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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

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ می ٢١
  

  حکومت اسالمی ايران،
 ! پرتالطم منطقه استۀ به دنبال تشنج جديد در منطق

  

از مدل ارتجاعی مذھبی آن، در داخل کشور با داری منتھا  حکومت اسالمی ايران، به مثابه يک حکومت سرمايه

 اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی رو به رو است به ھمين دليل در يک ماه اخير بسياری از ۀھای عديد بحران

ت أنگاران و ھنرمندان و نويسندگان را زندانی کرده و يا مانند اعضای ھي ن کارگری، زنان، دانشجويان، روزنامهفعاال

گير  چنان زمين مان را آن ۀفقر و فالکت اقتصادی نيز اکثريت مردم جامع. انون نويسندگان ايران تھديد کرده استدبيران ک

فروشی و غيره، در کمين  ھای اجتماعی مانند خودکشی، اعتياد، طالق، فرار از خانه، تن کرده که ھر لحظه آسيب

  .ھا، به ويژه جوانان نشسته است بسياری از خانواده

ھای موجود خود، ھمواره به دنبال تشنج در  رفت از بحران ين شرايطی، حکومت اسالمی ايران، برای بروندر چن

 که نمايندگان اين حکومت در پشت درھای بسته با گروه موسوم به ئیھا چرا که در حال حاضر بده بستان. منطقه است

 کاری به کار ايران ،ھا به لحاظ نظامی  آنً فعالکند که  دارد احساس میامريکاجانبه با   و به يک طور يک١+۵گروه 

ای سردمدار حکومت  س ھمه سيدعلی خامنهأبنابراين، نيروھای امنيتی و سپاه و ارتش حکومت اسالمی و در ر. ندارند

شان در  میوآميزش عليه عربستان و بحرين و مذاکرات ات ھای تحريک گيری جھل و جنايت و ترور اسالمی، با موضع

  .ھايشان جواب بگيرد يک درگيری خارجی ايجاد شود تا شايد بحرانتالشند 

طلب و  ھا، ھمه و ھمه ارتجاعی و جنگ در ھر صورت ھمه طرفين درگيری در يمن و منطقه و حاميان جھانی آن

شان گام   در راستای منافع اقتصادی، سياسی، ديپلماتيک و نظامی حاکميتًداری ھستند که صرفا پرست سرمايه نفع

برای . دھند ھا و ديگر موجودات زنده و محيط زيست نمی ترين اھميتی نيز به جان و مال و زندگی انسان دارند و کم رمیب

 آموزش داده و مسلح  راھا ھای شيعه که حکومت اسالمی آن  طرفين درگيری در جنگ داخلی يمن، از حوثیۀمثال، ھم

گردند  اما در اين ميان کسانی که قربانی می... ستان سعودی وس جمھوری و دولت طرفدار عربئيکرده است گرفته تا ر

  . شھروندان محروم و غيرنظامی يمن ھستند

المسليمن، اعتراض  يا حکومت اسالمی ايران، به حکومت مصر در رابطه با صدور حکم اعدام مرسی رھبر اخوان

، باالترين اعدام در ٢٠١۴در سال . کرده استھا ھزار انسان را اعدام  در حالی که ھمين حکومت تاکنون ده. کرده است

ھا و ميادين شھرھا انسان را دار نزند و  حھان در ايران صورت گرفته و روزی نيست که نھان و آشکار در زندان

  .تيرباران نکند
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لی و تواند به يک جنگ تمام عيار خانمانسوز داخ ترين تحرکی می  بحرانی خاورميانه، کمۀدر منطقواقعيت آن است که 

ھای ناسيوناليستی و مذھبی خود، سرکوب  ھای مستبد بورژوازی با ايدئولوژی ای که حکومت منطقه. شود خارجی تبديل 

و سانسور، زندان و شکنجه، اعدام و ترور، فقر و فالکت اقتصادی و فرھنگی ھولناکی را بر زيست و زندگی اکثريت 

ھا به دليل اين که منابع سرشار طبيعی به ويژه نفت و گاز و معادن  تاز سوی ديگر، اين حکوم. اند شھروندان حاکم کرده

 حق و هھا و مطالبات ب دھندگان ندارند ھرگونه خواسته یأدھندگان و ر ديگر در اخيار دارند، از جمله نيازی ھم به ماليات

  .کشند  کارگران، زنان، دانشجويان، روشنفکران و غيره را به خاک و خون میۀعادالن

گيرند بالفاصله دست به  ھای ديکتاتوری بورژوازی تحت فشار مردم قرار می الوه در اين منطقه، ھر موقع حکومتبه ع

 یبه سوی اين سوژه و يا سناريورا سازند تا از يک سو توجه افکار عمومی  زنند و يا يک سوژه خارجی می کودتا می

کنند تا  تر می لعاده سانسور و سرکوب را تشديد و عريانا خارجی متمرکز سازند و از سوی ديگر، با اعالم حالت فوق

  .چند صبح ديگر حاکميت خونين و غيرانسانی خود را تداوم بخشند

المللی دارند که به  ھای مستبد منطقه خاورميانه و يا قاره آفريقای سياه، حاميان زيادی ھم در سطح بين البته اين حکومت

 اروپا نيز دست ۀ و ناتو و اتحاديامريکاھا به رھبری  اين دولت. شوند يده میھای دموکراتيک غربی نام اصطالح دولت

ھای ھولناک در  شان ندارند و با لشکرکشی و بمباران یئ ھای منطقه تاتوری خود در حاکميتای ديک کمی از ھم طبقه

 و اکنون سوريه بريزند تا اتالشند دموکراسی را از ھوا و دريا و زمين بر سر مردم مانند عراق و افغانستان و ليبي

خواه  مورد دل» دموکرات«ھای  اکميت بر کنار کنند و به جايشان حکومتحرا از » ياغی«و » سرکش«ھای  حکومت

.  و سوريه حاکم کننداھای اسالمی تروريستی بر ليبي  عراق، حکومت اسالمی افغانستان، گروهۀخود، مانند حکومت شيع

 ھيچ کاری به کار کشتار ً، ابداامريکاس ھمه حاکميت أداری جھانی و در ر  سرمايهۀتھای پيشرف به عبارت ديگر، دولت

ھا، قوانين بازی حاکميت  کافی ست که آن. ھای ديکتاتوری ندارند  توسط حکومتئی و آسيائیفريقاامردم کشورھای 

ک جھانی را رعايت کنند ھيچ فرقی المللی پول و بان داری جھانی مانند صندوق بين المللی سرمايه  و نھادھای بينامريکا

 و متحدان آن امريکاست که در بلوک  ھا ندارد که مذھبی باشد و ناسيوناليستی و نظامی و با شيخ؛ فقط کافی برای آن

  .قرار گيرد

پس از اين که ائتالف اعراب به سردمداری پادشاھی عربستان سعودی به يمن حمله کردند؛ حکومت اسالمی ايران را نه 

 و ترکيه نيز محکوم کردند که در امور داخلی يمن دخالت کرده و به امريکاھای   رھبری اين ائتالف، بلکه حاکميتتنھا

  .کند ھای شيعه کمک می حوثی

اند که اين  به يمن آغاز کردهرا ، حمالت خود ١٣٩۴ ]حمل[، از ششم فروردين»ائتالف عربی«ھای عربستان و  جنگنده

اين جنگ ائتالف عربی .  ھزاران زخمی و صدھا ھزار تن آواره بر جای گذاشته استحمالت تاکنون صدھا کشته و

  . باز ھم از سر گرفته شده و ادامه داردًا اخير،بس پنج روزه عليه يمن، پی از آتش

ای را آغاز کرد تا از طريق ھوا و دريا، تحت عنوان  ھاس گسترده در پی اين وقايع، حکومت اسالمی ايران، تالش

  . بزندئینما به مردم يمن و شکستن محاصره اين کشور، دست به مانور نظامی و قدرت» !بشردوستانه؟«سانی ر کمک

رسانی و شکستن محاصره  ل به نوار عزه در فلسطين و نحوه کمکئيرسد حکومت اسالمی، واقعه حمله اسرا به نظر می

  .گوی خود قرار داده استرسانی مرمره به غزه را ال عزه توسط دولت ترکيه و ارسال کشتی کم

ل و زير حمالت ارتش آن قرار داشت دولت ترکيه کشتی ئيشايان ذکر است ھنگامی که نوار غزه در محاصره اسرا

دوستانه و شکستن محاصره غزه راھی اين منطقه کرد که کماندوھای  ھای بشر مرمره را تحت عنوان رساندن کمک

در اين کشتی فرود آمدند و ده نفر از مسافران کشتی را کشتند و تعدادی ل از طريق ھليکوپرھا از ھوا ئيحکومت اسرا

  .را نيز زخمی کردند
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لی به کشتی مرمره، نه تنھا الگوی مناسبی برای تکرار آن توسط حکومت اسالمی ئي کماندوھای اسراۀاما واقعه حمل

 ١٣ کماندوھای واحد شايتت  ،٢٠١٠ مه ٣١اما کشتی مرمره که در در تاريخ . نيست، بلکه بسيار ھم خطرناک است

ناوگان  تحت عنوان  حامل کمک ھای بشردوستانهئیناوگان دريا   مايلی سواحل غزه، به يک۵٠ل در ئيارتش اسرا

 کشور بود، صورت گرفت به ٣٧ فعال حامی فلسطينيان از ۶۶٣ شامل شش کشتی حامل  آزادی به باريکه غزه، که

ل نيز ئيبه عالوه رابطه دولت ترکيه و اسرا. افرادی که در آن حضور داشتند نبودوجه قابل مقايسه با محموله و  ھيچ

  .چندان خصمانه نبود و در آن دوره روابطه دو حکومت کمی تيره شده بود

سالح سياسی و  کم ده تن از فعالين بی لی به داخل کشتی مرمره، دستئيآسای کماندوھای اسرا با حمله ناگھانی و برق

 تن از اين ۶٠چنين مقاومتی که از سوی مسافران اين کشتی، شکل گرفت حدود  ھم. ھنگی جان باختنداجتماعی و فر

 .  شدند  کماندوی اسرائيلی زخمی١٠فعالين  و 

شد، شديدا  شدن بسياری  غيرنظامی و زخمی١٠منجر به مرگ حداقل  اقداماتی را که شورای امنيت سازمان ملل متحد 

در حالی . شد» المللی طرفانه، موثق و شفاف مطابق با استانداردھای بين ک تحقيق سريع، بیي«محکوم کرد، و خواستار 

که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ھم خواستار يک تحقيق در خصوص حمله شد اما بنيامين نتانياھو نخست وزير 

  ! ود نيروھای دفاعی اسرائيل است؟دھنده يک مورد آشکار دفاع از خ گفت که اين اتفاق نشان ل،ئيوقت و کنونی اسرا

سرانجام بنا به تحقيقی که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره حمله اسرائيل به کاروان امدادرسانی غزه 

  .المللی محکوم کرد انجام گرفت، اين اقدام ارتش اسرائيل را به دليل قوانين بين

 بر اين که يکی از اھداف اين کشتی فتح تأکيدسالمی ايران، با حکومت ا» کشتی نجات«گوی  اکنون نيز احمدی سخن

کشتی نجات به دنبال کمک «: امدادی خواھد بود، گفت - ھای ھالل احمر ملی ديگر کشورھا و جمعيت) راھگشا بودن( باب

  ». اين کشور استئیرسانی به مردم مظلوم يمن و شکستن محاصره دريا

در مسير خليج عدن به باب المندب، اظھار ) کشتی نجات(در کشتی ايران شاھدوگو با ايرنا مستقر  احمدی در گفت

ھای ھالل احمر بتوانند به طور   يمن، ديگر کشورھا و جمعيتئیما در صدد ھستيم تا با شکستن محاصره دريا«: داشت

  ».زده يمن برسانند ھای خود را به دست مردم مظلوم و جنگ مستقيم کمک

» کشتی نجات«سالمی که ھزاران کيلومتر با يمن فاصله دارد و ھم مرز نيست با روانه کردن به اين ترتيب، حکومت ا

 دارد و بنا ئینما ھای جنگی سپاه پاسداران در اين منطقه جنگی، قصد قدرت ھای يمن، آن ھم با حمايت کشتی خود به آب

  !را بشکند؟»  اين کشورئیمحاصره دريا«به گفته احمدی در تالشند 

ھا در اختيار سازمان ملل قرار داده شود تا به  گونه پيشنھادی از جمله مثال اين کمک  حکومت اسالمی ھيچبه خصوص

نتيجه چنين سياستی، جز تحريک رقبا و . پذيرد يمن ارسال شود و يا اجازه بازرسی اين کشتی را بدھد را نير نمی

ھای بحرانی داخل  مردم ايران و جھان از واقعيتکردن توجه افکار  ھای کاذب و منحرف  سازی  و سوژهئینما قدرت

به عالوه حکومت اسالمی مستقيما در جنگ داخلی سوريه و .  خارجی، معنی و مفھوم ديگری نداردمسألهايران به يک 

دھند جنگ  دھند که اجازه نمی عراق ھم سخت درگير است و در چنين موقعيتی، سران اين حکومت، ھمواره ھشدار می

  !ايران برسدبه مرزھای 

المندب به دريای سرخ  ھای جھان است که شمال اقيانوس ھند را از طريق تنگه باب راه ترين آب خليج عدن، يکی از مھم

المندب و ورود به دريای سرخ در  کند و قرار است کشتی نجات حکومت اسالمی ايران، با عبور از تنگه باب وصل می

  .بندر حديده يمن پھلو بگيرد

 ٣٠ھای اخير، ناوھای جنگی بيش از  و شدت گرفتن آن به ويژه در طول سال» ئیدزدی دريا«رواج پديده ظاھرا با 

ھا در خليج عدن حضور دارند که حکومت اسالمی ايران نيز يکی از اين  کشور جھان به منظور حفاظت از کشتی
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اکنون نيز ناوگروه  ھم. کند  آن عمل میھای مشترک، بلکه به صورت مستقل در کشورھا است که البته نه در قالب پيمان

 ارتش حکومت اسالمی متشکل از ناو لجستيک بوشھر و ناوشکن البرز به منظور حراست از خطوط ئی نيروی دريا٣۴

در اين منطقه در حال » ئیدزدان دريا«ھای ايرانی در برابر حمالت احتمالی  مواصالتی ايران و حفاظت از کشتی

  .زنی ھستند گشت

ھای کشور  ھای مقابل يمن در فاصله نزديک به آب رش خبرنگار فارس، کشتی نجات ايرانی تا پيش از رسيدن آببه گزا

کرد اما پس از پشت سر گذاشتن عمان به منظور حفظ امنيت کشتی در مقابل تھديدات احتمالی دزدان  عمان حرکت می

  .المللی استفاده خواھد کرد ليج عدن از کريدور بينھای يمن فاصله گرفته و در ھنگام عبور از خ  قدری از آبئیدريا

 ٢١به گزارش نامه نيوز، کشتی نجات و امدادرسان حکومت اسالمی ايران که حرکت خود را از روز دوشنبه 

  .ھای خليج عدن شده است ارديبھشت ماه آغاز کرده بود وارد آب

وگو با خبرنگار   جمھوری اسالمی ايران در گفت ارتشئیامير دريادار حسين آزاد فرمانده منطقه يکم نيروی دريا

وچھارم ارتش جمھوری اسالمی ايران که اکنون در منطقه خليج عدن و تنگه باب  ناوگروه سی«: دفاعی ايرنا، گفت

ناوگروه . ھای بشردوستانه ايران را بر عھده دارد المندب حضور دارد، به صورت ويژه کار حمايت از کشتی کمک

 ارتش جمھوری اسالمی ايران متشکل از ناوشکن البرز و ناو پشتيبانی بوشھر از نوزدھم ئیی درياوچھارم نيرو سی

  ». روزه راھی شمال اقيانوس ھند، خليج عدن و تنگه باب المندب شد٩٠فروردين ماه برای يک ماموريت 

 ايران، ئینمايش اقتدار دريااين ناوگروه در راستای سياست جمھوری اسالمی و برای «: امير دريادار حسين آزاد گفت

دھی به دستگاه ديپلماسی راھی  رانی، دفاع از منافع جمھوری اسالمی ايران و عمق المللی کشتی  امنيت خطوط بينتأمين

  ».اين ماموريت شده است

 المللی نزديک سواحل يمن متوقف شده ھای بين  در آب» ايران شاھد«به گفته مقامات حکومت اسالمی ايران، کشتی 

 مخالف جنگ و تعدادی امريکائی و ئیاند که در اين کشتی شماری خدمه، چند اروپا مقامات حکومت اسالمی گفته .است

  . نگار و کادر پزشکی حضور دارند روزنامه

 
در صورتی که : مشاور وزير دفاع عربستان سعودی گفت. عربستان برای ورود کشتی ايران به يمن شرط گذاشته است

  .ھای غير قانونی نباشد، به آن اجازه عبور می دھيم ھای ايران به يمن دارای محموله ککشتی حامل کم

در گفتگو با الجزيره در پاسخ به اين پرسش که منابع ايرانی از » احمد عسيری«ھا، انتخاب،   به گزارش خبرگزاری

دھيد اين کشتی وارد  آيا اجازه میاند،  ھای بشردوستانه با نام کشتی نجات به يمن خبر داده ارسال کشتی حامل کمک

 شورای امنيت حمايت تسليحاتی از شبه نظاميان حوثی و عبدهللا صالح را ٢٢١۶قطعنامه «: ھای يمن شود، گفت آب
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ای اين  ھای منطقه  بر بنادر و آبئیھای دريا دولت قانونی يمن نيز خواھان اعمال محدويت... ممنوع اعالم کرده است 

در صورتی که يک کشتی حامل . ھای خارجی است  شامل بازديد از کشتیئیھای دريا  محدوديتاين. کشور شده است

شود تا در  ھای بشردوستانه باشد، بايد بازرسی شود تا از بار اين کشتی اطمينان حاصل شود و سپس اجازه داده می کمک

  ».بنادر يمن پھلو بگيرد

دھيد در بنادر  ھای بشردوستانه است، اجازه می کشتی دارای کمکعسيری در پاسخ به اين پرسش که اگر ثابت شود اين 

نخست بايد مجوز الزم را بگيرد و به نيروھای ائتالف اجازه دھند تا اين کشتی را بازرسی شود : يمن پھلو بگيرد، گفت

  .کنيم  حمايت میما از ھر تالشی برای کمک به مردم يمن. ھای غير قانونی باشد تا اين کشتی خالی از ھر گونه محموله

ھای ارسالی از طريق جيبوتی و با  ھای خود را مانند تمامی کمک سازمان ملل نيز از ايران خواسته است کمک

اما ايران متقابال گفته است که مطلقا اجازه بازرسی را به نيروھای . دھی سازمان ملل برای مردم يمن بفرستد سازمان

  . داد و به حرکت کشتی ادامه داده استائتالف به رھبری عربستان سعودی نخواھد

رسد عربستان،  بنابراين به نظر می. ھا چيزی جز نيروھای واسطه ايران در يمن نيستند از نظر مقامات عربستان، حوثی

خواھند دولتی زير نظر حکومت اسالمی ايران در مرزھای جنوب  ھا نمی آن. پيش از وخامت اوضاع اقدام کرده است

 در مرزھای شمالی خود مشکالتی دارند و حکومت اسالمی زيرا ھم اينک نيز به اندازه کافی. عربستان تشکيل شود

  .کند  میئینما ايران در بيروت، دمشق و بغداد قدرت

 کشور مسلمان سنی حمالت ٩، اعالم کرد که عربستان در ائتالف با ٢٠١۵عربستان سعودی در بيست و ششم مارس 

س ئيھا با ياری نيروھای ھوادار علی صالح، ر ثیحو. نظاميان حوثی در يمن آغاز کرده است  را عليه مواضع شبهئیھوا

  .جمھوری پيشين يمن، صنعا را تصرف کرده و در حال پيشروی به سوی بندر عدن بودند

 ميالدی آغاز ١٩٩٢در سال » جوانان مومن«ھا، فعاليت خود را در قالب جنبش جوانان و با نام  گروه اسالمی حوثی

. دھند، بنا نھاده بود وق شيعيان زيدی که يک پنجم جمعيت يمن را تشکيل میکرد، گروھی که ھدفش را بر دفاع از حق

ھا که اخيرا توانستند صنعا،  حوثی.  ميالدی با دولت مرکزی يمن در جنگ بوده است٢٠٠٩ تا ٢٠٠٣اين گروه از سال 

اسداران ايران آموزش ھا توسط سپاه پ حوثی. روند  خود در آورند متحد ايران به شمار میکنترولپايتخت يمن را به 

  . شوند نظامی ديده و از سوی حکومت اسالمی ايران، پشتيبانی مالی و تسليحاتی می

 ميالدی، پس از اتحاد دو يمن، بر يمن نوين و ١٩٩٠ بر يمن شمالی و از سال ١٩٧٨، که از سال علی عبدهللا صالح

گيری کرد اما عمال  ھا از قدرت کناره رش يمنی ميالدی، به دنبال بھار عربی و شوو٢٠١١متحد حکومت کرد در سال 

استفاده از  کشورھای غربی او را به سوء.  ميالدی به طور نمادين در مقام رياست جمھوری باقی ماند٢٠١٢و تا سال 

  .کردند نفوذ خود و تالش برای به دست گرفتن دوباره قدرت متھم می

 به اين مقام رسيد تا يمن را در دوره گذار، به سوی ،٢٠١٢ يمن در سال س جمھوریئيعبد ربه منصور ھادی، ر

ھا در آمده بود، در ماه ژانويه استعفاء داد و ابتدا  ھادی که در اقامتگاه خود به محاصره حوثی. ھدايت کند» دموکراسی«

 .و بپيونددپس از آن که به عدن گريخت استعفای خود را منکر شد و از ارتش يمن خواست تا به او وفادار بماند و به ا

  .سپس با نزديک شدن حوثی ھا به عدان به عربستان سعودی گريخت

. مذھب حمايت کرده است ھای شيعه مذھب عليه حوثی ھای سنی ھای ائتالف حکومت دولت ترکيه نيز از حمله جنگنده

 نفوذ س جمھوری اين کشور اخيرا در سخنانی تالش حکومت اسالمی ايران برای اعمالئيرجب طيب اردوغان، ر

ای در خاورميانه دامن   دولت ترکيه، مدعی است که ايران به جنگ فرقه.تر در منطقه را غيرقابل تحمل خواند بيش

 در حالی که خود دولت حزب حاکم عدالت و توسعه اسالمی ترکيه .افزايد ثباتی و تنش در اين منطقه می زند و بر بی می

  .کند ھای مخالف حکومت اسد به ويژه داعش حمايت می روهدر جنگ داخلی سوريه نقش مستقيم دارد و از گ
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فدريکا موگرينی، نماينده عالی اتحاديه اروپا در سياست خارجی، گفته که بحران يمن با دخالت نظامی به پايان نخواھد 

بيش ھای تروريستی  ھای افراطی و گروه ھای موجود بيافزايد و موجب شود که جريان رسيد، بلکه ممکن است بر تنش

 .برداری کنند از پيش از خالء قدرت بھره

ھای خارجی   قرار داده تا بار ديگر سياستامريکاخواھان  ھا در يمن موقعيت مناسبی در اختيار جمھوری تشديد درگيری

 در مقابله با داعش و گسترش امريکا که به باور اکثر سناتورھای کنگره ئیھا سياست.  ببرندسؤالباراک اوباما را زير 

 .نفوذ سياسی ايران در منطقه نادرست و ناکارآمد بوده است

ھای خارجی خود اعالم کرد که روابط ويژه اين کشور با  در واکنش به اين انتقادات، دولت اوباما با دفاع از سياست

ھای افراطی  جزيره عربستان امکان مقابله با جريان متحدانش در منطقه و تدابير امنيتی ضد تروريستی اتخاذ شده در شبه

 .کند را در اين منطقه فراھم می

ای با سران عربستان سعودی و شورای   در کمپ ديويد، نشست ويژه٢٠١۵چنين چھاردھم ماه مه  باراک اوباما، ھم

 امريکارسد  ھمکاری خليج فارس برگزار کرد تا آغازگر مرحله جديدی از روابط باشد اما، برای نخستين بار به نظر می

چرا که اشاره کرد که . ای خود کرده است وارد معاالت منطقه» دوست«می ايران را نيز احتماال به عنوان حکومت اسال

ھر چند که اين نشست . ای با ايران است ھای کشورھا از توافق ھسته ھدف از نشست کمپ ديويد، کاستن از نگرانی

خواست اعراب و در  طوری که دلش می نتوانست آنتر حالت بده بستان داشته و اوباما با برگزاری اين نشست ھم  بيش

راس ھمه سران عربستان را مطمئن کند که برقراری رابطه با ايران پس از سی و شش سال و وارد کردن اين حکومت 

دانستند که چه  البته احتماال عربستان و شرکايش قبل از اين نشست می. ھا ندارد به معادالت منطقه، خطری برای آن

 خواھد داشت به ھمين دليل، در سطح رھبران فقط دو تن از سران اين کشورھا در نشست کمپ ديويد حضور ای نتيجه

  .شان بوده است ھا در سطح روابط خارجی ن اين دولتئيھای پا داشتند و مابقی ھيات

ايران نيز ھای آتش جنگ و خونريزی به کشورھای ديگر، از جمله  شعلهدر چنين اوضاع متشنجی، احتمال دارد که 

در شرايطی اعالم ) سوريه(ھا، پس از عقب رانده شدن نيروھای داعش از پالميرا  بنا به گزارش خبرگزاری.سرايت کند

چنين شھر پالميرا که   ھم.نشينی نيروھای دولتی از مواضع خود به دست داعش افتاده است شد که شھر رمادی با عقب

چنان در محاصره داعش است و احتمال سقوط آن به  ود جای داده است ھمآثاری دو ھزار ساله از تمدن بشری را در خ

  .دست اين گروه وحشی زياد است

 کامل نيروھای گروه کنترولسی گفت که رمادی اکنون تحت  بی يک منبع بلندپايه در دفتر فرمانداری استان انبار به بی

  .اند داعش است و ھمه نيروھای دولتی از آن خارج شده

ھا گفته بود که ھرچند داعش دست باال را در  گوی پنتاگون قبل از سقوط رماديه به خبرگزاری يت، يک سخناليسا اسم

 و مشاوره نظامی از ارتش عراق حمايت ئی با نيروی ھواامريکارمادی دارد اما نبردھا در اين شھر ادامه دارد و 

 .کند می

سقوط رمادی از لحاظ تاکتيکی برای ما مھم . کن است سقوط کندما دو ماه پيش گفتيم که رمادی مم«: او اضافه کرده بود

اگر از دست برود، به اين معنی . دھد ھا تحت محاصره بوده و به دشمن برتری تاکتيکی نمی اين شھر برای ماه. نيست

 ».سقوط رمادی از لحاظ تبليغاتی به نفع داعش است. است که بايد آن را بعدا پس بگيريم

تصرف اين گروه درآمده  ھای مھمی از استان انبار، به روی گروه تروريستی داعش در عراق، بخشاز زمان آغاز پيش

 کيلومتری بغداد، پايتخت اين کشور قرار ١٠٠ترين استان عراق است و در حدود   رمادی مرکز انبار، بزرگ.است

 .دارد
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ی دو روز گذشته در داخل و اطراف رمادی  نفر در نبردھا۵٠٠س شورای انبار گفته که بيش از ئيفالح عيساوی نائب ر

شود که با اتمام مھمات خود به دام افتادند و غيرنظاميانی که ميان آتش دو  ليسی میوموران پأاند که شامل م کشته شده

ھايشان  المللی مھاجرت، در ھمين دو روز ھشت ھزار نفر از خانه چنين به گزارش سازمان بين  ھم.طرف گير کردند

 .اند رانده شده

در برخی مناطق داعش مشغول اعدام . روز وحشتناکی است« :سی، گفته است بی  به شبکه خبری ایامريکائیيک مقام 

 نخست وزير  به گزارش اين شبکه خبری، حيدر العبادی،» .ليس و جنگجويان قبايل محلی استواسرای ارتش عراق، پ

نشين االنبار شوند و به نيروھای عراق و  ت که وارد استان سنیعراق، به نيروھای سپاه پاسداران ايران اجازه داده اس

 .نظاميان شيعه آن کشور کمک برسانند شبه

ھا از عراق  ترين گزارش تازه» .اند سازی کرده تمامی شھر را پاک«ای اعالم کرده که نيروھايش  داعش نيز در بيانيه

 .ی مواضع خود را در آن شھر مستحکم کرده استست که در پی سقوط رمادی، گروه موسوم به حکومت اسالم حاکی

ل آن به دست نيروھای و مه، در ھنگام ترک رمادی در پی سقوط شھر و افتادن کنتر١٧شنبه  ارتش عراق، روز يک

، را امريکاشده از سوی  تجھيزات نظامی ارائه ھا خودرو، از جمله تانک و نفربر و توپخانه، ، ده»حکومت اسالمی«

  .ا کرده استپشت سر خود رھ

شود   ارديبھشت، به خبرنگاران گفته است برآورد می٢٩، امريکاسرھنگ استيو وارن، سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع 

 به گفته او ھمين مقدار ھم توپخانه، شمار زيادی نفربر مسلح، و نزديک به صد .شش تانک در محل رھا شده است

 .اند ست که نيروھای عراقی رھا کرده زاتیاز ديگر تجھي» ھاموی«خودروی چندمنظوره مانند 

سرھنگ وارن در پاسخ به اين پرسش که آيا ارتش عراق، پيش از ترک شھر، خود بايد اقدام به نابودی تجھيزات 

شدند، در اين  ھا نابود می قطعا، ترجيح اين است که آن«دور بماند، گفته است » حکومت اسالمی«کرد تا از دسترس  می

  ».دان مورد، نشده

 

  
 ٣٠ای امروز چھارشنبه  در چنين موقعيتی، در عين حال سران حکومت اسالمی به تکاپو افتاده اند و سيدعلی خامنه

ھای موجود در منطقه ھشدار داد که اگر  ، در سخنانی شديداللحن با اشاره به ناآرامی٢٠١۵ مه ٢٠ - ١٣٩۴بھشت يارد

 .خواھد بود» بسيار سخت«واکنش تھران » به مرزھای ايران بکشانند«جنگ نيابتی را » دشمنان«

ران ي، گفت که ا»زنند ھای تازه می باز در مذاکرات حرف «١+۵ه ن که اعضای گرويان ايای، با ب هللا علی خامنه آيت

 .خود را نخواھد داد» یئ  از دانشمندان ھستهئیبازجو«و » اجازه بازرسی از مراکز نظامی«
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کی از موارد يی ھستند، ئ ھای مرتبط با برنامه ھسته شيران که مظنون به انجام آزمايبازرسی از آن دسته مراکز نظامی ا

 .ھای جھانی است ندگان حکومت اسالمی با قدرتيان نماياصلی ماختالف 

 دارم که دشمنان با ھمراھی برخی ئیبنده خبرھا«ن که يان اين با بيچن ای در سخنان روز چھارشنبه خود، ھم خامنه

ھا بدانند  نآ«: ھشدار داد »ران بکشاننديابتی را به مرزھای ايھای ن ج فارس درصددند که جنگي خل ه منطقهين سفمسؤوال

 ». ار سخت خواھد بوديران بسيرد واکنش ايطنتی صورت گياگر ش

از اين سردمدار حکومت جھل و جنايت و ترور بايد پرسيد ھنگامی که سپاه پاسداران و ديگر نيروھای امنيتی شما، 

د ھستند چرا نبايد ير جنگ و کشتار و رقابتی شديدرگ ...من ويه، عراق، لبنان، يمسقيما در جنگ داخلی کشورھای سور

 !انتظار داشت اين جنگ به مرزھا و حتی داخل ايران نيز کشيده نشود؟

 در انتظار امضای قرار داد مندی دارند ھا که در منطقه نقش قدرت امريکائی، به ويژه ١ + در اين ميان، گروه پنج

 احتماال در شرايط موجود تمايلی به کنند،  روزشماری می٢٠١۵ی با حکومت اسالمی ايران تا پايان ماه ژوئن ئ ھسته

ھای  تر به دنبال تحقق اھداف و سياست ای با حکومت اسالمی ايران ندارند و در اين مورد بيش وجود آمدن درگيری تازه

چون گذشته در  رسد باز ھم يک گرايش قوی در حاکميت جمھوری اسالمی وجود دارد که ھم اما به نظر می. خود ھستند

شدن اين مذاکرات ندارد و يا قصد دارد با  ئیايش به دنبال زمان خريدن است و فعال تمايلی به نھا رات ھستهرابطه با مذاک

  .آفرينی در اين مذاکرات امتيازی از طرفين مقابل بگيرد تشنج و حادثه

ه مانند است ک) حوثی ھای شيعه(»انصارهللا يمن«ھا به  شکی نيست که ھدف حکومت اسالمی ايران رساندن اين کمک

، وابسته به حکومت اسالمی ايران و سپاه پاسداران آن ھستند که با توجه »شيعه عراقی«نظاميان  و شبه» هللا لبنان حزب«

 بندر عدن و مناطق اطراف آن را در کنترولھنوز » توفان قاطعيت« نيروھای ائتالف عربی ئیامان ھوا به حمالت بی

  .اند زار غيرنظامی يمنی کشته و زخمی و بيش از نيم ميليون آواره شدهدر اين حمالت تاکنون چند ھ. دست دارند

 با   نظامی خود در منطقه خليج فارس و دريای عمانئینما خواھد ضمن قدرت بدين ترتيب، حکومت اسالمی ايران می

 گروه از شيعيان ھا، به اعتبار و جايگاه اين ھا زير نظر حوثی رساندن کمک به وابستگان خود در يمن و پخش اين کمک

به عبارت ديگر حکومت اسالمی، در تالش است ھمان نقشی را ايفا کند که تاکنون در . ھا بيافزايد يمن در ميان يمنی

به ھمين دليل سران حکومت اسالمی ايران، تاکنون در . هللا وابسته به خود در آن کشور ايفا کرده است  لبنان برای حزب

المللی و سواحل  ھای آزاد بين  و پيشنھاد سازمان ملل کوتاه نيامده و در آبامريکاھای  وصيهبرابر تھديدھای عربستان و ت

 .يمن، منتظر حوادث احتمالی است

در ھر صورت اگر احتماال درگيری بزرگ و کوچکی بين ايران و عربستان سعودی روی دھد به شدت به ضرر مردم 

در اين ميان اين احتمال ھر چند ضعيف نيز . ل خواھد بودئينيز دولت اسراايران تمام خواھد شد و اولين برنده اين واقعه 

ات نظامی و اتمی ايران حمله کند، تأسيس که به وجود خواھد آمد به ئیوجود دارد که دولت نتانياھو با استفاده از فضا

ھای دريای   در آبئیزير دريال دو ئيشود اسرا گفته می. کاری که تاکنون پيش از اين در عراق و سوريه انجام داده است

ھای بالستيک دريا به زمين ھستند و به راحتی  ھا مجھز به موشک ئیھای ايران دارد، اين زير دريا عمان در نزديکی آب

  . را در ايران مورد ھدف خود قرار دھندئیھا توانند ھدف می

آفرينی   کمک برساند و واقعا به دنبال تشنجزده يمن نھايتا اگر حکومت اسالمی ايران، قصد دارد به مردم محروم و جنگ

ھايش را در اختيار نمايندگان سازمان ملل قرار دھد و يا اجازه    آن است که يا کمک ترين و بھترين راه نيست اصولی

ھای بندر عدن از کشتی ايران شاھد بازرسی به عمل آورده و در صورت  دھد نمايندگان اين سازمان در نزديکی آب

ای ميان  ن محموله کشتی باربری ايران اجازه دھند بار اين کشتی به مقصد برسد تا با اين کار از ھرگونه حادثهمجاز بود

  . عربستان و ايران جلوگيری به عمل آيد
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ھا به  ھا تنھا رساندن اين کمک اما رفتار و اظھارنظرھای مقامات تاکنونی حکومت اسالمی نشان داده است که ھدف آن

ھا را در نزد مردم يمن تقويت کند و ھم اعتبار خود را در برابر ديگر وابستگانش در  ت تا ھم اعتبار آنھاس دست حوثی

بنابراين، حکومت اسالمی ايران، نه مخالف جنگ و کشتار، سرکوب و ترور، شکنجه و ...! سوريه و عراق و لبنان و

اگر غير از ! سوزد  مردم اين کشورھا و ايران میشان به حال و روزگار اعدام و فقر و فالکت اقتصادی است و نه دل

ھای اقتصادی، سياسی،   در ھمه عرصهئیھای طال اين بود اين حکومت در سی و شش سال حاکميت خود، فرصت

ای از مخالفت خود با اين فجايع اقتصادی، انسانی، اجتماعی و  اجتماعی، فرھنگی و ديپلماتيک زيادی داشت تا گوشه

رو، تنھا ھنر واقعی و انکارنشدنی حکومت اسالمی ايران، سانسور و اختناق،  از اين! شان دھدمحيطی را ن زيست

خشونت و جنگ، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام، دزدی و غارتگری، تعرض به حقوق کودکان، زنان و سالمندان و 

  !حتی تعرض به سفره خالی کارگران و محرومان جامعه است و بس
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