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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   نوشتۀ حميد محوی

 ٢٠١۵ مارچ ٢٧
  

  ما می خواھيم«
  »جمھوری اسالمی ايران و داعش با يکديگر بجنگند

   

  ا فيالدلفي با دانيل پايپز رئيس اتاق فکری خاورميانه در٢٤مصاحبۀ فرانس 

  
  ٢٠١٥ چ مار٢٤لينک ويدئو در يوتوب 

https://www.youtube.com/watch?v=4UGEK1TGY_A  

   

 در ا خاورميانه در فيالدلفي  رئيس اتاق فکری  که  Daniel Pipes دانيل پايپز ۀ، ميھمان برنام٢٤س مصاحبۀ فران 

انتخاباتی بنيامين نتانياھو و و مناسبات اياالت متحده و اسرائيل پس از پيروزی  و گموضوع گفت. اياالت متحده است

  . اسالمی يا داعش در عراق استی ايران و جنگ عليه اماراتئگوھای ھسته  و لۀ فلسطين و گفتأمس

گو نبوده، بلکه به شکل جزئی  و من اين ويدئو را خيلی اتفاقی پيدا کردم، و ھدفم در اين جا البته ترجمۀ کامل اين گفت

گو را انتخاب کردم تا به خوانندگان نشان دھم که يک روزنامه نگار يا محقق خاورميانه در  و بخش ھائی از اين گفت

 تا چه اندازه می تواند بی شرم باشند ٢٤ و به ھمين گونه رسانه ھائی مانند فرانس زافرادی مانند دانيل پايپکا يعنی مريا

ً و نشان می دھد که حضور ايران در عراق کامال  ًالبته دروغ ھا کامال معنی دار و ھدفمند است. و دروغ پردازی کنند

  .ه استمريکائی و اسرائيلی بودابرنامه ريزی شده و يک طرح 

چگونگی مناسبات اياالت متحده و اسرائيل و به ويژه رابطۀ رئيس جمھور اوباما و نتانياھو شروع   با موضوع مصاحبه

مريکا سخنرانی کرد و آشکارا رئيس امی شود، در اين مدت اخير تنش غير معمولی را شاھد بوديم، نتانياھو در کنگرۀ 

 می پرسد که آيا بين ٢٤فرانس . ی آن که در کاخ سفيد مورد استقبال قرار گيردجمھور اوباما را به باد انتقاد گرفت، و ب

نه، فکر نمی کنم، البته بين دو کشور «: دانيل پايپز پاسخ می گويد . ژيک به وقوع پيوستهيدو کشور بحران سترات

ز يک سو فلسطين طی شش سال گذشته دو مشکل وجود داشت، ا...ژيک نيستيمشکالتی وجود دارد ولی بحران سترات
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اين اختالف نظر طی دو سال آينده بين دو مرد سياسی و دو دولت ادامه خواھد يافت ولی به تدريج . و ديگری ايران

  ».ژيکی در کار نيستيولی بحران سترات...برطرف خواھد شد

 باشد؟ نتانياھو ی ايران مرتبط میئشما فکر می کنيد که اين تنش به فلسطين و موضوع ھسته :  می پرسد ٢٤فرانس 

که مسائل  يا اين. می حرکت می کندوًدائما اعتراض می کند که اين توافقات صالح نيست و ايران به سوی توليد سالح ات

  ديگری در منطقه موجب اين تنش شده است؟

تابستان . شده اين مسائل دخالت دارند و موجب تنش بين اوباما و نتانياھو یفکر می کنم ھر دو«: دانيل پايپز می گويد 

اين موضوع .  شش کشور با ايران مطرح می باشد٦گوی  و گذشته موضوع فلسطين موجب تنش شده بود و امروز گفت

اوباما می خواھد دولت ايران را تغيير دھد ولی دولت ايران تغيير نمی کند، ھدف اوباما خوب است ...ًدائما تغيير می کند

  »مريکاامرگ بر « کرد ولی تنھا دو روز پيش خامنه ای اعالم 

  .اھميت خاصی ندارد.  سال پيش ھمين را تکرار کرده اند٣٥البته از  : ٢٤فرانس 

ھدف خوب است ولی اوباما مشکل ايران را درک نمی کند، نمی خواھد ببيند، به ...نه، اين بار فرق دارد«: دانيل پايپز 

ول در يمن، عراق و سوريه عمل ؤ به عنوان يک دولت مساو می خواھد که ايران...ھر قيمتی می خواھد به توافق برسد

  »و نتانياھو فکر می کند که نمی شود به ايران اعتماد کرد . خيلی خشن استولی نيست، ؤکند، ولی ايران دولت مس

 موضوع بمباران ھوائی در سوريه و عراق را مطرح می کند و پشتيبانی زمينی از سوی ايران انجام گرفته ٢٤فرانس 

مريکا بوده، ولی دانيل پايپز اين موضوع را نفی می کند و می گويد که در عراق بمبارانی صورت نگرفته ابا توافق که 

دولت اسالمی . ھمه موافق ھستند که جمھوری اسالمی ھيوالئی است«. و تمام بمباران ھا در سوريه انجام گرفته

جنگ ما نيست، موضوع منازعۀ . کدام متحد شد د با ھيچنباي. به اندازۀ دولت جمھوری اسالمی خطرناک نيست) داعش(

  ».ما نيست

  .مريکا بايد برای مداخلۀ زمينی نيرو بفرستدادر آنجا جنگ ھست آيا فکر می کنيد که :  می پرسد ٢٤فرانس 

الت کنيم بی آن که ما دخ. نه، من می خواھم که امارات اسالمی و دولت جمھوری اسالمی با يکديگر بجنگند: دانيل پايپز 

مثل ھيتلر و ستالين، بايد . دوستان ما نيستند. ھر دو دشمن ما ھستند، ھر دو جھاد طلب ھستند. ھر دو با يکديگر بجنگند

  .بی آن که ما در مرکز اين جنگ باشيم و دخالت کنيم. ھر دو عليه يکديگر بجنگند

  آيا فکر می کنيد که دولت ھای اروپائی اشتباه می کنند که عليه داعش وارد جنگ شوند ؟:  می پرسد ٢٤فرانس 

  » .جمھوری اسالمی بايد عليه داعش بجنگند، ولی نه ما. اشتباه است«: دانيل پايپز 

ًه و مستقيما از تورات ًروشن است که چنين نگاھی به جنگ بين داعش و جمھوری اسالمی، يک نگاه کامال يھودی بود

تورات نخستين نسخۀ غربی از « : يادآوری می کند که » رسالۀ خداناباوری«ميشل اونفره در کتاب . استخراج شده است

  )٢٣٣ص (» ... تا کنون طی قرن ھا منتشر شده است  ھنر جنگۀکتاب ھائی تلقی می شود که در زمين

يھود در حاشيه در امان بماند و سرانجام ھمه از بين بروند و تنھا قوم يھود فتند و قوم جان ھم بيه اين نظريه که ديگران ب

  .ًنجات پيدا کند، يک نظريۀ کامال اصيل يھودی است

  

  بنيامين نتانياھو در حال دست دادن با تروريست ھای القاعده 

 ھای مالی و ارسال اسلحه در اين پرسش و پاسخ ھا می بينيم که ھيچ اشاره ای به منشأ جنگ در سوريه نمی شود، کمک

و مستشار و امداد رسانی ھای اطالعاتی، ارسال تروريست از تمام جھان به انضمام کشورھای اروپائی با ھمکاری 

مقامات و سرويس ھای اطالعاتی اروپائی طی چھار سال، تا جائی که وزير امور خارجۀ فرانسه لوران فبيوس در يکی 

  .».  کار مفيدی در منطقه انجام می دھند—) يعنی تروريست ھا (—آنھا «ه از سخنرانی ھايش اعالم می کند ک

ندازيم، نداختيم که به جان مردم منطقه بيولی نمی گويد که اين جنگ را ما راه ا.  می گويد اين جنگ ما نيستزدانيل پايپ

او بر اين . ا از بيرون تماشا کنيمندازيم که يکديگر را تکه پاره کنند و مبيحاال داعش و جمھوری اسالمی را به جان ھم 

» جنگ عليه تروريسم«يعنی تمام آن ادبيات و ديپلماسی . باور است که دخالت اروپا برای جنگ عليه داعش اشتباه است

يد ھمۀ اينھا را با...فريقا به کار می برندا رفتند و ھنوز ھم در اکه با آن به افغانستان رفتند، به عراق رفتند، به ليبي

 ھا ھيچ اشکالی وجود ندارد که وقايع تحريف شود، و از افشای خريد نفت از داعش تا زبرای دانيل پايپ. وش کنيمفرام
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مريکا نبايد ااين جنگ، جنگ دانيل پايپز ھا نيست، اروپا نبايد دخالت کند، .  عتيقه از طريق اسرائيل خودداری کندیاشيا

ًبی شرمی تا اين اندازه واقعا شگفت .  با چتر نجات اسلحه پرتاب می کننددخالت کند، ما نبايد دخالت کنيم، ولی برايشان

  .آور است

ولی از ديدگاه دانيل . جنگندحاال بايد با دشمن ديگرمان جمھوری اسالمی ب) دشمنی که خودمان اختراع کرديم(داعش 

ند، ولی نمی گويد که ما ھمچنان ، گرچه اين دو جبھه ھر دو جھاد طلب ھستند و ھر دو دشمن غرب و اسرائيل ھستزپايپ

  .بايد برای داعش اسلحه بفرستيم تا بتوانند در مقابل جمھوری اسالمی مقاومت کنند، و جنگ فرسايشی تداوم يابد

در نتيجه آنھائی که تصور می کنند که مداخلۀ ايران در عراق نشانۀ قدرت ايران است، و يا پيروزی ھای نظامی ايران 

  .تش عراق قطعی است، بھتر است در تحليل ھای خود درنگ کننددر کمک رسانی به ار

در تحليل ھای من، حضور ايران چه در سوريه و چه در عراق بی شباھت به جنگ تحميلی نيست، و به طرح قديمی 

تمام اين جنگ ھا به . در اين طرح جنگ ھای قومی و مذھبی جايگاه ويژه ای دارند. تعلق دارد» خاورميانۀ بزرگ«

ی آنھا اين جنگ ھا را تغذيه می کنند و ئمريکائی ھا و اسرائيلی ھا و متحدان منطقه ا. ع پيوسته و ھمچنان ادامه داردوقو

اين . خواھی نخواھی ھم اکنون شکافی خونالود در جھان اسالم به وقوع پيوسته، بی آن که مسيحيان را فراموش کنيم

خود می گيرد و از اين پس قربانيان افراد عادی نيستند ه مذھبی بجنگ ھا با اپيزودھای گوناگونش بيش از پيش رنگ 

که بشود آنھا را با نام و يا محل تولد شناسائی کرد، بلکه از اين پس قربانيان، شيعه، سنی، وھابی، يزدانی، مسيحی، 

  .يھودی و غيره ھستند

  . در گير اين جنگ شده استًاست، و ايران کامال» طرح خاورميانۀ بزرگ«جنگ مذھبی يکی از فصل ھای مھم 

ًبه روشنی نشان می دھد که اتفاقا چنين جنگی جنگ غرب و بيشتر جنگ نيابتی » جنگ ما نيست«نظريات دانيل پايپز 

مانع ھر گونه توافقی با » دو سال آينده« اين احتمال نيز وجود دارد که اسرائيل دست کم طی. اسرائيل عليه ايران است

در اين صورت در حومۀ پاريس مجاھدين خلق . انند جنگ چريکی را به ايران گسترش خواھند داد و اگر بتو ايران شود

  .ايران نو نوارتر از ھميشه با پشتيبانی پنتاگون و دعای خير اسرائيل گردھمآئی ھای بين المللی راه اندازی خواھند کرد

   

   
 


