرامکانآوردندستبهبرعالوهسوریه. استبرخوردارالمللیبین

نقطهشرایطهمیندراستممکن. داردکمتريمشکالتغرب،باوبدنامهمسایگانباهمهازقبلودیگرکشورهاي
مههکهراصلحیسوریهدرویافتهدستنهاییپیروزيبهدهداجازهاسدبشارنیروهايبهکهباشدرسیدهفراعطفی
.نمایندبرقرارهستند،آنمنتظر
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سوریهدرمتحدهایاالتپنهانیهايبازي
روسیهاسالمیکمیتهرئیس، جمالحیدر

هاي گروهی جهان و تحلیلگرانی که توسعه اوضاع خاور رسانه
میانه را رصد می کنند، به خرسندي آشکار بشار اسد رئیس 
جمهور سوریه از دریافت خبر برکناري همتاي مصري وي 
توسط نظامیان اشاره کردند. اسد به طور غیر عادي کودتاي 

این پایان اسالم سیاسی «مصري را تفسیر کرد و اظهار داشت: 
».است این. آیدمینظربهعاديغیراسدبیانیهایندرکهچیزي		
اکنش به حوادث مشخص وابرازجايبهسوریهرهبرکهاست

یعنی مداخله نظامیان در سرنوشت سیاسی رئیس جمهوري 
دودحاززیاديحددرآنمعنايکهپرداختفلسفی–که به صورت مشروع انتخاب شد، به بیان استنباط عمومی تاریخی 

وان ی تواند تنها به عننممرسیبازداشتوسرنگونیازاسدآشکارخرسندي. استگذاشتهفراترپامصردرجاريتحوالت
واکنش به حرکات غیر دوستانه رئیس جمهور مصر در حق مقامات رسمی سوریه توضیح داده شود. در نهایت امر، ما شاهد 
اشتباهات یک سیاستمدار مشخص هستیم که در امور بین الملل بی تجربه بوده و علل پنهانی تحوالت جهانی را آشکارا 

مصر ایراد گرفت ولی از این انتقادات تا بیانیه پر سر » اخوان المسلمین«می توان از جنبش نمی فهمید. در بدترین فرصت 
فاصله عظیمی وجود دارد.» اسالم سیاسی«و صدا درباره پایان 

دست ایاالت متحده در کودتاي مصري
در مصر در ریشه هاي » اخوان المسلمین«در واقع، شاید بتوان گفت که علت اساسی شکست (آن هم نه شکست نهایی) 

اخوان «ضعیف در اسالم سیاسی و ساده اندیشی بیش از حد ایدئولوژیکی و ضعف اسلوبی آنها نهفته است. در حقیقت امر، 
در جهان غرب رفتار Opus Deiیا سازمان » ارتش نجات«در بزرگترین کشور جهان عرب بیشتر به عنوان» المسلمین

حتیامراینکه–می کرد تا سازمان سیاسی اسالمی که اهداف مشخص مبارزه برسر قدرت چه در داخل کشو و چه 
.دهدمیقرارخودبرابردرراکشورازخارج–استمهمتر

تا کنون براي همه واضح و روشن شده است که ایاالت متحده، مبتکر سرنگونی مرسی به دست ارتش بود. سیوزن رایس به 
رئیس جمهور مصر که به بن بست افتاده بود، درباره ترکیب اعضاي دولت وي اتمام حجت داد. امتناع مرسی از اجراي 

ح السیسی دستور بدهد به حکومت اخوان در کشور یورش برده و خواست هاي آمریکا باعث شد که خانم رایس به عبدالفتا
آن را متالشی نماید. آمریکایی ها سه لیست افراد محکوم به مجازات را در اختیار ارتش مصر گذاشتند که در فهرست اول 
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وي قید و از جمله مرشد عالی جنبش و معاونین» اخوان المسلمین«خود مسري و نزدیک ترین اطرافیان وي از جنبش 
شدند. فهرست دوم دربرگیرنده سیصد شخصیت برجسته اخوان بود و فهرست سوم از نیروهاي مسلح مصر تصفیه هفت 

هزار نفر از کارمندان و مسئولین فعلی را که طی یک سال زمامداري مرسی به دستگاه دولتی نفوذ کردند، می طلبید.
ع در مصر بعد از مبارك اطال» اسالم گرایان«ه در سرنگونی حکومت طبیعتاً رئیس جمهور اسد از نقش کلیدي ایاالت متحد

داشت. ناظر ناآگاه و سطحی می تواند در این زمینه تضاد آشکاري کشف کند زیرا باراك اوباما تقریبًا مهمترین مخالف 
ل این است که دمشق رسمی محسوب می شود و همیشه از اسد می خواهد که به دیار نابودي سیاسی برود. برداشت متداو

ول پ«شده است که گویا در حمایت از مخالفان اسد » دوستان سوریه«همانا اراده شوم کاخ سفید باعث تشکیل ائتالف 
می دهند. تنها تفاوت واقعیت با این کلیشه ذهنی رایج این است » یک تپه اسلحه«سرمایه گذاري کرده و به آنها » کالنی

دث سوریه ضربات بسیار شدید سیاسی خورده اند در حالی که دمشق با وجود تشکیل که تا کنون چند نفر از فعاالن حوا
اسالم «، دو سال است که همه حمالت نمایندگان »همه دولت هاي غرب با هم«شدن ائتالف نیرومند ضد اسد تحت ریاست 

را دفع می کند در حالی که تلفات این متهاجمین واقعاً سنگین است.» سیاسی

براي اعضاي ائتالف ضد اسد» یبومرنگ سیاس«
مهمترین قربانی آسیب دیده در جنگ داخلی سوریه می باشد. رژیم اردوغان که با » اخوان المسلمین«جنبش بین المللی 

» مضربه اي زیر شک«شور و شوق زیادي ترکیه را به گرداب بی ثباتی خونین در خاك کشور همسایه کشاند، در نهایت امر 
(و این یکی از بهانه هاي» تحریکات زیست محیطی«رده لیبرال ها در دهها شهر ترکیه که به وسیله خورد. تظاهرات گست

عادي براي آغاز و توسعه انقالب هاي رنگین است) راه اندازي شد، سطح مقبولیت نخست وزیر و حزب وي در داخل کشور 
یل شدن به یکی از قطب هاي منطقه اي جهان معاصر و اعتبار بین المللی ترکیه را به عنوان دولت نیرومندي که مدعی تبد

است، تنزل داد. و این در حالی است که اردوغان نزدیک تر از همه سیاستمداران اسالم گراي غیر عرب به فلسفه سیاسی 
».عثمانی جدید«و روحیه اخوان قرار دارد. او در واقع شریک این جنبش است ولو به صورت 

ارتباط مستقیم دارد، استعفاي امیر قطر، حامی مالی اخوان در مصر » اخوان المسلمین«با جنجال دوم سیاست بزرگ که 
و نیز در فلسطین و لیبی بود. استعفاي امیر در واقع به معنی شناسایی شکست سیاست قطر در سوریه بود و به دستور 

امر کردند کسی را که از حمایت امیر سابق ایاالت متحده صورت گرفت. بزودي بعد از آن از ماوراي اقیانوسیه به ارتش مصر
برخوردار بود، سرنگون نماید.

، قربانی سوم سوریه در میان پیروان ایدئولوژي اخوان است. مسأله برخورد با جنگ داخلی سوریه باعث »حماس«جنبش 
ران مانند خالد مشعل وقوع تفرقه در ریاست حماس شد. بعضی افراد مانند مرزوق علیه اسد رأي دادند در حالی که دیگ

حرف آنها را تکذیب نمودند. ساده اندیشی محض خواهد بود چنانچه ادعا شود که اعتبار حماس به عنوان نیروي اساسی 
در مصر انجامیده است. نمی توان این واقعیت را نادیده » اخوان المسلمین«تا به امروز این روند به کودتاي نظامی علیه 		مقاومت فلسطینی بر اثر این تفرقه آسیبی ندیده است.

گرفت که مرسی مواضع ضد اسد (و ضد شیعی) خود را مشخص کرده و از مصري ها به شرکت در جهاد علیه دولت دمشق 
آنچه که بر سر همتاي مصري اش آمد، قابل درك و منطقی به نظر می دعوت کرد. در این رابطه ابراز انزجار اردوغان از 

آید. ولی خوشحالی بشار اسد نیز به همین اندازه قابل درك است زیرا وقایع زیادي حاکی از آن است که نه سرنگونی 
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د یدان نبرحکومت دمشق بلکه شکست دادن اسالم سیاسی هدف واقعی باراك اوباما می باشد. او این شکست را چه در م
جریان دارد و چه در » اسالم گرا«می خواهد که آنجا رویارویی مسلحانه بین ارتش عربی سوریه و طیف وسیع نیروهاي 

(یا نیروهاي جایگزین امروزي آن) موفق شده است در ساختارهاي واقعی » اسالم سیاسی«سیاست بین المللی که آنجا 
قدرت نفوذ کند.

طقهعواقب کودتاي مصري براي من
در حالی که نخست وزیر ترکیه صریحًا نظر منفی خود را درباره برکناري مرسی ابراز کرد، مقامات ایران مواضع در مجموع 

زبانبرالبتهکه–دوپهلویی اتخاذ کرده اند که در برخورد آنها با مسأله این واقعیت منعکس شده است که محمد مرسی 
رنجخودتقصیربههمهازقبل–مسلمان در حالت اسفناك فعلی او باعث تأسف می شود 		یکحقدرهاحرفاینآوردن

،)بودکارهمینازبخشیسوريضدائتالفبهشدنملحقبراياوهايتالشکه(متحدهایاالتباويمغازله. بردمی
ین زندگی فلسطینی هایی است که درتأمشریانکههاییتونلباررسواییانفجاروغزهمحاصرهرفعزمینهدرکارشکنی

انزوا به سر می برند، دلیلی جز بی کفایتی سیاسی نداشت. در مقایسه با این حرکت ها، دعوت به رویایی با شیعیان به عنوان 
او جلوه می کند ولو اینکه ناگفته نماند که مرسی در این زمینه به صورت جنجال بر انگیز از سنت » گام غلط«کمترین 

تخلف کرد که توسط سید قطب نظریه پرداز اساسی این جنبش پایه گذاري شده بود. این اندیشمند » ن المسلمیناخوا«
آثار ابن تیمیه و محمد بن عبد الوهاب مخالفت ورزید که اساس تنفر ضد شیعی سلفیون » جنبه اموي«شهید (انشاء اهللا) با 
را تشکیل می دهد.

دیگر که این امر به مراتب مهمتر است، به دستور ایاالت متحده رژیمی برچیده شد این یک جنبه قضیه است. ولی از سوي
که با منافع عربستان سعودي مقابله کرده و به طور عینی و حد اقل در چشم انداز نزدیک مواضع عمومی غرب در منطقه 

ك شود که از پشتیبانی عربستانرا تضعیف می کرد. به خیال اوباما، سرنگونی مرسی باید موجب احیاي رژیم جدید مبار
سعودي برخوردار گردد. این امر زندگی فلسطینی ها را آسانتر نخواهد کرد ولی می تواند معادالت عمومی را وخیم تر بکند 

.گرددتمام	و به نفع آمریکا و اسراییل 
یاستمداري که دشمن آمریکا چرا ایاالت متحده همه تالش هاي غیر معقوالنه مرسی در جهت جلوه دادن خود به عنوان س

به هر وسیله ممکن عالقه مند است، را نادیده گرفت؟ قبل از همه جاي بحث و تردید » اسراییل«نیست و به حفظ صلح با 
دارد که باراك اوباما از آمادگی مرسی براي کمر خم کردن در برابر رژیم صهیونیستی قدردانی کرده باشد. نباید فراموش 

فعالیت صاحب فعلی کاخ سفید شامل محدود کردن آزادي دست نتانیاهو و دار و دسته راستگراي کرد که دستور روز
» آینده مصر«اصوًال در طرح آمریکایی » اخوان المسلمین«افراطی او می باشد. ولی مهمتر از همه این است که مرسی و 

بعد از مبارك قید نشده بودند. مرسی جوابگوي این برنامه ها نبود.
د با متحدان عربی خو» تمام غرب«سه سرنوشت رؤساي جمهوري سوریه و مصر باید براي آگاهان کافی باشد. از یکسو، مقای

به اضافه ترکیه با اتکا بر نیروي نظامی افراد دل شوریده اي که از مرگ نمی ترسند، دو سال است که نمی تواند رئیس 
ي دیگر، موقعیت رئیس جمهوري که به طور مشروع توسط اکثریت جمهور یک کشور نسبتاً کوچک را برکنار کند و از سو

گردید. شاید وقت آن رسیده » برابر صفر«مردم بزرگترین کشور جهان عرب انتخاب شد، طی هفته هاي انگشت شماري 
غربی بازنگري کنند؟» دستور روز«باشد که کارشناسان علوم سیاسی در برداشت هاي خود از 
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 عراق در نژاد احمدی

 دارد کاسه نیم زیر ای کاسه که دیداری

 

 

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که دوره دوم ریاست 
جمهوری وی تا دو هفته دیگر سر می رسد، ناگهان از عراق، 

شیعی و  – حرارت رویارویی سنی کشوری که در آنجا درجه
اختالفات داخلی سیاسی، اجتماعی و قومی به سطح بحرانی 
رسیده است، بازدید کرد. حتی ماه رمضان برای این کشور 
صلح و آرامش به ارمغان نیاورده است. در این ماه مبارک هم 

نفر شده است و  211انفجارها تا کنون باعث قتل حدود 
ان ماه روزه شمار تلفات شیعیان و تردیدی نیست که تا پای

سنی ها باز هم بیشتر افزایش خواهد یافت. چرا عراق به نقطه 
آخر فعالیت رئیس جمهور فعلی ایران )که دوره او به پایان می رسد( در زمینه سیاست خارجی تبدیل شد؟ آیا در جریان 

گاز ایرانی برای تأمین نیروگاه های گازی عراق از میلیون متر مکعب  22این سفر فقط مسایل اقتصادی نظیر صدور روزانه 
 طریق خط لوله جدیدی که قرار است اواخر ماه اوت راه اندازی شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت؟

 

روابط با عراق همیشه در نظریه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران که طی دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی 

بعد از وقفه طوالنی  2112نقش ویژه ای ایفا می کرد. او اولین رئیس جمهور ایران بود که در سال  نژاد شکل گرفته است،

آمیز بود زیرا به ایران اجاره داد به هدف اساسی راهبردی خود از بغداد دیدار به عمل آورد. آن دیدار فوق العاده موفقیت

 هزار نفری آمریکایی از عراق بود. 061های دست یابد و آن هماهنگی منافع دو کشور و تسریع خروج نیرو

ژوئن که در ایران انتخابات رئیس جمهور جدید برگزار شد، انتقاد از سیاست خارجی محمود احمدی نژاد به مد  01بعد از 

ز ا روز تبدیل گردید. ولی بد نیست این واقعیت به خاطر آورده شود که همانا تأثیر تثبیت کننده ایران بر اوضاع عراق بعد

صدام یکی از عوامل امن کردن اوضاع منطقه بود. محمود احمدی نژاد در جریان آن سفر پنج سال پیش در پاسخ به اتهامات 

شش سال پیش در منطقه ما تروریست ها »واشنگتن به اینکه ایران مسئول ترور در عراق و منطقه است، اظهار داشت: 

ور و در این منطقه پیاده شدند، ما شاهد ظهور و حضور تروریست ها شدیم. وجود نداشتند. بعد از آنکه دیگران در این کش

را به مداخله متهم می کنند، نمونه اوج تزویر را از خود نشان  هزار نظامی مستقر کرده اند و ما 061مگر آنهایی که در عراق 

 «نمی دهند؟

ثبات و توسعه عراق از همان ابتدا برای تهران اولویت داشت که این خط مشی صرف نظر از مشکالت پی در پی از جمله 

در جریان سفر اول محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران به بغداد، محفوظ می شد. در جریان همان دیدار 
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سیستانی رهبر روحانی شیعیان عراق با هم میانه خوبی ندارند.  روشن شد که رئیس جمهور ایران و آیت اهلل العظمی علی

علی سیستانی بر خالف برنامه ای که از قبل تأیید شده بود، از مالقات شخصی با محمود احمدی نژاد خودداری کرد و دو 

احمدی نژاد بود، رقیب محمود  2112هفته بعد محمد باقر قالیباف شهردار تهران را که در انتخابات ریاست جمهوری سال 

 در مقر خود به حضور پذیرفت. در جریان دیدار اخیر هم مالقات سیستانی و احمدی نژاد صورت نگرفت.

 

 «شوالیه های سیاه»مسایل لجستیکی و 

ولی این نکته ناراحت کننده بر روابط بین ایران و عراق اثر جدی نگذاشت که این امر علت ساده ای دارد: جمهوری اسالمی 

به شراکت راهبردی با عراق عالقه مند است. محمود احمدی نژاد به نام همین سیاست حاضر بود ناراحتی های  ایران

شخصی را نادیده گرفته و پیشنهاد کند روابط با آیت اهلل سیستانی از طریق روحانیون یعنی دفتر علی خامنه ای رهبر 

 اقتصادی با عراق تمرکز کرد.معظم ایران برقرار شود در حالی که خودش در توسعه روابط 

همکاری اقتصادی با عراق برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت اساسی داشت. این تنها مسأله  2112-2100در سال های 

این مبلغ نصیب صادرات تهران به  %12میلیارد دالر گذشت که  02رشد تبادالت بازرگانی نبود که در سال گذشته از حد 

میلیون دالر صادر کرد. در شرایطی که طناب  22راق طی همان مدت به ایران کاالهای معادل بغداد شد در حالی که ع

تبدیل  «دریچه به اقتصاد جهانی»تحریم های آمریکایی بیش از پیش گلوی ایران را می فشارد، عراق برای ایران به یک نوع 

ی و افزایش کارایی آنها تخصص دارند، از شده است. کارشناسان غربی که در مسایل نظری کاربرد تحریم های اقتصاد

( استفاده می کنند که به شرکای بازرگانی و اقتصادی اطالق می شود که به black knight« )شوالیه سیاه»اصطالح 

منظور کسب سود مالی یا فواید سیاسی بیشتر به تضعیف رژیم تحریم ها کمک کرده یا حد اقل عواقب منفی آن را تضعیف 

 را ایفا می کند.« شوالیه سیاه»اق برای جمهوری اسالمی ایران نقش همین گونه می کنند. عر

آنها در همه زمینه ها اعم از معامالت بازرگانی و مالی، تحریم ها را دور می زنند. به عنوان مثال، عراق واردات خودروها از 

 2101اسر منطقه پخش شدند. در اکتبر سال ایران را به طور قابل توجهی افزایش داد که بعد از آن این خودروها در سر

کارشناسان آمریکایی کشف کردند که دو بانک خصوصی ایرانی که جدیداً در عراق افتتاح شدند، هدف ارائه خدمات به 

م ارتباط داشت که تحت تحری« ملی»پرداخت های بین المللی شرکت های ایرانی را دنبال می کردند. یکی از آنها با بانک 

رد. بدیهی است که این مشارکت راهبردی با عراق به تهران اجازه می دهد مانند سابق کاالهای مورد نیاز، فناوری ها قرار دا

 و سرمایه را دریافت کرده و با نظام مالی بین المللی تماس برقرار کند.

یل مهمات ایرانی به سوریه تبدامور ژئوپلتیکی به عالقه مندی اقتصادی اضافه شد. عراق به کریدور صدور  2100بعد از سال 

 شد که تهران از این طریق از بشار اسد و جمهوری سوریه که تجاوز جهادیون سلفی را دفع می کنند، پشتیبانی می کند.

 شخصیت نه چندان ساده نوری المالکی

 داده و سعی می کندطبیعی است که طرف عراقی در برخورد با شراکت راهبردی با تهران نهایت حسابگری را از خود نشان 

از احتیاج ایران به عراق حد اکثر سود اقتصادی و سیاسی را ببرد. ایران همیشه به طور کامل شراکت عراق را پرداخت می 

 کرد ولو اینکه نوری المالکی همیشه برای تهران شریک بسیار دشواری بود.
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نه به ایران. او که پیرو معتقد تشیع است، قبل از همه بر خالف اعتقاد رایج، نخست وزیر عراق نه به آمریکا وابسته است و 

خود را به عنوان ملی گرای عرب و عراقی معرفی می کند. همکاری وی با ایران در نوبت اول ناشی از منافع سیاسی بخشی 

همین اندازه  از نخبگان عراقی و در نوبت دوم از مالحظات عقیدتی می باشد. البته او در برخورد با ایاالت متحده نیز به

 حسابگر است.

طرف ایرانی همه این مشکالت را درک کرده و می کند و در این رابطه خیال های واهی ندارد ولی وظیفه خود می داند در 

تهران از همه امکانات و نفوذ  2101مواقع بحرانی رویارویی سیاسی در عراق از مالکی پشتیبانی نماید. برای مثال در سال 

را به حمایت از نخست وزیر وادار کند. مقایسه بیانات رسمی محمود احمدی « الصدر»رده بود تا طرفداران خود استفاده ک

 نژاد و نوری المالکی در جریان سفر اخیر نشان می دهد نخست وزیر عراق برای تهران شریک چقدر دشواری است.

ظر ما مقرون به شکوفایی، پیشرفت و امنیت ایران شکوفایی، پیشرفت و امنیت عراق از ن»رئیس جمهور ایران اظهار داشت: 

ما عزم راسخ داریم از همه امکانات موجود برای توسعه روابط برادرانه استفاده کنیم. جمهوری »وی همچنین گفت: «. است

ری تنوری المالکی با خویشتن داری بیش«. اسالمی ایران در زمینه ادامه توسعه روابط با عراق هیچ محدودیتی نمی بیند

اکنون عراق سیاست انفتاح را دنبال می کند و ما طرفدار توسعه همکاری و روابط با کشورهای دوست » اظهار داشت: 

 «.هستیم که با ما مشترکات تاریخی و فرهنگی دارند

ه ب در اینجا نکته جالبی مشاهده می شود که بر اساس آن می توان به سئوال درباره علل واقعی سفر محمود احمدی نژاد

عراق پاسخ داد. از یک سو، سفر به کشوری که در دوره ریاست جمهوری وی به شریک راهبردی ایران، ولو با کم و کاست 

های معینی، تبدیل شد، می تواند به عنوان تأکید رئیس جمهوری که می رود بر لیاقت ها و دستاوردهای وی تلقی شود. 

خش از نخبگان عراقی که پشتیبان نوری المالکی هستند، بازی کند و می تواند از سوی دیگر، او دلیلی ندارد که به نفع آن ب

 احساسات تندی را از خود بروز دهد که مختص اخالق او است. ولی او هیچ یک از این کار ها را نکرده است.

 

 «جبهه عراقی»

ر شرایط جاری عراق در آستانه واقعیت این است که سفر محمود احمدی نژاد به عراق علل به مراتب عمیق تری داشت. د

جنگ داخلی قرار دارد که ایران به این امر به هیچ عنوان عالقه مند نیست در حالی که نیروهای ضد سوری و ضد ایرانی 

به همین امر عالقه مندند. عراق به میدانی تبدیل می شود که در آن مسابقه جدید شطرنج ژئوپلتیکی صورت می گیرد. 

از مناقشه سوریه، تضعیف قطر در امور منطقه ای و تصفیه قریب الوقوع اسالم گرایان در شبه جزیره خروج ترکیه و مصر 

سینا، همگی رویدادهای ماه های تابستان هستند که اوضاع جدید ژئوپلتیکی را ایجاد می کنند که تشدید رویارویی سنی 

عنوان یکی از جلوه های آن در عراق به خوبی احساس می شود. مشکل بتوان از این واقعیت غافل ماند که  به شیعی –

پشتیبان اعتراضات در مناطق سکونت عرب های اهل سنت است و اینکه جهادیون در رویارویی بین شیعیان « القاعده عراق»

هستند که می خواهند حساب ها را با شیعیان عراقی « یمخالفان سور»و سنی ها شرکت فعالی می کنند که بعضی از آنها 

هم اکنون توسط جهادیون کنترل می « مخالفان سوری»که از طرف اسد می جنگند، تسویه نمایند. در واقع، بخش معین 

حقوق پایمال شده »شوند و خواست های مخالفان مرتباً تغییر می کند. معلوم می گردد که هدف اساسی آنها نه احقاق 
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بلکه حد اقل برکناری شیعیان از دولت است در حالی که هدف حد اکثر آنها تجزیه آن قسمت عراق است که بعد « نی هاس

 از جدایی واقعی کردستان باقی مانده است تا دو قسمت سنی نشین و شیعه نشین ایجاد شوند.

انداخت. همزمان برای ایران مشکالت تردیدی نیست که این تجزیه کشور، عراق را به گرداب هرج و مرج خونین خواهد 

جدی ایجاد خواهد کرد که در مناقشه سوریه دخیل است و مشکالت جدی اقتصادی تحمل می کند و به ایجاد جبهه 

جدید رویارویی بین شیعیان و سنی ها عالقه مند نیست. جنگ داخلی در عراق به تجزیه این کشور و از بین رفتن کریدور 

نیز بستن دریچه اقتصادی به اقتصاد جهانی بر ایران منجر خواهد شد. ایران به همین علت از طریق  بین ایران و سوریه و

نمایندگان خود از نوری المالکی و رهبران دیگر شیعیان به خویشتن داری و حل و فصل سیاسی بحرانی که بروز کرد، 

 دعوت می کند.

لکی که نگران توسعه بحران داخلی عراق است، آمادگی برای آنچه که اوضاع را دراماتیک تر می کند، این است که ما

گسترش همکاری با ایاالت متحده را ابراز می کند. اوایل ماه ژوئن مارتین دمپسی رئیس ستاد کل آمریکا اظهار داشت که 

ای د. بهانهایاالت متحده حاضر است ارسال کمک های نظامی )و تعداد مستشاران نظامی( را به لبنان و عراق افزایش ده

که آمریکایی ها مطرح می کنند، ظهور مجدد القاعده است. بغداد از این ابتکار آمریکایی استقبال کرد. علی الموسوی مشاور 

افزایش حجم کمک های نظامی از سوی ایاالت »رسانه ای نخست وزیر فردای روز اظهارات دمپسی اعالم نمود که بغداد از 

 «.متحده استقبال خواهد کرد

این بیانات بغداد باعث نگرانی جدی تهران شد که این امر قابل درک است. اوایل ماه آوریل حیدر مصلحی رئیس سرویس 

امنیت ایران در جریان سفر به عراق در مالقات ها با نوری المالکی نخست وزیر، عمار الحکیم رهبر مجلس اعالی اسالمی 

همکاری های تمام عیار و همه جانبه امنیتی را پیشنهاد کرد ولی جواب عراق و فالح فیاض مشاور امنیت ملی، به بغداد 

 سرباالیی دریافت نمود. طرف عراقی با سرعت بیشتری به پیشنهاد آمریکایی پاسخ داد.

***** 

مسأله تأمین ثبات داخلی عراق )بدون جلب بازیگران فرا منطقه ای( به چالش جدی جدیدی برای مقامات سیاسی جمهوری 

ی ایران تبدیل می شود. نخبگان ایرانی باید با تشریک مساعی، با کنار گذاشتن همه اختالفات سیاسی و با استفاده از اسالم

همه منابع سیاسی موجود این مسأله را حل کنند. سفر برق آسای رئیس جمهور به بغداد در آستانه پایان دوره ریاست 

 که نژاد احمدی محمود  .است شده مبدل  ساده چندان نه حل راه این جستجوی جهت در نخست گامی به  جمهوری وی

 درون زا دیگر بار یک بایستی زیرا کرد احساس  را سفر این به احتیاج دیگران از تر حاد و زودتر  است، بصیری شخصیت

 او  ند کهکبا کشیدن چند خط پایانی تصویری را تکمیل « ستاد بزرگا» سبک دست  با و انداخته نگاهی همسایه کشور به

 .بودند آن کشیدن مشغول اخیر سال 2 طول در ناپذیر خستگی طور به او تیم و
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ایرانیعلمانگیزشگفتتوسعه
نیکیتینسرگئی

جمهوري اسالمی ایران با وجود تحریم هاي وحشتناك 
اقتصادي، موقعیت بسیار نامناسب خارجی و چهره منفی 

آمریکا، مانند تصنعی در بین بخش قابل توجه مردم اروپا و 
سابق ناظر بی طرف را با موفقیت هاي خود در زمینه هاي 
مختلف بهت زده می کند. علم یکی از این حوزه هاست که 
احتماًال از بزرگترین اهمیت براي آینده کشور برخوردار است. 

می در جمهوري اسالمی سال هاي اخیر را می توان سال هاي فوق العاده موفقیت آمیز براي انواع مختلف پژوهش هاي عل
.ایران دانست

شن موفقیت هاي خود را جبزرگترینبهدستیابیفناورينانوزمینهدرتواندمیایراناسالمیجمهوريکهآیدمینظربه
بگیرد. ایران در این زمینه صاحب مقام اول در میان کشورهاي اسالمی و مقام هشتم در جهان است. محققان و دانشمندان 

طرح هاي جهانی در زمینه نانو فناوري شده اند. موفقیت هاي ایران %4صاحب 2013جمهوري اسالمی تا ماه مارس سال 
در جدول پیشگامان جهانی 2012تا سال 2000این کشور از سال 		فت انگیز به نظر می آید زیرادر این زمینه واقعًا شگ

ستاد 2003این نتیجه توجه خاص دولت به توسعه نانو فناوري است. در سال 		درجه باال رفته است.50این بخش به میزان 
خاتمی رئیس جمهور بود) تشکیل شد که ویژه توسعه نانو فناوري جنب دفتر ریاست جمهوري (که در آن زمان محمد 

وظایف آن شامل طراحی و معرفی برنامه هاي توسعه این نوع فناوري ها بود.
سازمان مشغول به پژوهش ها در زمینه 852آزمایشگاه و 57تالش هاي دولت ایران باعث شد که در این کشور تا کنون 

دانشگاه 17حمت می کشند. رشته هاي مربوط به این فناوري ها در هزار محقق در آنجا ز15نانو فناوري به وجود آیند که 
در سال 		نفر در سطح دکترا.1325نفر در سطح کارشناسی ارشد تحصیل می کنند و 5043ایران تدریس می گردند. 

2000مقاله علمی درباره نانو فناوري منتشر می شد. جهت مقایسه، در سال10در جمهوري اسالمی ایران هر ماه 2012
محصوالت نانو در جهان اسالم نصیب ایران می شود که %43		پژوهش در این رشته ظاهر گردید.8در طول سال فقط 

) با فاصله زیادي دنبال ایران حرکت می کنند. در خاك جمهوري اسالمی ایران %8) و مصر (%11)، مالزي (%12ترکیه (
درو سازي محصوالت نانو را تولید می کنند.شرکت براي صنعت خو10شرکت براي بخش ساختمان و 25

برابر 100نانومتر که با سرعت 75از دستاوردهاي اخیر در این بخش می توان به اختراع یک ترانزیستور با طول کانال 
یرالدین دانشگاه صنعتی خواجه نص		بیشتر از سرعت ترانزیستور معمولی کار می کند، اشاره نمود. این دستگاه توسط محققان

ار موفق به سنتز نانوذرات با ساخت		پژوهشکده علوم و فناوري نانو دانشگاه صنعتی شریفطراحی شد. متخصصین		طوسی
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ند هدفمآهن طال و داراي سازگاري باال با بدن انسان شدند. در نتیجه، نانوذرات را می توان براي انتقال"هسته پوسته"
دارو در بدن انسان مورد استفاده قرار داد که این عامل مهمی به لحاظ درمان انواع سرطان ها خواهد شد.

جمهوري اسالمی ایران همایش ها، نمایشگاه ها و جشنواره هاي بین المللی نانو فناوري را برگزار کرده و محققان نامدار 
در میان آنها متخصصین روس هم هستند. به عنوان مثال، شرکت هاي خارجی را براي شرکت در آنها دعوت می نماید. 

در غرفه اي که در اختیار » Iran Nano٢٠١٢«روسی بخش نانو فناوري در پنجمین جشنواره بین المللی نانو فناوري 
نواره آنها گذاشته شد، طرح هاي خود را به نمایش گذاشتند. جالب توجه است که متخصصین کشورهایی هم در آن جش

حضور داشتند که مبتکر و حامی تحریم هاي ضد ایرانی هستند، از جمله ایاالت متحده و ژاپن.

کهاستمدتی. استگیرچشماندازههمینبهپزشکیعلوموطبدرجملهازودیگرهايحوزهدرایرانهايموفقیت		علوم پزشکی ایرانی: توسعه بر خالف تحریم ها
اجرا می گردد. این عمل » پیوند بدون درز«وري پیشرفته فناازاستفادهباچشمجراحیعملایراناسالمیجمهوريدر

با برش برابر یک نانومتر انجام می شود. هیچ یک از کاردهاي جراحی قادر نیست برش » فمتو لیزر«جراحی با استفاده از 
کدر قرنیه و جایگزین کردن آنها را از بافت سالمی اینقدر باریکی را انجام دهد. هدف از این عمل جراحی، حذف مناطق 

ازجهانسراسربراي) اکتسابیایمنینقصسندرم(»ایدز«بیماريبامبارزهزمینهدرایرانیدانشمندانهايموفقیت		است که از داوطلبان گرفته می شود.
رد برخو) ایمنینقصویروس(		HIVمرحلهدربیمارياینبامؤثرنسبتاًطوربهایرانیان. استبرخوردارچشمگیرياهمیت

یناکهکنندسازيالگوراهاپروتئینبعديسهساختاراندشدهموفق		ایراناسالمیجمهوريمتخصصین		می کنند.
ددستاوراست،حاضرعصرهايبیماريترینخطرناكازیکیکهمذکورویروسبامبارزه	نظراز		تواندمیآنهادستاورد

نفوذنظرازکهبسازندرا		CCR٥ادرند غشاي مصنوعی پروتئین ها قهمچنینایرانیان		.آیدحساببهسازيمرحله
.داردکلیدينقش	بیمارياینبهمبتالفردهايسلولباویروساینارتباطبرقراريو	در بدن انسانHIVویروس

رسیدهموفقیتبه»ایدز«علیهدارويطراحیزمینهدرآنهاروسهمکارانباایرانیدانشمندان		همکاري		قبل از آن
را تقویت کرده و انسان را HIVکه در نتیجه آن همکاري ساخته شد، سیستم ایمنی فرد مبتال به IMODداروي		.بود

راخودسالمتی	بهبودتنهانه	IMODدارويمرتبمصرفپیدربیماران	دربرابر مسایل نقص ایمنی مصون می سازد.
بررضف		این داروپایینقیمتبهعنایتبا		.نیستندنیازمنددیگريمعالجههیچبهدیگرماه30تابلکهکنندمیاحساس

تبدیل شود.» ایدز«در آینده نه چندان دور به اولین داروي متداول بیماري IMODکهاستآن
همین	کهاستخونشدنلختهنقصاصالح		مخصوصشروع شده است که » VIIفاکتور «جدیداً در ایران ساخت داروي 

سهم عمده اي ایفا می کند. گفتنی است که مسأله معالجه بیماري هاي سرطانی 		مولتیپل اسکلروزیس		درماندردستاورد
تحریم هاي واقعاً ضد انسانی که علیه ایران اعمال می شود، شامل حال 		براي جمهوري اسالمی ایران بسیار حاد است.

براي مثال، جمهوري اسالمی 		ایی هم شده است که براي پیشگیري از بیماري هاي سرطانی به کار گرفته می شود.داروه
هزار مورد سرطان کشف 60را بخرد. همین امر باعث شد که در این کشور هر سال » Docetaxel«ایران نمی تواند داروي 
هزار نفر بر اثر این بیماري جان ببازند. در جمهوري اسالمی ایران میزان زنده ماندن بیماران 50شده و هر سال حدود 
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ر بیشتر است. ولی متخصصین براب3نمی گذرد در حالی که در بعضی کشورهاي اروپایی این رقم %30سرطانی از حد 
پرداخته اند که این امر امید بهبودي اوضاع این بخش را می دهد.» Docetaxel« ایرانی به طراحی مستقل 

جمهوري اسالمی ایران به شدت نیازمند نه تنها داروهاي سرطان بلکه داورهاي مخصوص بیماري قند، سیستم عصبی 
براي تولید این داروها ایزوتوپ رادیواکتیوي الزم است که به برکت غنی سازي مرکزي و بعضی بیماري هاي دیگر می باشد.

اورانیوم تولید می شود. راکتور پژوهشی تهران که هدف انتقادات از سوي آژانس بین المللی انرژي اتمی و سیاستمداران 
ایران		منطقی ایجاد شده است:آمریکا و اروپا شده است، مخصوص تولید داروهاي سرطان است. در حال حاضر وضعیت غیر

به خاطر تحریم ها از خارج داروهاي الزم را دریافت نمی کند ولی مبتکران تحریم ها مانع از تولید این داروها در داخل 
با این حال، از مراتب فوق معلوم می گردد که طب ایرانی به توسعه برق آساي خود ادامه می دهد.		کشور می شوند.

هاي پیشرفتهایران و فناوري 
منظور. اشدبمیایرانیعلمتوسعههاينشانهترینبارزازیکیکیهانی،فضايبهحیوانات		پرتاب اولین جهاز فضایی حامل 

بهآنازبعدوشدهزمینمدارواردموفقیتباجهازاین. بودزندهمیمونباکپسولیحاملکهاست»پیشگام«کاوشگرما
، مطالعه رفتار بدن زنده در فضاي کیهانی بود. پرتاب این کاوشگر گام جدي »پیشگام«زمین باز گشت. هدف از پرتاب 

تهران در جهت مطالعه فضاي کیهانی و استفاده از فناوري هاي پیشرفته کیهانی بود.
م توسعه می یابد. در گذشته تیفناوري رباتیک یک شاخه پیشرفته دیگر است که در جمهوري اسالمی ایران با موفقیت 

آوریل جام جهانی 5-7هاي ایرانی ربوت سازان در مجامع معتبر بین المللی برنده مقام هاي باال می شدند ولی در روزهاي 
در تهران برگزار شد. ربوت هاي داراي حرفه هاي مفیدي چون امداد، خانه داري و مین » RoboCup IranOpen«ربوت 

کردند. همزمان با جام جهانی در پایتخت ایران کنفرانس علمی در زمینه رباتیک بر پا شد.روبی با هم رقابت 

ایران و جدیدترین انواع تسلیحات
نباید جنبه نظامی علم ایرانی را فراموش کرد که مانند شاخه هاي دیگر به طور فوق العاده موفقیت آمیز توسعه می یابد. 

. آورندروزبهدارد،کشوراین		را که 200-دانشمندان ایرانی در بهار امسال موفق شدند سامانه هاي موشکی ضد هوایی اس
کیلومتر ضربه وارد کنند و سرعت عکس العمل آنها 350هدافی واقع در فاصله تا ابهتوانندمیشدهنوسازيهايسامانه

ایرانی می توانند مشخصات اهداف کشف شده را به دسته هاي دیگر 200-از گذشته به مراتب بیشتر است. سامانه هاي اس
وفقیت واقعی علم و صنایع نظامی ایران شده است. انتظار ماست،روسی300-اسبهشبیهکه»373-باور«سامانهطراحی		پدافند هوایی منتقل کنند.

این سامانه ها در اختیار ارتش جمهوري اسالمی ایران گذاشته شوند. با عنایت به حل نشدن 2014می رود که در سال 
به ایران، اهمیت این دستاورد بزرگ دانشمندان ایرانی زاید الوصف به نظر می رسد.300-مسأله صدور اس

رونمایی شد، اختراع چشمگیر دیگر صنایع دفاعی ایران است. جالب 2013فوریه سال 2که » 313-قاهر«شکاري جنگنده
توجه است که غرب ابتدا اطالعات درباره طراحی این هواپیما را باور نکرد. متخصصین آمریکایی حتی اعالم کردند که این 
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ست و سپس حرف خود را تصحیح کرده و اظهار عقیده نمودند هواپیما وجود خارجی ندارد و فقط ماکت آن ساخته شده ا
تنها براي مبارزه با بالگرد ها طراحی شده و از عهده وظایف خود بر نمی آید. ولی بر طبق بیانیه سازمان » 313-قاهر«که 

سط و باال پرواز بود، این هواپیما قادر است در ارتفاعات پایین، متو» 313-قاهر«صنایع هوایی ایران که سرپرست طراحی 
کند که هیچ هواپیماي دیگر در جهان توان این کار را ندارد. این جنگنده می تواند از طیف وسیع سالح هاي دقیق ساخت 

ایرانی استفاده نماید. مجید بکایی معاون وزیر دفاع هم تأکید نمود که این هواپیما از عهده وظایف خود بر می آید.
ري اسالمی ایران از ساخت پهپاد جدید نامرئی براي رادارها اطالع داد. به گزارش وزارت جمهو2013ماه می سال 9روز 

می تواند به فاصله دور پرواز کرده و نه تنها کار اطالعاتی انجام دهد بلکه » Epic«دفاع ایران، این جهاز پرنده موسوم به 
که براي رادارها نامریی » Throne«ویل پهپاد هاي آوریل ایران از تح18اهدافی مورد حمله قرار دهد. قبل از آن روز 

هستند، به ارتش خود، اطالع داده بود.
را دریافت کرد که از سکوهاي سیار پرتاب می » نازعات«نیروي زمینی ایران جدیداً موشک هاي بالیستیک نسل جدید 

جمهوري اسالمی ایران موشک هاي جدید کیلومتر است. همچنین انتظار می رود که صنایع نظامی 150شوند و برد آنها تا 
هدایت شونده هواپایه و یک زیردریایی را تولید کند. این اطالعات در ماه می توسط احمد وحیدي وزیر دفاع ایران اعالم 
شد. در واقع، توان امروزي علم ایرانی به قدري باالست که متخصصین جمهوري اسالمی ایران به سرعت بر انواع مختلف 

خارجی مسلط شده و آنها را تکمیل می کنند و نیز سالح هاي داخلی را طراحی می نمایند.تسلیحات 
علم و صنعت نظامی ایران حتی با صنایع آمریکایی به خوبی رقابت می کنند. براي اثبات این ادعا می توان به رویداد دسامبر 

Lockheedاشاره کرد که نظامیان ایرانی جدیدترین پهپاد آمریکایی 2011سال  Martin RQ-170Sentinel را
دست نخورده و بدون خرابی هاي داخلی به دست آوردند. وسایل مبارزه رادیو الکترونیکی جمهوري اسالمی ایران موفق 
شدند کنترل این پهپاد را به دست آورند و به طور آرام در خاك خود به زمین بنشانند. این رویداد در سراسر جهان بازتاب 

Lockheedزیرا در آن زمان پهپاد آمریکایی جدي داشت Martin RQ-170Sentinel مدرن ترین و سري ترین
پهپاد بود. تصادفی نیست که در آن زمان ایاالت متحده و بعضی کشورهاي دیگر در مورد موفقیت متخصصین ایرانی اظهار 

رندهپجهازمطالعه	تردید کردند ولی در نهایت امر مجبور شدند این واقعیت را قبول نمایند. فناوري هایی که ایران بعد از 
همی جهت توسعه برنامه ملی ساخت پهپادها مبدل شده است.معاملبهآورد،تدسبهآمریکایی

وسایل مبارزه سایبرنتیک که با موفقیت نسبتاً زیادي براي دفع حمالت ویروس هاي آمریکایی و اسراییلی به کار گرفته می 
که Duquو نیز » Flame«و» Stuxnet«شود، بر حق مایه افتخار صنایع دفاعی ایران به حساب میاید. ویروس هاي 

جدیداً ظاهر شد و هدف آنها از بین بردن یا مختل کردن زیرساخت کشور و ایجاد اختالل در فعالیت نیروگاه ها و واحدهاي 
صنعتی و متوقف کردن برنامه هسته اي جمهوري اسالمی ایران بود، در مجموع به هدف خود نرسیدند. به گفته نمایندگان 

300-ی ایران، اقدامات سایبرنتیکی که به موقع اتخاذ می شوند و وجود فناوري ها وزمانهنمیااسرسمی جمهوري اسالم
ونممی		.نمایندقبولرا÷بهیوشنکوجایزهبرندهمی		انهایطی		ویق می نماید.و÷رو.اوردهاي انمو دستاوردهاي انمکارن

.آیندمیحساببهموفقیتایناساسیعواملجملهازبخشایندرالزمکارشناسان
ایجاد اینترنت ملی براي کاربرد داخلی، یکی از تدابیر در زمینه مبارزه با حمالت سایبرنتیک خارجی است. این شبکه در 
حال حاضر در دست طراحی است. به گفته مقامات رسمی ایران، دسترسی شهروندان کشور به شبکه جهانی هم مسدود 

ی امکان نفوذ ویروس هاي ساخت دشمنان به فضاهاي آن را به شدت کاهش می دهد. نخواهد شد ولی ظهور اینترنت داخل



201327جوالي –22شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

فرض بر آن است که واحدهاي صنعتی و واحدهاي دیگر زیرساخت از اینترنت داخلی استفاده کنند. گفتنی است که در 
است) و سامانه » مهر«(که نام مشابه ایرانی آن » یوتیوب«ایران هم اکنون سایت هاي مشابه سرویس هاي بزرگ جهانی 

میل وجود دارند. برنامه نویسان ایرانی نه تنها به منظور تأمین امنیت بلکه با عنایت به مالحظات هاي جستجوگر و اي
اخالقی و دینی به طراحی این سرویس ها پرداختند زیرا در هاستینگ هاي ایرانی مواد سکسی، ضد اسالمی و توهین آمیز 

می ایران مایل است در مسیر ایجاد اینترنت داخلی حرکت کند. اعالم شده است که بزودي وجود ندارد. جمهوري اسال
راه اندازي خواهد شد.Google Earthسرویس جدید شبیه به نقشه 

نظام آموزشی به عنوان اساس موفقیت هاي علم ایرانی
که مفهومی شناخته شده » تقلب«		است.سطح باالي آموزش عمومی و حرفه اي، یکی از مبانی موفقیت هاي علم ایرانی 

هر فرد ایرانی از دوران طفولیت عادت کرده است که امتحانی 		براي روس ها است، در ذهنیت ایرانی براي خود جایی ندارد.
عملدردیگران		که داده باشد، الزمه تقویت خودباوري او است. در ایران پدیده اي چون کپی کردن کار (تست یا مشق) 

ین المللی روشنبهايمسابقهوهاالمپیاددرایرانیآموزاندانشهايموفقیتازعملشیوهاینمزایاي. استممکنغیر
مدال نقره و یک مدال 1مدال طال، 3می گردد. به عنوان مثال، ایرانیان در چهل و چهارمین المپیاد جهانی فیزیک صاحب 

برنز شدند.
300میلیون و 1میلیون نفر است، از جمله 18,9تعداد جمعی محصلین سطوح مختلف در جمهوري اسالمی ایران برابر 

دانشگاه115دانشکده،23دانشگاه،87		مؤسسه آموزش عالی این کشور هستند که در میان آنها 440هزار نفر دانشجویان 
واقعیت جالب این است که زنان 		تند.هسعالیآموزشمرکز6وريحضودانشکده70،»نورپیام«دانشگاه120اسالمی،
دانشجویان ایرانی را تشکیل می دهند.%60بیش از 

گفتنی است که زنان در زمینه علم هم به دستاورد هاي باالیی می رسند. به عنوان مثال، عاطیه کاظمی مجرد متخصص 
ه می برنده جایزه یونسکو به پاس پژوهش ها در زمینه توسعه جوان ایرانی در زمینه سامانه هاي زیست محیطی، در ما

پایدار مناطق حفاظتی بیوسفریک از طریق دفاع از سامانه هاي کلیدي زیست محیطی آنها شد. واقعیت جالب این است که 
بار یی هاي ایرانی تایرانیان مهاجر و آمریکا		بخش قابل توجه دانشجویان اروپا و آمریکا ایرانی تبار هستند. به عنوان مثال،

کالیفرنیا را تشکیل می دهند.» دره سیلیکون«برنامه نویسان برجسته 20%
*****

جمهوري اسالمی ایران با سرعت فزاینده اي به پیشگام علم و فن جهانی تبدیل می شود و از کشورهاي خاور میانه و جهان 
نانو و زیست فناوري، صنایع اتمی و فضایی و طراحی اسالم سبقت می گیرد. متخصصین ایرانی در رشته هاي مهمی چون 

جدیدترین انواع تسلیحات همگام با زمان حرکت می کنند. در عین حال، این کشور تحت فشار تحریم هاي بین المللی قرار 
زیادي دارد. این تحریم ها که هدف متوقف کردن پیشرفت جمهوري اسالمی ایران را دنبال می کند، با این وجود در موارد 

توسعه بعضی رشته هاي علمی ایران را تشویق می نماید. با عنایت به توسعه علم در ایران و دستاوردهاي انکارناپذیر 
دانشمندان ایرانی احتمال می رود که جمهوري اسالمی ایران در آینده نزدیک به یکی از مراکز اساسی پیشرفت جهانی 

تبدیل شود.
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خاور میانه در حال جوش و خروش: چالش هاي جدید براي ایران
ایگور پانکراتنکو

14ایرانیان ضمن رأي دادن به حسن روحانی در انتخابات 		
ژوئن بر حق امیدوار بودند که خط انعطاف پذیر تر سیاست 

پیشنهاد کرد، امکان » شیخ دیپلمات«خارجی تهران که 
کاهش فشار خارجی بر جمهوري اسالمی را بدهد. در مجموع، 
هم ملت ایران و هم محافل بین المللی صرفًا برنامه هسته اي 

تلقی می کنند. به نظر » گره ایرانی«را به عنوان مسأله اساسی 
در این زمینه می آید که پیشرفت و رسیدن به سازش معقوالنه 

راه حل طبیعی رویارویی موجود بین تهران از یک سو و 
واشنگتن و ائتالف ضد ایرانی تحت ریاست واشنگتن از سوي 

از همان ابتدا تنها نقابی براي سرپوش نهادن» اتم ایرانی«دیگر، می باشد. ولی این طرز تفکر اشتباه به نظر می آید. مسأله 
وسیله اي است که ایاالت متحده و ائتالف ضد ایرانی » تحریم هاي فلج کننده«ه است. رژیم بر تضاد منافع ژئوپلتیکی بود

سعی می کنند با توسل بدان دست نه ادعاهاي تخیلی هسته اي بلکه منافع ژئوپلتیکی واقعی جمهوري اسالمی ایران را به 
جدید تضاد ها بین تهران و ائتالف ضد ایرانی به عنوان ابرقدرت منطقه اي کوتاه کنند. بر اثر تحوالت ماه هاي اخیر نقشه 

سرکردگی ایاالت متحده و نیز لیست جدید چالش هایی طراحی شده است که جمهوري اسالمی باید پاسخ آنها را بدهد.

کا سعی اي رسمی آمریکودتاي نظامی در مصر که با مشارکت بالفصل ایاالت متحده به وقوع پیوست (ولو اینکه شخصیت ه		نیشخند ابو الهول مصري
می کنند عکس این واقعیت را به اثبات برسانند)، نشانه قانع کننده آن است که واشنگتن به اصالح اشتباهاتی پرداخته 

مرتکب شد. آري، واشنگتن از تظاهرات گسترده مردم کشورهاي عربی استقبال می کرد » بهار عربی«است که در جریان 
و محاسبات سیاستمداران آمریکایی تفاوت اصولی داشت. روي کار آمدن نخبگان محلی ولی نتیجه این روند با امیدها

» یبر آشفتگ« غربگرایی که در طول همکاري هاي بلندمدت کشورهاي منطقه با ایاالت متحده شکل گرفتند، هدف غایی 
ه د نظر نبود. پایبندي عقیدتی بنامیده می شوند، م» اسالم گرایان«منطقه اي بود. به قدرت رسیدن نیروهایی که در غرب 

حمایت از تحوالت دمکراتیک به سیاست خارجی آمریکا نارو زده است زیرا بر اثر انتخابات مستقیم عمومی که در مطابقت 
کامل با استانداردهاي غربی برگزار شد، کسانی در منطقه به قدرت رسیدند که جهان بینی آنها غرب را دشمن محسوب 

در حالت وابستگی اقتصادي به غرب باقی ماندند، به قطر و عربستان سعودي دو کشور نزدیک از نظر می کند. آنها که 
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عقیدتی ارادت سیاسی ابراز کردند و بدین وسیله موجبات رشد تصور ناپذیر ادعاهاي منطقه اي این دو کشور را فراهم 
نمودند.

ت متحده تعبیه شده اند ولی همین امر که دولت هاي البته، دوحه و ریاض به بهترین وجه در خط سیاست خارجی ایاال
جدید به آنها مراجعه کردند، باعث رشد خارق العاده خودپنداري پادشاهان عرب شد که در نتیجه این تحوالت دستخوش 

اخوان «و » خلیجی«آرزوي لجام گسیخته ایفاي نقش خود بدون هماهنگی آن با معادالت واشنگتن شدند. پادشاهان 
مصر یقین داشتند که براي ایاالت متحده بیش از حد مهم هستند و اینکه آمریکا بدون پیش شرط ها و بدون » مینالمسل

طرح درخواست ها در زمینه سیاست داخلی و خارجی، امنیت و ثبات داخلی آن ها را تأمین خواهد کرد.
مشخصی دارد که به قرار ذیل است: اوالً، تأمین نمی فهمیدند که واشنگتن در قاهره منافع فوق العاده » اخوان المسلمین«

امنیت کانال سوئز، ثانیاً، همکاري نظامی فنی و بازار تسلیحات، ثالثاً، رعایت توافقات کمپ دوید و تأمین امنیت اسراییل. 
د و یمرسی در تالش خود براي اجراي گفتگوي برابر حقوق (به گمان خودش) با واشنگتن، یک واقعیت ساده را نمی فهم

آن این است که همه منافع ایاالت متحده در منطقه کانال سوئز قبل از همه توسط ارتش مصر تأمین می شود. این همان 
ارتش است که به دست آمریکایی ها پرورش یافته و توسط آنها مسلح شده و پیش آنها آموزش دیده است. ارتشی است که 

عالی آن به غرب گرایش دارند. به عالوه، ارتش امروز مصر همچنین شرکت اکثریت قریب به اتفاق فرماندهان رده متوسط و
بزرگ مالی است که بهروزي آن به یارانه هاي سخاوتمندانه واشنگتن وابسته است. در حقیقت امر، ارتش مصر مجري آماده 

تر است. به مراتب مرجح» ناخوان المسلمی«شده منافع آمریکاست که گفتگو با آن از روابط با ریاست غیر قابل پیشبینی 
واشنگتن که از چنین شریکی برخوردار است، چه نیازي دارد که با مرسی به توافق برسد؟ سرنگونی او کار آسان تري بود. 

به مرسی پول بدهند، واشنگتن دلیلی نداشت» مالحظات عقیدتی«در حالی که آل سعود یا قطر می توانستند با عنایت به 
کند که شریعت را منبع قانونگذاري دانسته و نمی توانند جهادیونی را که در شبه جزیره سینا پخش نیروهایی را تأمین

خود را دنبال نمایند.» خط ویژه خارجی«شده اند کنترل کنند ولی سعی می کنند 
ینا زیره سقسمت شمالی شبه ج» تصفیه«از قدرت و تدارك » اخوان المسلمین«نتیجه این مراتب، وقوع کودتا، برکناري 

است که با هدف از بین بردن افراطیون و شبه نظامیان زیر نظر تفنگداران دریایی آمریکا و سرویس هاي ویژه اسراییل انجام 
بهانه عالی خواهد داد که در گرماگرم تحوالت اعضاي سازش » عملیات ضد تروریستی«خواهد شد. این تصفیه همانند هر 

بین ببرند و صفوف حماس را از افرادي پاکسازي نمایند که بیش از حد به اخوان و حامیان را از » اخوان المسلمین«ناپذیر 
قطري آنها گرایش دارند زیرا همین افراد می توانند با طرح جدید حل و فصل مناقشه فلسطین مخالفت ورزند که ایاالت 

متحده به پیشبرد آن از طریق اتحادیه اروپا دست زده است.
انتقال قدرت در قاهره (که در پی رایزنی هاي طوالنی با واشنگتن، لندن و ریاض صورت گرفت) بدان معناست عالوه بر آن، 

که ادعاهاي قطر براي رهبري ژئوپلتیکی به شدت کاهش یافته است. به عبارت دقیق تر، به قطر جایگاه آن را صریحاً اعالم 
ن استفاده کند، می تواند به تأمین مالی تندروان سنی دست بزند ولی کردند: قطر باید از توان گازي خود علیه روسیه و ایرا

شرکت نماید.» بازي بزرگ«تنها با اجازه شرکاي بزرگتر و تنها در چارچوب برنامه هاي آنها می تواند در 
شدتبهسعودي–بر اثر تحوالت دو ماه اخیر امکانات جمهوري اسالمی ایران در زمینه به بازي گرفتن مناسبات قطري 

دستبهرامصري–ایرانیمناسباتسازيعاديدورنمايطوالنیمدتبرايتوانمیهمچنین. استیافتهکاهش
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و رزمندگان » اخوان المسلمین«شد. در جریان یورش به نخواهدمنحرف»دویدکمپخط«ازقاهرهزیراسپردفراموشی
دروانی ظاهر خواهند شد که تمام انرژي خود را در رویارویی سنی حماس که به اخوان گرایش دارند، ناگزیر دسته هاي تن

.ریختخواهندشود،میتحریکخارجازکهشیعی–

منطقه شام در لبه پرتگاه
ضمن تفسیر و تعبیر مناقشه سوریه این اندیشه کاذب به گردش انداخته می شود که ما در خاك این کشور شاهد مناقشه 

هستیم. منطق به گردش انداختن این اندیشه، ساده به نظر می آید. از » هاي مسلح شیعیاندسته «و » جهادیون سنی«
تجاوز مسلحانه به دولت مشروع «یک سو، با استفاده از این ادعاها می توان دو مفهوم را به رسم حقه بازان با هم عوض کرد: 

ی شود که این مسلمانان وحشی دوباره به جان جمهوري عربی سوریه به عنوان مناقشه داخلی مذهبی تلقی شده و گفته م
»فاجعه انسانی«هم افتاده اند در حالی که غرب به این مناقشه ربطی ندارد و فقط به ظاهر باید مداخله نماید تا از بروز 

نکه یاز سوي دیگر، از این تعبیر حوادث بر می آید که هر دو طرف مقصر بروز مناقشه هستند و ا». جلوگیري به عمل آورد
جهادیون و حزب اهللا سر و ته یک کرباسند و باید به عنوان تروریست هایی تلقی شوند که شایان انتقام هستند.

و »سازمان تروریستی بین المللی«کاسه زیر نیم کاسه این ادعا بدان معناست که در این صورت ایران به عنوان شریک 
جا معلوم می گردد که غرب بدون تردید از تهران امتناع از حمایت از معرفی می شود. از این» حامی تروریسم بین المللی«

سوریه و از حزب اهللا را خواسته و این درخواست را به لیست ادعاها در رابطه با برنامه هسته اي ایران اضافه خواهد کرد. 
و گنجاندن این مسأله در خطر دامن زدن کارزار جدید بین المللی درباره حمایت کاذب ایران از تروریسم بین المللی

فهرست شرط هاي رفع تحریم ها فراهم می شود که این امر براي تیم روحانی چالش جدیدي ایجاد می نماید. از اطالعات 
به دست آمده معلوم می شود که در آینده نزدیک طرح تاکتیکی رفتار ائتالف ضد ایرانی به همین صورت خواهد بود.

متهم کرد. مگر مسکو از » حمایت از تروریسم«هر کشوري و از جمله روسیه را می توان به ولی پارادوکس بدان است که 
حزب اهللا پشتیبانی نمی کند؟ همینطور اتهامی فراهم می شود که به بهانه آن می توان » تروریستی«اسد همراه با سازمان 

سایل دیگر را گرفت.از مسکو انتقام سنودن و عدم سازش در زمینه سپر ضد موشکی و بسیاري از م
پر واضح است که تصمیم روزهاي اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر گنجاندن جناح نظامی جنبش شیعی حزب اهللا لبنان در 
فهرست سازمان هاي تروریستی به بهترین وجه پاسخگوي منافع ائتالف ضد ایرانی تحت ریاست ایاالت متحده است. 

از آن اظهار داشت که این تصمیم به سازمانهاي انتظامی اروپایی اجازه می دهد تصادفی نیست که جان کري بالفاصله بعد 
نقش فزاینده این سازمان در «جلوي جمع آوري اعانات مالی و تحویل کاالها براي حزب اهللا را بگیرد. لذا ادعاها درباره 

ر واقع دعوتی به دور جدید تحریم د» عملیات جنگی در سوریه و در طرح هاي جنایی بین المللی و توطئه هاي تروریستی
ها علیه ایران است که ارتباط آن با حزب اهللا بر کسی پوشیده نیست.

1980مطابقت دارد. کافی است یادآوري شود که در سال » اسالم گرایان«این سیاست به طور عجیبی با منافع جهادیون و 
یشنهاد کرده بودند که در عوض کمک به سرنگونی حافظ به آیت اهللا العظمی خمینی پ» اخوان المسلمین«هم نمایندگان 

اسد پدر رئیس جمهور فعلی سوریه، او را امام همه سنی ها و شیعیان اعالم کنند. آنها در آن زمان جواب رد صریح و قطعی 
ی تن آزمایشدریافت نمودند. ولی به نظر می آید که بعضی نیروهاي خارجی امروزه تصمیم گرفته اند دوباره به همان تالش 
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دهند زیرا به گمان آنها معضالت جاري اقتصادي می تواند مسئولین جمهوري اسالمی را به سازش بیشتري وادار کند. البته 
، »جهوی«مقامات ایرانی در زمینه سوریه اعتقاد ندارند. به همین علت در شرایط جاري عالوه بر » انعطاف«خود این نیروها به 

و آن تهدید جدید در حق جمهوري اسالمی به صورت تحریک تصنعی رویارویی بین شیعیان هم مطرح شده است » چوب«
داري چون عراق و لبنان است.و قبل از همه در نقاط مسأله» ایران بزرگ«و سنی ها در سراسر امتداد مرزهاي 

هار داشت که در سوریه چند روز پیش اظ») امان(«رئیس سازمان اطالعات نظامی اسراییل » اویو کوخوي«وقتی ژنرال 
در سوریه هزارها مجاهد «شکل می گیرد که در اوضاع سراسر منطقه نفوذ خواهد کرد و نیز گفت که » مرکز جهاد جهانی«

تندرو از منطقه و سراسر جهان جمع شده و در این کشور جاي پا باز می کنند که هدف آنها نه سرنگونی بشار اسد بلکه 
، این حرف ها تمام حقیقت را منعکس نمی کند. واقعیت خشن منطقه این »اسالمی استپیشبرد اندیشه دولت مذهبی

است که فرآیندهاي مشابه حدود یک سال است که در عراق و لبنان یعنی در کشورهایی که براي امنیت جمهوري اسالمی 
ایران اهمیت راهبردي دارند، جریان دارند.

ع کرده اند. این جنگ واقعی و بدون قید و شرط است زیرا کشته شدن حدود جهادیون در عراق جنگ علیه شیعیان را شرو
سلسله اعمال تروریستی «سه هزار غیر نظامی طی شش ماه اول سال جاري چیزي جز جنگ نیست و نمی تواند به عنوان 

فدار گزینشی و هدمعرفی شود. بدون تدارکات مفصل، تجهیزات مربوطه و سطح باالي هماهنگی نمی توان به طور » بی نظم
تأسیسات مختلف و به خصوص غیرنظامیان را چند بار در روز در طول حدود دو سال اخیر منفجر کرد. اهداف این جنگ 
هم روشن است. هدف حد اقل، سرنگونی دولت اکثریت شیعه تحت ریاست نوري المالکی و هدف حد اکثر تشکیل دولت 

نظر می آید که در صورت موفقیت این اندیشه، دولتی که ایجاد شود به سنی با نظام اسالمی است. فرض بچگانه اي به
در منطقه تبدیل شود. احتمال بیشتري می رود که ما شاهد همان مرکز جهاد جهانی شویم که مناطق » فرشته تواضع«

اخلی آستانه جنگ دسوریه و لبنان را نیز دربر گیرد. این هم واقعیت خشن است که کشور ستم دیده لبنان همانند عراق در
و مناقشه مسلحانه خونین بین شیعیان و سنی ها (و نیز مسیحیان) قرار دارد. اوضاع از آنجا شدت می یابد که لبنان که 

هزار آواره سوري به سر می برند (این ارقام تقریبی است که به عقیده منابع معتبر بین المللی حد اقل دو 550آنجا حدود 
ت است)، در آستانه فاجعه انسانی قرار گرفته است.برابر کمتر از واقعی

آوارگان سوري و گروه هاي مسلح مخالفان همراه با آنها در امتداد مرز لبنان و سوریه در دره بقاع مستقر می شوند که سنی 
ه اهاي لبنانی اکثریت جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند. جاي تعجب نیست که این قسمت مرز تا کنون به پایگ

عملیاتی مخالفان سوري و جهادیون تبدیل شده است. فعالیت دسته هاي مسلح متوجه نه تنها سوریه بلکه خود لبنان یعنی 
حزب اهللا به عنوان دشمن مشترك مخالفان سوري، اسراییل و جهادیون است. بی ثباتی لبنان جوابگوي منافع جهادیون 

ن تکیه گاه حزب اهللا تلقی می کنند. در محاسبات ژئوپلتیکی آنها بر افروختن است زیرا آنها این کشور زجر کشیده را به عنوا
آتش جنگ در منطقه شام به عنوان نه خونریزي و مصیبت هاي مردم بلکه امکان اخراج حزب اهللا از مناقشه سوري از 

ست خواهند بابت شکطریق ضربه از پشت به این جنبش تلقی می شود. این معاوضه اي است که نیروهاي پست فطرت می 
هاي جهادیون در سوریه به دست آورند.

دوباره یک تصادف پر معناي رویدادها به چشم می خورد. تحلیلگران ایاالت متحده این چارچوب هاي جدید رویارویی 
اطرمنطقه اي را که تازه ظاهر شده است، با جد و جهد با ایران مرتبط می کنند. در اصل گزارش مرکز تحلیلی که به خ

ایاالت متحده باید «روابط نزدیک با وزارت امور خارجه آمریکا و اعتبار باالي خود در کنگره شناخته شده است، آمده است: 
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از مقامات ایران بخواهد از حمایت از تروریست ها، قیام کنندگان و رژیم هاي استبدادي دست بکشند. آمریکا باید این خط 
در این سند از قبل تمام تقصیر ». در مبارزه با ادعاهاي هسته اي ایران دنبال می کندرا با همین قاطعیت دنبال کند که

اگر رئیس جمهور بعدي ایران در خط فعلی این کشور «ادامه توسعه زورگویی به گردن جمهوري اسالمی انداخته می شود: 
که در خاور میانه به تقصیر ایران هم در سوریه بازنگري نکند، ایاالت متحده باید براي مواجه شدن با این احتمال آماده شود 

به قول معروف، نیازي به تفسیر این حرف ها نیست. چالش ها براي ». و هم در جاهاي دیگر خون بیشتري ریخته شود
ریاست سیاسی جدید جمهوري اسالمی فرمول بندي شده و مطرح گردیده است.

*****
خاورمیانه یک بار دیگر مسأله امکانات روسیه در منطقه را در برابر دیدگان شکل گیري نقشه جدید چالش ها و تهدید ها در

در » ضد بازي بزرگ«با شتاب ناروا به شکست خود در 1990ما قرار می دهد. سیاست خارجی روسیه که در سالهاي 
طی بیست سال اخیر فقط به نظارت بر اوضاع یا در موارد بسیار کمیاب و با تأخیر شدید، به 		خاورمیانه اعتراف کرده بود،

کرد. ولی بحران سوریه نشان داد که کشورمان قادر است با توسل به اقدامات نامتقارن بر فرآیند بیانات نامفهوم بسنده می
امتقارن نه تنها توان مالی و نظامی فنی بلکه اراده هاي منطقه اي اثر جدي بگذارد. البته حتی براي برداشتن گام هاي ن

محکم سیاسی الزم است. براي اینکه روسیه بتواند گام هاي متقارن موفقیت آمیزي بر دارد و در منطقه خروشان خاور میانه 
ن تا کنون ایبازي کند، باید، اوًال منافع خود در منطقه را صریحًا طراحی و فرمول بندي کند که » بزرگ ساالن«در سطح 

کار انجام نشده است، ثانیاً، توان سیاست خارجی خود را که اکنون کفایت نمی کند، افزایش دهد، ثالثاً، از خیال هاي واهی 
درباره اینکه در حال حاضر چه کسی متحد و چه کسی حریف ماست، رها شود. روسیه حتی با وجود محدودیت هاي مالی 

ستدصلحبرقراريوگريمیانجیبهتمامموفقیتبامنطقهایندرکهاستبرخوردارفرصتیهرازخودفنی–و نظامی 
رملین در جهت اتخاذ کسیاسیارادهابرازوخارجهاموروزارتکارمندانتوسطاوضاعمعقوالنهتحلیلنوبتحاالو. بزند

این تصمیم فرا رسیده است.
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