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  يک ھوادار: فرستنده

  کورش اعتمادی

   ٢٠٠٩ اکتبر١٨استھکلم 
  

  فرماندھان سپاه قدس،
   طراحان سياستھای خارجی جمھوری اسالمی

  

يه موضوع تا حدودی ناملموس ب ه نظر ميرس اه م وان ٢٠٠٨د وقتيکه در م ه ای تحت عن بحران عراق و " در مقال

ا ا آمريک اھم ب ه تف ا مقدم پاه و ي ی س ردم؛ " لبنان، آغاز کشمکش ھای درون اره ک ر"اش ا"رھب ه صالحديد خود ء بن  ب

س المی بؤم وری اس ارجی جمھ تھای خ شی از سياس رای بخ رح و اج ه ه وليت ط ه را ب وزه خاورميان ژه در ح وي

 تغييراحتمالی مشی ،دليل اين چرخش سياسی. محول ميکند) بخش برون مرزی سپاه پاسداران( ان سپاه قدس فرماندھ

دس، پاه ق ده س ه فرمان ين رابط ه در ھم د ک ابی ش ان ارزي راق و لبن المی در ع وری اس ی جمھ م "سياس ردار قاس س

ترور و آشوبگری در عراق ھر  مأموريت مييابد در صورت بی نتيجه ماندن روش ھای "رھبر"، از سوی "سليمانی

ا را در دستور  ا آمريک ذاکره ب شنھاد م ه پي زمان مصلحت ايجاب کرد برای حفظ موقعيت جمھوری اسالمی در منطق

د پاه پ. کار قرار دھ ه س دين طريق بخشی از بدن سب ر م الھای اخي ه در طی س ائی و ؤاسداران ک ار، آدم رب وليت انفج

د هآدمکشی رژيم در خارج از کشور را ب ن مأموريت را ميياب ده داشت اي اعھ شبرد بخش مھمی از  ت ين و پي  در تعي

د اء نقش کن وری اسالمی ايف ارجی جمھ تھای خ ری ب. سياس سترده ت اد گ روزاين نقش ابع ه است و ه و ام ود گرفت خ

ا ظواھری چون م در خارج از کشور ب رور رژي ران ت ه آم ه چکون شود ک ات"مشاھده مي رد" و "ديپلم  تالش "دولتم

برای . يورزند در مجامع بين المللی خطوط اصلی بخش مھمی از سياستھای خارجی جمھوری اسالمی را پيش برندم

د ٢٠٠٨روشن تر شدن قضيه ابتداء شما را به ماه مه  يش در آم ه امروز پ  باز ميگردانم و به رخدادی اشاره ميکنم ک

شوند ه ٨ در. پيشبرد روند سياستھای خارجی جمھوری اسالمی محسوب مي اه م ه٢٠٠٨ م بحران عراق و  " در مقال

  :  نوشتم"لبنان، آغاز کشمکش ھای درونی سپاه و يا مقدمه تفاھم با آمريکا

ه ه  ب" رد ک شديد ک م را ت امی رژي دھی نظ ری و فرمان شقاق در صفوف رھب ان ان راق و لبن ران ع ر بح ارت ديگ عب

رایئھريک بر اساس منافع فرقه  ی ب افتن راه حل ن بست ھای موجود ھستندی خود در پی ي از سويی .  خروج از ب

ديگر جبھه آشوب در عراق به گروه نخست فرماندھان سپاه پاسداران اين امکان را داد که از خالل اين بحران تالش 

کنند برای بازگرداندن موقعيت از دست رفته خود در ساختار حکومت به تفاھم احتمالی با آمريکائيان در عراق دست 
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د هاخ. يابن ار روزنام را ً خبرنگ انيتور"ي اينس م ستين س م " کري ات قاس ت مالق ا عل ه ب ری را در رابط ه خب  در ترکي

شود در . سليمانی فرمانده گروه قدس با جالل طالبانی رئيس جمھور عراق منتشر کرده است اد آور مي اين خبرنگار ي

انع ه م ول داده است ک ور عراق ق يس جمھ ه نيروھای اين مالقات قاسم سليمانی به رئ ی علي  فعاليت شورشيان عراق

در واقع اين خبرگزاری مدعی است سردارقاسم سليمانی در مذاکرات خود با رئيس جمھور عراق . آمريکا خواھد شد

ن  ا اي پيامی را از طرف سپاه قدس برای ژنرال پترئوس فرمانده نيروھای نظامی آمريکا درخاورميانه ارسال ميکند ب

ن مضمون که سپاه حوزه  رای ھر موردی در اي فعاليتش در عراق، غزه و لبنان را تغيير خواھد داد و حاضر است ب

گفته ميشود طالبانی و ديگر مقامات عراقی لحن گفتار سردار سليمانی در اين ديدار . مناطق با آمريکائيان مذاکره کند

ه  ايی گفت ات آمريک را را بسيار متفاوت با گذشته ارزيابی کرده اند و به مقام د و آن ن لحن را جدی تلقی کنن ه اي د ک ان

  :در ادامه اين مطلب ھمچنين آمده است. بررسی نمايند

روه ھای " ی گ دھای حکومتی و صف آرائ ه آغاز کشمکش ھای جدی بان د مقدم ان و عراق ميتوان جبھه بحران لبن

اھم بخ رای تف ه ای ب ا مقدم ل يکديگرشود و ي ان بمختلف فرماندھی سپاه پاسداران در مقاب ا آمريکائي پاه ب ه شی از س

ه ۀ اما ھم. دحساب آي ده دارد ک م اسالمی در آين اين پيش بينی ھا بستگی به توازن قوا در پيکره سياسی و نظامی رژي

د د ش سلط خواھن درت م ا ب. کدام يک از باندھای حکومتی در حوزه ق ان ت ل آمريکائي شود تعل روز ه حدس زده مي ام

  .ی اسالمی وجود ھمين چند دستگی سياسی در کل ساختار حکومت استجھت يک برخورد جدی با جمھور

 آمريکائيان دقيقاً  نميتوانند پيش بينی کنند در آينده کدام يک از گروه بندھای سياسی و نظامی حرف آخر را در کل 

ا ن پاه پاسداران و ي سل دوم س دھان ن ه ای و فرمان ی خامن د عل د زد؛ بان سل نخست حاکميت جمھوری اسالمی خواھن

رای ...رھبری محسن رضائی، شمخانی ه فرماندھان سپاه پاسداران ب سلم است جمھوری اسالمی ب ه م ا آنچه ک ؟ ام

ران  رای تھ ه ب ا ک ا آنج گرفتن امتياز از غرب بدين سادگی دست از آشوب آفرينی در خاورميانه برنخواھد داشت و ت

ا دال ارد ھ ا صرف ميلي رد ب ه را درحالت امکان پذيرباشد تالش خواھد ک ران، خاورميان ردم اي ی م ای مل ر از ثروتھ

زان ؤ با تداوم اين بحران جنگی اين ساما در رابطه. بحران جنگی باقی نگھدارد ال مطرح است، آمريکائيان تا چه مي

د داد؟ شان خواھن اری ن ه از خود بردب سامانی سياسی در خاورميان ن ناب ان، آغاز  ( "در مقابل اي بحران عراق و لبن

  ).٢٠٠٨ ماه مه ٨کشمکش ھای درونی سپاه و يا مقدمه تفاھم با آمريکا،

م اسالمی، ه در واقع امروز آمريکائيان آگاھی يافته اند پس ازانتصاب مجدد احمدی نژاد ب  عنوان رئيس جمھور رژي

شتيبانی ا پ ر"نسل دوم فرماندھان سپاه پاسداران که بيشتر از اعضای اصلی سپاه قدس ميباشند ب  حرف آخر در "رھب

د . عرصه سياستھای خارجی رژيم را ميزنند ی ميدانن امروز حتی بسياری از سازمانھای اطالعاتی و دولتمردان غرب

م در خارج از کشور  رور رژي که رئيس جمھور کنونی رژيم اسالمی، محمود احمدی نژاد، که خود يکی از آمران ت

ه امروز پس از دس است ک پاه ق ه س ستگان ب ری"بوده از واب ای سياسی در جمھوری "رھب االترين مقامھ  يکی از ب

روه . حساب ميايده اسالمی ب ی نخستين گ يش از ھر چيزسبب نگران طبيعی است اين تغييرات در ساختار حکومت پ

ه "محسن رضائی"فرماندھان سپاه پاسداران و بيشتر از ھر کس  راھم آورد ک پاه پاسداران را ف ده س  نخستين فرمان

اامروز با نگا ا ب دگان رسمی دولت آمريک ر نماين ی"ھی انتقاد آميز نحوه و روند گفتگوھای اخي عيد جليل ال "س  را دنب

ات خصوصی "تابناک"در ھمين رابطه سايت . کنند اره مالق ا زيرکی خاصی درب  که به محسن رضائی تعلق دارد ب

ه د رانس نماينده ارشد وزارت امور خارجه آمريکا، ويليام برنز، با سعيد جليلی ک داد داده است ۵+١ر خالل کنف  رخ

  :مينويسد
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ايی معروف "  ه شواليه ديپلمات ھای آمريک ه ب ا ک ويليام برنز، نماينده ارشد آمريکا در وزارت امور خارجه آمريک

ذاکرات ۴۵است، مدعی شده که در مذاکرات  ه در خالل م الی ۵+١ دقيقه ای خود با سعيد جليلی ک درت" در وي  "بن

 ژنو در کشور سوئيس انجام شده است، درباره رعايت حقوق بشر در جمھوری اسالمی ايران سخن در نزديکی شھر

ا . گفته است شود ب ايی مي اران آمريک امل خبرنگ ه ش ايی ک دانی آمريک د زن آقای برنز ھمچنين ميگويد که در مورد چن

و و ئموضوعات ھسته سعيد جليلی مذاکره کرده و ھمچنين عالوه بر  ز گفت و گ اگون ديگر ني ه ھای گون ی در زمين

  :در ادامه ھمين گزارش سايت تابناک مينويسد. تبادل نظر کرده اند

ين دو ئمنابع آمريکايی ادعا کرده اند که در مذاکرات جليلی و ويليام برنز، توافقات ديگری به جز موارد ھسته  "  ی ب

  ).٢٠٠٩ اکتبر ٨تابناک، ( العی در دست نيست طرف به عمل آمده است که ھنوز از محتويات آن اط

عيد  ژاد، س ده دولت احمدی ن ز، و نماين ام برن ا، ويلي اراک اوبام ای ب اينکه جزئيات توافقات اخير بين نماينده دولت آق

بش ه اما نتايج و يا توافقات پشت پرده اين تماسھا ھرچه باشد ب. جليلی، چه بوده برای بسياری نا روشن است سود جن

ه دولت رھ ر ميرسد ک ا خب ن گفتگوھ ائی بخش مردم ايران عليه جمھوری اسالمی نيست، چرا که ھمزمان با آغاز اي

ن "مرکز اسناد حقوق بشر ايران"آمريکا کمک ھای مالی خود به  را قطع کرده که شاخص ھای اصلی فعاليت ھای اي

ز "الزم است متذکر شوم.  بوده استمرکز؛ ترويج حقوق بشر و حمايت از جامعه مدنی در منطقه خاور نزديک مرک

ون ٢٠٠۴ در اواخر سال "اسناد حقوق بشر ايران ا کمک يک ميلي وش ب ای ب  ميالدی در دوران رياست جمھوری آق

ای .  آمريکا آغاز به کار کرد"کاناتيکات" ايالت "نيوھيون"دالری وزارت امور خارجه آمريکا در در ھمين رابطه آق

" خارجه آمريکا درباره قطع کمک بهرت امور، سخنگوی وزا"ايان کلی " ی "اسناد حقوق بشر ايران مرکز ً راز ب  اب

شر و  وق ب ا حمايت از حق ا در رابطه ب ه اولويت ھای دولت آمريک د ک د ميکن اطالعی ميکند ولی در عين حال تأکي

ری نکرده است ين رابطه، . پيشرفت جامعه مدنی در خاور نزديک تغيي ا در ھم ام اخوان"ام ين "پي وق ب تاد حق ، اس

  :ت امنای اين مرکز در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی ميگويدأانادا و عضو ھيالملل در دانشگاه مک گيل ک

ران، "  م تھ ا رژي در کل اين خطر وجود دارد که دولت باراک اوباما برای رسيدن به اھدافش در مورد مناقشه اتمی ب

  ."وضع حقوق بشر در اين کشور را ناديده بگيرد

ا ٧۵ّرغم تمامی اين تحوالت اما ھنوز گزارش دقيقی از سرنوشت بودجه  علی ه ب وش ک ای ب  ميليون دالری دولت آق

ستأ به مس٢٠٠۶ کنگره آمريکا در سال تصويب ود، در دسترس ني ه ب . له ترويج دمکراسی در ايران اختصاص يافت

يدن دو اھم رس ه تف د در صورت ب ژاد برخی از تحليل گران سياسی معتقدن ود احمدی ن ا دولت محم ا ب ای اوبام لت آق

ران  شرفت دمکراسی در اي ر پي ه ام ه ب پيرامون اختالفات گذشته بين دو کشور، ديگر کمکھای دولت پيشين آمريکا ک

د شد و ب ته خواھ ه ه در اختيار گروه ھا و فعالين حقوق بشرايرانی قرار داده شده بود از ميان برداش ين توجي طور يق

شرفت در اين مورد اين خواھد بود که؛ بودجه ای کآقای اوباما رای پي "ه ب یً "دمکراس ده ً ران اختصاص داده ش  در اي

د شد ه خواھ از سويی ديگر . بود در قالب برنامه جديدی حمايت از دموکراسی در منطقه خاور نزديک در نظرگرفت

ل دولت  ه تعل سبت ب راز نارضايتی شديد ن دگان حزب دمکرات اب ا تصويب برخی از نماين ا در رابطه ب ای اوبام آق

د رده ان وری اسالمی ک ه جمھ د علي ای جدي ه . تحريمھ ا خطاب ب ه آمريک ور خارج ر ام اون وزي تانبرگ مع ز اش جيم

وز  د، ھن ناتورھا در نظر دارن ه س ايی ک ورد تحريمھ ا در م ای اوبام ه دولت آق رد ک نا اعالم ک صادی س کميسيون اقت

سناتور رابرت مندز ميگويد که دولت آقای اوباما ھيچ برنامه زمان بندی شده در ھمين رابطه . تصميمی نگرفته است

ای را ارائه نميدھد تا بدانيم تا چه زمانی بايد انتظار کشيد تا تحريمھای احتمالی دولت آمريکا عليه جمھوری اسالمی 

  . اعمال شود
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  نتايج

ديل شدن اختار حکومت جمھوری اسالمی، تب رات سياسی در س  آن از يک نظام اسالمی تحت حاکميت روند تغيي

ستبد  اتوری و م م ھای ديکت ه غالب رژي روحانيون به يک نظام اسالمی تحت سيادت نظاميان، روندی است عادی ک

د را پشت سر ميگذارن ردم آن وم م زد عم جمھوری اسالمی در ده . پس از دست دادن اعتبار و مشروعيت خود در ن

وھم سال نخست حيات خود که تحت نفوذ و  ره جستن از ت ا بھ اراده بنيانگذار آن آيت هللا خمينی اداره ميشد توانست ب

امان  ند س سترده ای برخوردار باش درت گ مردم نسبت به حاکميت، يک نظام اسالمی فقاھی که روحانيون در آن از ق

د ی، . دھ ت هللا خمين رگ آي گ و م ان جن س از پاي ا پ ر "ّام ی خام"رھب ت هللا عل ت، آي د حکوم ه ای جدي د آن ن ، فاق

ده ی الزم در بين مراجع تقليد بود که بکاريزمای سياسی و فقھ ری کن ن . تنھايی بتواند جمھوری اسالمی را رھب از اي

ای  شتيبانی نيروھ ه پ درت خود و نظام ب ظ ق رای حف رد ب رو او با تشخيص اين چالش بزرگ از ھمان آغازکوشش ک

 "رھبر " ً روشن است توجه به سير تحوالت سياسی در مملکت کامالو امروز با . نظامی جمھوری اسالمی تکيه کند

ه نظامی جمھوری،درستی تشخيص داده بود جز با اتکاء به نيروھای نظامیه کنونی جمھوری اسالمی ب  اسالمی  ن

"ماندگار خواھد ماند و نه رودار بديھی است در .  او پايدار خواھد بود"واليت ً ن گي ر"اي "رھب رایً  حفظ  ناچارشود ب

د ان محول کن ه نظامي درت را ب ده ب. نظام سھم بزرگی از ق درت در آين وازن ق روه ه اينکه ت ن گ داميک از اي سود ک

ی آن کمی دشوار است رات در کل . بنديھای سياسی در جمھوری اسالمی پايان يابد پيش بين ا سير حوادث و تغيي ّام
لحاظ ماھيت جمھوری اسالمی ه ھوری اسالمی امروز بويژه در سالھای اخير بيانگر يک واقعيت است، جمه نظام ب

وه ب. پيشين نيست ه ای در محت ای خامن رد جمھوری اسالمی آق م اسالمی اگونه ای ميشود ادعا ک ه رژي باھتھايی ب  ش

رال ٧٠دارد که در پايان دھه  يالدی توسط ژن ستان پ"ضياءالحق" م ان پاک ه  و نظامي ای خونين علي س از يک کودت

ا جمھوری .  بنياد گذاشته شد"ارعلی بوتو ذوالفق"دولت  ه ای ب ای خامن ين جمھوری اسالمی آق ه ب اوتی ک ا تف ا تنھ ّام
رال "اسالمی ژن قً "ضياء الح امیً ی از دل يک نظ ه اول ن است ک ود دارد اي ام وج اد ، نظ ی بني د و  دين د ش را متول گ

ست "ديگری پس از شک سم ً ت"ليبرالي کل ياف ستانی ش وع پاک د تح.  ن ا رون ات در دو ّام والت سياسی از برخی جھ

جمھوری می توانند يکسان باشند، از جمله سربرآوردن گروه ھای تندروتراسالمی که مبنای فعاليت ھای آنھا صرفا ً 

سلح اسالمی ترور، آدم ربائی و انفجار مراکز عمومی باشن ا کمک "القاعده "د؛ ھمانند ھسته ھای م ون ب م اکن ه ھ  ک

 آينده "ضياءالحق"رسماً  ژنرال ّاما اينکه چه کسی . ت پاکستان در سرتا سر دنيا فعال ميباشندنظاميان و سازمان امني

ده  ا و غرب در آين ونی آمريک ات کن ايران خواھد شد بستگی به تنگناھای سياسی جمھوری اسالمی در مقابله با مطالب

روز ّاما سير حوادث سياسی درايران و منطقه نشان ميدھد سرنوشت سياسی. دارد ستان ام ر از پاک  ايران در آينده بھت

  . نخواھد بود،عنوان مرکز فعاليت ھای شبه نظاميان اسالمگرا در منطقه محسوب ميشوده که ب

  

 


