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قدرت منطقهای و موشکی در حال حاضر مهمترین نقاط قوت ایران در مواجهه با غرب است« ،فرهیختگان» بررسی کرده جریان بهاری و اصالح طلبان چه نقشهای برای این قدرت ایران کشیده بودند

جریانشناسی تحدید قدرت منطقهای ایران

از میان مولفههای قدرت ،ایران بهطور ذاتی دارای وسعت و حدود جغرافیایی

هاشمیرفسنجانی در سالهای پایانی عمر خود بیش از گذشته در این مسیر گام

جمله ایران و عراق را خنثی کرد ،در گام سوم برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه

سخنرانی تقریبا به همان اندازهای که از هستهای میگوید ،از منطقه هم حرف

زمینهسازبروزو ظهوردیگرمولفههانیزباشد.در اینشرایطامامولفههای اکتسابی

همگی در تضاد با توسعه توان نظامی کشور بهویژه در عرصه موشکی و منطقهای

همراه کرد ،در گام چهارم در افکار عمومی جهان بهعنوان مدافع صلح و پیشگام در

«ما اختالفات اساسی و بزرگی با ایران داریم .اسرائیل نگرانیهای مشروعی در

استراتژیک و همچنین جمعیت و منابع انسانی قابلاتکایی است که میتواند
درعرصهامنیتملیواستقاللسیاسیبیشتربهچشممیآیند.سالهاستکهدر
فلسفهسیاسی-امنیتیایرانسرفصلهاییچونقدرتموشکی،عمقاستراتژیک
منطقهای(یا همان زنجیره کشورها و جریانهای مقاومت در منطقه از کشورهای
جنوبی آسیا تا آسیای غربی) دیده میشود ،به انضمام اینکه در نگاهی راهبردی،
از دهه  70مساله هستهای را نیز بهعنوان یک قدرت بازدارنده برای ایران متصور

بودند و از همین منظر نیز تالش کردند در گفتوگوهایی بسیار طوالنی این فناوری

علمی را در ایران محدود کنند و به اصطالح اطمینان یابند که ایران به سالح اتمی
دست نمییابد؛ اتفاقی که در جریان انعقاد برجام رخ داد و فعالیتهای علمی
هستهای ایران بهطور جدی محدود شد و در نگاه غربیها یکی از مولفههای قدرت

برداشت؛ سخنرانیها ،توئیتها و نهایتا خاطراتی که در این ایام منتشر میکرد،

بود .نزدیکان او در حزب کارگزاران هم ادامهدهنده راه او هستند؛ اظهارنظرهایی که
از غالمحسین کرباسچی برجای مانده یا مطالبی که در رسانههای نزدیک به آنها در
این سالها چاپ شده ،موید همین نکته است .عالوهبر اینها دیگر اصالحطلبانی
که این روزها مدافع سرسخت مذاکره با آمریکای ترامپ هستند ،مانند مصطفی

تاجزاده،ازجملهمدافعانایدهبرجاممنطقهایبهشمارمیآیند.اینهاهمانکسانی
هستند که با حضور ایران در سوریه و عراق مخالف بودند و میگفتند سوریه هم

برجام میخواهد و حتی بعد از نزدیک شدن داعش به 70کیلومتری مرزهای غربی

ایران یا بعد از حمله تروریستی به مجلس هم نشان دادند که در هیچ حالتی حاضر

خط مقدم مبارزه با تروریسم مطرح شد و نهایتا در ایام تحریم آمریکا ،مسیر دورزدن
تحریم و تامین منافع اقتصادی ایران را به همراه آورد.

ارتباط با ایران دارد .ایران دارای ارتش بزرگی است و موجودیت اسرائیل را زیر
سوال برده و از حزبالله حمایت میکند و موشکهایش را به سوی اسرائیل

سالهای اخیر ایامی است که سپاه پاسداران با متحد کردن ملتهای منطقه در

نشانهگرفته است ،ولی همه این تهدیدها تشدید میشوند وقتی ایران دستش

صف جدیدی در مقابل آمریکا و صهیونیستها تشکیل دهد تا در موقع لزوم ،هم

مساله هستهای ایران تا کجا جلو میرود و به چه مسائلی میپردازد و البته این

مقابل تروریسم و سازماندهی آنها ،هم موفق شده تروریسم را شکست دهد ،هم
امنیت ایران و منطقه را تضمین کند و هم دفعکننده فشارهای اقتصادی باشد.

به سالح هستهای برسد ».این سخنرانی نشان میدهد عمق نگاه اوباما در
سخنرانی تنها سخنرانی او در این مورد هم نیست ،چراکه اوباما در مورد فشار به
ایران و مسیری که از هستهای تا منطقه قرار بود طی کند ،حرفها و اقدامات

اوباما از مذاکرات هستهای چه میخواست

زیادی دارد .تنها چند روز مانده به اجرای توافق هستهای میان ایران و  5+1در

پیشنهاد میکنیم اگر هیچکدام از سخنرانیها و اظهارنظرهای باراک اوباما،

اواخر دیماه  ،94اوباما اقدام مهمی را در دستور کار خود قرار میدهد و در

آنچنانکه در بخش بعدی به تفصیل بیان خواهیم کرد ،در نگاه طرف غربی حاضر

تفسیر متفاوتی از واقعیات میدانی داشتند .احمدینژاد در روزهای پایانی دوره

توافق هستهای و رابطه آن با مسائل منطقه بهویژه سخنرانی و پرسش و پاسخ او با

را به همه دنیا ارسال کند؛ پیامی که نشان میدهد از دیدگاه آمریکا تنها توافق

توانمندیهای بازدارنده ایران گره خورده است .اوباما ،رئیسجمهور وقت آمریکا

در این مسیر گام برداشت و نهایتا با زاویهای که با سپاه پاسداران بهعنوان قوه محرکه

اجالس امنیت هستهای واشنگتن در اول آوریل 13( 2016فروردین )1395

نظامی ایران گرفته شد.

در برجام ،یعنی ایاالت متحده آمریکا ،موضوع هستهای به دیگر نقاط قوت و

بارها از موضوع موشکی و موضع حضور منطقهای ایران در کنار مساله هستهای
نام میبرد و اهداف آمریکا را برای محدودیت این دو توانمندی تشریح میکند .در

داخل اما برخی جریانهای سیاسی نهتنها به هیچ عنوان به این مساله توجهی
ندارند ،بلکه با رفتار و کالم خود در مسیر تضعیف توانمندی موشکی و منطقهای
ایران گام برداشتهاند و به عبارتی آب به آسیاب دشمن ریختهاند .اگر به دقت

به این جریانها نگاه شود ،نامهای آشنایی در میان آنها دیده میشود .مرحوم

نیستند از ایده خود کوتاه بیایند .گروه سوم اما محمود احمدینژاد و دوستانش

و قطر را از مسیر قبلی خود منصرف ساخت و آنها را تا نقاط قابلتوجهی با خود

میزند و به موضوع امنیت اسرائیل نیز میپردازد .به این عبارت دقت کنید:

هستند؛ کسانی که از ابتدا بیداری اسالمی را بیداری انسانیمیخواندند و اساسا
ریاستجمهوری خود با ایرادهایی که به حمایتهای ایران از سوریه مطرح میکرد،

این نقطه پیدا کرد ،کال مسیر دیگری را در پیش گرفت.

رئیسجمهور سابق ایاالت متحده را مطالعه نکردهاید ،اظهارنظرهای او را درباره

خبرنگاران در  15جوالی  24( 2015تیرماه  )1394و سپس سخنرانی در حاشیه

مطالعه کنید .اوبامای اتوکشیده که در این سالها تمام تالش خود را کرد که

امروز اما باید گفت ایران بهواسطه اینکه اجازه نداد تمرکز مذاکره با آمریکا و اروپا

در پوشش مخملین ،با لبخند و گرفتن ژست تعامل و گفتوگو ایران را به چاهی

را حفظ کند و عمق استراتژیکش در عراق و سوریه را توسعه بخشد؛ اقدامی که

تحریمهای ایران در دوران اوباما که هم از لحاظ کیفی و هم کمی گسترده و مهم

به مسائل مرتبط با استقالل و امنیت ایران وارد شود ،توانست قوت منطقهای خود
نهایتا در گام اول امنیت ایران را تضمین کرد و باعث عقب راندن تروریستهای

دستپرورده عربستان و آمریکا شد ،در گام دوم طرح تجزیه کشورهای منطقه از

در سوریه هزینه نکنید ،کار بشار تمام است

سرازیر کند که جمهوریخواهان مدافع جنگ نکردند ،چنانکه لیست بلندباالی
تلقی میشدند ،همین مساله را بازگو میکند.

اولین سخنرانی همان نشست خبری بعد از توافق هستهای است .او در این

 18دسامبر قانون تحریمی جدیدی را علیه ایران تنظیم میکند تا پیام مهمی
هستهای برای عادی شدن شرایط ایران کافی نیست و باید مسائل دیگری نیز

وارد میدان شوند .اوباما به بهانه تروریسم ،قانون ویزا را که میگوید «کسانی که

در پنج سال اخیر به ایران سفر کردهاند ،برای سفر به آمریکا نیازمند اخذ ویزای
مجدد هستند» ،تصویب میکند .او چندی بعد در یک سخنرانی هم به صورت

کامال واضح و روشن میگوید پیوستهای مدنظرش در برجام ،مربوط به مسائل

موشکی و بهویژه منطقهای هستند .او در اول آوریل  2016میگوید ایران به
روح برجام پایبند نبوده و همانا روح برجام چیزی نیست جز تغییر رفتار ایران در

مسائل موشکی و منطقهای.

نسخه خطرناک برای توان موشکی

رجـب طیـب اردوغـان شـاید اولیـن نفـری باشـد کـه از مواضـع

بلکه به پشتیبانی از یک حکومت غیر مردمی به پاخاسته ،دخالت

«ما در محاصره ،تحریم و بایکوتیم و نمیتوانیم از منابع استفاده کنیم ،باید گران بخریم و در

اخباری در این رابطه داشته باشد میخواهد بگوید که ایران و انقالب اسالمی بیشازحد مایه

او در سـال  90در گفتوگـو بـا خبرنـگاران توضیـح میدهـد کـه

در این ایام دولت برای کمک به سوریه بسیار بیمیل است ،چنانکه

سوریهبیشاز۱۰۰هزارکشتهوهشتمیلیونآوارهدادنددرداخلوخارج،زندانهاپرازمردم،

تشخیصمصلحتنظامباانتقادازاظهارمواضعسیاسی توسطافرادوکانالهایغیررسمی

امنیت ملی شرایط را اینگونه توصیف میکند« :زمانی که جنگ

است ،مردم ازیک طرف از طرف خود حکومتشان بمباران شیمیاییمیشوندو از طرف دیگر

متفـاوت احمدینـژاد در قبال سـوریه و منطقه سـخن میگوید.
رئیسجمهـور وقـت ایـران در دیـداری کـه بـا او داشـته بـدون
اشـاره بـه نقـش تروریسـت هـا در ناامنیهـای سـوریه ،گفتـه

کـه «بیـش از 20بـار بـه بشـار اسـد ،رئیسجمهـور گفتـهام کـه
گرفتـن سلاح مقابـل مـردم کار درسـتی نیسـت ،امـا بشـار اسـد

چـون توقـع نداشـت ایـن حرفهـا را از مـن بشـنود ،بـرای همین

کرده و ایستاده اما سرانجام شکست خورده است.

بعدها یعنی در مرداد  95سعید جلیلی ،دبیر وقت شورایعالی
سوریه شروع شد ،خیلیها ابتدا دچار تردید شدند که باید به
این مسیر تردید به خود راه ندادند ،نترسیدند و آن حماسههای

تحلیلیکهمطرحشدنشآنهمازسویرئیسمجمعتشخیصمصلحتنظام،افکارعمومی

تکفیریبهسرانجامرسیده،بیش ازهمیشهروشنباشد که اگرسیاست اصولینظامبادست

نقشه سازمانیافته در منطقه ،دو اقدام مهم را دستور کار قرار

کشور و آنچه هاشمی گفته بود ،قرار داد.

سوریه کمک کنیم یا نه ،ولی جوانان مدافع حرم و بصیر ما در

میشـد ،در گفتوگـو بـا الجزیـره مواضـع دوپهلویـی در قبـال

میگیرد؛ اول اینکه با پافشاری زیاد مجوز مذاکره با آمریکا در

نـدارد کـه بـه یـک اقـدام سـازمانیافته در سـوریه اشـاره کنـد و
بگویـد کـه بـرای مقابلـه بـا ایـن اقـدام بایـد وارد عمـل شـد تـا بـه

کشـورهای دیگر توسـعه نیابـد .او به خبرنـگار الجزیره میگوید:
«اگرچـه بنـده ایرانـی هسـتم ،امـا قبـل از آن یک مسـلمان و یک
انسـان هسـتم و معتقـدم حتـی کشـته شـدن یـک نفـر بـرای

حلوفصل مسـائل سـوریه قابلتوجیه نیست ».و ادامه میدهد:
«هیچکـس نمیتوانـد بـرای مـردم سـوریه تکلیـف تعییـن کنـد،

امـا همـه موظـف هسـتیم بـرای ایجـاد تفاهـم ملـی در ایـن

کشـور تلاش کنیـم ».او چنـدی بعـد بـه آذربایجـان
غربـی مـیرود و در سـخنرانی خود اساسـا مسـاله

از بیان مواضع غیررسمی و افراطی توسط افراد غیرمرتبط پرهیز و مواضع اصولی و هوشیارانه

امروزبایدمنتظربمبهایآمریکابمانند»؛ اینهابخشیاز تحلیلمرحومهاشمیرفسنجانی

هـم خیلـی ناراحـت شـد ».یـک سـال بعـد در  13مهـر سـال 91

وضعیـت سـوریه میگیـرد و در میـان سـخنان خـود عالقـهای

زندانها جا ندارد ،بعضی از ورزشگاهها را گرفتند ،آنها را پر کردند ،شرایط بدی بر مردم حاکم

که میتواند برای سیاست خارجی کشور تبعات منفی به همراه داشته باشد ،گفته بود« :باید

نظام توسط کانالهای رسمی و مسئول بیان شود».

بزرگ را خلق کردند ».در همین سالها دولت به جای مبارزه با

وقتـی محمـود احمدینژاد آماده بازگشـت از نیویـورک به تهران

دریافتپولهمبامشکالتفراوانروبهروهستیمامااخیراشاهدخطربزرگتریهستیم.مردم

نگذارد .همه اینها البته درحالی بود که مرحوم هاشمی یکی دو روز قبل در جلسه مجمع

مساله هستهای را میگیرد و موازی با آن در اقدامی عجیب

محمود احمدینژاد ،اسفندیار رحیممشایی را بهعنوان نماینده
ویژه رئیسجمهور در امور خاورمیانه و حمید بقایی را بهعنوان
نماینده ویژه رئیسجمهور در امور آسیا منصوب میکند ،این

در حالی است که اوال وزارت خارجه مسئول اجرای سیاستهای

کشور در این حوزه است و ثانیا دو فرد یادشده حداقلی از تجربه
در این زمینه را دارا نیستند .از این ماجرا چند سال میگذرد ،اما

باز هم مواضع همان مواضع است .احمدینژاد 13اردیبهشت

 96مقابل خبرنگار فرانس  24مینشیند و در پاسخ به سوالی
درخصوص شرایط منطقه ،در کنار نام بردن از کشورهایی چون

تروریسـم و اقـدام تررویسـتی را منکـر میشـود و

میگویـد در ایـن کشـور دو گـروه داخلـی کـه هر

دو ملـت سـوریه هسـتند بـه جـان هـم افتادهاند و
یکدیگـر را میکشـند.

در این ایام در یکی از جلسات هیات دولت
که بعدها در رسانهها منتشر

شد ،اسفندیار رحیم مشایی
از نزدیکان رئیسجمهور

به سخنرانی میپردازد.
و ی میگو ید  « :نبا ید
کاری کنیم که معنایش

ا ین با شد که جبهه

جها نی تصمیم گرفته
که حکومت (سوریه)

عوض بشود و ایران به
هیچ وجه در این مساله
نهتنها همراهی نکرده

عربستان و کشورهای خلیجفارس که حامی تروریستهای
داعشی هستند ،از ایران هم نام میبرد و میگوید همه
این کشورها باید سیاستهای خود را در منطقه اصالح

کنند .او میگوید نیروهای این کشورها در منطقه در حال

کشتن یکدیگر هستند و باید از این اقدام دست بردارند.
او در این تاریخ که تهدید تروریستها علیه ایران برای
همه ثابت شده ،میگوید که هیچ دلیلی برای
درگیر شدن در منطقه وجود ندارد! اینها
همه سوای این مصاحبه تکذیبنشده
است .سردار حمید محبی ،جانشین

ا طالعا ت نیرو ی زمینی سپا ه

میگوید« :زمانی که جنگ و شورش
به دروازهها و خیابانهای دمشق
کشید ،برخی مسئوالن ما نیز پا پس
کشیدند و رئیسجمهور وقت آقای
احمدینژاد هم میگفتند که دیگر

در سوریه هزینه نکنیم ،زیرا کار بشار
اسد تمام شده است».

پیشنهاد برجام سوری به نفع تروریستها
اصالحطلبـــان هـــم کـــه ایـــن روزهـــا در مواجهـــه بـــا اتهـــام کاســـبی

کمفایـــده داشـــتهایم.

میدانن ــد ،در م ــوارد زی ــادی تکلی ــف خ ــود را ب ــا برنامهه ــای منطقــهای و

برجــام را تجویــز میکــرد ،معتقــد بــود بایــد بــا قدرتهــا

ترسفروشـــی ،خـــود را خـــط مقـــدم دفـــاع از ایـــران در مقابـــل آمریـــکا

موشـــکی بهعنـــوان دو مولفـــه باقیمانـــده قـــدرت ایـــران روشـــن کردهانـــد
و ب ــه خوب ــی نش ــان دادهان ــد ک ــه اگ ــر در ای ــن س ــالها زم ــام کار در ای ــن

حوزههـــا هـــم مثـــل برجـــام در دســـت آنهـــا و تیـــم مـــورد حمایتشـــان

بـــود ،اکنـــون بایـــد سرنوشـــتی مشـــابه برنامـــه هســـتهای را بـــرای ایـــن دو
حـــوزه شـــاهد بودیـــم؛ موضوعـــی کـــه اثباتـــش خیلـــی ســـخت نیســـت و

صرف ــا م ــروری کوت ــاه ب ــر مواض ــع نیروه ــای سیاس ــی ای ــن جری ــان بیانگ ــر

تاج ــزاده ک ــه س ــه س ــال پی ــش ب ــرای ح ــل بحــران س ــوریه نس ــخه

بنشــینیم و بــه توافــق برســیم کــه ایــن داســتان ،فاتــح

نظام ــین ــدارد .گ ــذر زم ــان و خت ــم غائل ــه داع ــش ب ــه
فاصل ــه دو س ــال بع ــد از ای ــن اظه ــارات ،البت ــه عم ــق

ن ــگاه راهب ــردی تاج ــزاده و باق ــی رفق ــا را ب ــه خوب ــی
ب ــه تصوی ــر کش ــید.

درباره تحوالت منطقه در هفتهها و ماههای ابتدایی بحران سوریه بود.

را در بهتی عمیق فرو برد و خیلیها را بر سر دوراهی موضع رسمی نظام در قبال تحوالت این

سوریه که آن روزها به سرعت شاخ و برگ پیدا میکرد ،مطرح شده بود و از قضا همین دست

جهتگیـری ،رویکـرد ایـران در تقویـت توانمنـدی دفاعـی خـود را مـورد تردیـد قـرار داده

آن توسط مقامات در واشنگتن و تلآویو و با هدف کمک به جریان نوپای سلفی  -تکفیری در
ادعاها به بهانه حمله نظامی به این کشور مبدل شده بود.

بخش مربوط به حمله شیمیایی دولت سوریه به مردم این کشور را حذف کرد .آبرفته را اما به

دانشبنیان! نمیشود به سادگی گذشت .هاشمی چهار ماه پیش از مرگش در اظهاراتی

محافل سیاسی و رسانهای کشور رقم زد و کار را به جایی رساند که ایلنا ضمن تغییر متن خبر
این سادگیها نمیشد به جوی برگرداند و انتشار فایل صوتی و بعد ،انتشار فیلم سخنرانی

این اظهارات که در مراسم سالگرد ارتحال آیتالل ه صالحیمازندرانی در شهر شیرگاه سوادکوه

مطرح شده بود ،حکایت از آن داشت که هاشمی واقعا همینها را گفته.

اینکنشوواکنشهاالبتهتنهاچندروزبعدازآنیبودکهنعیمهاشراقیدرتوئیتی

مدعی شد هاشمی در حسینیه جماران و در جمع شماری از مردم استان

اصفهان،قریببهمضمونگفته«دولتیکهملتخودرابمبارانشیمیایی
کند عواقب سخت آن را خواهد دید ،همانگونه که صدام در بمباران

حلبچهننگابدیرابرخودخریدودچارچنینسرنوشتهولناکیشد».

ادعای اشراقی البته خیلی زود از سوی روابطعمومی مجمع تشخیص

مصلحت تکذیب شد و رضا سلیمانی ،مدیرکل روابطعمومی مجمع

تشخیص تاکید کرد که موضع آقای هاشمی درباره سوریه،فلسطین و

لبنان شفاف است و با یک شایعه مخدوش نمیشود .اما خب تکرار نعل
به نعل همان حرفهایی که تکذیب شده بود به فاصلهای کوتاه و
انتشار فیلم و صوت آن ،نشان داد اساسا تکذیب

و توجیه موضوعیت چندانی ندارد و باید این
موضوع را نگاه واقعی هاشمی دانست.

گذشـــته در گفتوگویـــی زیانهـــای ایـــن راهبـــرد را از ســـودهای آن

بیش ــتر دانس ــته و تصری ــح ک ــرده ب ــود ک ــه م ــا در س ــوریه دخال ــت پرضایع ــه و

ایــن بخشــی از ســخنرانی معــروف غالمحســین

جنـگ جهانـی گفـت کـه در کشـورهای در حال جنگ نیروهای نظامی بیشـترین خرج را

میبردنـد امـا بـا ایـن اقـدام ،پولهایآنهـا آزاد شـد و بهدنبـال کارهـای علمـی و تولیدی و
اقتصـاد دانشبنیـان رفتنـد و لـذا دیگـر آسـیبپذیر هم نیسـتند .آن طور کـه پدر معنوی

دولت اعتدال متوجه شـده بود ،علت رشـد اقتصادی ژاپن و آلمان« ،محروم شـدن
ایـن دو کشـور از نیـروی نظامـی پـس از جنـگ جهانی دوم» و صـرف هزینههای
نظامـی ایـن دو کشـور در حـوزه اقتصـاد دانشبنیـان بوده و از نظـر او این راهی
بود که در ایران هم باز شـده و دوره دوم دولت روحانی میتوانسـت ما را به آنجا

برساند .توصیف هاشمی درباره مولفههای قدرت دو کشور ژاپن و آلمان البته

در شـرایطی بود که همان سـال طبق اعالم موسسـه تحقیقات صلح اسـتکهلم

و موسسـه بینالمللـی مطالعـات اسـتراتژیک ،این دو به ترتیب بـا اختصاص40/9

میلیارد دالر و  7/36میلیارد دالر در رتبههای هشـتم و نهم از ردیف کشـورهایی قرار

گرفتنـد کـه بیشـترین بودجـه نظامی را در جهـان به خود اختصـاص داده بودند
و بـاز ایـن در حالـی بـود که ایران در سـال 2015چیزی معادل

این تازه فارغ از مفهومی به نام استقالل و جایگاه آن

علیمطهری،نمایندهمجلسهمان

در میان آرمانهای انقالب اسالمی بود .مفهومی

روزها با تایید این مساله گفت

که الاقل در دو کشور مورد اشاره مرحوم هاشمی

که به نظر او آقای هاشمی

ردی از آن دیده نمیشود و تعدد پایگاه نظامی

میخواهد راه جدیدی

آمریکایی در آنها به خوبی بیانگر همین

باز کند و اگر ایشان

موضوع است.

اسناد و اطالعات و

روحانـــی در اصفهـــان بـــود کـــه همیـــن دو ســـال پیـــش

میدهـــد .مســـاله اصلـــی ایـــن اســـت کـــه آیـــا حضـــور نظامـــی مـــا در

دبیـــرکل حـــزب کارگـــزاران راهحـــل مســـائل منطقـــه را

حض ــور نظام ــی خیل ــی معن ــا ن ــدارد .البت ــه ای ــن تبلیغ ــات و ش ــعار وج ــود

تحریمه ــا را ح ــل ک ــرده ب ــود -ب ــه ج ــای ورود نظام ــی و

البت ــه م ــن نمیدان ــم ای ــن چق ــدر واقعی ــت داش ــته باش ــد .بالق ــوه داع ــش

س ــروصدای زی ــادی ب ــه پ ــا ک ــرد.

تــوان دیپلماســی دولــت -کــه بــه زعــم او یکبــار مســاله

مستشـــاری بـــه ایـــن بحـــران ارزیابـــی میکـــرد؛ بحرانـــی
کــه البتــه حــاال بــه لطــف همــان رویکــرد مــورد
انتق ــاد کرباس ــچی ،ج ــای خ ــود را ب ــه
ثبــات داده ،اســتراتژیای کــه ضمــن
جمــع کــردن بســاط داعــش زمینــه را
ب ــرای بهرهمن ــدی اقتص ــادی ای ــران
از همیــن ثبــات فراهــم آورده اســت.

عمـــدهای از رنجهـــای اقتصـــادی کشـــور را ناشـــی از «مخـــارج ســـنگین

کرباســچی در مراســم افتتاحیــه ســتاد انتخاباتــی

نـادر ،بـا اشـاره بـه محرومیـت آلمـان و ژاپـن از داشـتن نیروی نظامـی در سـالهای بعد از

بـرای پیشـبرد اهـداف خود در نظـر گرفته بود.

بـــا پـــول دادن و اســـلحه خریـــدن و کشـــتن و

و غیرضـــرورى حاکمیـــت در ســـوریه و خـــارج از ایـــران» میدانـــد ،ســـال

کشورهایی چون آلمان و ژاپن برای برچیدن توان نظامی کشور و جایگزینی آن با اقتصاد

یکچهارم این رقم  -حدود  12میلیارد دالر -بودجه دفاعی

تندتریـــن ادبیـــات را در اینبـــاره شـــاید بتـــوان در اظهـــارات مصطفـــی

زدن اینهـــا حاصـــل میشـــود».

بـود .از توئیـت جنجالـی «دنیـای فـردا دنیـای  #گفتمانهاسـت نـه موشـکها » ...کـه به

این اظهارات که برای اولینبار در خبرگزاری ایلنا منتشر شده بود ،موجی از انتقادات را در

برق ــرار ش ــود .دف ــاع از مظل ــوم ش ــود .ش ــیعیان

تاج ــزاده جســتوجو ک ــرد .ای ــن فع ــال سیاس ــی اصالحطل ــب ک ــه بخ ــش

مولفههـای قـدرت جمهـوری اسلامی ایـران در منطقـه نبـود .او یکبـار دیگـر ،بـا همیـن

فاصلـه کوتاهـی تعدیـل و اصلاح و حتی تکذیب شـد کـه بگذریم ،از ایده اقتـدای ایران به

اینبـــاره نظـــر کل اصالحطلبـــان

آنج ــا تقوی ــت بش ــوند ،ول ــی آی ــا ای ــن کار فق ــط

ایران در منطقه میبود.

هرچه بود ادعاهای عجیب هاشمی درباره استفاده از سالحهای شیمیایی در سوریه ،پیش از

«آقاجـــان مـــا هـــم دلمـــان میخواهـــد در

عمـــق ماجـــرا اســـت.

فرمانی که هاشمی در نظر داشت ،پیش رفته بود امروز چه عاقبتی در انتظار عمق راهبردی
ایـن البتـه تنهـا خطـای فاحـش رئیـس اسـبق مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام دربـاره

در ایـــن میـــان رضـــا خاتمـــی

ســـوریه و لبنـــان و یمـــن و همـــه اینجـــا صلـــح

شایدحاالوباگذشتچندسالازآنروزودرشرایطیکهغائلهسوریهوداعشوباقیگروههای

موضــع جالــب دیگــری دارد .او در
را بیـــان میکنـــد و بـــا تحلیلـــی

کـــه بعـــدا مشـــخص شـــد کامـــا
ا شـــتبا ه ا ســـت  ،میگویـــد :

«اصـــوال اصالحطلبـــان معتقدنـــد

راه و روش دیپلماســـی جـــواب

س ــوریه منطق ــی و قابلقب ــول اس ــت ی ــا ن ــه؟ از نظ ــر اصالحطلب ــان ،ای ــن
دارد کــه اگــر مــا آنجــا نجنگیــم ،بایــد بــا آنهــا در شــیراز و اصفهــان بجنگیــم.

ب ــرای هم ــه خطرن ــاک اس ــت ،ام ــا ب ــه عل ــت تفاوته ــای زبان ــی ،مذهب ــی
و روش ــنفکری ایــران خیل ــی ام ــکان نف ــوذ آنه ــا در کش ــور وج ــود ن ــدارد».

صـــادق زیبـــاکالم اصالحطلـــب دیگـــری اســـت کـــه در اینبـــاره مقابـــل
مواض ــع اصول ــی کش ــور میایس ــتد .او در  28بهم ــن  91در روزنام ــه قان ــون

میگویـــد« :وضـــع بـــرای همیشـــه اینگونـــه نخواهـــد مانـــد و باالخـــره
نیروهـــای مخالـــف خواهنـــد توانســـت تســـلیحات ضدهوایـــی بـــه دســـت
آورن ــد و در نتیج ــه پیش ــرفتهای نظامیش ــان س ــرعت خواه ــد گرف ــت...

آقـــای طائـــب و همفکرانشـــان در ایـــران بـــدون توجـــه بـــه واقعیتهـــای
ســوریه متاســفانه منافــع کوتاهمــدت حاکمیــت را قربانــی منافــع بلندمــدت
ایـــران در جهـــان عـــرب و خاورمیانـــه میکننـــد.

حاص ــل سیاســتها و موضعگیریه ــای م ــا در قب ــال س ــوریه ای ــن ش ــده

ک ــه م ــا ب ــه ج ــای در کن ــار م ــردم س ــوریه ق ــرار گرفت ــن ،در کن ــار روس ــیه،

چیــن و دو میلیــون علــوی ســوریه قــرار گرفتیــم .بعــد هــم آمریــکا و اســتعمار
را محکـــوم میکنیـــم کـــه میـــان ایـــران شـــیعی و اعـــراب ســـنی شـــکاف و
دشـــمنی ایجـــاد میکننـــد».

