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 ژيکي درعرصه ھای ستراتامريکادکتر کمال خلف طويل، متخصص مسائل خاور ميانه و: نوشته  

 احمد مزارعی ،  : برگردان از

 ٢٠١۵ اپريل ١۵ 

 )١) (رجال الظالل فی طھران(مردان سايه درتھران 
  

برای فھم ريشه ھای جريان نئو ليبرال در جمھوری اسالمی بسيار اھميت دارد ، تاريخ اين نوشته به اين مقاله 

به صورت يک نيروی مادی وقدرتمند ظھور کرد، " جنبش سبز"گردد ، زمانی که   ، باز می١٣٨٨انتخابات سال 

ارد که تعداد ھشت ذگ  قرار می پست تھرانۀدانيم ، يک روز قبل از انتخابات ، رفسنجانی با ادار که می چنان

دست مردم برساند ، که البته ه ليون نامه را که خطاب به شھروندان تھرانی نوشته بوده است ، در روز انتخابات بيم

ی بزرگ نصيب خود کند ، أ ر٣٠٠٠٠ازايشان ونامه اش استقبال کرده وتوانست نزديک به " خيلی خوب"مردم ھم 

در ميان مردم " ھديه رفسنجانی"ليونھا مانتو وروسری سبز ھم به عنوان يابات مقابل ذکر است که در روز انتخ

ھمين مناسبت وی ه را شکستند ، ب“ قلب انقالبيش"کردند و" حق نشناسی"توزيع گرديد ، الحق که مردم تھران 

 آرامش عربی ،" بره پلو"وبا خوردن " شرفياب"آزرده خاطر شد وبرای چند روزی به حضور پادشاه عربستان 

خاطر يافت، اکنون روحانی وظريف که نوه ھای سياسی رفسنجانی ھستند ، کوشش دارند تا بلکه کار نا تمام 

 .خودرا به اتمام رسانند" پدربزرگ"

 سياسی حضور دارد که خواسته ھای خودرا دارد ۀ مبارزۀاما در ايران ملت بزرگی با يکصدوپنجاه سال سابق 

 .کند که در کنار آنھا قرار بگيرند  نيروھای مترقی ايجاب میۀاريھا کرده است، لذاوظيفوبرايش بسيار کوشيده وفداک

  

 مردان سايه در تھران

 در تبريز امريکا ، علی خامنه ای ، يکی از رھبران حزب جمھوری اسالمی، به کنسولگری ١٩٨٠يکم ماه می  

شد ، درمورد  عنوان گروگان در آنجا نگھداری می ه ، کولونل چارلز اسکات ، که بامريکا نظامی ۀرفت تا با وابست

ئی مذاکره کند ، ھدف خامنه ای اين بود تا در مقابل آزادی گروگانھا برای ارتش ايران امريکا ۀدست آوردن اسلحه ب

ئی که امريکا ھواپيماھای   است وھجومامريکا، اکنون کارتر رئيس جمھور )که موفق نگرديد.( اسلحه دريافت کند

رو شده است ، اما اسکات چيزی برای گفتن نداشت ه زادی گروگانھا برنامه داشتند، در طبس با شکست روببرای آ

 .ونياز به مرور زمان بيشتری بود
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راتی جدی حاصل شود وکوششھائی که درجھت آزادی گروگانھا به عمل آمد ، بی ييکه تغ ماھھا گذشت بدون اين

کل ، شخصيت مطبوعاتی وسياسی معروف مصر نيز به ايران آمد که نتيجه ماند، در اين راستا حتی حسنين ھي

 .نتوانست کاری از پيش ببرد

 تحت فشارھای شديد امريکاکارتر ، رئيس جمھور . مبرفعاليتھائی تازه ودر مسير ديگری آغاز گرديد در ماه سپت 

د ، رقيب انتخاباتی کارتر ، کرد تا عليه ايران وارد حنگ شو شد وعراق را تحريک می اقتصادی ، پس رانده می

ادوارد کندی ، کانديد حزب جمھوريخواھان ، نيز کوشش داشت که روسيه را ھر چه بيشتر در باتالق افغانستان 

 کوشيدند تا اجازه ندھند کارتر موفق به آزاد کردن گروگانھا شود ، زيرا وی می غرق کند ، جمھوريخواھان می

 دراين زمان چه اتفاقی افتاد ؟. مبراستفاده کندای در انتخابات ماه نوبرگ برنده توانست از آن به عنوان 

پی برد که گروھی به غايت پراگماتيست در تھران وجود دارد که در دولت دارای نفوذ زيادی است " سيا"سازمان  

فروش قطعات  ، مبنی بر ١٩٨٠نخست وزير اسرائيل را درتاريخ ماه می " مناخيم بگين" واجازه يافته تا پيشنھاد 

. ئيھا قرار گرفته بوده استامريکا مورد موافقت يدکی ھواپيماھای نظامی به ايران را بپذيرد، اين پيشنھاد قبالً 

س مجلس شورای اسالمی ومھدی سرکردگان اين گروه پراگماتيست عبارت بودند از ھاشمی رفسنجانی ، رئي

 .، يکی ديگر از رھبران با نفوذ ايران وديگرانکروبی

ه ب" سيا" کانديد معاونت رياست جمھوری ومدير سابق سازمان - پدر-بوشھاينس  ، جورج ١٩٨٠ اکتوبر سال در

 .ی تھرانی ، مذاکره کنندا با نماينگان گروه پراگماتيستھا انتخاباتی ، به پاريس رفتند تۀھمراه وليام کيسی ، مديربرنام

 آزاديھای گروگانھا ھمزمان باشد با زمانی که ريگان ۀ لحظده به توافق رسيده قرار گذاشتند کهنطرفين مذاکره کن

 اسلحه راضی کرده ۀرفسنجانی ، خمينی را به اھميت معامل. آورد  مییجاه مراسم سوگند رياست جمھوری را ب

اما خمينی .  اسرائيلی چه قبل وچه در اثنای جنگ عراق بودۀکه خامنه ای ھمچنان مخالف خريد اسلح بود، در حالی

 اسلحه ۀمعامل. ی خريد اسلحه را تحت عنوان ضرورتی گذرا ، که راه فراری از آن وجود ندارد، صادر کردفتوا

 ۀ رسيد، اين معامله طبيعتی تاکتيکی داشت وشامل امتيازات مالی ومبادلء ، به امضا١٩٨١ سال جنوریدرماه 

که حق دخالت در امور ايران را ندارد،  ين مبنی بر اامريکاگروگانھا در مقابل تسليحات اسرائيلی، وھمچنين تعھد 

 در اين مرحله کوششھای ايران را برای خريد اسلحه در بازار امريکا.  به اين تعھد خود پايبند نماند امريکاکه 

گزارشات فعاليتھای تسليحاتی   کرد ودرطول سالھای جنگ ل میوجھانی به استثنای خريد اسلحه از اسرائيل، کنتر

پاسخ تھران نسبت به عھدشکنی . کرد  ، به عراقيھا گزارش می٨۶واوائل سال "فاو "ألۀتثنای مسن را به اسايرا

واولين اقدام که در تاريخ   تازه ای آماده نمود ۀايران حزب هللا را به شيو/ ٨٢/٨٣ئيھا چگونه بود ؟ در سال امريکا

بود که طی آن يازده نفر از برجسته ترين  در بيروت امريکا ، انجام گرفت ، منھدم کردن سفارت ١٩٨٣ سال اپريل

کردند ، کشته شدند، سپس انھدام مقر نيروی  کار می" ايمز"در خاورميانه که زير نظر رابرت " سيا"موران أم

، سرباز ٢۴١ ، انجام شد که منجر به کشته شدن ١٩٨٣بر سال وبود که در تاريخ اول ، اکت) مارينز (امريکادريائی 

قتل ه  ، ربوده شد وب١٩٨۴در بيروت بود که در ماه ، مارچ " سيا"ويليام باکلی ، رئيس مرکز گرديد بعد ازاين، 

 ، به ١٩٨۴ سال جنوریئی بيروت ، در تاريخ امريکارسيد، به فوريت پس از باکلی ، مالکولم کر، رئيس دانشگاه 

ھمزمان .  در بيروت ادامه داشتئيھاامريکا موج گسترده ای از ربودن وقتل  ٨۴/٨۵ ، در طول سالھای  قتل رسيد

کار برد تا ه  کوشش تازه ای ب امريکا ، عليه عراق ،۴/٨۵ و٣/٨۴ و ٢/٨٣ و ١/٨٢با شکست عمليات کربالی 

که بتواند گروگانھای خود را در  قدرت نظامی ايران را باال برده وبدين وسيله عمر جنگ را طوالنی کند ، وھم اين

نامھای صديق قربانی فر، وعدنان خاشقچی ، با راھنمائی ه موران خودرا بأدونفر از ملبنان آزاد کند ، بدين منظور 
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ئيھا آمادگی دارند ، ارتش امريکانام يعقوب نمرودی به ايران فرستاد تا پيام دھند که ه موران موساد بأيکی از م

قابل . ضد تانک مجھز کنند، تا بدينوسيله مانع پيشروی نيروھای زرھی عراق گردند" تاو "راکتھایايران را با 

ذکراست که عربستان نيز ازطريق عدنان خاشقچی در اين امور دخالت داشت وھدفش اين بود که حتی االمکان 

ئيھا ، امريکاده با بتواند عمر جنگ را طوالنی تر کند، آنچه که شگفت انگيز بود اينکه اينبار نيز گروه مذاکره کنن

ھمان گروه سابق ، يعنی ، ھاشمی رفسنجانی ، ميرحسين موسوی نخست وزير، وصديق قربانيفروبا کمک محسن 

 کار اين شد که ۀنتيج.  اين ماجری کنار کشيده بودۀومھدی کروبی بودند ، دراين مرحله نيز خامنه ای خودرا از ھم

 ، درحالی که محموله ١٩٨۶، ، در ماه می سال امريکانيت ملی مشاور ريگان در امور ام" رابرت مک فارلين"

 اينھا به حساب وبا ھماھنگی رفسنجانی ۀرا با خود داشت ، باھواپيما وارد تھران گرديد ، وھم" تاو"ای راکتھھای 

 .انجام گرفت وقرار شد که درادامه نيز تجھيزات بيشتری به ايران ارسال شود

داماد حسينعلی برادرمھدی ھاشمی ، سيدجناحھای مختلف دولتی وجود داشت ، براساس درگيريھائی که ميان 

 ۀبود، اخبار وماجراھای موجود ، در مورد معامل" جنبشھای آزادی اسالمی"ول دفتر ؤمنتظری که در آنزمان مس

ائی بزرگی لبنان فرستاد که موجب رسو" الشراع "ۀ، برای مجل١٩٨۶مبر سال نوئيھا را در تاريخ امريکااسلحه با 

مھدی سيد منتظری ، تاوان اين افشاگری خودرا پرداختند ،   مھدی ھاشمی و حسينعلیسيدگشت، ھردو نفر يعنی 

 . ، معزول گرديد١٩٨٩، اعدام شد و حسينعلی منتظری نيز در اوائل سال ١٩٨٧ھاشمی در سال 

ختالف ميان گروھھای مختلف موجود در داليل آنچه که در سطور باال آمد اينست که نشان داده شود ، ريشه ھای ا 

گردد والبته در اينجا منظور   اول انقالب باز میۀحکومت فعلی ، از جھت ارتباط آنھا با غرب واسرائيل ، به دور

 مخفی دارد، بلکه فرصت طلبی، نفع پرستی ومنافع ۀنھا رابطآاين نيست که گروه رفسنجانی ، عامل غرب ويا با 

 برخورد و ۀ عمل ، طريقۀ خوبی داشته باشند ، وبايد گفت که اينھا در شيوۀ که با غرب رابططلبد عمومی آنھا ، می

 نيز امريکابا خواسته ھای  واھدافشان با شاه فرق دارند ، اينھا خواستار ايرانی قدرتمند واز نظر سياسی مستقل ، اما 

سسات ؤاين گروه اکنون در سطح م. دارند ھمخوانی داشته واز مخالفت با آن ابا ورزند واحترام يکديگر را نگھ

 دوم وخامنه ای ۀدولتی ايران ظاھر شده ، وآشکارا طالق وجدائی خود را از مراکز امنيت ملی ، ورھبران نسل دور

 .باشد، اعالم کرده اند که مرشدآنھا می

 و ليون بانيتا از )وزير اطالعات عربستان(ل سعود انقالب رنگی زير نظر امير مقرن آمقدمات وترتيبات يک  

، انتخابات رياست جمھوری ايران استدر دبی ، برنامه ريزی شده است ، اين برنامه ھمزمان با " سيا"طريق مرکز 

ت حاکمه ، سپس أباما ، خطاب به ملت ايران تمھيداتی است تحريک آميزو برای تخدير کردن ھيوسخنرانی ا

برده است ، تشبيه کردن وی با احمدی نژاد  سر میه  در غياب بمدت دودھهه کانديداتوری مير حسين موسوی ، که ب

 نخست وزبری ، درسالھای ھشتاد جنگی ، از سوی ديگر ۀ قدرتمندش در دورۀاز نظر پاکی وصداقت وپشتوان

رضائی وکروبی را نيز کانديد کرده اند تا بتوانند آرای احمدی نژاد را از ھر دو طرف محافظه کاران واصالح 

 اگر موسوی برنده شد که .طرف خود جلب کرده وسپس در خدمت پيروزی موسوی قرار دھند  هطلبان ب

 )٢. (، واگر نه ، کل نتيخه انتخابات را نمی پذيرند ، زيرا اين تنھا راه استبسيارخوب

  الکترونيکی ، در ن انقالب رنگی، از قبل مدرن ترين وپيشرفته ترين وسائل جنگيبرای به پيروزی رساندن ا 

گروھھای . يکباره وارد کارزار کننده خارج آماده کرده بودند تا برای تحريک مردم وايجاد شورش درداخل کشور، ب

تروريستی وخرابکار نيز ھمچون ، جند هللا به رھبری ريگی، حزب سعادت کردستان وابسته به اخوان المسلمين 

شھرھا ومرزھای کشور به حرکت درآمدند،  تخريب وايجاد ھرج ومرج در  وسازمان مجاھدين خلق ھمگی برای
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 توانستند برخی از کارگران حمل ونقل، وبازاريان راھم به تظاھرات بکشانند ، زيرا آنان برای  حتی بيشتر از اين

 .بودجه ساالنه در اختيار داشتنددالرليون يمتزلزل کردن نظام درايران، چھارصد م

خوردند ، وبقيه رھبرانشان ماندند تا يکی پس از ديگری ساقط شوند انقالب رنگی ھمراه با گروه رفسنجانی شکست  

  .دست خودشان ونه بدست خامنه ایه واينبار ب

 . پايان

  

  :توضيحات وزير نويسھا از مترجم است 

 قسمتھائی از اين مقاله را من در گذشته در ضمن مقاالت ونوشته ھای ديگر آورده ام ويا در مصاحبه آنھا را -) ١( 

ه يدن ايران به دامن نئوليبراليسم وبی در ايران وجود دارد وخطر در غلتداده ام ، اکنون که وضعيت ويژه اشرح 

طور کامل ترجمه ودر اختيار ه  خود دانسته تا مقاله را بۀو ظيف  وجود دارد،امريکاقدرت رسيدن دوستان 

  . عدالتخواھان و آزاديخواھان قرار دھم

تابد ، لذ ا طبيعی است که بخش   حاکم درايران سرکوبگر است وآزاديھا را برنمی ھيچ شکی نيست که رژيم- ) ٢(

  ۀنويسنگان وجوانان مخالف رژيم بوده وبه مبارز  ،کارمندان دولت  ، زنان ،وسيعی از مردم شامل کارگران

 واسرائيل امريکا مبارزاتيشان از طرف ۀاعتراض واعتصاب دست بزنند ، اما اينان نه نوکربيگانه ھستند ونه بودج

 .کنند وبايد از آنان حمايت کرد شود ، بلکه با توانائيھای خود مبارزه می میأمين ت

 شوم ضد ملی وخيانتکارانه بود که از طرف بيگانگان وھمدستان ۀ يک غائله ويا يک توطئ٨٨اما در انتخابات 

 روزنامه واشنگتن پست ، در تاريخ وگرنه. داخليشان وبه قصد به بردگی کشاندن ملت ايران ، طراحی شده بود

بر طبق يک آمار گيری عمومی ، آشکار شده که آرای احمدی نژاد دوبرابر موسوی : "  ، نوشت ٢٠٠٩جون /١۵

احمدی نژاد از " ، روزنامه در پايان ھمين گزارش می افزايد ، " باشد ونسبت پيروزی وی بسيار بيشتر است می

". ست وحقيقت اين است که انتخاب وی با اراده اکثريت ملت ايران انجام گرفتپشتيبانی اکثريت مردم برخوردار ا

 طبقاتی بود که يکطرف آن سرمايه داران، مالکان بزرگ ، بقايای سلطنت طلبان ۀ يک مبارز٨٨انتخابات سال 

لبته بيشترشان  تخم وترکه ھای ھمانھا که به خارج فرار کرده واوروشنفکران بوروکرات بودند ودر خارج نيز عمدتاً 

را ھم اداره " کمونبستی "ھم شده وانواع سازمانھای رنگارنگ " کمونيست "برای سر پوش گزاری بر ماھيت خود 

کنند ، وباز ھم ھمينھا بودند که در روزھای حضور احمدی نژاد در نيويورک ، برای نشان دادن حقارت ،  می

ھزاران پوستر بسيار بزرگی که رفتند ودر زير   میمير آخورھايشان، به نيويورک رذالت وچاپلوسی خود به

 کردند ، حقارت وفساد اخالق بيشتر ازاين نمی ، تظاھرات میشھردار نيويورک عليه احمدی نژاد باال برده بود

 . شود

  .حق است ولی مزدوری برای بيگانگان نهه بلی مبارزه برای آزادی وعدالت اجتماعی ب

  ٢٠١۵ اپريل ١٣

 

 


