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چکیده مطالب

دیدهستمسرزمیندروکردهفروکشتدریجبهغزهنواربهاسراییلتجاوز
نهوجنگنه«راآنتوانمیکهاستشدهبرقرارناپایداريوضعیتفلسطین

وعامطوربهمیانهخاورمنطقهتمامبرايآگوستماهحال،هردر. نامید»صلح
حوادث. استنشدهتريامنماهخاصطوربهایراناسالمیجمهوريبراي

وسوریههاياستانازشماريدرآنهاخالفتتشکیلوجهادیونتجاوزعراق،
.آوردندوجودبهجدیديخطرایرانبرايهمگیعراق،

بهمبرموحاداندازههمینبهمسایلسلسلهوخطراینکهاستطبیعی
ایران«ماهنامهپنجموسیجدیدشمارهکهشدندتبدیلمقاالتیموضوعات

.دادندتشکیلرا»معاصر

ژئوپلتیکیموزائیکتصویرتااستکردهکفایتامسالتابستانماهدوفقط«
معامالتباهمدیروزيحریفان. بگیردخودبهمتفاوتیاصوالًشکلمیانهخاور
ظهورباعثکهرسندمیپنهانیتوافقاتبهوکنندمیمنعقدايپردهپشت

مسکوبرايمیانهخاورسیاسیگرماي. گردندمیعاديغیرسیاسیهايائتالف
مسکو،«عنوانتحتايمقالهدرمطلباین. »آوردمیوجودبهراکشوردوهربرايمشتركوجدیدهايچالشتهرانو

درمتحدانشوواشنگتنژئوپلیتیکجدیدبازيها،چالشچگونگیآندرکهاستآمده»میانهخاور»داغهواي«وتهران
.استشدهتشریحروسیهوایرانمتقابلاقداماتوبزرگمیانهخاور

رگیريدآستانهدربغدادشوند،میافراشتهبرشهرهاوهاآباديفزایندهتعدادفرازبرگرایاناسالمسیاههايپرچمکههنگامی
دولت،کیعنوانبهعراقفروپاشیبود،افتادهاتفاقایناگر. استگرفتهقرارسیاسیمختلفهايگروهکبینخیابانیهاي
تهرانیول. شدمیتبدیلناپذیراجتنابخونینپدیدهیکبه»جدیدخالفت«سرزمینگسترشوطوالنیداخلیجنگوقوع

لسلهستاآمددرآبازعراقداشتننگهزندهمؤثرتروسیلهاسالمیجمهورياقداماینکهکردفعالیمداخلهسیاسیمبارزهدر
بهمهپنتاگون. کردصادرراآندستوراوباماباراكکهآمریکاهوایینیرويتوسطگرایاناسالممواضعاينقطههايبمباران

مندشبهاینکهوجودباگرایاناسالمتجمعاماکنبهگذشتههفتههواییضرباتکهداداطالعوکرداعترافواقعیتاین
ویسنجیدگ: بغداددرتهران»بازيدور«مقالهدرامرجزئیات. بگیردراآنتهاجمجلوينتوانستکرد،واردضایعاتوتلفات
.شودمیحضورتانتقدیم»مسئولیتحس
مدتطیاسالمیجمهوريمسئولینکهکردفراموشنبایدگیرد،میشکلسوریهوعراقدرامروزهکهاوضاعیدركبراي
تجاوزبهوشدهتحریکآنهاايمیانهخاور»اقمار«وغربیهايقدرتتوسطکهسوریهدرشورشآغاززمانازسال،سه

خطريازجهانیانبهدوجانبههايرایزنیحیندروالمللیبینهايتریبونپشتازسطوحهمهدریافت،تکاملجهادیون
سهطیایران. آوردمیباربهعراقوشامسوریه،میانه،خاوردرمتحدانشومتحدهایاالتمزورانهبازيکهدادندمیهشدار

ازوتروریستیهايگروهکمالیتأمینمجازيکردنمسدوددربارهايقطعنامهاستکردهسعیروسیهباهمراهاخیرسال
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مللسازمانتصویبازاست،افتادههاآندستبهکهرانیجریهولیبینیزوسوریهنفتیمیادینازنفتخریدمنعجمله
آنوپرداختسیاسیگستردهطرحیکاجرايبهاساسهمینبرایرانوندادگوشتهرانهشدارهايبهغربولی. بگذارند
یهعلپادزهرعنوانبهتهرانبراي»بغدادجبهه«عنوانتحتمطلبدر. استتروریستیضداجتماعیوسیعجبههتشکیل
بوددهشتشکیلافغانستانوعراقبهتجاوزبرايآمریکاتوسطآننظیرکهسنتیائتالفنهاینواقع،در: «استآمده»داعش

یاعلويشیعه،سنی،ازنظرصرفوکردهشرکتآندرمختلفهايملتواقوامازافراديکهاستاجتماعیجبههبلکه
.»خاستخواهندبرکرده،تجاوزآنهاسرزمینبه»تروریستیطاعون«علیهبودن،ایزدي
دیپلماسیفاحششکستمعنیبهتروریستیضدائتالفتشکیلزمینهدرایرانموفقیتکهفهمدمیخوبیبهمتحدهایاالت

جمهوريعلیهنشدهاعالمجنگآن،واقعیمعنايکهاستزیباییحرفتنهاتهرانازبازدارندگی. «بودخواهدآمریکایی
دربزرگچماق«هايعنوانبامطلبدوهمزمان. شودمیاجرامحرمانهعملیاتوهاتحریموسیلهبهکهاستایراناسالمی

جنگ،اینجزئیات،»کشیدطولسالهادهکهايویژهعملیات: ایرانعلیهسیاسازمان«و»غربیاولیههايانساندست
ملیاتعاگر: «کنندمیتأکیدنویسندگان. کنندمیتشریحراتخریبیوتروریستیاقتصادي،ازاعمآنهايروشواشکال

افغانستان،وپاکستانازاعمآنهاازیکهردرشوند،بررسیدقتبامیانهخاوردرهمهازقبلوجهانسراسردرسیاسازمان
مجموعههمانو) »روایران«تحریریههیأت–1953سالدرمصدقدولتسرنگونی(ایرانیضد»آژاکس«مهرسوریه،وعراق

.»شودمیکشفکثیفعملیاتیهايقالبوروشها
ستههواحدفرازبرآگوستماهاواخرکهاسراییلیپهپاد. استایستادهواشنگتندوشادوشنشدهاعالمجنگایندراویوتل
دارانسیاستمجویانهصلحاظهاراتخالفبرایراناسالمیجمهوريکهاستآنبارزنمونهشد،سرنگوننطنزشهردرایرانیاي

استداللشد،سرنگونکه»هرمس«پهپادحال،عیندر. «استماندهباقیتخریبیوجاسوسیعملیاتهدفهمچنانغربی،
مییلاسرایفناوريونظامیتفوقوایرانفنیماندگیعقبدربارهافسانهدواقلحدبودناساسبینفعبهايکنندهقانع
.دارداختصاصرویداداینتحلیلبه»اسراییلی»هرمس«باررسواییپایان«مطلب. »باشد

پولوانرژي. شودنمیختمجاسوسیوهاتحریمبهتنهاایرانیضدالمللیبینائتالفومتحدهایاالتهايتالشطبیعتاً 
يجمهورریاستدورهدراکنونکهیابدمیاختصاصایراندر»پنجمستون«فعالیتنگهداريوتشکیلبهتوجهیقابل

مقاماتآوردندستبهوخوداجتماعیپایگاهگسترشبرايهمیشه»پنجمستون«این. استفعالبسیارروحانیحسن
»ایراندر»پنجمستون«دربارهدیگربار«مقالهدرامرجزئیات. کندمیتالشدیگرنهادهايوهاوزارتخانهدرفرماندهی

پردهبیبایدکنیم،میصحبتکشورماندوبینهاقراردادترینمهمامضايزمینهدرتأخیردربارهکهحاال. «شدآورده
.»افتدمیایرانیهايوزارتخانهبعضیگرايغربکارمندانگردنبهکاراینازايدرمسئولیتازبخشیکهبگوییم

ترینهممگذاشتنعقیمبرايکهشوندمیپیدازیادياندرکاراندستهمایرانی»پنجمستون«کمکبدونروسیه،درالبته
حقدرراهبرديکارشکنی«عنوانتحتايمقالهدر. آورندمیعملبهراخودهايتالشنهایتکشورماندوبرايهاطرح
درپوتینوالدیمیرکهشودمییادآوري. استشدهپیشنهادروساندرکاراندستفعالیتارزیابیبرايفرمولهمین»ایران

اینکهاستمنطقهدرمااولویتحائزشریکایران: «داشتاظهارگذشتهسالدسامبرماهدرخودساالنهخبريکنفرانس
اینتوانمی. »شودتأمینایراندولتبرايبایدايهستهجملهازوباالهايفناوريتوسعهامکان. ماستاصولیانتخاب
وهدوجانبروابطتوسعهراهبردبایستیکهکردتعبیرروسیهدولتبرايدستورعنوانبهراروسیهجمهوررئیسبیانات
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کارشکنی«اصطالحکهشدحادثغریبیوعجیبهايپدیدهآنازبعدولی. کندطراحیراایرانباشراکتمحورهاي
.استاطالققابلبداناست،شدهپیشنهادمقالهایندرکه»راهبردي

فرجیرضااستعفاي. شودمیروبروسیاستمداراناکثرسويازشدیدمقابلهباایراندر»پنجمستون«فعالیتکهاستگفتنی
مجلسنماینده145. استمقاومتاینهاينشانهازیکیداد،رخماههماندرکهفناوريوتحقیقاتعلوم،وزیرمقامازدانا

حسندولتهیأتبرايخطرزنگ«عنوانتحتتحریریههیأتتفسیردرامرجزئیات. دادندرأيوياستیضاحبهایران
وانعنهیچبهدانافرجیاستعفايکهفهمیدبایدتهران،درسیاسیهايمناظرهشدتوجودبا. گذردمینظرتاناز»روحانی

يجستجودردناكگاهیوپیچیدهروندایراندرحاضرحالدر. نیستکشورریاستدر»تفرقه«یا»بحران«نوعیکنشانه
هانسلشدنعوضروند. استجریاندراقتصاديواجتماعیاموروخارجیسیاستدرپیچیدههايچالشبههاپاسخ
ردحتیمباحثاتگونهاین. دارددنبالبهرااسالمیجمهوريبعديتوسعهگیريجهتدربارهداغمناظراتوهابحثناگزیر

مراسموگذشتهچهارشنبهروزحوادث. استعاديامرسالمجامعهیکبرايشوند،منجرسیاسیمناقشاتبهکهصورتی
المسایرانیجامعهکهکندمیثابتاست،کمیابونادربسیاراسالمجهانبرايکهمجلسدرسیاسیمباحثاتدمکراتیک

می)شدپخشزندهصورتبهکه(جامعهقسمتترینفعالبهمربوطحادمسایلازیکیعلنیفصلوحلترتیبات. است
کهکندمیتثابدانافرجیاستیضاح. نمایدتقلیدآنازآمریکاییواروپاییکذاییدمکراسیکهشودتبدیلالگوییبهتواند
نگفرهخودسیاسیفعالیتبراينظامایناینکهواستبرخورداراستقامتکافیذخیرهازاسالمیجمهوريسیاسینظام

تردمکراتیکوترعلنیچههرطوربهوکردهمطرحرامسایلهمهموقعهرتوانمیآندرکهاستکردهطراحیراسیاسی
.نمودحل

جهاندرآننفوذوبریکس«مقالهداردجا»معاصرایران«ماهنامهپنجموسیجدیدشمارهمطالبمختصربررسیخاتمهدر
اینویسندهن. شدتألیفالمللبینامورایرانیمتخصصوسیاسیکارشناسمؤمنیمیرقاسمتوسطکهشودذکر»قطبیچند
السدر. استدادهنشانآمیزيموفقیتبسیارالمللیبینسازمانعنوانبهراخودبریکس«کهکندمیخاطرنشانمقاله

کندمیثابتامرهمین. هستندجهانیتوسعهپیشرفتههايدولتبریکسعضوکشورهايکهکرداعالمجهانیبانک2012
ظیمعبالقوهتوان«کهاستمعتقدنویسنده. »شدندتوجهیقابلهايکامیابیکسببهموفقگروهاینعضوهايدولتکه

خود،عمواضتحکیموبریکسصفوفبهپیوستنباایراناسالمیجمهوري. بدهدعظیمیامکاناتایرانبهتواندمیبریکس
خود،منابعوجغرافیاییموقعیتاقتصادي،اوضاعبهعنایتباایران. شودتبدیلالمللیبینصحنهدرمهمیبازیگربهتواندمی
فاقآجهانیسطحدرایرانمثلکشورهايواسالمیجمهوريبرابردرگروهاینبهپیوستن. یابددستهدفاینبهتواندمی

المللیبینصحنهدرتهرانمؤثرترفعالیتبرايايشایستهپایگاهبهتوانندمیبریکسنظیرهايسازمان. گشایدمیروشنی
.»شوندتبدیل
بینستیتروریضدائتالفاندیشهشدنعملیوشانگهايهمکاريسازماندرآنفعالیتقالبتغییربریکس،درایرانشرکت
ئیسرگمالقات. دهندمیتشکیلراالمللیبینجدیدروزدستورهمگیشد،برخوردارپکنومسکوحمالتازکهالمللی

هايپدیدهازمملوروزدستوراینکهدهدمینشانمسکودرایرانوروسیهخارجهوزیرانظریفجوادمحمدوالوروف
.کردخواهیمتعریفتحوالتایناز»معاصرایران«بعديهايشمارهدرما. بودخواهدغرببرايناگواروناگهانی
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میانهخاور»گرمهواي«وتهرانمسکو،

موزائیکتصویرتااستکردهکفایتامسالتابستانماهدو
فانحری. بگیردخودبهمتفاوتیاصوالًشکلمیانهخاورژئوپلتیکی

توافقاتبهوکنندمیمنعقدايپردهپشتمعامالتباهمدیروزي
عاديغیرسیاسیهايائتالفظهورباعثکهرسندمیپنهانی

چالشتهرانومسکوبرايمیانهخاورسیاسیگرماي. گردندمی
.آوردمیوجودبهراکشوردوهربرايمشتركوجدیدهاي

میانهخاوردرتهرانومسکوبرايمشتركهايچالشوجود
نتخاباطرفداراناینکهولواستبودهایرانیضدوروسیضدسیاستهمیشهواشنگتنسیاست. نداردبردراغراقگونههیچ

صلحکنندهمفتونشعارهاي. کنندتلقینمابهراادعااینعکسکنندمیسعیخارجیسیاست) آمریکاییواقعدرو(غربی
ايهاستخوانرويبرايرسانهرقصنظیرآنتبلیغاتیآورچندشتزییناتتمامبااوکراینیبحرانوشدهگذاشتهکنار

اماتاتهشد،تحریکروسیهعلیههاتحریماعمالکردنمستدلبرايفاجعهاینکهمالزیاییبویینگباختهجانمسافران
وضعمتشدیدکارزاروشدامضاگورباچفوریگانتوسطکهبردمیانهايموشکقراردادرعایتازمسکوسرپیچیبهنوظهور
بینزاباعثهمگییابد،میگسترشآندامنهکنگرهخموپیچپردهلیزهايدرکهایرانبامذاکراتدرمتحدهایاالتگیري
رسانهقلمازکهدیگريفرآیندهايسريیکوامرهمین. شودمی»موقتهاينظراختالف«دربارهواهیهايخیالرفتن
.استنهادهراتهرانومسکوحقدرومیانهخاوردرواشنگتنخارجیسیاستجدیدمرحلهبناياند،افتادههاي

. تندنیسآنواقعیگردانندگانولیدارندتشریفاتیریاستخاورمیانهبازيجدیددورایندرويباوفايکريواوباماباراك
عربستانواسراییلباروابطتشدیدوفلسطینوعراقسوریه،زمینهدرفعلیدولتخارجیسیاستآشکارهايشکستسلسله

واشنگتنهايشاهینکهشدباعثايهستهمسألهزمینهدرایرانواوکراینزمینهدرروسیهناپذیريانعطافسعودي،
ودکوراسیوننقشخارجهوزیروجمهوررئیسبرايوبگیرندخوددستدررامیانهخاوردرمتحدهایاالتسیاستمدیریت

بتهال. شودمینوشته»زانوروي«اصطالحبهوشتابباآمریکاییجدیدراهبردامروزه. بگذارندباقیرا»سخنگوهايکله«
. ستاخوددستدرمنطقهبراقتصاديوسیاسی–نظامینظارتداشتننگهآنواستماندهباقیبالتغییرآنغاییاهداف

روزبه«بهوخورندنمیدردبهقدیمیوسایلزیرابکندنوسازيرااهدافاینبهدستیابیوسایلگرفتتصمیمواشنگتنولی
.دارنداحتیاج»آوري
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»خالفت«مالیخودکفاییوعراقهايویرانه

عیسآمریکاکهگوناگونیهايآزاديوغربیدمکراسیو»آمریکاییبزرگهايارزش«اگرحتیکهدادنشانوضوحبهعراق
ذينهزمیایندرشود،میریختهسرشانهاارزشاینکهکشورهاییباشد،کسینفعبهکند،صادرجهانسراسربهکندمی
یکظهوربهدیگر،تبعاتبرعالوهکرد،تجربه2006-2007سالهايدرعراقکهداخلیجنگوآمریکاییاشغال. نیستندنفع
وقومیهايگروهبینامانبینبردهدفبههاست،عرب»لعنتوبرکت«کهنفت. استشدهمنجرمیانهخاورنیجریهنوع

یاستسومالیفسادبیدادگريمردم،فقرکردنپنهانبرايپوششیفقطدمکراتیکظاهرکهحالیدرشدتبدیلمذهبی
.نبودبیشنوعترینپستازبازي

وازيبپارتیمیزي،زیرهايتوطئه. استشدهعراقیبحراناساسیعللازیکیوشدهورشکستکامالًالمالکینوريتیم
کشوریناتنهانهتهرانوواشنگتنبینزدنمانوروصندلیدوروينشستنبرمبنیمالکیوبغدادهايتالشنیزوارتشاء

الماسجهانسراسردرجهدوجدباغربکههاسنیوشیعیانبینمناقشهبهبلکهساختروبروتفرقهوتجزیهخطربارا
وریهسوعراقبهکه»جهادیونی«اقساموانواعوگرایاناسالممسلحهايگروه. استکردهاضافهبیشتريتنشزند،میدامن
داريبیواسالمیانقالبازبازدارندگیسیاست«اوجبهکنند،میایجادخطرمنطقهکشورهايسایربرايوکنندمیحمله
سازمانویژهعملیات. کردمیدنبال1980هايسالازمتحدهایاالتحمایتباسعوديعربستانکهاستشدهتبدیل»شیعی

سالماطلبیتوسعهوجهانیتروربهافغانستاندرشورويحضوروشیعهایرانعلیهسعوديعربستانوآمریکااطالعاتهاي
.استشدهمنجرسابقشورويفضايدرگرایان

کهآمدودوجبهتروریستیفراملیتیبزرگشرکتسعوديوآمریکاییپولباویافتهشکلتغییرسرعتبه»جهانیجهاد«
رقراربنفتیمیادینبرراخودنظارترابطهایندرورسدمیخودکفاییبهاکنونداد،نشانسوریهوعراقحوادثکههمانطور

نفتکشجاريسالدر. کردندمیراکارهمینکنند،میمبارزهبغدادازاستقاللراهدرکهکردهاییآنهاازقبل. نمایدمی
مارس،ماهدرباردووفوریهاوایلژانویه،اواخر–بارچهاراقلحدحیفاوآشکلونبنادردرعراقکردستاننفتحاملهاي

ازهاندهمینبههايجنبهسایرونظامیمربیاناعزاماسلحه،صدورهايهزینهوسیلهبدیناربیل. کردندتخلیهراخودبار
.کردپرداخترااسراییلباهمکاريحساسوباریک

. کنندمیاستفاده»سیاسیفعالیت«مالیتأمینبرايقاچاقینفتازگیريبهرهکرديارزندهتجربهاینازجهادیونحاالو
تصرفزابعد. شدندمیکاسبدالرمیلیونیکروزينفتقاچاقطریقازبودند،شدهمستقرسوریهمیادیندرابتداکهآنها

.شدبیشتربرابر3-4آنهادرآمدهايعراقنفتیمیادینبعضی

بهرسدچهدارند،کمتريمراتببهاحتیاجسعوديوغربیمالیحامیانبهاند،شدهبرخورداردرآمدهااینازکهجهادیونی
سندباالخرهمتحدمللسازمانامنیتشورايجوالي28روز. کشورهااینویژههايسرویسسويازسرپرستیونظارت
جبههو»شاموعراقاسالمیدولت«یعنیعراقوسوریهتروریستیهايسازمانازخامنفتخریدبودنمجازغیردرباره
برنظارتنرفتدستازازواشنگتننگرانینشانهاینکهکردصادربود،شدهتهیهروسیهتوسطپیشسالیککهراالنصره

کهاستخودمستقلدولتساختنهوایرانوروسیهبرايخطراتکردنفراهمجهادیون،هدف. است»خالفترزمندگان«
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بازيندگرفتتصمیمکهگردندمیخودژئوپلتیکیهايمهرهبرنظارتاحیايهايراهدنبالریاضوواشنگتنشرایطایندر
روسیه،درسلفیمخفینیروهايوجودبغداد،ودمشقبهنظامیانشبهحمالتیعنیهابازياینعواقبولی. بکنندمستقلی
.شودحلپکنوتهرانمسکو،توسطبایدایرانباهممرزکشورهايومرکزيآسیاي

گریمبدونسعوديعربستانواسراییلنفريدوآواز

خواهدرااجسنداینکهنیستمعنیبدانمذکورسندبامتحدمللسازمانامنیتشورايدرمتحدانشوآمریکاموافقتالبته
تأییدازغرب. بودندکردهصحبتسنداینضرورتدربارهسوریهبهجهاديتجاوزاولهايماههمانازایرانوروسیه. شد
وذنفشدیدتضعیفآن،دنبالبهودمشقسقوطاسد،بشارسرنگونیزمانآندر-اوالً–زیراکردمیامتناعقاطعانهآن

ههمیشآنهاکهدادمیراگزافیسودنویدغربیهايشرکتبهنفتقاچاقثانیاً،. بودکاردرمیانهخاوردرمسکووتهران
بابتدالر10-30معادلقاچاقینفتقیمت. کنندمیفراموشراخودآرمانهايواخالقیموازینسوداینپیشبینیضمن

ریدارانخغربواسراییلترکیه،معتبرتجارمیاندروگذشتهترکیهمرزازجهادیونهاينفتکشهايکاروان. استبشکهیک
.کردندمیپیداراخود

رسماً نواشنگت. کردمیپیداخریدارشد،میفروختهبغدادباهماهنگیبدونعراقکردستاندولتتوسطکهنفتیهمینطور
. ردکنمیاتخاذاقدامیهیچداشتند،دستنفتقاچاقدرکهامریکاییهايشرکتعلیهولیکردمیمحکومراتجارتاین

نفتاملحنفتکشکهکردشکایتتگزاسایالتدادگاهبهمللسازمانامنیتشوراي»نفتیسند«صدورروزباهمزمانبغداد
انعطافبامتحدهایاالتتوسطنفتیقاچاقزمینهدرهاممنوعیتکهاستآنآشکارنشانهاین. شدآنبندرواردکردي

وریهسنفتقاچاقکهمهیورايدرکهاستاینعلتش. ایرانعلیهکنندهفلجهايتحریمرژیمتاشدخواهدرعایتبیشتري
وSaudi Aramcoشرکتنمایندگانکردي،وترکیتجارجهادیون،بستههمبهگرهالباليازواست،گرفتهراعراقو

درراهمدیگرکهشوندمیدیدهاویوتلوریاضهاياندامپیشازبیشروتشیلد،ناتانیئلگذاريسرمایهومشاورهشرکت
.اندگرفتهآغوش

درکهرندبگذاکناررااضافیخجالتگرفتندتصمیممیانهخاوردرآمریکانشدنیغرقهواپیمابرناودواینکهآیدمینظربه
اسراییلبینمعامله. کردمیواداراخیرهايسالدرخودنزدیکالعادهفوقهايتماسکردنپنهانبهراآنهااخیرهايسال

. تاسشدهتبدیلشدهانجامعملبهشد،نخواهندفاشنزدیکآیندهدرقوياحتمالبهآنجزئیاتکهسعوديعربستانو
حاملادراتصتأمیندرهاسعوديشرکتازاعمشدهشناختهوقایعسلسلهاستکافی. نباشدجزئیاتبهاحتیاجیشایدالبته
ارسفخلیجهايپادشاهیآمادگیتا) کنندمیگرمیاستقبالکاراینازآمریکابرحاکممحافلکه(اسراییلبهانرژيهاي
.شوندگذاشتههمکنارحماس،نابوديجهتدراویوتلطوالنیجنگیعملیاتمالیتأمینبراي

عنییمشتركدشمنانازآنهاست،منافعنمایندهگسیختهلجامنتانیاهويبیبیکهاسراییلینخبگانوسعودآلخاندان
اهکوتوایراننفوذکردنمحدودشاملهمهازقبلکهدارندمشترکیمنافعآنها. برخوردارندتهرانودمشقاهللا،حزبحماس،

تل.آیدمیحساببهآنهادشمنهمسعودآلبلکهاسراییلتنهانهاکنونکهاستايرفتهدرکورهازجهادیوندستکردن
میحسابمصروفاداريمکملهايضمانتدربارهمذاکراتدرگريمیانجیوانرژيصادراتها،پادشاهیاموالروياویو
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زیراندکدریافتکمکاست،شدهمستقریمندرکه»عربستانالقاعده«بامبارزهدرکهاستامیدوارخودنوبهبهریاض. کند
کفایتخارجیوداخلیخطراتدفعبراينایفبنمحمدشاهزادهریاستبهسعوديکشوروزارتوپادشاهیمسلحنیروهاي

.گردیدروشنشد،شروعسعوديعربستاندرکهافراطبامبارزهجریاندرامراینکهکندنمی

عراقیحرانب. نیستالزمطرفینازیکهیچبراينقابوگریمازاستفادهمتقابل،احتیاجومتقابلعالقهگونهاینشرایطدر
د،شتبدیلغزهدرهافلسطینیسالخیبهکهحماسعلیهگرانهسرکوبعملیاتوخالفتموقتچندهرظهوروتشکیل،

یانه،مخاوردرایرانوروسیهمواضعبهحمله. باشدمیسعودي–اسراییلیمعاملهاولنتایجاستقامتآزمایشنوعیکهمگی
.بودخواهدفعالیتاینبعديمرحله

******

ابتبنیست،بزرگچندانکهراخودخارجیسیاستتوانتمامتقریباًاستمجبورواستدرماندهاوکراینیبحراندرروسیه
دارد،قرارهاتحریمفشارتحتکهحالیدراستمجبوروشدهواقعدشواراندازههمینبهشرایطدرتهران. کندخرجآن

دربارهوینمذاکراتدریعنیکشورماندواخیردیپلماتیکمهمهايپیشرفتولی. کنداقدامخارجیجبههچنددرهمزمان
هکدهدمیراگیرينتیجهایناجازهنفت،قاچاقمورددرروسینامهقطعموفقیتباپیشبرددروایرانايهستهپرونده
ایرانی–روسیشراکتتقویتموجببلکهنیاوردهباربهشکستتهرانومسکوبرايمیانهخاوراخیرهايماهسیاسیگرماي

.شدخواهدمنطقهدرآنهامشتركمنافعازدفاعزمینهدر
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غربیاولیههايانساندستدربزرگچماق

وپیشرفتمسیردربیشترهرچهبشریتکهاستآنبرفرض
میترمتمدنانهبزرگسیاستهايروشیابد،توسعهدمکراسی

قوانین! خواندندکورکنند،میراادعااینکهآنهاییولی. گردد
آنها. نیستکارگرغرببرحاکممحافلحقدربشريتکامل

چماقیعنیمغضوبهايرژیمبامبارزهدرخودسالحمهمترین
اآلن. اندکردهاقتباس–اولیهانسانهاي–خوداجدادازرابزرگ

بابروکسلوواشنگتنکهاست»هاتحریم«چماقاینزیباينام
ضمنپیشسالهزارهادهکهاولیههايانسانشعفوشور

.کشندمیدیگرانرخبهراآنکردند،میاستفادهآنازشکار

جهانیانبهرااينظریهشدموفقواشنگتنبود،شدهبرقرار1990سالهايدرکهمتحدهایاالتکرانبیسلطهشرایطدر
واقعیسالحبههاتحریم. »شدخواهددولتبرفشاراعمالموجبهاتحریمازمردمهايرنج«آنموجببهکهکندتحمیل
ادياقتصچماق. گرفتمیکاربههاملتوکشورهاعلیهراآنمناسبیفرصتهرسراضافیفکربدونغربکهشدتبدیل

منیتاشورايتأییدوکنندهقانعدالیلآنکاربردبراي. شودمیآنکاربردسهولتباعثامرهمینکهاستسادهوابتدایی
زا»هاتحریمچماق. «داردقرارمتحدهایاالتنظرزیرپیشمدتهاازهمسازمانایناینکهولونیستالزممتحدمللسازمان

کشورصاداقت»بازارنامرئیدست«بلکهافکنبمبیاتانکسرباز،نه: استصداوسربیتقریباًکهاستمناسبهمنظراین
یابانخکنارکودکانجسدهايیابمباراناثربرشدهویرانهايخانهشاهدجهانیانکهنیستنگرانیجايوکندمینابودرا

سلحهااینزیراکنندمیگرمیاستقبالاسلحهنوعهمینکاربردازغرب،عاديمردمیعنیالمللیبینعمومیافکار. شوند
هايفداکاريگونههیچجهانسراسردردمکراسیراهدرمبارزهدرعاديمردمازونیستمستقیمزوربهتوسلبرناظر

.کندنمیایجابراشخصی

کهعناستمبدانانسانیزبانبهکه(داندنمیدمکراتیککافیاندازهبهراآنغربکهرژیمیبهچماقوسیلهبهضربهنظریه
منطقیآشکارعیبیکدچار،)کنددفاعخودملیمنافعازوکردهدنبالراخودمستقلسیاستکندمیجرأترژیماین

نندتوامیچطورهاروسوایرانیانندارد،وجوددمکراسیآنجاواستتوتالیتررژیمیکروسیه،یاایرانرژیماگر: استشده
ورکشریاستکردنعوضوخودارادهابرازبرايعاديامکاناتکشورهاایندراگرولیکنند؟نفوذخودحاکممقاماترفتاردر
وزيدلسهمهاینآنهاباغربکهشودمیگرفتهکاربهمردمیعلیهکنندهفلجهايتحریمآنگاهدارد،وجوددمکراتیکراهاز

یحتاند،آوردهایمانچماقسحرآمیزقدرتبهکهآناناند؟بردهبوییمنطقازسیاسیاولیههايانسانمگرولی. کندمی
.نیستندخودسالحکاراییفکربه
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کاربردکوتاهتاریخچه: هاتحریمچماق

سالدراولهايتحریم. بردمیسربهمتحدهایاالتسويازاقتصاديمحاصرهشرایطدرکهاستسال50ازبیشکوبا
سالفوریه3روز. بودشدهاعمالجزیرهایندرآمریکاییهايشرکتوشهروندانداراییکردنملیبهواکنشدر1960
نادرببهورودازبردند،میکاالهاجزیرهاینبهکههاییکشتی. کرداعمالراکوباباتجارتکاملتحریممتحدهایاالت1962
. ردکخودداريدادند،میوامکوبابهکهالمللیبینمالیهايسازمانبهپولپرداختازواشنگتن. شدندمنعمتحدهایاالت
2013سالدرکهکوباخارجهوزیررودریگسبرونو. استقدغنمتحدهایاالتدرسابقمانندکوباساختکاالهايفروش
تحریمقرننیمطیکوبااقتصادبهواردهخساراتکهداشتاظهارگفت،سخنمتحدمللسازمانعمومیمجمعدربرابر

تحریمعلتبه1990-1999سالهايدرعراق! کردایستادگیکوباولی. استگذشتهدالرمیلیاردهزاریکحدازآمریکایی
بهامیدکشورایندرویافتتنزل125مقامبه55مقامازانسانیتوسعهشاخصجدولدرشد،اعمالآنعلیهکههایی

سالتابود،رسیدهدالرمیلیارد25به1990سالدرکهعراقملیناخالصتولید. یافتکاهشمردمسوادسطحوزندگی
می%50بهبیکارينرخویافتهکاهشبرابر3ازبیشمیزانبهنفتتولید. یافتتنزلدالرمیلیارد5زیررقمیتا1992
.آورددرزانوبهراعراقکهبودنظامیمستقیماشغالتنهاحالاینبا. رسید

شتربیبرابرهزارهاهاقیمتهاتحریماعمالازبعد. بودیوگسالويعلیههاتحریمنتیجهباال،العادهفوقتورموجديبحران
واجتماعیتأمینوبهداشتزندگی،سطحافت). شدندمیچاپدینارمیلیارد500معادلهاياسکناس1993سالدر(شد
وشورکتجزیهبرايهمدفعهاینولی. بودهاتحریماساسیبرآیندیوگسالوي،ازمتخصصکارنیرويازبخشیمهاجرتنیز

.شدالزمهابمبارانغرببهآنکردنوابسته

ورسمیشخص181علیهکهکردتصویبرادمشقضدهايتحریمبسته19سوریهدرمناقشهسالسهطیاروپااتحادیه
لیستدرسوريتجارودولتیمسئولینازبسیاريوي،خانوادهاعضايوجمهوررئیساسدبشار. شدمیاعمالسازمان54

لوعصفیانگفتهبه. شدتوقیفاروپاییهايبانکدرآنهاهايحسابوشدهممنوعاروپابهآنهاورود. شدندگنجاندهسیاه
اهمدراروپااتحادیهکهنفتیبخشدرگذاريسرمایهمنعوسورينفتوارداتتحریمسوریه،طبیعیمنابعونفتوزیر

کشورملیناخالصتولیدمناقشهازقبل. بدهددستازدالرمیلیارد4سوریهکهشدباعثکرد،اعمال2011سالسپتامبر
باعثسورينفتخریدتحریم. یافتکاهش%35میزانبه2014سالتاوبود) 2010سالارقام(دالرمیلیارد59,33برابر
.شودمیپیروزاآلنوکردهاستقامتدمشقولی. بدهددستازرادرآمدها%25دولتکهشد

شدهاعمال2005سالازبعدفقطایرانعلیههاتحریمکهاستشدهایجادبرداشتاینعمومیافکاروگروهیهايرسانهدر
میایرانیضدهايتحریماعمالزمانازسال35امسالکهاستاینواقعیتولی. داشتارتباطايهستهبرنامهبافقطو

رؤسايهمه. پرداختآناعمالبهشاهرژیمسقوطواسالمیانقالبوقوعازبعدبالفاصله1979سالدرسفیدکاخکهگذرد
یگیريپایرانیضدهايتحریمگسترشزمینهدراوباما،تابوشپسروپدرازوکلینتونتاکارترازاعممتحدهایاالتجمهوري

متحدهایاالتداراییوزارت2004سیالفوریهدرماه. کشیدمیمحضجنونبهکارگاهی. دادندنشانخودازانگیزيشگفت
تتبادالآزاديوبیانآزادينمونهبهتریناینکه(کرداعالمراایرانازشدهدریافتعلمیمطالبانتشاروویراستاريمنع

علیههامتحریتاریخچه. کردتهدیدکیفريتعقیبباکنند،تخلفممنوعیتاینازکهراآمریکاییدانشمندانو) استعلمی
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2007-2008هايسالدرولی. شودمیفروشپرجذابرمانیکموضوعآن،همراهبهدیپلماتیکدسایسوتهران

درتولیدعهتوسموجبخارجیهايتحریمبامقابلهاقتصاديمعقوالنهسیاستکهرسیدندنتیجهاینبهآمریکاییتحلیلگران
مواردبعضیدروشده) شدتبدیلداخلیاقتصادهايشاخهتوسعهبرايايانگیزهبههاتحریم(اسالمیجمهوريداخل
درکهیجهاناقتصادرکودبرابردرایرانیاقتصادمصونیتایجاددرهاتحریم. استنمودهتبدیلجدیدامکاناتبهراهاتحریم

نندهکفلجهايتحریمبهاوباماباراكدولتوکردندگیرينتیجهوضعایناز. کردایفابسزایینقششد،میشروعزمانآن
برآوردهايبهبنا. کردواردضربهاسالمیجمهوريبانکیبخشونفتصادراتحساسنقطهدوبهمنظوربدینوگذشت

.کردوارددالريمیلیارد80خساراتتهرانبهاقتصاديچماقضرباتاین2011-2013هايسالدراقتصاددانان،

. کرداعمالراایرانیضدهايتحریمبستهبیست2007سالازکهشدملحقایرانیضدهايتحریمرژیمبههماروپااتحادیه
ممنوعشدهمنعقدقراردادهاياجرايوایرانیبهاداراوراقخریدایران،اقتصادهايبخشهمهدراروپاییهايگذاريسرمایه

تالشنهایتبروکسلوواشنگتنهمزمان. شدشرکتوسازمان150ازبیشونفر87شاملاروپااتحادیهسیاهلیست. شد
خریدودالربهایراننفتصادراتپرداختوکردهمنزويالمللیبینبانکینظامازراایرانتاآوردندعملبهراخودهاي

اداروغرببرابردرکردنخمکمربهراایرانیانسابقهبیفشاراینمگر. سازندممکنغیررادالربهایرانوارداتیکاالهاي
بکنند؟گذشتیهرشدندحاضرايهستهمسألهدربارهمذاکراتدرآنهامگرکرد؟

داردسردوچماقیهر

ارند،داقتصاديچماقجهانژئوپلتیکیبازسازيازشدهخستهدستدرکهسیاسیاولیههايانساناذهانبهکلیديسئوال
باراعتجهاندرکهکردواردجديلطمهکشورياقتصادبههاتحریموسیلهبهتوانمیآیاکهاستاینآنوکندنمیخطور

بدانتوسلازهشداروهاتحریمخودشرایطایندراست؟برخوردارمردموسیعحمایتازآنرهبرانخطوداردپایداري
راباضطودلواپسیبدونوآرامیعنیطورهمینهاتحریمباباید. نیستروانیواطالعاتیجنگهايروشازیکیجزچیزي
دتشبهدهند،میگسترشراهانگرانیدامنهکه»پنجمستون«وگراغربنخبگانآنبابایدهمچنین. کردبرخوردخاصی
.داردبستگیاقتصادمشخصهايبخشبرغربنظارتمیزانبههاتحریمحساسیتزیراکردبرخورد

اساسیموجها«VIP»سایرومدیرههايهیأتاعضايباال،سطحمدیرانوگردانندگانانواع،»مالینخبگان«حاضرحالدر
رديراهبکارشکنیچینوایرانباروسیههمکاريزمینهدرهاسالطیکههستندآنها. کنندمیبلندرابلبشوونگرانی
هبکردندمیکمکغربیچماقبهآنها. نمودندوابسته»بزرگشرکاي«وغربیسهامدارانبهراکشورمالینظاموکردند
هايانانسبرابردرتسلیمروسیهجمهوررئیسازنیروهاهمینامروزو. نمودندمیتهیهراسوریهتسلیموبزندضربهتهران
.کردخواهدنایستادگیغرب،سالحاین،هاتحریمبرابردرروسیهکهزنندمیفریادوطلبندمیرابروکسلوواشنگتناولیه

. استچینومتحدهایاالتازبعدسوممقامصاحباروپااتحادیهخارجیسیاستدرروسیه. گویندمیدروغمعمولطبقآنها
رهايبازامیاندرروسیه. رسیددوممقامبهوگرفتهسبقتمتحدهایاالتازاروپااتحادیهازوارداتنظرازروسیه2012سالدر

ومتقابلوابستگیشرایطدر. استسوئیسوچینمتحده،ایاالتازبعدچهارممقامصاحباروپااتحادیهاساسیصادراتی
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مجموعهسابقهنرپیشهستپرونیتسکیمارتینالبتهداد؟تنجديهايتحریمبهتوانمیچطوراروپاییاقتصادمشکالت
یروسهايشرکتمشارکتتوانمیسختیبهکریمهحوادثازبعدکهداشتاظهارچکدفاعفعلیوزیروتلویزیونیهاي

می–یورونه–دالرمیلیارد10بربالغآنقراردادجمعیبهايکهکندتصورراچک»تملین«اتمینیروگاهگسترشدر
.باشد

آنجاکهایراندربوشهرنیروگاهدومواحدساختدربارهقراردادامضايبرايتدارکاتبهتوجهباروسیه»اتمروس«سازمان
»يراهبردکارشکنیاستادان«بایدآنازقبلالبته. کندتحملراچکطرفضربهاینتواندمیاست،کاردردیگريارقام

پیشروزچندمالقاتکهدهندمیادامهخودفعالیتبهشرایطهمهخالفبرآنها. کرددعوتبیشترانضباطبهراداخلی
اینمصداق) جاريسالسپتامبر11(سراناجالستداركجهتدرشانگهايهمکاريسازمانعضوکشورهايخارجهوزیران

نای. شدنخواهدبررسی»آنبودنتحریمتحت«خاطربهسازمانایندرایرانحقوقبرابرعضویتدرخواستدوباره. ادعاست
.کردمحدودسازمانایندرهمراروسیهاختیاراتبایدشدهتحریفمنطقاینموجببهزیرااستمضحکواقعاً ادعا

******

نگتنواشاولیهانسانهايشرایطکردهنشینیعقبکشد،میآنرخبهراخودهايتحریمچماقکهغرببرابردرنبایدمسکو
باراعتوقطبیچندجهانآیندهامروزکهگفتتوانمیاغراقبدون. نگردمیمابهجهانمابقیزیراکندقبولرابروکسلو
چماقگیريکاربهتاریخچه. داردبستگیسیاسیهاياوباشبرابردرروسیهقاطعیتومتانتبهالمللیبینصحنهدرما

تیکیژئوپلصحنهدرغربیاولیههايانسانچماقوقتیکهاستاینآنواسترساندهاثباتبهراسادهواقعیتیکهاتحریم
:گرددمیتبدیلعاديپوسیدهچوببهکند،میبرخوردکند،میدفاعخودمنافعازکهکشوريمحکمگیريموضعبا

مسکوکهامیدواریم. بودشدههمینطورایرانوسوریهکوبا،مورددر. استخوردهکرمراآنداخلولیاستترسناكظاهرش
.شودمبدلهاتحریمکاراییعدمجدیدنمونهبههم
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ایرانحقدرراهبرديکارشکنی

نامداربیژنوروسیهانرژيوزیرنواكالکساندراوتماه5روز
بینسالهپنجتفاهمیاداشتمسکودرایراننفتوزیرزنگنه

اینبرايجديدالیلولی. کردندامضاراایرانوروسیهدولتین
بین»تفاهمحسن«ابرازحدازکارکهداردوجودگیرينتیجه
گسترشتفاهمیادداشتاین. گذشتنخواهدتهرانومسکو

جملهازهازمینهسريیکدراقتصادي–بازرگانیهايهمکاري
دربرق،نیرويتولیدهايظرفیتبازسازيوساختزمینهدر«

آالت،ماشینوماشینصادراتزمینهدروگازونفتبخش
افزون. کندمیاعالمرا»کشاورزيمحصوالتومصرفیکاالهاي

تهراندرسپتامبرماه9-10تاریخبهتوانندمیمشخصهايموافقتنامه«کهگرددمیخاطرنشانرسمیاطالعیهدرآنبر
.»برسندامضابهایرانوروسیهبیناقتصادي–بازرگانیهايهمکاريدائمیمشتركکمیسیونجلسهچارچوبدر

اینقدرواقعیتزیراکندنمیایجادرازدنکفآرزويیادداشتمتنحالتاینولیاستهمواروصافچیزهمهکاغذروي
یهروسدولتمسئولیناداريفرمالواکنشنوعیکشاهدماکهشودمیایجادناظراناذهاندربرداشتاینونیستدرخشان

امبردسماهدرخودساالنهخبريکنفرانسدرپوتینوالدیمیرکهشودمییادآوري. هستیمجمهوررئیسمشخصدستوربه
يفناورتوسعهامکان. ماستاصولیانتخاباینکهاستمنطقهدرمااولویتحائزشریکایران: «داشتاظهارگذشتهسال
توردسعنوانبهراروسیهجمهوررئیسبیاناتاینتوانمی. »شودتأمینایراندولتبرايبایدايهستهجملهازوباالهاي
ازبعدولی. کندطراحیراایرانباشراکتمحورهايودوجانبهروابطتوسعهراهبردبایستیکهکردتعبیرروسیهدولتبراي

.استاطالققابلبدان»راهبرديکارشکنی«اصطالحکهشدحادثغریبیوعجیبهايپدیدهآن

استشدهگستردهروسیهبرابردرکهایرانیفرش

جملهازداد،انجامويبا»کمرسانت«روزنامهکهايمصاحبهطیایراندرروسیهسفیرجاگاریانلوانآقايجاريسالاوایل
»اقتصادي–سیاسیکورشویل«نوعیکبهتدریجبهایران. اندنکردهسفرایرانبههنوزهاتنبلتنهاواقعدر: «کردخاطرنشان

آنازوکردهاعمالیکجانبههايتحریمایرانعلیهکهکشورهاییازبزرگتجارحتیآید،نمیکهکسیچه. شودمیتبدیل
ازانانبازرگهاهواپیمادرکهگویندمیمنبهآیند،میهواپیمابااینجاکههمکارانی. گیرندمیایرادمسایلبعضیخاطربه

هککردمسکوتراواقعیتاینوکردهنظراظهار»مالحظهبا«خیلیروسیهسفیرولی. »فراوانندغربیاروپايکشورهاي
هايوعدهغربازکهایرانکهاستحالیدراینو. شودنمیمشاهدهباشد،فشردههاغربیاندازهبهکهروستجارسیالب
هايشاخهدرشراکتاولویتکهاستنمودهاعالموکردهتعییندقیقاً راخودگیريموضعاست،کردهدریافتفراوانی

.استمسکوبااقتصادراهبردي
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مدراياسنادبستهبلکهنکردهصحبتاندازچشمدربارهعمومیطوربهدسامبرماهخبريکنفرانسآندرپوتینوالدیمیر
سالسپتامبردرروحانیحسنوپوتینوالدیمیرجمهوررئیسدومالقاتدراوالً آنهاامضايدربارهتوافقکهداشتنظر

ردمومالقاتآنپیدرایرانیوروسمسئولینفشردهجانبهدوهايتماسچارچوبدرثانیاً،وشدحاصلبیشککدر2013
.استاساسیطرحسهدربرگیرندهتهرانومسکو»مشتركبسته«امروزه. گرفتقرارتأکید

اینکهشودمیبرآوردروزدرایرانینفتبشکههزار500ودالرمیلیارد20معادلکهاست»نفتیبزرگقرارداد«اول،طرح
.شدخواهدپرداختمهندسیخدماتوروسیصنعتیکاالهايوسیلهبهنفت

ساختایران،بهروسیبرقنیرويمگاوات500صدوربرناظرکهاستدالرمیلیارد8-10معادل»انرژيپل«دوم،طرح
.استایرانبرقتوزیعهايشبکهکاملتقریباًنوسازيونیروگاهیجدیدهايظرفیت

آهنراهخطوطنوسازيشاملطرحاین. شودمیزدهتخمینیورومیلیارد1آنبهايکهاستآهنراهزمینهدرسومطرح
ودادهکاهشراآهنراهازاستفادههايهزینهطریقاینازایرانکهاستخطوطاینازبخشیکردنبرقیجملهازوایران

توسطروسیریلخریددربارهمذاکراتجاريسالفوریهماهدرطرحاینچارچوبدر. بردخواهدباالراهاقطارترددسرعت
.شدبرگزارایرانیان

اینزیراگذاشتیمباقیفهرستاینازخارجرافنینظامیهمکاريوايهستهانرژيزمینهدرمشتركهايطرحعمداًما
تعلق»محضاقتصاد«بهالذکرفوقهايطرحولی. دارندزیاديحساسیتجهانیسیاسیجارياوضاعبهنسبتهاطرح
خوداقتصادکلیديهايشاخهبهورودبهروسیهازوگستردهمسکوبرابردرایرانیطرفکهاستفرشهماناین. دارند

تبرداششایدولی. کندمیبررسیساالرانهدیوانکنديبارااقتصاديخالصهايطرحاینحتیمسکواما. کندمیدعوت
نباشد؟درستما

کارشکنیازهاییجنبهباپهلودوبازي

رافظیلتزیینینگارونقشاگر. کردبیانکندهپوستوركراهاوعدهاینماهیتبایدایران،بهغربیهايوعدهذکرازبعد
ردروسیگازونفتجایگزینیدرهاتحریمرفععوضدرشودمیپیشنهادتهرانبهکهشدخواهیممتوجهبگذاریم،کنار

آن،بردمیکاربهگستردهطوربهحاضرحالدرمتحدهایاالتکهتحریمیحربهاساسیمسأله. کندشرکتجهانیبازارهاي
و) انایرجملهاز(جنوببلکهغربتنهانهتوسطروسیهشدههماهنگ»کردنخفه«مستلزمآنکارآییبیشترینکهاست
باسیهرو»گازيمعامله. «کندمیبروزواشنگتنبرابردرهمینجامسألهبزرگترین. باشدمی) آسیاشرقجنوبوچین(شرق
وجودباجنوبیکرهوسنگاپور. کندمیویرانراشرقازمحاصرهآسیاشرقجنوبکشورهايباهاقراردادسلسلهوپکن

فتنیگ(کنندمیسرپیچیروسیهعلیههاتحریمدرمشارکتازممکنوسیلههربهآمریکاخارجیسیاستمداردرعضویت
شتیبانیپآمریکاازطبیعتاً کهکنندمیاعالمآنها). بودندکردهرفتارهمینطورایرانیضدهايتحریمبارابطهدرآنهاکهاست

ويسنارییکاینکهمتحدمللسازمانامنیتشورايتوسطروسیهعلیههاتحریماعمالپیدربعد،مدتیولیکردخواهند
.آیدمینظربهتخیلی
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خوبیبهمسکوغربگرايسیاسینخبگانباروابطدرآید،نمیبرآنپسازآسیارهبرانباروابطدرسفیدکاخکهکاريولی
هورجمرئیسسخنانازبعدچهوروحانیوپوتینسپتامبرماهمالقاتازبعدچهروسیهگرايغربنخبگان. شودمیعملی
ایرانابتوافقاتهمهازبتوانندکهبودبدانآنهاامید. بخشندسرعتراایرانباهمکاريگسترشخواستندنمیقطعاًروسیه

اطرخبهمابرفشارودادهتنزلراتنشسطحشمااگر: «بگویندوکننداستفادهغرببامذاکراتدربرندهبرگعنوانبه
.»گیریممیراایرانی–روسیهايهمکاريتوسعهجلويممکنوسیلههربهماکنید،تضعیفراکریمه

ادياقتصوبازرگانیهايهمکاريزمینهدرایرانی–روسیدائمیمشتركکمیسیونجملهازشدهمنتشرتفاهمیادداشتدر
سالهرکهمشترکیهايطرحهمه%95بهقریب: داردحکایتکمیسیوناین»کارآیی«ازسادهواقعیتیکفقط. شدذکر
میتکرارروزدستوردرسالهرکهاستسالدهازبیشگیرند،میقراربررسیوبحثموردکمیسیوناینچارچوبدر

زممکانیوشدهاتخاذتصمیماتاجرايروندبرنظارتثانیاً،وشوندنمیاجراهاطرحایناوالً،کهمعناستبداناینو. شوند
.نداردوجودنهادهاوهاوزارتخانهدرمسئولینفعالیتارزیابی

بههمهازقبلوغرببهتواندمیایرانوروسیهبیننفتیقرارداددهدمینشانگرفت،قرارتوجهموردکمترکهخبري
ادقراردامضايخبرعنوانبهراآنزیاديعدهکه(تفاهمیادداشتامضايخبراعالممحضبه. کندواردايضربهچهواشنگتن

شرکتبزرگترینسهامنرخوکردافتپوینت139میزانبهDoe Jonesشاخصخورد،عصبیتکانبازار،)کردندتلقی
دریرازبازگشتخودسابقحالتبهاوضاعبزوديالبته. گذاشتتنزلبهروتوجهقابلولیزیادچنداننهحددرنفتیهاي

زااطالعاتاینبدانیماستجالب. شودامضاقراردادينزدیکآیندهدرنیستقرارکهشدپخش»داخلی«اطالعاتهابورس
ارد؟داطالعایرانبهنسبتروسیهسیاستجزئیاتازحداینتادالالنمیاندرکسیچهاینکهوشدواصلکسیچهطرف

وزدهدستکارشکنیبهتوانمیراحتیبهروسیهدرحاضرحالدرزیراندارداهمیتمابرايمشخصاشخاصاسامیالبته
تحریمیداًجداست؟یافتهسرعتکارمندانومسئولینفعالیتمگرولیاستتحریمتحتکشوراین. کردکاملامنیتاحساس

هايناوريفوتجهیزاتکمبودبهبایستیهاتحریماینمبتکرانگمانبهکهاستشدهاعمالمانفتیهايشرکتعلیههایی
اشتیاددیکهاتحریماینبهواکنشدرولی. شودمنجرجدیدمیادیناکتشافدرگذاريسرمایهکمبودواستخراجیباالي
واههماهنگیشروط،وشرطدوباره. شودامضاپیشماهششازبیشبایستیاصوالًکهشدامضاایرانبامحتواکمتفاهم
عصنایبرايپولوجدیدبازارهايمعتبر،ونیرومندشریکآوردندستبهامکاننهگویا. شودمیمشاهدهاجرامواعدتعویق
غربآغوشبهشعفوشوربادهدنمیاجازهروسیهگرايغربحاکممحافلبهکهاستکاردرفرعیچیزیکبلکهداخلی
.بیفتند

دولتکارمندانایرانیضدالمللبین

اورآسیاییاتحادیهدرآنها. کنندمیاتخاذایرانیضدمواضعکهنیستندروسگرايغربمسئولینتنها. گذشتنبایدحقازولی
انوزیراجالسدوشنبهدرجاريماهاوایل. کنندمیتفکرایرانیضدمفاهیمگونههمینباکهاندکردهپیداراهمفکرانی

کهسازمانسراناجالسبرايتدارکاتچارچوبدرمراسماین. شدبرگزارشانگهايهمکاريسازمانعضوکشورهايخارجی
ربارهدنمونهتفاهمیادداشت«مهمسنددوسراناجالسدرکهرودمیانتظار. شدبرگزارشود،تشکیلسپتامبر11استقرار
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سازمانعضوکشورحقوقیوضعارائهنحوه«و»شانگهايهمکاريسازمانعضوکشورحقوقیوضعدریافتاهدافوتعهدات
میحساببهشانگهايهمکاريسازماندرعضویتاولدستنامزدهايپاکستانوهند. شوندتصویب»شانگهايهمکاري

تتحایران: «استدهندهتکانگیريموضعاینتوضیحکهاستشدهردبارهدوایرانطرفازعضویتتقاضايولی. آیند
شانگهايهمکاريسازمانعضوتواندنمیهمروسیهکهرسیدمنطقینتیجهبهتوانمیصورتایندر». داردقرارتحریم
.استگرفتهقرار»المللیبینجامعه«هايتحریمهدفزیراباشد

ایرانقبولمخالف»مرکزيآسیايکشوریک«کهدهندمیاطالعجزئیاتذکربدونروسیهخارجهاموروزارتدرمنابعی
ردمستقر»ايمنطقهتروریستیضدساختار«تبدیلباراخودمخالفتمذکوراجالسدرکهاستکشوريهماناین. است

مرکزيآسیايمنطقهمرکزاهمیت«صورتایندرزیراورزیدمخالفت»جدیدخطراتوهاچالشبامبارزهمرکز«بهتاشکند
ضدگیريموضع. »یافتخواهدکاهش-استشدهواقعآلماتیدرکه–مخدرموادنامشروعگردشبامبارزهزمینهدر

اصلبرهککندمیراخودبازيکشوراینمعلوم،قراراز. نیستپوشیدهکسیبرمرکزيآسیاينشدهذکرکشوراینایرانی
سئوالاینصورتایندرولی. استاستوارواشنگتنومسکوبینمأیوسانههايزدنمانورواقعدرو»جهتیچند«کذایی
اقتصادياتحادیهدرفعلیشریکوخودمتحدخارجیسیاستهايمعلقکلهاینهدفکهروسیهچراکهشودمیمطرح

میخارجهاموروزارتدرمنابعهمانکند؟نمیاتخاذتريشدیدمواضعمذاکراتدرکند،میدركخوبیبهرااورآسیایی
شریککشوراینکهاستآنازناشی»مرکزيآسیايکشوریک«ادعايپرهايبازيحقدرمسکوهايگذشتکهگویند

.استشدهصادرکشوراینبااختالفاتهمهکردنصافبرمبنیدستورکهاستراهبرديمتحدو

مقاماتهايهنرنماییازطوالنیمدتچهطیروسیهشودیادآورياستکافی. استخوردهشکست»کردنصاف«سیاست
خود»حدازبیشگیريسخت«باآنهاکردندلگیروناراحتنگرانزیراپوشیدمیچشمآنهاروسیضدسیاستواوکراین

سرنگونراروسیمسافربريهواپیمايودزدیدهگاز»راهبرديبرادران«کهدادادامهخودسیاستبهزمانیحتیروسیه. بود
ارخساراتمبلغمعینیشرطبااسراییلبهکهحالیدر(نکردندهمعذرخواهیبلکهنکردهمافاتجبرانتنهانهوکردند

ودخبراينزدیکخارجدرروسگرايغربحاکممحافلاینکهیاکنیم؟میتکراررااشتباهاتهماندوبارهماآیا). پرداختند
اند؟کردهپیداایرانی–روسیشراکتراهبرديکارشکنیزمینهدرشریکی

******

راییلیاسوغربیالبیازمتفکرانهصورتبهوعاممألدرنیستبدکهاستشدهانباشتهفراوانیهايسئوالعمومیاذهاندر
آزاد»چرنومیردین–گور«معاملهمحرمانهمفادنفوذاززمانیچهروسیهخارجیسیاستاینکهجملهاز. شوندپرسیدهروسیه
شد؟خواهددادهخاتمهایرانی–روسیشراکتدرراهبرديکارشکنیبهزمانیچهاینکهوشد؟خواهد
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مسئولیتحسوسنجیدگیبغداددرتهران»بازيدور«
ایوانوفسرگئی

عراقسابقوزیرنخستالمالکینوريطرفدارانکهکودتایی
اطالعاتسازمان. استانجامیدهشکستبهکردند،میتدارك

حیدرجانبهقصدسوءازبغداددرخودهمکارانبهموقعبهایران
عراقجدیدوزیرنخستجانوسیلهبدینودادهشدارالعبادي

مجلسدرشیعیائتالفنفوذبارهبرانکهحالیدردادنجاترا
قدرتادعاهايازامتناعبهرامالکیتهران،باهامشورتازبعد

.نمودندوادارطلبانه

رئیسمعصومفؤادتلویزیونیپیامطیقبلروزچندالمالکینوري
حقوحدت،برايسختعواقب«ازوکردهمتهمکودتابهوزیرنخستمقامبهالعباديانتصابخاطربهراعراقجمهور

قسمتوزیرنخستبهوفادارنظامیواحدهايمالکیسخنرانیازبعدساعتیک. بوددادههشدار»عراقاستقاللوحاکمیت
. ردندکمحاصرهاند،شدهواقعدیپلماتیکهاينمایندگیودولتیمؤسساتازکثیريشمارآنجاکهرابغدادویژهحفاظتتحت

رديراهبسدحتیوشوندمیافراشتهبرکشورهايآباديفزایندهتعدادفرازبرگرایاناسالمسیاههايپرچمکههنگامی
ماودادبغتوانندمیطریقایناز»خالفتسازندگان«کهاستگرفتهقرار»شاموعراقاسالمیدولت«نظامیانشبهنظرزیر
مختلفهايگروهکبینخیابانیهايدرگیريآستانهدربغدادکنند،تهدیدعظیممناطقبردنآبزیرباراجهانبقی

سرزمینگسترشوطوالنیداخلیجنگوقوعدولت،یکعنوانبهعراقفروپاشیبود،افتادهاتفاقایناگر. گرفتقرارسیاسی
.شدمیتبدیلناپذیراجتنابخونینپدیدهیکبه»جدیدخالفت«

اسالمیجمهورياقداماین. کردفعالیمداخلهسیاسیمبارزهدرترازو،کفهرويخودنفوذواعتبارانداختنباتهرانولی
واییهنیرويتوسطگرایاناسالممواضعاينقطههايبمبارانسلسلهتاآمددرآبازعراقداشتننگهزندهمؤثرتروسیله
ههفتهواییضرباتکهداداطالعوکرداعترافواقعیتاینبههمپنتاگون. کردصادرراآندستوراوباماباراكکهآمریکا

.گیردبراآنتهاجمجلوينتوانستکرد،واردضایعاتوتلفاتدشمنبهاینکهوجودباگرایاناسالمتجمعاماکنبهگذشته

نظامیمستشار130. متحدانشومتحدهایاالتجنگیعملیاتتااستدادهبهترينتیجهتهران»بغداديبازي«امروزهظاهراً
کردواهندخکشفراایرانیکارشناسانشهرایندرزیاديتعجببافرستد،میعراقکردستانپایتختاربیلبهپنتاگونکه
ضرورتدوبارهغربگروهیهايرسانه. دهندمیارائهايمشاورهخدمات»مرگهپیش«مردمینیروهايهايدستهبهکه

بلندتريگاممفسرانازايعدهکهحالیدرکشیدندپیشراعراقبحرانفصلوحلزمینهدرایرانباهمکاريگسترش
آیاولی.اندشدهحاصلمحرمانهصورتبهتهرانوواشنگتنبینتوافقاتگونهاینامرحقیقتدرکهنمودنداعالموبرداشته
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تهرانوواشنگتنمواضعشباهتمعنیبهکشوراینجدیدوزیرنخستمورددرایرانومتحدهایاالتگیريموضعبودنیکی
ايخامنهعلیجدیداًاست؟کشوراینفراگیربحرانحلجهتمشتركعملیاتاجراي-آیندهدر-وعراقمسألهدرباره
ییعناستثنادوباولیباشدداشتهتعاملجهانسراسرباتاداردجزمعزمایران: «دادراسئوالاینپاسخایرانمعظمرهبر
.»آمریکاو) اسراییل(صهیونیستیرژیم

...دارداهمیتشخصیتوقتی

باکشوردواینبرخورد.  نیستکارگرتهرانوواشنگتنبازيبغداديدوردر»استمندوستمندشمندشمن«فرمول
قدريبهاختالفاتاین. دارنداصولیهايتفاوتخود،اهدافبهرسیدنهايراهنظرازچهونهاییاهدافنظرازچهعراق

سیاسیدارمعنیعواقبتاکتیکیمقطعیتعاملکهحالیدرنیستممکنطرفینبینجديشراکتگونههیچکهاستاصولی
.داشتنخواهددنبالبه

عملبههاتالشجهتایندرکشوردوهرآري،. ایرانهموبودمندعالقهالمالکینوريسرنگونیبهمتحدهایاالتهمآري،
شدههفتهننهایینتیجهپیشبینیومناسبهايروشانتخابوي،برکناريچگونگیزمینهدرآنهابیناساسیتفاوت. آوردند

یمنفیراالعباديبراياولنقشکردنفراهموالمالکینوريبرکناريبهخودعالقهرسماًآمریکاخارجهوزارتاکنون. است
تپاخوساختدرمتحدهایاالتداشتندستدربارهفرضیهتفسیرضمنآمریکاخارجهاموروزارتسخنگويهارفمري. کند
حزبیکیامشخصشخصیکازهرگزما. کنیممیپشتیبانیفرآیندخودازما: «داشتاظهارعراقیپردهپشتهاي

روبرتیول. استنکردهبررسیراالمالکینوريقهريبرکناريگزینههرگزاوباماباراكدولتواقعاً. »ایمنکردهحمایتجداگانه
تواقعیاینایران،وعراقزمینهدرآمریکاخارجهوزیردستیارمعاونگوركمکبرتوعراقدرمتحدهایاالتسفیربیکرافت

رئیسانعنوبهالعباديشخصیتگرفتننظردربهراعراقیسیاستمدارانپردهپشتگفتگوهايدر«کهکنندنمینفیرا
آهستهبسیارما: «داداطالعThe Daily Beastنشریهبامصاحبهدرآمریکاییمسئولیک. »کردندتشویقدولتجدید

.»استداريآیندهجایگزینشخصیتالعباديکهدادیممیپیاممختلفاحزاببهوکردهرفتارمحلدرصداوسربیو

اساسبیهايخیالاوواقعیچهرهدربارههرگزایرانیطرفوبودهدشواريهمکاريطرفتهرانبرايهمیشهالمالکینوري
ههمیشاو. نبوداواساسجنبهولیبودشخصاینسیاسیچهرههايجنبهازیکیتنهاويبودنتشیعاهل. استنداشته

وودخپشتیبانهايگروهنفعبهفقطاو. کردمیمعرفیعراقیوعربیگرايملیبلکهشیعهنهعنوانبههمهازقبلراخود
ندکاعالمتواندمیمتحدهایاالتازترمحکمدلیلبهایرانولی. کردمیهمکاريتهرانبا»عقیدتیمالحظات«اساسبرنه
ثباتابوآمیزصلحتوسعهروندبلکهانتزاعیفرایندیکنههمآن. دارداهمیتفرآیندخودبلکههاشخصیتنهآنبرايکه

المالکینوري. شدپارهتکه2008-2009هايسالداخلیجنگوسیلهبهسپسوآمریکاییاشغالوسیلهبهابتداکهکشوري
ایران. اددقرارنابوديپرتگاهلبهدرراکشورگردید،دزديومالیفساددرغرقوشدهسیاسیدسایسسرگرمحدازبیشکه

.آوردعملبهتالشقدرتازويبرکناريبرايواقعیهايتالشبهکهبودعراقخارجیشریکاولین

دیگرانبازي: بغداد
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ازراواونشدهويتبرئهباعثایرانبااقتصاديروابطتوسعهدرويدولتنقشوشیعیحزبیکبهالمالکینوريتعلق
اوالً،. دشومیمشاهدهعراقزمینهدرتهرانسیاستوواشنگتنسیاستبیندوماصولیتفاوتاینجادر. ندادنجاتبرکناري

مامیتتحفظوکشورداخلدرصلححفظثانیًا،. گرفتنمینظردرسنیوشیعهرویاروییزاویهازراعراقیمناقشههرگزایران
بررانای. دادمیتشخیصراگرایاناسالمحملهخطرواشنگتنازبیشتروضوحبهتهران. دارداولویتایرانبرايکشور،این

.کشاندمیبزرگخونریزيبهراعراقدیگر،خارجیبازیگرانمسئوالنهغیررفتارهماناکهفهمیدمینیکغربخالف

حکیمالعمارالمالکی،نوريباعراقبهگذشتهسالآوریلماهاوایلسفرجریاندرایرانامنیتسرویسرئیسمصلحیحیدر
جانبههمهوعیارتمامهمکاريبغدادبهوکردمالقاتملیامنیتمشاورفیاضفالحوعراقاسالمیعالیشورايوقترهبر

بود،»عراقالقاعده«هنوززمانآندرکهرا»شاموعراقاسالمیدولت«بامبارزهزمینهدرهمهازقبلوامنیتزمینهدر
مالکیرايبزیاداصرارباواشنگتنزمانآندرزیرادادسرباالییبسیارپاسخایرانپیشنهادهايبهعراقیطرف. کردپیشنهاد

هبواشنگتنزیراگفتمیدروغمعمولطبقاوباماباراكدولت. کردمیتضمینراگرایاناسالمبامبارزهدرپشتیبانی
تکاراببهدیگر،سوياز. داشتاحتیاجسوریهدراسدبشاربامبارزهبراي»شاموعراقاسالمیدولت«سپسو»عراقالقاعده«

سیاسیشاتمناقویافتهگسترشبغدادعلیهسیاسیکارزاربودند،مندعالقهعراقکردستاننفتبهکهفراملیتیهايشرکت
.دشمیارسال»مخالفانعنوانبهفعالیت«برايکردوسنیسیاسیهايشخصیتبرايدالرهزارصدهاوشدندمیتحریک

هکلمیکباحتیدهد،میسخنداد»عراقدرانسانیفاجعه«و»المللیبینتروریسمخطر«دربارهامروزهکهاوباماباراك
. برندیمهجوماربیلوبغدادبهامروزکهبودگرایانیاسالممالیتأمینمشغولپیشماهچندتاکهنشدیادآورراواقعیتاین

،»شاموعراقاسالمیدولت«اساسیحامیانکویت،وقطرسعودي،عربستانزیراساختنخواهدفاشراواقعیتاینهرگزاو
.هستندمنطقهدرآمریکاراهبرديشرکاي

ابرازراعراقاوضاعازخودنگرانیمراتب«تلفنیتماسطیآنها: استمزورانهاندازههمینبههماردوغانواوالنداظهارات
تأمینو»شاموعراقاسالمیدولت«بافعالمبارزهامکانملیوحدتجدیددولتتشکیلکهنمودندامیدوارياظهاروکرده

دستسوریهدر»شاموعراقاسالمیدولت«جنگمالیتأمیندرهاتركوهافرانسوي. »بدهدراکشورمردمهايخواست
.کنندمیمستقیمشرکتعراقنفتقاچاقدرپاریسوآنکارا. دارند

استمهمترخودخواهیازاصول: ایرانگیريموضع

بحرانکهفهمدمیراواقعیتاینخوبیبهتهرانکرد؟صحبتاصولبیومزوربازیگراناینباشراکتدربارهتوانمیچطور
هرهکساختندخوددستبارابحراناینخارجیبازیگرانبلکهاوطائفهوالمالکینورينهولیاستتصنعیپدیدهعراقی

هبالمثلضربیک. آورنددستبهرامالیوسیاسیترچربهايلقمهعراقیآشوبخونینتوفاندرامیدوارندآنهاازیک
. »آییممیبردشمنانپسازخودمانکهکنرهادوستاناینازراماخدایا،: «استاطالققابلوضعیتاینبهکاملطور

وطلبیقدرتطمع،فقطآنجااینکهونیستکاردرسنیوشیعهمناقشهگونههیچعراقدرکهدارداعتقادحقبرتهران
شیخبهراکشورایندالريجایزهآوردندستبهبرايحاضرندکهشودمیمشاهدهمحلیسیاسینخبگاناصولیبیرفتار
.کنندتجزیهجداگانههاينشین
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آنهاازانپایبیاستفادهبهامیدهاکهفهمدمیورسیدتوافقبهجهادیونباتوانمیکهاستاندیشهایناصولیمخالفایران
تسیاسباایرانیسیاستاصول. نیستبچگانهخیالجزچیزيآنهابرنظارتحفظو»ژئوپلتیکیهايمهره«عنوانبه

وخودنظارتتحتجهادیونگرداندنبازبرايبلکهعراقنجاتبراينهآنهازیراداردکاملمغایرتمتحدانشوواشنگتن
شدارتحلیلگربرنانریک. کنندمیواردضربات»شاموعراقاسالمیدولت«بهسوریه،بهآنهاتجاوزگیريجهتتغییر

یاسالمدولت: «کردجلبتوجهعراقمورددراوباماباراكهايسخنرانیدرنمایانبسیارنکتهیکبهRANDشرکتسیاسی
. تاسدوختهچشمهممصرواسراییلبهگروهکاین. کندمیتهدیدرالبنانواردنسوریه،بلکهعراقتنهانه»شاموعراق

متحدانباومنطقهدرماشرکايودوستانباهمکاريمشخصراهبردوزدهدستترقاطعانهاقداماتبهمتحدهایاالتاگر
ودنابدربارهاوباماپرزیدنت«حالعیندرولی. »انداختخواهدسایهمابرزیاديهايسالتاخطرایننکند،طراحیراناتودر

.»استنگفتهچیزي»شاموعراقاسالمیدولت«کردن

عالقهعراقمذهبیوقومیتجزیهواسدبشارسرنگونیمنطقه،بازسازيبهواشنگتنودارداحتیاجمنطقهدرصلحبهتهران
وانتمیچطور. استسودآورفراملیتیهايشرکتوآمریکانظامیصنایعبرايکهخواهدمیراجنگیواشنگتن. استمند

دنبالراودخطلبانهاستقاللسیاستکهمستقلیکشورایران،کهحالیدرکردصحبتواشنگتنوتهرانبینتوافقدرباره
بریاسالمانقالبپاسدارانسپاهفرماندهجعفريعلیمحمدژنرالندارد؟نظرمدرامنطقهبازسازياینکلیطوربهکند،می
زاقبلباید. کندکمک»شاموعراقاسالمیدولت«بامبارزهدرعراقبهخواهدمیواقعاًواشنگتناگر: «کردخاطرنشانحق
استبعیدولی. »کندمحکومپردازند،میآنمالیتأمینبهوکنندمیپشتیبانیتروریسمازکهراکشورهاییوتروریسمهمه
هددمینشانجاريشرایطدرایرانسیاستحالعیندر. باشدداشتهآمادگی»خودافشايجلسه«اینبرايواشنگتنکه
.استقایلاولویتخودخواهانهمالحظاتبهنسبتايمنطقهامنیتاصولبرايتهرانکه

******

خطروداردقرارقسمتسهبهتجزیهوآمریکاییاشغالازبعدداخلیجنگدومینآستانهدرکهعراقدرثباتبهدستیابی
باهناساسیمشکل. استايپیچیدهبسیارمسألهعراق،وسوریهسرزمیندر»جدیدخالفت«گرایاناسالمگاهتکیهظهور

يهاگذشتبهدادنتنبرايعراقمناقشهدردخیلگرانکنشآمادگیبابلکهسیاسیهايبازيمهارتونظامیمسایل
نهوحقیقیمسئولیتحسوآمادگیاینمیزانبایدهنوزما. داردارتباطخودخودخواهیوادعاهاکردنمحدودومتقابل
وضعمکنونتاتهران. بفهمیمراايمنطقهامنیتقبالدرآنکاراوریاضلندن،تاواشنگتنازاعمهاپایتختبعضیشعاري
درتیقعنوانبهخودموقعیتتأمینوصلحبرقراريبهعالقهدیگرباریکوگذاشتهنمایشبهعراقدرراخوداصولیگیري

.استرساندهاثباتبهراکند،میتالشمنطقهدرثباتایجادراهدرپیگیريباکه
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ایراندر»پنجمستون«دربارهدیگربار
الکساندر میخایلوف

باایراننفتوزیرمعاونماجديعلیاخیرطمطراقپراظهارات
وشدهروبروایرانی–روسیشراکتطرفدارانآشکارتعجب
لیبرالگروهیهايرسانهدرنیشخندبهآمیختههايواکنش
تمامازاستفادهبافوراً اسراییلیوغربیالبی. شدسببراروسیه

شعارودادهقرارهجومموردراعمومیافکارودولتخودتوان
شریکایران«کهکردندمطرحراراحتیبسیارولیافتادهپاپیش

مساعدتجايبهبایدروسیه. ماستواقعیرقیببلکهنیستما
کندسعیایران،ايهستهبرنامهپیرامونبحرانفصلوحلبه

برايجهتهرازوضعاینباشد،هاتحریمتحتبیشترهرچهایران. آورددوامبیشترهرچهایرانحقدرهاتحریمرژیمکه
رايبرازمینهاظهاراتگونهاینپخشولیاستناچیز) ایراننفتوزیرمعاون(بیاناتایناقتصاديوزن. »استبهترروسیه

تهران–مسکوپیمانتشکیلزمینهدرکارشکنیجهتدرایرانوروسیهدر»پنجمستون«فعالیتهماهنگیوشدنفعال
.سازدمیمهیاایرانوروسیهبیناقتصادي–بازرگانیهايهمکاريحتیو

تاسحاضرایرانکهآوردزبانبرصداییوسرپرمطلبخبرنگارانبرابردرسخنانیطیماجديآقايکهشودمییادآوري
ستفادها»نابوکو«لولهخطازمنظوراینبهتوانمیاینکهوبگیردراروسی»گازپروم«جايکاملطوربهگاز،اروپاییبازاردر

معقوالنهتصمیملوله،خطاینطریقازایرانازگازصدور: «گفتوگذاشتخودهايطرحمیاندرراخبرنگارانماجدي. کرد
مخاطبین. »کندامتناعروسیسازمشکلصادراتازکاملطوربهدادخواهداجازهاروپابهامرنهایتدرکهاستسودآوريو

حترجیراترکیمسیراند،دادهارائهطراحانکههاییمسیرهمهازایراننفتوزارتکهفهمیدندوقتیکردندخاصیتعجب
.استترصرفهبهمقرونسیاهدریايیاقفقازعراق،سوریه،طریقازلولهخطساختازمسیراینزیرادهدمی

OMVشرکتازشدهتشکیلکنسرسیومکهبوداینعمدتاً ایرانیوزیرمعاونپردهبیسخنانازحضارشدهزدهبهتعلت
بپردازد،»نابوکو«کذاییخطساختبهخواستمیکهبلغارستان»بلغارگاز«ورومانیTransgazترکیه،Botasاتریش،

7,9رقمابتداکهحالیدر. کرداعالمآنآورسرسامبهايخاطربهراطرحایندرعملیاتقطعگذشتهسالژوئنماهدر
اروپاییگذارانسرمایهبرايمبلغاینکهشودمیبرآوردیورومیلیارد14معادلآنمخارجاکنونبود،شدهاعالمیورومیلیارد
ازبلقاروپابهگازصدورامکانازایرانويگفتهبهزیرانبردروازراماجديآقايناچیزجزئیاتاینولی. استناپذیرتحمل

نوعاینپذیرشمخصوصهاياسکلهزیراکندصادرراLMGشدهتغلیظگازتواندمیواستبرخوردار»نابوکو«اندازيراه
خوداظهاراتوزنافزایشمنظوربهوخودهايصحبتتاجعنوانبهماجدي. اندشدهساختهاروپااتحادیهکشورهايدرگاز

آنتاکهشدمعلوم. بودایراننفتوزارتاسرارجملهازروزآنتاکهکردفاشرا»ايمحرمانهاطالعات«خبرنگارانبراي
سفرایرانبه»نابوکو«دراسالمیجمهوريشرکتدربارهمذاکراتانجامبراياروپاییکشورهاينمایندگیهیأتدوموقع
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ازقبل-مذاکراتاینبرگزاريزمانومربوطهکشورهايذکرازموضوعکردنمرموزبرايایرانیوزیرمعاون. بودندکرده
،خوردندتکانروسیضدهیستریايازکهاروپاییتجاربرخیاذهاندرکه(دورچنداننهگذشتهدریاطرحاینتعطیلی
چندانیاهمیتجزئیاتاین. کردخودداري،)آمدوجودبهخامموادهايظرفیتفاقدوهزینهپرطرحایناحیاياندیشه

خالصمسألهاینلذاوارزدنمیپشیزياقتصاديلحاظبهایراننفتوزیرمعاوناظهاراتشد،اشارهکههمانطورزیراندارد
.استسیاسی

دیگرانو»شکناصولوزارتخانه«

آشکاربلوفبهنسبتغربیگروهیهايرسانه. استتوجهشایانایرانیوزیرمعاونبیاناتبهجهانیگروهیهايرسانهواکنش
ترعایرا»چیهیچیابدخبر«اصلایراندرموردکهروسیهلیبرالمطبوعاتکهحالیدردادندنشانخودازتفاوتیبیوي
رهايخبهمهازاولپوتینضدگرايغربهايرسانهآنکهنیستتصادفی. زدندنیشخندفراوانیشعفوشورباکنند،می

هبآنجاوشدندمنتقلغرببهوشدهخستهمسکودرروسیهجمهوررئیسبامبارزهازکهکردندمنتشرراماجديبیانات
کالم،جان. گیرندمیحقوقروسیهدردمکراسیپیشبردزمینهدرآمریکاخارجهوزارترسمیکادرازخارجمشاورانعنوان
.اندرسیدههمبهروسوایرانیگرایانغربکهافتادکمیابهاياتفاقآنازیکی

بیالسويازراهبرديکارشکنیهاينمونهجزئیاتذکرباومفصلنسبتاً طوربه»روایران«صفحاترويبرکنونتاما
»پنجمونست«کهبگوییمکهاسترسیدهآنزمان. ایمکردهتشریحراایرانباراهبرديشراکتعلیهروسیهاسراییلیوغربی
ستون«این. پردازندمیفعالیتگونههمینبهدارند،گرایشغرببهکهایرانی»هايتکنوکراتوگرانحساب«یعنیایران
هاشمیاکبرابتداجمهوريریاستزماندرآمد،وجودبه1979سالاسالمیانقالبپیروزيازبعدبالفاصلهکه»پنجم

»پنجمستون«این. کردطیراخودشکوفاییمرحله»هاتمدنگفتگوي«نظریهطراحخاتمیمحمدسپسورفسنجانی
میتالشدیگرنهادهايوهاوزارتخانهدرفرماندهیمقاماتآوردندستبهوخوداجتماعیپایگاهگسترشبرايهمیشه

رکشووزارتودفاعوزارتاطالعات،وزارتبسیج،اسالمی،انقالبپاسدارانسپاهدرتوانندنمیایرانی»هايلیبرال. «نمود
یخارجتجارتگوناگونهايسازمانولی. شودمیمطرحکارمندانبینیجهانزمینهدرايویژهشرایطآنجازیراکنندنفوذ

گاهیونکردهایجادسدهااینازگروهیهايرسانهحدوديتاوهادانشگاهعلمیهايهیأتدولتی،نیمه–بازرگانینیمهو
فتنوزارتایراندر. شوندمیتبدیلغربیالبیالنهوهالیبرالجوالنگاهبهاداريهايارگانازودادهتغییرراخودهویت

ورمانکشدوبینقراردادهاترینمهمامضايزمینهدرمماطلهدربارهکهحاال. باشدمیوبودهپنجمستونگاهتکیهترینمهم
وزارتخانهیبعضگرايغربکارمندانگردنبهکاراینازايدرمسئولیتازبخشیکهبگوییمپردهبیبایدکنیم،میصحبت

.افتدمیایرانیهاي

امروزيوضعیت: ایران»پنجمستون«

وخامتو»سبزانقالب«شکست. بوددشواريزمانایران»پنجمستون«براينژاداحمديمحمودجمهوريریاستدورهدو
. کرداداروگراغربالبیباترشدیدبرخوردبهراکشورسیاسیمسئولینایراناسالمیجمهوريپیرامونالمللیبیناوضاع
اهرجنداهللا،نظامیانشبهو»ایرانخلقمجاهدین«مانندمحلینفوذيمأمورانواسراییلغرب،توسطکهتروریستیجنگ
کهکردمیایجابراافراديحقدرویژههايسرویسمؤثرفعالیتوداخلینیروهايهمهتجهیزکشورازبود،شدهاندازي
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ااجرجمهوريبرابردرراخودوظیفهآمیزافتخارطوربهایرانیهايسرویس. شدمیواقعظنسوءموردآنهاسیاسیگرایش
بر–ایرانلیوبکنندراکاراینتوانستندمیآنها. نمایندمسدودرا»پنجمستون«فعالیتکاملطوربهنتوانستندولیکردند
دنبایفقطواستبرخورداربیانواندیشهآزاديحقازآنشهروندهرکهاستدمکراتیکیکشور-مخالفانادعاهايخالف

دولتیدومايباهمزمان،1906سالدرایرانمجلسکهاستگفتنی. نمایدتوهیناسالمبهوکنددعوتنظامسرنگونیبه
.نیستکمتر»هادمکراسی«بعضیازایراندرسیاسیهايمناظرههايسنتقدمتلذاوشدتشکیلروسیهامپراطوري

رئیسروحانیحسندولتکهایرانی»گرانحسابوهاتکنوکرات. «شودمیاضافهایراندمکراتیکحالتبهمهمامریک
چشمابروسیهبهآنهاکهکردفکرنباید. دارندگرایشغرببهاکثراًاست،کردهانتخابخودگاهتکیهعنوانبهایرانجمهور
بهترراممونتاریسولیبرالبازارهاياندیشهوکردهتحصیلمتحدهایاالتواروپادرآنهاکهاستاینواقعیت. نگرندمیمنفی

هچوقرننیمازکهراغربیهايشرکتآنها. استشدهاعالمایرانروحانیرهبرتوسطکهرا»مقاومتاقتصاد«تافهمندمی
وروسیهايشرکتبرخودشرکايعنوانبهراآنهاودانستهترنزدیکخودبرايدارند،حضورایراندرپیشقرنیکبسا

.دهندمیترجیحچینی

جنجالاستکافی. زدمیلطمهایرانی–روسیروابطبهماهرانهطوربهتهراندرغربیالبینژاداحمديزماندرحتی
کاربرانمهمترینازیکی1990سالهاياوایلازایران. شودیادآوريایرانبهروسی154-توهايهواپیماصادراتپیرامون

آنهااثربرنفر448کهافتاداتفاقهواپیماییحادثهچهار2009و1992هايسالبینکهبودمسافربريهواپیماهاينوعاین
نفر168بربالغآنانسانیتلفاتکه»ارالینزکاسپین«شرکتم154-توهواپیماي2009جوالي15سقوطاز. باختندجان
گرايغربالبیتوسطایراندرروسیهواپیماهايچهرهکردنسیاهجهتتبلیغاتیکارزارآغازبرايبهانهعنوانبهبود،

وورشکهشدمعلومبعدسالچندتنهاوکردمیدعوتروسیهمحصوالتهمهازامتناعبهالبیاین. شداستفادهتکنوکرات
وآمریکاییسازيهواپیمابزرگهايشرکتکهشدتشویقدالريمیلیون10قسطوسیلهبهایرانیهايتکنوکراتشوق

.ریختندایراندرمختلفهايحساببهاروپایی

تمطبوعاپیشماهچندفقطکنند؟میبیشتريآزادياحساسگرانحسابوهاتکنوکراتکهامروزيوضعیتبهرسدچه
ایستیبدادگستريوزیرشرایطایندرکهکردندپابر»روسیضدکنسرت«اوکراینوکریمهحوادثبارابطهدرایرانلیبرال

وندکدعوتانضباطبهریختند،میاشکاوکراینبرايهمهازبیشترکهراایرانیسردبیرانونگارانروزنامهوکردهمداخله
»دولتیغیر«بنیادهاي. نبودغرباسمشکرد،نمیاستفادهخودنفعبهحادثهاینازغرباگر. بدهدرسمیهشدارآنهابه

پیشبردوایرانیاناجتماعیفعالیتتوسعه«هايبرنامهبهدالرمیلیون65حدودجمعا2013ً-2014هايسالدرمختلف
شدهسرازیرتهرانبهکهبازرگانیمتعددهايهیأتاعضايمیاندرایرانامنیتوزارت. دادنداختصاص»دمکراسیآرمانهاي

ازکنندمیسعیکهکندمیکشفرادولتیغیربنیادهايفرستادگانواطالعاتیکادرافسرانکثیرشمارمرتبطوربهاند،
به»مالیخوشایندهايپاداش«وهدایاوعدهازخارجینمایندگان. آورنددستبهراخودمأموران»پنجمستون«فعاالن
تشرکورودازهمزمانبلکهکنندمساعدتایرانیبازارهايبهغربیهايشرکتورودبهتنهانهکهورزندنمیدریغکسانی

هايرگاناگذشتهسال. کندمیپیداباریکیوعاديغیربسیاراشکالگاهیفعالیتاین. نمایندممانعتروسیوچینیهاي
. کردندمیکارآرایشوسایلمعروفشرکتیکنمایندگیپوششتحتکهکردندکشفراجاسوسانیشبکهایرانامنیتی

. کردندمیراربرقروابطایرانیبلندپایهمسئولینهمسرانباشرکتمحصوالتفروشپیشبردبهانهبهشرکتاینزنکارمندان
نظرهاينقطههمزمانوبپردازندهمسرانشانفعالیتدربارهاطالعاتآوريجمعبهبایستیآنها: بودسادهلغایتآنهاهدف
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تمحصوالپیشبرد«پاسبهپاداشوگرانهدایايدرعوض. برسانندآنهاشوهرانآگاهیبهرامسایلبعضیدرباره»مطلوب«
.شدمیدادهوعده»آرایش

ایرانسیاسیترازويکفهرويبر»پنجمستون«

کهاستاینسئوال. استناپذیراجتنابتابستانوزمستانهايفصلهمانندکشوريهردرپنجمستونوجودواقع،در
وزنچهماجديهايحرفاینکهواستبرخوردارایرانخارجیسیاستدرنفوذواقعیوسایلکدامازایرانی»پنجمستون«

کهایرانروحانیرهبر. شودمیشروعایرانباراهبرديشراکتروسطرفدارانبرايخوشخبرهاياینجادر. داردسیاسی
ردواقعیامورزماموشوندمینامیده»کارانمحافظه«معموالًکشورماندرکههایینیروواست،کشورعالیریاستتبلور
.کنندمیمحسوبایرانخارجیسیاستاساسیگیريجهتراچینوروسیهباائتالفدارد،قرارآنهادست

داربرخورتهراناقتصاديوسیاسیاساسیتصمیماتدرجدينفوذاز»طلباناصالح«اصطالحبهیعنیغربیالبیامروزه
موجودیتسال35طیکهبرخوردارنداسالمیانقالبپاسدارانسپاهپشتیبانیازآنهامخالفکارانمحافظهولی. نیستند

.استشدهتبدیلهمصنعتیومالینیرومندشرکتبهاسالمیجمهوري

قابلطوربهزیرانیستبزرگیفاجعهعنوانهیچبههاتحریمآنهابراي. هستندکارانمحافظهطرفدارهمایرانیصنعتگران
. استنمودهتشویقراداخلیهايفناوريگسترشوداخلیتولیداتتوسعهودادهکاهشراکشوربهارزانوارداتتوجهی

غربياقتصادالگوياجزايسایروجهانیتجارتسازماندالر،بهمستقیموابستگیجهانی،اقتصادباایراناقتصادهمگرایی
رمانفمواضعدادندستازمعنیبهصنعتگرانوپاسدارانسپاهنظرازکنند،میپیشنهادگرانحسابوهاتکنوکراتکه

معنیهبراهاینکهاستاینکاراصل. استخامموادکنندهتأمینووابستهکشوریکبهایرانتبدیلوکشورداخلدرروایی
.استاستقاللوحاکمیتحقمالحظهقابلبخشدادندستاز

. شودمیبرخوردارتهرانازخارجخصوصبهعاديایرانیانفزایندهحمایتازروسیهباائتالفمورددرکارانمحافظهدیدگاه
اجتماعیامیدهايجمهوريریاستجدیدتیمفعالیتبهمردمانتخابات،درروحانیحسنپیروزيازبعداولهايماهدراگر

دند،کرمیاستقبالخارجیسیاستاولویتعنوانبه»غربباروابطبهبود«هايشعارازشوقوشورباوبستهاقتصاديو
دفاعهتجدرالمللیبینصحنهدرمسکومستقلواصولیسیاستامر،اینعللازیکی. داردخریدارکمترشعارهاایناکنون

.استغربمیلخالفبرحتیخودمنافعاز

******

رخوردبآورند،میزبانبرتهراندرگهگاهیایرانغربیالبینمایندگانکهاظهاراتیباآرامشوخاطرآسودگیبااقلحدباید
پسزاولی. بیاندازدتعویقبهراهاطرحبعضیاجرايوکنداندازيراهآشوبوبلبشوبزند،لطمهتواندمیالبیاین. کرد

تاررفازغربستایشآوردندستبهبرايافراداینتالش. آیدنمیبرکشورماندوبینروابطنزدیکیکردنمتوقفهدف
بابایدآنهاولیاستدركقابلشود،متکیآنهابربایدغربکههایینیروعنوانبهخودمعرفیوخودبهتوجهجلبآنها،

.کنندمیتعیینراتهرانامروزيجوکهنیستندآنهازیراکردنخواهدکمکآنهابهرفتاراینکهبفهمندتأسف
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کشدمیطولسالهادهکهايویژهعملیاتایرانعلیه»سیا«سازمان
نیکالیفایگور

»سیا«سازمانتالشباکهگذشت1953سالاوتماهازسال61
سرنگونمصدقمحمددولتایراندربریتانیااطالعاتسازمانو

درآمدهايیعنیمقدسهايارزشبهبودکردهجرأتکهشد
کهکنددرازيدستخارجینفتیهايشرکتبااليالعادهفوق
کردهتغییرجهانزمانآناز. نمودندمیغارتراایرانشرمانهبی

واشنگتنکهاستنشدههاییروشحالشاملتغییراتاینولی
درايمحرمانهعملیاتسابقمانند. بردمیکاربهتهرانحقدر

هايشرکتنظارتتحتایرانینفتگرداندنبازومشروعدولتسرنگونیآننهاییهدفکهدارندقرارهاروشاینصدر
.استفراملیتیبزرگ

وینستون. بودبریتانیاعظمتارکانازیکیایرانینفت20قرناوایلازکهداردخاطربهراواقعیتاینکسیکمتراکنون
مبتکرانازیکیاولجهانیجنگآستانهدربود،همدریایینیروياوللوردمقامشاملويکارسرشارسابقهکهچرچیل

بود،ریتانیابامپراطوريضربتینیرويوافتخارمایعکهپادشاهیدریایینیرويسوختعنوانبهنفتباسنگذغالجایگزینی
دشبریتانیاتوسطفارسی–انگلیسینفتیجدیدشرکتسهام%51خریداساسیگرانالبیازیکیچرچیلهمانا. بودشده

تحتایرانجنوبیقسمت20قرناوایلزمان،آندر. بودکردهتولیدراایرانینفتهايبشکهاولینآنازقبلسالپنجکه
بهرارانایهايثروتشرمانهبیباريوبندبیبا»ویکتوریاعصرنجیبمردان«وداشتقراربریتانیاپادشاهیعملیاشغال

جرجکهگرفتخودبهايگستردهآنقدرابعادانگلیسپرچمزیرایرانغارت. ریختندمیخودجیببهوکردهتبدیلنقدپول
تماممتسلیترینالعادهفوقوترینکاملاین: «داشتاظهارسهامبامعاملهتفسیرضمنبریتانیاوقتوزیرنخستکرزون
.»ببینیمراآنخوابحتیتوانستیمنمیماکهاستايجایزهاین. استخارجیاندستبهایرانمنابعوصنایع

گترینبزرنیزآباداندرآنپاالیشگاه. کردمیادارهراجهان»سیاهطالي«ذخایربزرگترینایرانی–انگلیسینفتشرکت
کهالیحدرکردندمیتفریحهااستخردروخصوصیهايکلوپدربریتانیاییفنیپرسنلومدیران. بودجهانپاالیشگاه
نفت.فاضالبوبرقبهرسدچهنداشتآبکشیلولهحتیکهبردندمیسربهشهرنشینزاغهمناطقدرایرانیکارگران

.نمودمیتأمینمطمئنیدرآمدبریتانیابرايبلکهکردمیفراهمرابریتانیادریایینیرويتوانمنديسوختتنهانهایرانی

اعتقادییبریتانیاآقایان. شدهاربریتانیاکرد،اعالمرانفتشرکتکردنملیبهتمایلایرانوزیرنخستمصدقمحمدوقتی
ازفتخلغارت،اینقطعبرايتالشهاولیاست»پوستسفیدانسانسنگینبار«واقعدروآنهاحقایرانغارتکهداشتند

یزنآنهارفتاربهذیلدرماکهکنندمیرافکرهمینامروزآنهاآمریکاییورثهواقعدر. باشدمیقواعدواصولقوانین،همه
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اقداماتبهدستشد،روبروشدنملیخطرباکه1951سالآوریلماهدرایرانی-انگلیسینفتیشرکت. پرداختخواهیم
بهوبودکافیتجربهبابازیگريمصدقولی. دادرشوهایرانیبرجستهسیاستمدارانبهتر،سادهعبارتبهوزدپیشگیرانه

زاايعدهبهکهکردندکشفراهدایاییفهرستآنجاوکردهپیداراهتهراندرشرکتمقربهمعینینیروهايويدستور
موفق،داشتدستدرراکشورمسئولینبهشرکتدادنرشوهعینیدالیلکهمصدق. بودشدهتقدیممجلسوکاليووزیران

.بگذراندمجلستصویبازرانفتکردنملیقانونالیحهسرعتبهشد

وقتزیرونخستاتلی. گفتیمکمهمبازبودند،دادهدستازراخودعقلناراحتیوخشمفرطازهاانگلیسیکهبگوییماگر
پاالیشگاهاشغالطرحواقعدرکهکنندطراحیرا»دریاییدزد«عملیاتطرحداددستورستادهارؤسايگروهبهبریتانیا
اعمالایرانعلیههاتحریمباراولینبرايزمانهماندر. بودارتشینفريهزار70نیروهايتوسطآباداندرشرکتاساسی

آندفهکهزدنددستاقتصاديجنگبهامرحقیقتدرودادهترتیبراایراننفتالمللیبینتحریمهابریتانیایی. شد
رمنظوبهایرانعلیههاتحریماینشود؟نمیتکرارامروزوضعاینمگر. بودایرانوزیرنخستپايزیرزمینکردنخالی

گروهیهايرسانهکهاینولوکندمیدنبالراهدفهمینهاتحریمنیزامروزه. شداعمالکشوراینمشروعدولتسرنگونی
.کنندتلقینمابهدیگريچیزکنندمیسعیغرب

شودمیصحنهواردسیاسازمان

ترتیبجهتدربریتانیاویژههايسرویسهايتالش. نبودقدرتمندقرناوایلاندازهبه1950هايسالاواسطبریتانیاولی
انفرمطیانگلیسسفارتکارمندانهمهوشدندبازداشتتوطئهعوامل. انجامیدکاملشکستبهمصدقسرنگونیدادن

بههااییآمریککهحالیدرنبودندبرخوردارکافیامکاناتونیروهاازهابریتانیایی. گردیدنداخراجکشورازایرانوزیرنخست
شبکهازاهانگلیسی. بودانتظارقابلامراینکهشدیکیانگلیسوآمریکامنافعلذاوداشتندفراوانیعالقهایراندرنفوذ

نورمانتیپسرکهشوندمتکیکوچکیشبکهبرفقطتوانستندمیهاآمریکاییولیبودندبرخوردارنفوذيمأمورانگسترده
واقعاً ایننکردیم،اشتباهماآري،(بودکردهایجادبود،ایرانژاندارمريرئیسکه1942-1948هايسالدرشوارتسکوپف

ولی). بود»صحرادرتوفان«1991سالعملیاتدرآمریکاییهاينیروفرماندهکاملاسمهموپدرشوارتسکوپفنورمان
درخودمأمورانآوردندستبهبرايدالرمیلیونیکسالهرخرجبه1951سالازآنها. داشتندبیشتريپولهاآمریکایی

گزافیولپاینبود،شدهکشیدهکاملفقربهبریتانیا»مؤثرمدیریت«وسیلهبهکهکشوريبرايزمانآندر. پرداختندایران
.بود

در. ردکمالقاتدالسآلنباوشدهواشنگتنواردبریتانیامخفیاطالعاتیسرویسرئیسسینکلرجان1953سالفوریه18
»سیا«سازمانکارمندروزولتکیمکهشداتخاذمصدقمحمدسرنگونیمنظوربهعملیاتاجرايبرتصمیممالقاتایننتیجه

هايسسرویتاریخمتخصصین. استشدهشناخته»آژاکس«عملیاتجزئیاتهمهتقریباً کنونتا. شدمنصوبآنریاستبه
ملیاتعآنکلیدينکاتبعضیکهنیستلطفازعاريولی. کردندوصفروزبهروزراعملیاتآنجریانشناسانایرانوویژه

.کنیمیادآوريشد،تبدیلجهانسراسردروایراندر»سیا«فعالیترسمبهسپسکهرا
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انیایی،بریتقدیمیمأمورانرشیدي،برادرانشدموفقروزولتکیم. شودمیایجاد»پنجمستون«یانفوذيمأمورانشبکهاوالً،
تحتارمجلسوکاليخودنوبهبهبرادران. بخردرابود،فعالمنقولغیرداراییوبانکیمعامالتدرکهایرانیتاجرفرزندسه

.کردندمیفعالیتاست،بودهکشورسیاسیزندگیهواسنجهازمانهمهدرکهتهرانبازارتجارمیاندرودادهقرارفشار
. ادنددمیرشوهناشرانوسردبیرانارتش،امرايمجلس،نمایندگانبهآمریکاییپولباایرانوقتپنجمستونسرانهمین

.بخرندرامصدقدولتهیأتاعضايازیکیحتیبودندشدهموفقآنهاکههستدستدراطالعاتی

هدفاینبهدالرهزار150»آژاکس«عملیاتجریاندر. شداندازيراهدولتعلیهتبلیغاتیواطالعاتیفعالجنگثانیاً،
یاسسازمان. شدمیمنتقلناشرانوسردبیرانبهبیسکویتهايجعبهداخلدرحتییاهاساكدرنقدپول. بودشدهخرج
دشمنمصدق... داردارادتشورويوتودهحزببهمصدق«کهدادندمیاطالعکهبودکردهتهیههاییشبنامهوهاجزوه
یماقتصاديفروپاشیبهراکشورهدفدارطوربهمصدق... زندمیلطمهماارتشاخالقوروحیهبهعمداً مصدق... استاسالم
.»استکردهفاسدرامصدقدولتیقدرت... کشاند

ستتروریهايتیپواقعدرو»اسالمرزمندگان«نامبهدینیمتعصبافرادازگروهی. شداستفادهمذهبیافراطیونازثالثاً،
یستکمونسپسوکردهحملهدینیمحترمرهبرانبهکردند،میتهدیدفیزیکیتروربارامصدقسیاسیهوادارانکههایی

.نمودندمتهمحمالتایندادنترتیببهرامصدقخودوها

دستوربه. کردندغرقخونینمرجوهرجدرراکشوربود،شدهمقررکهموقعیدرکهشدندآمادهاشراريهايدستهرابعاً،
هزار10تابودکافیکهبودندکردهپنهانمخفیجاهايدروبردهاياسلحهوپولایرانبهسیاسازمانمأمورانروزولت،

.شوندتأمینکاملطوربهومجهزماهششمدتطینظامیشبه

ازاعمآنهاهمهدرتوانیممیکنیم،بررسیدقتبهرامیانهخاوردرهمهازقبلوجهانسراسردرسیاسازمانعملیاتاگر
کشفارکثیفايکلیشهعملهايشیوهبستههمانو»آژاکس«ایرانیعملیاتپايردسوریه،وعراقافغانستان،پاکستان،

.کنیم

داردادامههمچنان»آژاکس«

یستادگیاپنجمستونهايتالشوپولسیالببریتانیا،اطالعاتسازمانو»سیا«سازمانتوانتمامبرابردرنتوانستمصدق
جسارتابشد،دادهترتیباوعلیهکهدولتبهخیانتدادگاهدرزیرانخوردشکستاخالقیلحاظبهولیشدسرنگوناو. کند

نظاموکردهملیراایراننفتصنعتکهاستآنمنکبیرهگناهگناه،بزرگترینآري،: «گفتکنندهمتهمطرفبهکامل
بهوخدایاريبه. کردمسرنگونراجهانهايامپراطوريترینبزرگازیکیتوسطکشورماناقتصاديوسیاسیاستثمار
21روزدردادگاهدرخودآخرسخندروي. »کردممبارزهجاسوسیواستعماروحشتناكنظاماینباایرانملتخواست
راهدرآنمبارزهدرخاورمیانهسراسربرايالگوییبهبایدمنسرنوشتکهدانممیخوب: «داشتاظهار1953سالدسامبر

درحبسسالسهباحکماینولیشدمحکوماعدامبهمصدق. »شودتبدیلاستعمارياسارتوبردگیزنجیرهايکردنپاره
.شدعوض) 1967سالدرويوفاتتا(العمرمادامخانگیحبسوانفراديسلول
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برقسرعتبهایراندر»کودتا«دربارهرمانتیکشایعات: «نوشتخودخاطراتدرسیاسازمانگرانتحلیلازیکیکالینري
صیتشخبهایرانشاه. »گنجیدنمیخودپوستدرخوشحالیفرطازخودشهرتآفتابزیردالسآلن. شدپخشواشنگتندر

»اسی«سازمانمحلیجاسوسیشبکهرئیسزیاديهايسالطی. شدتبدیلاسالمجهاندرآمریکاخارجیسیاستمرکزي
گفتههبوکردهنفوذایرانسیاسیفرهنگدر»سیا«سازمان. گرفتمیتماسشاهبامتحدهایاالتطرفازآمریکاسفیرنهو

شاهکرد،میکارایراندرآمریکاسفارتدر1976سالتا1972سالازکهآمریکاخارجهاموروزارتکارمندکیلگوراندریو
.گرفتخود»عاطفهپرآغوش«دررا

لیاتعمصورتبهنهولیشداحیادوباره»آژاکس«عملیاتاما. کندپارهراعاطفهپرآغوشاینشدموفقاسالمیانقالبتنها
اتآنظاهريشکل. ایرانملتوایراناسالمیجمهوريدولتبهنسبتواشنگتنبلندمدتراهبردشکلبهبلکهمحرمانه
لجفهايتحریم«نظیربیرژیمصورتبهتهرانعلیهاقتصاديجنگ. استماندهباقیهمانمحتواولیکردهتغییرحدودي

ردتخریبیعملیاتودانشمندانترورآنوسیلهبهوشودمیگماشتهخدمتبه»پنجمستون. «استجریاندر»کننده
آنشینجانسازمانو»جنداهللا«رفتهبینازسازماننظیردینیشبههايتروریست. شودمیدادهترتیبصنعتیتأسیسات

فعالیتانسی«سازمانتنگاتنگسرپرستیتحتطلبانجداییعقیدتیمراکز. کنندمیدریافتمالیتأمین،»العدلجیش«
پوستباکنونتاجهانمابقیوایرانملتکهآوردوجودبهعواقبیشد،شروعپیشسال61که»آژاکس«عملیات. کنندمی

.کنندمیاحساسخودجانو

******

حتی. تنیسراند،عقببهراکشورکهایرانبرموقتنظارتبرقراريومشروعدولتسرنگونیعملیاتآنتبعاتبدترینولی
تمامجدیتباوطوالنیمدتبراياستمایلمتحدهایاالتکهشدروشنتهراندرکودتاازبعدزمان،آندرکهنیستآن
برايمخدرموادنوعیکبه»آژاکس«عملیاتموفقیت. کنددنبالرانواستعمارسیاستوکردهبازپاجايمیانهخاوردر

ایاالت.بخشیدرامخفیعملیاتوزورگویانهفشارتامقدرتواهیخیالواشنگتنبهوشدهتبدیلامریکاییسیاستمداران
.آیدهوشبهکنندهتخدیرنشئهآنازاستنتوانستهکنونتامتحده
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روحانیحسنکابینهبرايخطرزنگ

روحانیحسندولتهیأتبهایرانمجلسکارمحافظهاکثریت
روز. اندکردهواردراجديضربهاولینایرانجمهوررئیس

رأي15با(مجلسنماینده270از145گذشتهچهارشنبه
فناوريوتحقیقاتعلوم،وزیردانافرجیرضابرکناريبه) ممتنع

.دادندرأي

وروحانیحسنبینروابطکهشدتبدیلزمانیبهاوتماه
سطحیبهتنشدرجه. گردیدداغلغایتويسیاسیخطمخالفان

آنهابهوبنامد»ترسووبزدل«راخودمخالفانوبگذاردکنارراخوددیپلماسیتمامشدمجبور»دیپلماتشیخ«کهرسید
دركقابلکند،کنترلراخوداحساساتنتوانستجمهوررئیسکهامراین. بروندجهنمبهخودانتقاداتهمهباکندتوصیه
هبررپشتیبانیازخارجیسیاستمسایلترینحادوايهستهبرنامهدربارهمذاکراتزمینهدرروحانیحسندولتاگر. است

ضوحوبهراواقعیتاینعراقبحرانبهنسبتکشورسیاسیعالیمقاماتگیريموضعطراحیکهاستبرخوردارایرانمعظم
ديجانتقاداتاجتماعی،زندگیوفرهنگیمسایلاقتصادي،واجتماعیاوضاعداخلی،سیاستزمینهدرگذاشت،نمایشبه
.آیدمیعملبهاسالمیجمهوريمجریهقوهرئیسریاستتحتدولتهیأتاز

بدانشد،مطرحويحقدرکهاتهامیمهمترین. استسادهبسیارشد،منجردانانفرجیاستیضاحبهکهظاهريزمینه
وتاماهوسیعهايناآرامیدرشرکتازايدرکهگرفتکشورهايدانشگاهبهراافراديبازگشتبرتصمیماوالً،اوکهاست
هايمقامبهبودند،دخیلحوادثآندرکهکسانیثانیاً،. بودندشدهاخراجآنجااز) »سبزانقالب«اصطالحبه(2009سال

.شدندمنصوبفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتدرمسئولهايمقامبهنیزوایرانهايدانشگاهاستاديواداري

درهککسیبرايوشود،وصفاینطورتواندمیتردیدبدوندانافرجیکهلیبرالیو»طلباصالح«شخصبرايرفتاراین
ودركقابل،)استکردهتحصیلهمکانادا»واترلوي«دانشگاهدروزیر(گیردمینظردرراغربهايارزیابیخودفعالیت

وباًمرت»زمانمقتضیات«باایراناسالمیگرایشتطبیقوداخلیزندگیآزادسازيبههادعوت. استروزبهومنطقیکامالً
میهاشاکثرجملهازوفعلیجمهوررئیسروحانیمرشدان. شوندمیشنیدهروحانیحسنبهنزدیکمحافلمیانازاصراربا

دارسیاستمو»دریاییکوه«رااوتوانمیکهنظاممصلحتتشخیصمجمعفعلیرئیسوسابقجمهوررئیسرفسنجانی،
.هستندمواضعاینشریکنیزدانستایرانیوزنسنگین

آملیصادقمثال،عنوانبه. دارندمتفاوتیاصوالًنظرموردایندرشوند،مینامیدهکارانمحافظهمعموالً کهآنهاییولی
سالحوادثدرکنندگانشرکتبازگشتايویژهبیانیهطیوزیراستیضاحبررسیآستانهدرقضائیهقوهرئیسالریجانی

.دانستکشور»ملیامنیتبرايخطر«راعالیآموزشنظامبه2009
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پیشسالپنجحوادثیاد

نوعکیومدنیفعالیتاساسیمراکزازیکیهمیشهایرانیهايدانشگاه. ندارداغراقگونههیچالریجانیآملیصادقبیانیه
همهوکاملکنترلمعنیبهالبتهکه-هادانشگاهبرنظارتمسأله. اندبودهرسمیمقاماتبرايکشورسیاسیجوهواسنج

ستگاهدبراي-ستآنهافکريگرایشسیاسیواجتماعیرصدنوعیکبلکهنیستدانشجوییهرروحیاتواظهاراتجانبه
ارتباطدولتثباتباامرحقیقتدرآید،مینظربهآزاربیظاهربهکهآنچه. داردعظیمیاهمیتاسالمیجمهوريحاکمه

گاهکیهتراتهراندانشجویانسیاسیفعالیتگرفتند،شکل»خاتمیبهار«زماندرکهسبزجنبشساختارهاي. داردمستقیم
بدونغربباتوانمیکهداردزیاديرواجواهیخیالیکایرانیجامعهلیبرالمحافلدر. نمودندمیمحسوبخوداساسی

نژاداحمديمحمودجمهوريریاستاولدورهدرعالوهبه. رسیدتوافقبهاسالمیجمهوريسیاسینظامبرايخاصیضرر
اروپاییمختلفسمینارهايدر»سبزجنبش«فعالاعضايمیانازاستادانودانشجویاناینکهازواقعدرویژههايسرویس
.کردندمیپوشیچشمنمودند،میدریافتهزینهکمکاجتماعیوپژوهشیخصوصیبنیادهايازوکردهفعالیشرکت

اوتماهدرکهبودپیشسالپنجحوادثعللازیکیدانشجویاناذهاندرآنهانفوذولیبرالمخالفانگرفتنکمدستاین
هايخیاباندرایران،انتخاباتمرکزيکمیسیونتوسطانتخاباتدرنژاداحمديمحمودپیروزياعالمپیدر2009سال

بودنبیتقلدربارهموسويبیانیهبابرگهاییعابرینبههمانجا. شدندظاهر!» دیکتاتوربرمرگ«شعارهايبامعترضانتهران
اعالمریقطاینازموسوي. شدتوزیع»کندمیمتزلزلراجمهوريسیاسیمبانیسیاستمدارانبعضیرفتار«اینکهوانتخابات

فلش«برگزاريبههادعوتازمملو»بوكفیس«ایرانیقسمت. نمودخواهدتالشمجددانتخاباتبرگزاريبرايکهکرد
»الجزیره«بردارانفیلموخبرنگارانوشدندمیمنتشرتهرانمختلفنقاطدراعتراضاتباقطعاتی»یوتیوب«دروشده»ماب
درهاناآرامیکهدادندمیاطالعشوقوشورباشوند،ظاهرالزمجايدرحوادثآغازازقبلدقیقهچندشدندمیموفقکه

همهازتظاهراتدرکنندگانشرکتشمارکهحالیدردارد،1979سالاسالمیانقالبحوادثازترگستردهابعاديتهران
بعضیدرتظاهراتژوئن15روزوشدگرفتهسرازمضاعفشدتباهاناآرامیژوئن14روز. استگذشتهتصورقابلحدود

.گردیدپابردیگربزرگشهرهاي

ازوگرفتندجديدرسحوادثاینازایرانیمقاماتولینپیوستوقوعبه»سبزانقالب«شد،ختمهمانجابهکارواقعدر
جمهوريبرايتواندمیامراینکنند،سازشدانشجوییمحیطدرهالیبرالفعالیتباحدازبیشاگرکهفهمیدندجمله

ثیتحیاعادهجهتدردیگرمسئولینووزیرانروحانی،حسناطرافیانفعالیتکهشودمیمعلوملذا. شودتمامگراناسالمی
.انگیزدبراردولتهیأتوزیرزادهفرجیعلیهشدیدبسیارواکنشبایستیناگزیرتخریبی،آشکاراعناصربهفعالیتامکانو

وزیراستیضاحهايدرسوتبعات

یطاودادند،اعتمادعدمرأياوبهمجلسنمایندگانکهروزيدر. استنیفتادهوحشتناکیاتفاقهیچوزیرخودبرايواقعدر
ومحلیمفسرانازچندتنیالبته. شدمنصوبآموزشیوعلمیاموردرجمهوررئیسمشاورمقامبهروحانیحسنفرمان
افراطیهبامرنهایتدروشدهعلمیودانشجوییمحیطدرشدیدنومیديباعث«وزیراستیضاحکهکردنداعالمشتابباغربی
. نمودندبیانرانظرنقطهایندلیلیبیشتابباآنهاکهآیدمینظربهولی. »شدخواهدمنجرجامعهدولتیضدروحیاتشدن
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هايرسانهکهمسألهاینعلنیشور. نداردهمايالعادهفوقچیزهیچولینیستعاديپدیدهمجلس،طرفازوزیراستیضاح
تاصطالحاازچنانچه. استایراندرسیاسیفرآیندآزاديوبازفضايمستقیمنشانهکردند،پخشزندهصورتبهگروهی
بهراایراندارنددوستغربیوروسهايلیبرالکهاست»عملدردمکراسی«اینکنیم،استفادهايروزنامهايکلیشه
عیفضوزیربرکناريبرايکمتريمراتببهامکاناتازخودکشورهايدرهالیبرالکهاستتوجهجالب. کنندمتهمآنفقدان

.است»توتالیترکشور«یکگویاکهاسالمیجمهوريدرتادارندبدنامو

بهایلمسسربر»طلباناصالح«و»کارانمحافظه«بینایراندرامروزهکهاستتندمباحثاتآنقلهتنهااستعفااینالبته
بهوخودمقامهايبهپیشسالپنجدولتیضدتظاهراتدرکنندگانشرکتازنفر10-20بازگشتازتراصولیمراتب

کیلتشراهابحثایناساسخارجیسیاستآنتبعبهواقتصاديمسایلبامتفاوتاصوالً برخورددو. داردجریانهادانشگاه
اهرقدرتدهلیزهايهمهبهکهطلبانیاصالح. کنندمیتعیینراایرانفعلیداخلیسیاستچگونگیعملدرکهدهدمی
شتابابهمگرایی«بروکننددنبالرا»غرببااختالفاتکردنصافوروابطنزدیکی«سیاستهستندصدددراند،کردهپیدا

اوريفنوهاگذاريسرمایهبهدسترسیامرهمینآنهاگمانبهکهکنندمیتأکید»جهانیاقتصادينظامباایراناقتصاد
بانزدیکاقتصاديوسیاسیشراکتروابطبرقراريخطکهکنندمیتأکید»طلباناصالح«همین. دادخواهدراغربیهاي

ایجنتایرانبهشد،میدنبالجمهوريریاستسابقتیمتوسطسالچندطیکهخطاینزیرااستاشتباهچینوروسیه
.خاصورطبهمتوسطایرانییکبراينهوداشتمثبتیتبعاتعامطوربهایراناقتصادبراينهخطآن. ندادچندانیمثبت

ایرانیسیاستدهلیزهايبهخطاینباکنندمیسعیکهکسانیباوخطاینباشدتبه»کارانمحافظه«کهاستطبیعی
سعهتوهنوزچینوروسیهباواقعیشراکتاوالً،کهنمایندمیخاطرنشانحقبرآنها. ورزندمیاصولیمخالفتکنند،نفوذ

وستدلمطوربه»کارانمحافظه«ثانیاً،. هستندکاررويکهاستطلبانیاصالحتقصیرزیاديحددرامراینکهاستنیافته
ملیاقتصادرايبپولالمللیبینصندوقهاياستانداردبهبنا»بازارياصالحات«کهگویندمیالمللیبینتجربهبهاستنادبا

توصیهکهاستسالیکحدودهاالشخورمانندصندوقنمایندگانکهاستحالیدراینو. آوردنخواهدسوديهیچایران
ارفشبرابردرراایرانآنهاهايتوصیهازپیرويعکس،بر. کنندمیتحمیلایراندولتهیأتاقتصادبخشبهراخودهاي

.ساختخواهدپذیرآسیبخارجی

ردنکجایگزینواسالمیجملهازوسنتیهايارزشرفتنتحلیلکهکنندمیخاطرنشانحقبر»کارانمحافظه«باالخرهو
ثباترايبتواندمیبکنند،راکاراینیواشکیکنندمیسعیطلباناصالحکهغربیهايارزشوغربمصرفیفرهنگباآنها

.باشدداشتهدنبالبهمنفیبسیارتبعاتاسالمیجمهورياجتماعی

ولبانطاصالح«بهکهاستروحانیحسندولتبراي) خطر(بلندبسیارزنگاولینفناوري،وتحقیقاتعلوم،وزیراستعفاي
زنگنهارنامدبیژناسالمی،ارشادوفرهنگوزیرجنتیعلیکهدادتشخیصتوانمیآسانیبه. استبستهامید»گرانحساب

کنندمیسعی»آوريروزبه«شعارزیرکهافراديهمهیعنیتجارتومعدنصنعت،وزیرزادهنعمتمحمدرضاونفتوزیر
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هبدانند،میبیگانهاسالمیجمهورياصولباکارانمحافظهکهرااجتماعیزندگیوخارجیسیاستاقتصاد،هايگرایش
.بکشانندکشورزندگی

******

وندرایراندرحاضرحالدر. نیستکشورریاستدر»تفرقه«یا»بحران«نوعیکنشانهعنوانهیچبهدانافرجیاستیضاح
جریاندراقتصاديواجتماعیاموروخارجیسیاستدرپیچیدههايچالشبههاپاسخجستجويدردناكگاهیوپیچیده

دنبالبهرااسالمیجمهوريبعديتوسعهگیريجهتدربارهداغمناظراتوهابحثناگزیرهانسلشدنعوضروند. است
حوادث. استعاديامرسالمجامعهیکبرايشوند،منجرسیاسیمناقشاتبهکهصورتیدرحتیمباحثاتگونهاین. دارد
ابتثاست،کمیابونادربسیاراسالمجهانبرايکهمجلسدرسیاسیمباحثاتدمکراتیکمراسموگذشتهچهارشنبهروز
یکیعلنیفصلوحلترتیبات. نداردبحرانیحالتجامعهایندرنظرهااختالفاینکهواستسالمایرانیجامعهکهکندمی
مکراسیدکهشودتبدیلالگوییبهتواندمی) شدپخشزندهصورتبهکه(جامعهقسمتفعالترینبهمربوطحادمسایلاز

ذخیرهزااسالمیجمهوريسیاسینظامکهکندمیثابتدانافرجیاستیضاح. نمایدتقلیدآنازآمریکاییواروپاییکذایی
میآندرکهاستکردهطراحیراسیاسیفرهنگخودسیاسیفعالیتبراينظامایناینکهواستبرخورداراستقامتکافی
.نمودحلتردمکراتیکوترعلنیچههرطوربهوکردهمطرحرامسایلهمهموقعهرتوان
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اسراییلی»هرمس«باررسواییپایان
نیکالي یگوروف

درایرانیايهستهواحدفرازبریکشنبهروزکهاسراییلیپهپاد
اسالمیجمهوريکهاستآنبارزنمونهشد،سرنگوننطنزشهر
همچنانغربی،سیاستمدارانجویانهصلحاظهاراتخالفبرایران
حال،درعین.  استماندهباقیتخریبیوجاسوسیعملیاتهدف
نفعبهايکنندهقانعاستداللشد،سرنگونکه»هرمس«پهپاد

ایرانفنیماندگیعقبدربارهافسانهدواقلحدبودناساسبی
.باشدمیاسراییلفناوريونظامیتفوقو

شکیموهايبرنامهباجملهازکهاستراهبرديتأسیساتازحفاظتمسئولکهاسالمیانقالبپاسدارانسپاههواییپدافند
نشاندنزمینبهبرايآمریکایی،پهپادبا2011سالحادثهخالفبردفعهایندارند،ارتباطایراناسالمیجمهوريايهستهو

کیلومتري240درواقع(نطنزناحیهبه»هرمس«ورودکشفازبعدهارادار. نیاوردعملبهخاصیتالشاسراییلیپهپاد
محصولودادانجاموجهبهترینبهراخودکارتوپخانهوکردهمخابرهراهدفمشخصاتتوپخانهدستهبه) تهرانجنوب
.نمودسرنگونایرانساختهوايبهزمینموشکاولینبارااسراییلنظامیصنایعبااليهايفناوري

یبرخکهکردخاطرنشانخبرایناعالمضمناسالمیانقالبپاسدارانسپاهعمومیروابطادارهرئیسشریفرمضانسردار
یقدقمطالعهمشغولاکنونهمایرانیمتخصصیناینکهواستماندهسالمآنسقوطمحلدرشدهسرنگونپهپادقطعات

شرکتتوسطکهاستاکتشافیمنظورهچندینپرندهجهاز،»450هرمس«خارجی،مطبوعاتگزارشبه. هستندقطعاتاین
بهاي. آمدعملبه1994سالدرآناولپرواز.  شدطراحیElbit SystemsشرکتتابعSilver Arrowاسراییلی

.شودمیزدهتخمیندالرمیلیون2معادلپهپادخودقیمتواستدالرمیلیون10حدودزمینی،پایگاهباهمراهسامانهاین

جالبنکتهندچپهپاداینسرنگونیقضیهدر. بگذاریمامرکارشناسانبرايراتاکتیکیوفنیمشخصاتکهاستبهترالبته
عات،اطالبعضیبهبنااوالً،. شودمیحادثهایندربازنگريباعثودادهقرارتأکیدموردراقضیهجوانببعضیکهداردوجود

حماسرهبران»اينقطه«تروربرايآنازکنونتاهااسراییلیکهاستزمینبههواهايموشکحملبهقادرپهپاداین
اینکهاستآن»هرمس«جالبویژگییکثانیاً،. اندکردهاستفادهلبناناهللاحزبنظامیزیرساختبهضرباتوفلسطینی

سامانه«ینامتخصصین،گفتهبه. نباشدبرخوردارهواییپدافندوسایلازمقابلطرفکهاستمؤثرکامالًصورتیدرتنهاپهپاد
.»استمقابلهفقدانوصافآسمانمستلزمواستمحدودآنکاربردحوزهزیرااستمشخصمنطقه
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»نبردراهازاطالعاتیعملیات«وسیاسیاصولپایمالی

کلیديتأسیساتازیکیاستقرارمحلکهمنطقهاین. نداشتوجودنطنزناحیهدراکتشافیپروازاجرايبهخاصیاحتیاجهیچ
شدهمطالعهدستکفمثلجاسوسیهايماهوارهوخارجیناظرانتوسطکلمهواقعیمعنیبهاست،ایرانايهستهبرنامه
اینردنکآباددراند،کردهخرجمنطقهایندراکتشافیعملیاتبابتآنهامتحدانواسراییلآمریکا،کهپولیتماماگر. است

ر،دیگسوياز. داشتوجودگلزارهاوهافوارهباشکوفاواحهیککردنمجهزامکانبود،شدهگذاريسرمایهبیابانیمنطقه
را300-اسروسیهايسامانهنتوانستندکهایرانیان. دانستضعیفتواننمیعنوانهیچبهراایرانهواییپدافندسامانه

خودلیداخامکاناتبراتکاباسطحیچندینهواییپدافندایجادبرايبلکهنشدهنومیديویأسدستخوشکنند،دریافت
دارد،ملکااطالعایرانهواییپدافندوجودازاسراییلکهواقعیتاینبهعنایتبا. داشتندمبذولتوجهیقابلپولوهاتالش
جزچیزياولوهلهدردارد،بیشتريتراکمدیگرمناطقازآنهواییپدافندکهايمنطقهبه»صافآسمانپهپاد« اعزام

.نیستمحضحماقت

دانیچنحماقتبهکنونتاآنهاولیکردمتهممختلفگناهانبهحقبرتوانمیرااسراییلاطالعاتیمسئولینونظامیان
بهیراناراهبرديتأسیساتبهگستردهضرباتکردنواردنظریهکهمعناستبدانفقط»هرمس«قضیهلذا. اندنیافتهشهرت
دستورازلاسراییسیاسیونظامیریاستتوسط) اسراییلینظامیمتخصصینازیکیگفتهبه(»پهپادهاهايدسته«وسیله

اهپهپادشکستبهمحکومپروازهايگونهاین. گرددمیتمرینمشخصعملیاتچارچوبدرهمچنانبلکهنشدهحذفروز
.باشدمیتمریناتاینجزءهم

نمیانتهرباروابط: استاستوارمحضپرروییواصولپایمالیبرمذکور،دکترینتمرینادامهزمینهدراسراییلیمحاسبات
میتدسبهایرانهواییپدافندسامانهبارهدرالزماطالعاتولیدهدنمیتغییرچیزيحادثهاینوشودحاالازترتیرهتواند
يخبرغوغايتشدیدمشغولغربیگروهیهايرسانهکهحالیدر: استمساعدعملیاتاینبرايهمالمللیبیناوضاع. آید

میشماريلحظهموقعیتاغربیسیاستمدارانوبوداوکراینبهروسیانسانیکمکهايحاملهاياتومبیلستونپیرامون
اویوتلبپرند،زمینبهبودند،شدهپنهانهاکامیوندوجدارهدیوارهاياليکهروسیویژهنیروهايکشانآدمکهکردند

بهتجاوزالملل،بینحقوقنقض. داشتکاملاعتقادنشدنمجازاتبهاو. آوردعملبهراخودجدیدآمیزتحریکعملیات
هايدستههايسنتبامطابقآنازقبلمدتیاسراییلکهحالیدردارداهمیتیچهخارجیمستقلکشورهواییحریم
سويازاخالقینکوهشبافقطنظامیانغیرقتلازايدروکردهايگرانهسرکوبحملهغزهنواربهآلمانیهاينازيویژه
.شدروبروجهانعمومیافکار

بهایرانحاکمیتحقوالمللبینحقوقازاویوتلفاحشتخلفازکهاستکردهاعالمکنونتاایرانخارجهاموروزارت
کسرودخبرايراموضوعاینتفسیرحتیاسراییلرسمیهايشخصیت. کردخواهدشکایتالمللیبیندادگاهومللسازمان

دگاهدادردادرسیاینکهوکردخواهدپشتیبانیآنهاازمللسازماندرمتحدهایاالتکهفهمندمینیکزیرادانستندشأن
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حقهمیشهاسراییل«اصلغربیقضاتوسیاستمدارانبرايزیرااستپیشبینیقابلغیرفرجامباطوالنیکاريالمللیبین
.استخدمتمحیطدررتبهترفیعشرطبلکهپرستشموضوعتنهانه»دارد

ایرانپاسخ

دستنحويبه»المللیبینجامعه«اصطالحبهکهنیستامیدوارونداردواهیهايخیالموردایندرکههاستمدتتهران
ینبحقوققطبیتکجهاندر. بگیردرااویوتلهايشاهینگستاخانهوتجاوزکارانهرفتارجلويوکردهکوتاهرااسراییل

ظامینچماقازکهاستکسیباحقتر،دقیقعبارتبهیا»داردبیشتريحقوقکهاستکسیباحق«اصلاساسبرالملل
منظورهباساسهمینبرایران. شودمیتنظیماست،برخوردارالمللیبینهايسازماندرترقلدرحامیانوبزرگترسیاسی–

هايپاسخشیوهبرتهران. استبستهامیدخوددفاعیامکاناتتوسعهبهعمدتاً خودملیامنیتوحاکمیتحقازدفاع
وشودمیتمامترارزانمراتببهآنبرايپولیلحاظبههاروشاین. استشدهمسلطغربجنگیتهدیدهايبهنامتقارن
بهکه»اییهپهپادهايدسته«برمبنیاسراییلی–آمریکایینظریه. نیستکمترغربیپیشرفتههايفناوريازآنکارآیی

کهتاسشدهتبدیلایرانیدانشمندانتالشهايوایراناسالمیجمهوريامنیتبرايجديچالشبهکنند،واردضرباتایران
واحدستادرئیساحمديمجتبیواسالمیانقالبپاسدارانسپاههوافضاينیرويفرماندهزادهحاجیعلیامیرسردارنظرزیر

.کنندمیکارباخت،جانبارفاجعهطوربهگذشتهسالدرکهسپاهسایبري

السچندازباالهايفناوريمختلفهايزمینهدرایرانهايموفقیتدربارهمتحدانشوآمریکابرايکنندهنگرانپیامهاي
هايتاپلپدرآمریکاییهايپهپادازشدهاستراقساعتهچندینهايویدئوکشف2009سالاواخر. شودمیواصلپیش
وسیلههبآمریکاییجاسوسیماهواره»شدنکور«ازاروپاییمنابعسالهماندر. بودیافتهوسیعیبازتابعراقیکنندگانقیام
میانهخاورکشورهايدرجاسوسیهايپهپادادارهآمریکاییپایگاهدر2010سالدر. دادندخبرایرانخاكازلیزرياشعه
ظارانتکههمانطور. کردمیضبطراکیبوردکلیدهايدادنفشارمواردهمهکهشدکشف»لوگرکی«بهموسومویروسیک
ارقرحملهموردراهاهواپیماادارهسامانهنتوانستايرایانهویروسکهکردنداعالمآمریکاهوایینیرويفرماندهانرفت،می

سالردعملیاتایننتیجهدر. بوداسالمیانقالبپاسدارانسپاهسایبريارتشعملیاتاینکهشدمعلومبزوديولی. دهد
) 4(اسراییلیو) 3(آمریکاییجاسوسیپهپادهفتآندرحاضرینبهکهشدبرپاخبرنگارانبراينمایشگاهیتهراندر2011

.دادندنشانبود،آوردهدستبهایرانیطرفکهرا

یکاسالمی،جمهوريآشکارهايموفقیتگرفتنکمدستمنظوربهغربی»متخصصکارشناسان«وگروهیهايرسانه
واستجعلیهايادعادهند،مینشانوگویندمیایرانیانکهچیزيهرکهنمودندادعاوانداختهراهکاملتبلیغاتیکارزار
اینقدرهايفناوريبرتوانستنمیهرگزایرانکهحالیدرنیستندچوبیهايمدلجزچیزيمذکورهايهواپیمااینکه

درویدکشخطبحثایندور»گوگل«شرکتمدیرههیأترئیسومعتبربسیارمتخصصشمیتاریک. شودمسلطپیچیده
سایبريجنگدرفهمیم،نمیکاملطوربهماکهدالیلیبهایرانیان: « داشتاظهارراستوركCNNشبکهبامصاحبه

فوقردکهاسالمیانقالبپاسدارانسپاههوافضاينیرويفرماندهزادهحاجیعلیامیرسرداراماو. »هستنداستعدادبابسیار
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جملهازوتحریکاتبهجوابهردادنحقما: «داشتاظهارنطنزناحیهدر» 450هرمس«سرنگونیبهاشارهضمنشد،ذکر
جاوزکارانهتسیاستوپرروییباتمامشدتباباید. »کنیممیمحفوظخودبرايرااشغالیاراضیدرهافلسطینیکردنمسلح

.کردبرخورداسراییل

******

منشأیکفقطدهد،مینشانخودازدیگرکشورهايوایرانحقدراسراییلکهالمللبینحقوقموازینکاملگرفتننادیده
روکسلبواشنگتن،دراسراییلینیرومندالبیوالمللیبینحامیانتوسطآنبرايکهاستاویوتلمجازاتعدمرژیمآنودارد
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پیشهامدتازتخریبیعملیاتوجاسوسیتحریکات،. استدیگرانتوسطاسراییلهايخواستچرايوچونبیوکامل
.استشدهتبدیلهدفاینبهدستیابیبراياویوتلابزارتنهابه
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 «شام و عراق اسالمی دولت» علیه پادزهر عنوان به تهران برای «بغداد جبهه»

 پانکراتنکو ایگور

 

 درباره بود صدد در او که نیروهایی توسط «فولی جیمز» اعدام از بعد

 «اسد بشار خونین رژیم با مبارزان» عنوان به مثبتی های گزارش آنها

 ناگهان غرب بود، کرده سفر سوریه به منظور همین به که بنویسد

 جدید خطر درباره بحث به امریکایی سیاستمداران و شد باز چشمش

 دولت» که پرداختند جهان مابقی و متحده ایاالت برای جهانی

 صحبت مورد این در. شد مطرح خطر این تبلور عنوان به «اسالمی

 های گزینه و کنند می مزه مزه را موضوع کنند، می زیادی های

 ها بحث این در شرکت برای تهران ولی. نمایند می مرور گوناگونی

 با مبارزه مسایل تنهایی به تقریباً حاضر حال در زیرا ندارد فرصت

 .کند می حل را تروریستی ضد ای منطقه ائتالف تشکیل و «شام و عراق اسالمی دولت» نظامیان شبه

 خاور «اقمار» و غربی های قدرت توسط که سوریه در شورش آغاز زمان از سال، سه مدت طی اسالمی جمهوری مسئولین

 ایزنیر حین در و المللی بین های تریبون پشت از سطوح همه در یافت، تکامل جهادیون تجاوز به و شده تحریک آنها ای میانه

 و شام سوریه، میانه، خاور در متحدانش و متحده ایاالت مزورانه بازی که دادند می هشدار خطری از جهانیان به دوجانبه های

 تأمین مجاری کردن مسدود درباره ای قطعنامه است کرده سعی روسیه با همراه اخیر سال سه طی ایران. آورد می بار به عراق

 آن ستد به که را نیجریه و لیبی نیز و سوریه نفتی میادین از نفت خرید منع درباره جمله از و تروریستی های گروهک مالی

 ربغ آگاهی به را ساده حقیقت این نماید می تالش تهران که است سال سه. بگذارند ملل سازمان تصویب از است، افتاده ها

 می جهادیون صفوف به ترکیه و سعودی عربستان نیز و اروپا «مرفه» کشورهای از نظامیان شبه جدید های دسته که برساند

 مامت. کند می خود مجذوب را مصر و الجزایر تونس، یمن، اردن، افراطیون ربا آهن یک مثابه به «سوری جهاد» اینکه و پیوندند

 خود رهایکشو به را جنگ و برگشته مبدأ کشور به تردید بدون سوریه در جنگی تجربه کسب از بعد «اشتعال قابل ماده» این

 .برد خواهند

 «زتاونجیم بنیاد» گذشته سال همایش در. نمودند می موافقت اوضاع ارزیابی این با که شدند می پیدا «هوشیاری افراد» گاهی

 «سیا» سازمان رئیس 1002 سال تا که هیدن مایکل ژنرال سخنان بودند، آمده هم گرد تروریسم با مبارزه کارشناسان آنجا که

 یدآ نظر به وحشتناک من های حرف شاید: »داشت اظهار پرده بی حضار به خطاب وی. شد تبدیل انگیزی هیجان خبر به بود،

 ها زینهگ بدترین از گزینه بهترین این زیرا شود پیروز اسد بشار خواهد می دلم که بگویم شما به لحظه همین در باید ولی

 زمان همان در که شود یادآوری لندن پادشاهی کالج به وابسته افراط مطالعه المللی بین مرکز گزارش دارد جا. «بود خواهد

 ها درگیری در تا شدند سوریه وارد سنت اهل مسلمان نفر هزار 22 تا گذشته سال 1.3 طی که بود آمده آن در و شده منتشر

 در. بریتانیا و فرانسه از عمدتاً  اروپا، اهل %21 و بودند میانه خاور دیگر کشورهای اهل آنها %30. کنند شرکت اسد بشار رژیم با
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 ،بودند ارتباط در القاعده با ای گونه به آنها توجه قابل بخش که سوریه در جنگ حال در سنی های گروهک صفوف در مجموع

 .«شدند می یافت کشور 30 نمایندگان»

 شود؟ نمی زده شگفت آمریکا هوایی نیروی های آفرینی حماسه از ایران چرا

 و بود دیگری کار مشغول غرب. دهد فرا گوش خود کارشناسان های گیری نتیجه و تهران هشدارهای به نخواست غرب ولی 

 و سعودی عربستان متحده، ایاالت. است اهلل حزب کردن قمع و قلع برای تالش و منطقه در ایران نفوذ کردن محدود آن

 هشد شناخته بودند، کرده تهیه را طرح این که اشخاصی نام امروزه. کردند می اجرا را سوریه کردن ثبات بی طرح اسراییل

 رئیس لطانس بن بندر امیر ملل؛ سازمان فعلی بلندپایه مسئولین از یکی و لبنان در آمریکا سابق سفیر فلتمان جفری. است

 این در مگیه فرانسه، و بریتانیا ترکیه، اطالعاتی های سرویس بلندپایه مسئولین و قطر امیر نیز و سعودی ویژه سرویس وقت

 و داشته دست «شام و عراق اسالمی دولت» گروهک تشکیل در «سوری مسابقه» بازیگران این از یک هر. بودند سهیم کار

 .هستند سوریه سرزمین در آن نظامیان شبه جرم شرکای

 باتضر با کردند، آزاد که را خویی درنده جانور کنند می سعی آنها حاال و.  «دارد شکستنک سر دارد، اشکنک» بازی این ولی

 که دکن نمی دوا را دردی تقریباً  «بمب با معالجه» این. گردانند باز قفس به دوباره عراق در گرایان اسالم مواضع به ای نقطه

 «شام و عراق اسالمی دولت» توان نمی: »داشت اظهار جدیداً که است ایران مجلس رئیس الریجانی علی با حق زمینه این در

 نهات تهران،. است نهفته دیگری چیز در گرایان اسالم موفقیت علت زیرا «گرفت را آن جلوی و کرده نابود هوایی ضربات با را

 دقت به گرایان اسالم از ناشی خطر بردن بین از های راه اوالً  آنجا در که است میانه خاور اوضاع در دخیل کشورهای پایتخت

 .گردد می مشاهده منطقه ثباتی بی با مبارزه های طرح اجرای برای سیاسی اراده ثانیاً، و شود می درک

 جمهوری خارجه امور وزیر ظریف جواد محمد با عراق کردستان پایتخت اربیل در مالقات پی در بارزانی مسعود اوت ماه 12 روز

 را گرایان اسالم حمالت تا است فرستاده مهمات و اسلحه ما برای که است کشوری اولین ایران: »داشت اظهار ایران اسالمی

 و دشو نمی ایران شوق و شور باعث عراق کردستان خاک در خود دولت ایجاد و استقالل کسب برای کردها تالش. «کنیم دفع

 فرستد می اسلحه ها کرد برای تهران امروزه.  دارد ثانوی اهمیت عامل این حاضر حال در ولی. نیست برخوردار ایران حمایت از

 یراز نیست پیگیری عدم و تضاد گونه هیچ رفتار این در. اند شده ظاهر «مرگه پیش» واحدهای در ایرانی نظامی مستشاران و

 نکردستا آینده درباره بحث لذا و است «شام و عراق اسالمی دولت» و ایران بین «حائل منطقه» نوع یک اربیل حاضر حال در

 .است شده موکول مشترک، دشمن شکست زمان تا مدتی، برای عراق

 دض ائتالف ایجاد مسیر در ای مرحله ، عراق شیعیان رهبران با جدی های رایزنی آن از قبل و بارزانی مسعود با ظریف مذاکرات

 این. ندکن شرکت آن در ها دولت شبه ها، دولت از پیش که باشد نوین طراز ائتالف باید این. است شده منطقه در تروریستی

  که است اجتماعی جبهه بلکه بود شده تشکیل افغانستان و عراق به تجاوز برای آمریکا توسط آن نظیر که سنتی ائتالف نه

 طاعون» علیه بودن، ایزدی یا علوی شیعه، سنی، از نظر صرف و کرده شرکت آن در مختلف های ملت و اقوام از افرادی

 .خاست خواهند بر است، کرده تجاوز آنها سرزمین به که «تروریستی

 القاعده هویت تغییر محصول عنوان به «شام و عراق اسالمی دولت»

 رآخ و دهشتناک اینقدر چیز طبیعتاً شود، می ایجاد «شام و عراق اسالمی دولت» نظامیان شبه توسط که «اسالمی دولت»

 زیرا اردد دربر بزرگی خطر منطقه برای سازمان این ظهور ولی. کنند اعالم کنند می سعی غرب سیاستمداران که نیست زمانی
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 اراضی از بخشی در خالفت ایجاد آن و کنند پنهان را خود راهبردی هدف اند نکرده سعی روز یک برای حتی سازمان رهبران

. تاس کار اول تازه این البته. است عراق شرقی قسمت در دیاله استان تا سوریه غربی شمال قسمت در حلب از عراق، و سوریه

 .تاداف خواهد اتفاق مصر از بخشی حتی و فلسطین اشغالی اراضی اردن، لبنان، یعنی شام تمام به طلبی توسعه آن از بعد

 :است شده تشکیل مؤلفه سه بر اتکا با یافته سازمان نیروی عنوان به «شام و عراق اسالمی دولت»

 ترکیه، و فرانسه بریتانیا، متحده، ایاالت ویژه های سرویس و قطر ها، سعودی طرف از تسلیحاتی و مالی حمایت  -

 شد، زده صیقل عراق در سپس و شده کسب سوریه در ابتدا که اداری و نظامی جدی تجربه  -

 یمال دارایی معامالت این اثر بر که عراقی میادین از حاال و سوری میادین از ابتدا قاچاقی نفت فروش محل از مالی عایدات - 

 .شود می زده تخمین آمریکا دالر میلیارد یک معادل سازمان این فعلی

 صخال سازمان از سازمان این. است شده نهفته آن سریع هویت تغییر بعد در «شام و عراق اسالمی دولت» خطر ترین مهم ولی

 دیگر ایه سازمان و ها جنبش تجربه سازمان ریاست. گردد می تبدیل اداری ساختار از عناصری با سیاسی پدیده به تروریستی

 ساخت سوری تجربه. است داده تطبیق خود نیازهای با و داده قرار خالقانه پردازش مورد را حماس تا افغانی طالبان از اعم

 هدست و دولتی نیروهای با نبردها در «شام و عراق اسالمی دولت» افراد. شود نمی ختم نظامی خالص امور به «اسالمی دولت»

 نیز و کنند استفاده مالی های پاداش از و داده تشکیل ائتالف سنی های جمعیت با اند گرفته یاد «مذهبی غیر مخالفان» های

 تشکیالت» ایجاد عمل شیوه افغانی طالبان از آنها. نمایند برقرار آنها وفاداری عوض در را محلی مردم از اجتماعی حمایت نظام

 در .اند کرده اقتباس کنند، می کنترل را منطقه این منطقه، در دولتی های نیرو استقرار درصورت حتی که را «سایه اداری

 لولس دست در مناطق بر واقعی نظارت هستند، تروریستی و جنگی فعالیت مشغول نظامیان شبه اساسی نیروهای که حالی

 نگج اثر بر دیده آسیب محلی مردم به مالی کمک جدید، افراد گماشتن برای الزم پول از که است گرایانی اسالم مخفی های

 .برخوردارند اداری وظایف اجرای و

 یم محسوب «اسالم» که چیزی به آنها آمیز تعصب پایبندی و نظامیان شبه وسطایی قرون خشونت درباره اطالعات پخش

 «شام و راقع اسالمی دولت» تبلیغات مسئولین که است اطالعاتی سالح از بخشی ،«کفار» با آنها کامل تسامح عدم نیز و کنند

 می بروز نفت های چاه فعالیت تأمین ضرورت وقتی ولی. کنند می ای ماهرانه استفاده آن از دشمن بر روانی فشار اعمال برای

 امنیت ی،مال پاداش وعده فنی متخصصین و مهندسین به و گذاشته کنار را «تسامح عدم و تعصب» گونه هر نظامیان شبه کند،

 .دهند می را مذهبی های تفاوت به توجهی بی حتی و ها خانواده

 است؟ هم روسیه برای جدی خدمت تهران بغدادی جبهه

 هوایی ایه بمباران وسیله به تواند نمی یافته تغییر هویت با آن فعلی صورت به «شام و عراق اسالمی دولت» که است واضح پر

 تالش تا است اوباما باراک خارجی سیاست ناتوانی و عجز نشانه بیشتر آمریکا هوایی نیروی عملیات که درحالی شود مغلوب

 و «شام و عراق اسالمی دولت» با مبارزه صحیح راه که است دولتی تنها ایران امروزه واقع، در. تروریسم با مبارزه برای واقعی

 می درک هم را واقعیت این تهران در ولی. است کرده پیدا را ای منطقه تروریستی ضد امنیت جدید معماری برقراری راه نیز

 رحاض متحده ایاالت باالخره) ندارد آینده تنها نه سازمان این با مبارزه زمینه در متحده ایاالت با همکاری گونه هر که کنند

 طرناکخ بلکه( کند اعمال ها تحریم ها انگلیسی و ها فرانسوی ها، ترک علیه و کرده بمباران را قطر و سعودی عربستان نیست

 که زند می دیوار و در به را خود و زند می پر پلیدی اندیشه قفس در ای پرنده مانند غرب بر حاکم محافل اذهان در. است
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 سر رب نبرد» زیر باالخره و کرده وارد ای گرانه ویران ضربه هم اسد بشار به «شام و عراق اسالمی دولت» با مبارزه بهانه به شاید

 .بکشند خط «دمشق

 جدی «شام و عراق اسالمی دولت» با هرگز اسد بشار که شود می اشاره کنایه با پیش از بیش آمریکا گروهی هایرسانه در

 هارتم از که ما. دارد وجود «نفوذ های عرصه تقسیم» درباره محرمانه توافقات دمشق و گرایان اسالم بین اینکه و نکرده مبارزه

 آینده در چنانچه کرد نخواهیم تعجب داریم، اطالع سوریه و ایران درباره جعلی مطالب ساخت زمینه در غرب تبلیغاتی دستگاه

 وساطت با و اسالمی انقالب پاسداران سپاه تأیید با «شام و عراق اسالمی دولت» با اسد بشار تبانی بر دال «موثق اسناد» نزدیک

 .شوند پیدا «القدس» تیپ فرمانده سلیمانی قاسم ژنرال

 ،کند می بحث آن درباره واشنگتن که سوریه در «شام و عراق اسالمی دولت» به ضربات کردن وارد اندیشه که است روشن

 نفوذ با یتحلیل مرکز یک فعلی کارمند و آمریکا نظامی اطالعات سازمان سابق ارشد افسر وایت، جفری. است پهلویی دو اندیشه

 و «شام و عراق اسالمی دولت» پیشروی شدن کند موجب تواند می هوا از خارجی مداخله: »نویسد می پرده بی واشنگتن

 دانش،متح و امریکا هوایی نیروی و سوری مسلح خوبی به کنندگان قیام مساعی تشریک ولی. شود آن جنگی امکانات کاهش

 مؤثرترین کردند، اشغال آنها که هایی سرزمین بر نظارت برقراری و گرایان اسالم سرکوب برای شده هماهنگ عملیات اجرای

 .«بود خواهد «شام و عراق اسالمی دولت» نابودی شیوه

 میانه خاور در روسیه منافع برای خطری بلکه نیست ای منطقه اجتماعی جبهه تشکیل ایرانی اندیشه به ضربه تنها ها طرح این

 هاجمت با مبارزه در شرکت امکان باالخره است، شده بسته اوکراین مسأله با آن پای و دست که مسکو. است دیگر مناطق در و

 ستقیمم کمک و تروریسم مالی تأمین با مبارزه درباره قطعنامه صدور جهت در دیپلماتیک های تالش. کند می پیدا را جهادیون

 نهادهای سران و خارجه امور وزیر جمهور، رئیس که کند می ثابت «شام و عراق اسالمی دولت» با مبارزه در عراق به نظامی

 .هستند آگاه کامالً شود، می ایجاد که وضعیتی بودن خطرناک به روسیه نظامی

****** 

 که «گرایی اسالم دولت شبه» ایجاد. نیست «شام و عراق اسالمی دولت» نابودی خواهان غرب: است روشن و ساده مسأله

 هدایت روسی قفقاز و مرکزی آسیای ایران، اهلل، حزب سوریه، علیه یعنی غرب عالقه مورد جهت در آن تجاوزکارانه تمایالت

 بیش که اردوغان و اردن پادشاه و سعود آل نظیر آمریکا متحدان ترساندن برای ای وسیله همزمان. است غرب طبع باب شود،

 ایدب علت همین به. نیست قبول قابل قطعاً روسیه برای وضع این. آمد خواهد دست به شود، وابسته غیر خواهد می پیش از

 «بغداد جبهه» در تهران به تواند می چطور و چیزی چه با روسیه که داد قرار مطالعه مورد را مسأله این تمام جدیت با و فوراً

 .رساند یاری
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