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بازکاوی نقش امریکا در ایجاد آشوب های کور دی ماه96
بر اساس اطالعات آشکار 

حامد حبيبی
سهراب مقدمی شهيدانی

چکيده 
اغتشاشات و آشــوب های دی ماه 1396 يكی از توطئه های ناكام دشمنان جمهوری 
اسامی بود، كه در آستانه چهل ســالگی نظام جمهوری اسامی با محوريت شيطان 
بزرگ، طراحی و با همدســتی عوامل خارجی و داخلی، به اجرا گذاشــته شد و البته 
ناكام ماند. در اين مقاله با اتكا به اطاعات منتشرشده و خصوصاً با توجه به تصريحات 
مخالفان جمهوری اسامی، به تحليل نقش امريكا در آشوب های مزبور پرداخته شده 
اســت. تبيين نقش محوری امريكا در آشوب های زمســتان 96، موجب فهم عميق و 
ملموس بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم قم در 96/10/19، با موضوع تبيين 
ابعاد گوناگون عملكرد و هدايت اين آشوب ها، می گردد. اين نوشتار به فاصله كمتر از 
دو ماه پس از وقوع آشــوب های دی ماه، به تحرير درآمده و طبيعتاً نگارندگان از حيث 
دسترسی به تحليل ها و اسناد مرتبط، در مضيقه قرار داشته اند و در آتيه ابعاد بيشتری 

از اين ماجرا روشن خواهد شد. 
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کليدواژه ها: جمهوری اسامی، فتنه 96، آشوب های ايران، امريكا

مقدمه 
انقاب اسامی ايران در آســتانه چهل ســالگی اش همچنان پای برجا و استوار، در 
افق های تازه اش به پيش می رود و به رغم همه فتنه ها، توطئه ها، كودتاها و توفان های 
موسمی، ثبات سياسی  خود را متزلزل نديده است. نقش راهبردی واليت فقيه و راهبری 
الهی شخص مقام معظم رهبری از يك ســو، و حضور هوشمندانه و يكپارچه توده های 
مردم انقابی از سوی ديگر، موجب خنثی سازی انواع دشمنی های سازمان يافته عليه 

انقاب اسامی شده است. 
موفقيت مستمر جمهوری اسامی ايران در مهار فتنه ها و دشمنی ها موجب آن نيست 
كه از بازخوانی حوادث فتنه گون عليه انقاب اســامی غفلت صورت گيرد؛ چه اينكه 
عدم واكاوی محققانه حوادث خطير و غفلت از عبرت آموزی تاريخی، تاكنون موجب 

گسترش، تكرار يا تعميق دشمنی ها و فتنه ها شده است. 
در تحليل فتنه های سازمان يافته عليه انقاب اســامی، ادبيات و الگوهای مختلفی 
مورد اســتفاده قرار می گيرد؛ گاه مرز ادبيات شعاری و احساســی، فضای تحليلی را 
درمی نوردد و گاه با تكيه بر اطاعات پنهان به بررسی وقايع مبادرت می شود و در برخی 
موارد دامنه حوادث خطير ملی به نزاع های داخلی جناحی و عوامل درونی تقليل و تنزل 
داده می شود. در همه اين موارد، جای نقد جدی وجود دارد و برآيند چنين بررسی هايی 

نوعاً به روشن گری گسترده ختم نخواهد شد. 
نوشــتار حاضر در كوتاه ترين زمان پس از وقوع آشــوب های كور سال 96 به تحرير 
درآمده و تاش دارد با تكيه بر اطاعات منتشرشده، به نقش امريكا در ايجاد ناآرامی های 
سراسری در ايران اســامی بپردازد. موضوع اين مقاله از آن جهت ضرورت و اهميت 
می يابد كه برخی از مسئولين بلندپايه سياســی و بعضی تحليل گران نامور ايرانی بنا 
به داليل نامعلوم، جهت شكل گيری اين آشوب ها را به ســمت و سوی عوامل داخلی 
تقليل دادند يا در بازكاوی علل و عوامل و ابعاد اين ماجرا دچار تشتت و تذبذب شده اند. 
اين مسئله در حالی مشــاهده می شــود كه رهبری معظم ماه ها پيش از شكل گيری 
ناآرامی های كور سراسری، نسبت به اين وقايع هشدار داده بودند و در سخنرانی تاريخی 
19دی 96 و به فاصله چند روز پس از فرو نشستن زبانه آتش ناآرامی ها، به نقش عوامل 
خارجی و خصوصاً امريكا در سازماندهی آشوب در ايران، تصريح كردند. ايشان در تبيين 

ابعاد وقايع دی ماه 96 چنين فرمودند: 
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قرائن و شواهد اطاعاتی نشــان می دهد كه اين قضايا سازماندهی 
شده بوده و در شكل گيری آن، يك مثلث فعال بوده است. يك رأس اين 
مثلث، امريكا و صهيونيست ها بودند كه طراحی را انجام دادند و چند 
ماه بر روی اين طراحی كار كردند و بنــای آنها اين بود كه حركت ها از 
شهرهای كوچك شروع شود تا به مركز برسد. رأس دوم اين مثلث، يكی 
از دولت های خرپول خليج فارس است كه هزينه اين نقشه را تأمين كرد 
و رأس سوم نيز، پادوها بودند كه مربوط به سازمان آدم كش منافقين 

هستند و از ماه ها قبل آماده بودند. 
عمليات »هم گرايی نتيجه بخش« اسم رمزی بود كه مثلث امريكايی ها و صهيونيست ها 
به عنوان طراحان و سعودی ها به عنوان حاميان مالی و منافقين به عنوان پياده نظام اين 
جريان با همكاری هم قصد ايجاد آشــوب و فتنه را در كشور داشتند؛ هدفی كه در آن 
با استفاده از مطلوبات مردم و دغدغه های بحق آنان به عنوان بهانه ای برای اجتماعات 
خيابانی و در نهايت با هدف بهره برداری به نفع خود بتوانند به اهداف شوم خود دست 
پيدا كنند. اين جريان با همانند سازی ايران به ليبی سعی در كشاندن آشوب از شهرهای 
كوچك به بزرگ و از آنجا به طرف مركز داشت و در نهايت در پی آن بود كه زمينه سقوط 

نظام را فراهم آورد كه حضور حماسی مردم بار ديگر نقشه های آنان را باطل نمود. 
خصومت های امريكا با ايران باعث شده است كه اين كشور طی ساليان گذشته به ويژه 
پس از به قدرت رسيدن اوباما سرمايه گذاری فراوانی را برای قرار دادن مردم در مقابل 
دولت ايران انجام دهد و به عبارت ديگر، استراتژی تغيير رژيم را عملياتی سازد. اصوالً 
بايد در نظر داشــت كه يكی از اهداف طرح جايگزين اقدام نظامی مستقيم عليه ايران 
در دوره بوش با سياست اعمال تحريم عليه ايران در دوره اوباما و استمرار آن در دوره 
ترامپ نيز، در همين مســئله يعنی قرار دادن مردم در مقابل حكومت نهفته است. در 
مجموع می توان گفت كه امريكا در اين دوره نيز راهبرد های دوگانه مهار و تغيير رژيم را 
به صورت همزمان در مقابل ايران دنبال می كند. به عبارتی تنها تاكتيك های سياست 
خارجی اين كشور است كه در مقابل ايران از حمله نظامی به سمت جايگزين هايی چون 

تحريم و حمايت از ناآرامی های داخلی متمايل شده، نه استراتژی های اين كشور.1 
از ســوی ديگر مقامات امريكايی از قدرت روزافزون ايران در ابعاد موشــكی و نفوذ 
منطقه ای و ثبات امنيتی پايدار در منطقه پرآشــوب و بلوا و از همه مهم تر ايجاد يك 

1. »تغيير رژيم اصل ثابت سياست ايرانی امريكايی«، 1396/10/11:
www.farsnews.com/fna.ir/a385jq
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حكومت شــيعی با در هم شكستن مرزهای 
ايدئولوژی جهان به هيچ وجه راضی نيستند. 
لذا بر اين شــدند تا آرزوهای خود را از رؤيای 
تغيير رژيم به هدف اصلی تغيير دهند و از هيچ 
تاشی برای رســيدن به اين خواسته و هدف 

دريغ نورزند. 
بی شك در اجرای اين هدف امريكايی ها تنها 

نبودند؛ كه در گفتارهای مجزايی به نقش آنان نيز می پردازيم. 
نوشــتار حاضر تاش كرده تا حدودی به نقش امريكا به عنوان اصلی ترين دشــمن 

انقاب اسامی و يكی از ابعاد مثلث مذكور بپردازد. 

هدف دشمن در مقابل جمهوری اسالمی چيست؟ 
بدون شك شناخت دشــمن بزرگ ترين كمك را می كند كه توان خود را در مقابله با 
آن افزايش دهيم. رهبر معظم انقاب در ديداری كه در آستانه 12 آبان با دانش آموزان 
و دانشجويان برگزار شد در تبيين ضرورت دشمن شناسی به عنوان شرط اصلی تداوم 
مسير تحقق اهداف نظام و ملت خاطرنشان كردند: »امريكا به معنای واقعی كلمه، دشمن 
خبيث و اصلی است و اين حقيقت نه از ســر تعصب و نگاه بدبينانه است بلكه ناشی از 
تجربه، فهم درست مسائل و ديدن واقعيت ميدان است.«1 اما امريكا در اين سال ها به 
تنهايی مشغول مبارزه با ملت و نظام جمهوری اســامی نبوده بلكه سعی كرده است 
كشورهايی مختلف را با خود همراه نمايد؛ دشمنانی كه  نفوذ و قدرت و صابت جمهوری 

اسامی قطعاً برای آنها خوشايند نخواهد بود. 
اما هدف اصلی دشمن چيست؟ در اين خصوص ذكر چند نكته الزم و اساسی است:

اول:
كار دشمن دشمنی است پس توقع دوستی از دشمن خطاست، پس 
اينكه انتظار داشــته باشيم او اظهار دوســتی كند يا دست از دشمنی 
بردارد انتظار بی جايی اســت. بــرای همين هــم اميرالمؤمنين)ع( 
می فرمايند: من نام لم ينم عنه شما اگر در سنگر خوابت برد معنايش 
اين نيســت كه طرف مقابل شما و دشمن شــما هم خوابش برده، او 
)دشمن( مواظب است. او )دشمن( مراقب شما است، او )دشمن( منتظر 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانش آموزان و دانشجويان، 1396/8/11. 

عمليات »هم گرایی نتيجه بخش« اسم 
رمزی بود که مثلث امریکایی ها و 
صهيونيست ها به عنوان طراحان و 
سعودی ها به عنوان حاميان مالی 
و منافقين به عنوان پياده نظام این 
جریان با همکاری هم قصد ایجاد 

آشوب و فتنه را در کشور داشتند
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شما است كه شما را خواب ببرد.1
دوم: آنچه در جريانات اغتشاشات دی ماه 96 اتفاق افتاد بخشی از پروژه »كوتاه مدت« 
دشمن برای رســيدن به هدف »ميان مدت« و »بلندمدت« آنان بود.از اينرو در بيستم 
ارديبهشت سال 96 درســت نُه روز قبل از انتخابات، رهبر انقاب راهبرد و اهداف سه 

مرحله ای دشمن را بيان نمودند:
دشمن يك هدف كوتاه مدت دارد... يك هدف ميان مدت... يك هدف  
بلند مدت دارد... هدف كوتاه مدت دشــمن به هم زدن امنيت كشــور 
است... ايجاد آشوب و فتنه در كشــور است... هدف ميان مدت آنها هم 
مسئله اقتصاد كشور اســت... مردم هم بايستی از جمهوری اسامی و 
نظام اسامی به خاطر مشكات معيشتی نااميد و مأيوس بشوند.... هدف 

بلندمدت هم اصل نظام اسامی است.2 
ايجاد آشــوب اگرچه بهانه اقتصادی داشت اما هدفی كه دشــمن طراحی كرده بود 
براندازی نظام اسامی بود. آنچنان كه صراحتاً آن را اعام كردند. »هدف نهايی دشمن 

)چيست؟( معلوم است... براندازی جمهوری اسامی«.3 
سوم: نقطه قوت هر نظام و حكومتی در دنيا مردم است و طبعاً با حمايت مردم بوده كه 
انقاب اسامی در پيچ های متعدد تاريخی به سامت عبور كرده  است. اما طرح مشترك 
هر يك از اهداف ســه گانه دشــمن يك چيز بود: از بين بردن »اميد« و »اعتماد مردم«. 
»اينكه مردم را نااميد كنند، مردم را بدبين كنند، اعتماد به نفس مردم را بگيرند، آينده 
را تاريك نشان بدهند؛ كاری كه امروز دشمن دارد می كند.«4 بنابراين »امروز بيشترين 
نقشه دشمنان متوجه اين است كه ملت ايران اين اعتماد به نفسی را كه دارد از دست 
بدهد، نقش مهم جنگ نرم دشمن، امروز متوجه اين است كه ملت ايران اميدش را از 

دست بدهد.«5 
چهارم: هدف ديگر دشمنان از اغتشاشات اخير ناكار آمد نشان دادن دين در مديريت 
جامعه است؛ زيرا كه استكبار جهانی می داند الگوسازی انقاب اسامی هستی استكبار 
را به خطر می اندازد. آنچــه از برآوردها و تحليل های تحليل گــران بزرگ امريكايی و 
اروپايی برمی آيد، ترامپ رياض را در كنار تل آويو به عنوان محور اصلی روابط ديپلماتيك 

1. بيانات مقام معظم رهبری در اجاس جهانی علما و بيداری اسامی، 1392/2/9. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسين )ع(، 1396/2/20. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم قم، 1396/10/19. 
4. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با اعضای شورای هماهنگی تبليغات اسامی، 1396/10/6. 

5. همان. 
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و اقتصادی و هم پيمان خود در منطقه برگزيده تا حافظ و منشــأ تداوم حضور امريكا 
در منطقه باشد لذا از ديد امريكايی ها ايران به عنوان يك كشور مستقل و مخالف اين 
دو كشور در واقع برهم زننده برنامه های بلندمدت امريكا برای حضور و بهره برداری از 

منطقه شناخته می شود.1 
پنجم: وسيله )تهاجم( چيست؟ وسيله شان اين اســت كه ابزارهای اقتدار ملی را از 

جمهوری اسامی بگيرند. به فرموده مقام معظم رهبری، اقتدار ملی ابزارهايی دارد: 
يكی از مهم ترين ابزارهای اقتدار ملــی عواطف مردم و افكار عمومی 
اســت. يكی از ابزارها حضور قدرتمندانه جمهوری اسامی در منطقه 
اســت. يكی از ابزارها اقتدار ملی قدرت دفاعی كشــور است. يكی از 

مهم ترين ابزارهای اقتدار ملی جوان مؤمن است.2 

رویکرد کلی برخورد امریکا با جمهوری اسالمی 
دولتمردان امريكا بعد از حدود يك دهه سياست دستكش مخملی، صريحاً خواسته 
قلبی خود را به زبان آوردند و اعام كردند كه به دنبال تغيير رژيم در ايران هستند. با آن 
كه ترامپ به واسطه مشاورين باسابقه خود كه غالباً از ژنرال های بازنشسته ارتش امريكا 
هســتند پذيرفته كه مقابله با ايران و تغيير حكومت از طريق نظامی دور از دسترس و 
پر هزينه است لذا آن گونه كه از طريق افزايش ارتباطات سياسی و امنيتی كاخ سفيد 
با گروه های مخالف جمهوری اســامی مشخص اســت امريكا خواهان تقويت كردن 
اپوزسيون داخلی و خارجی برای رسيدن به اين هدف است.3 كما اينكه ركس تيلرسون 
وزير خارجه ســابق امريكا چندين بار عبارت »تغيير رژيم« را به كار برد. او اولين بار در 

تاريخ 15 ژوئن 2017 )25 خرداد 1396( در سخنانی در مجلس نمايندگان گفت: 
سياســت ما در قبال ايران هنوز در حال تكميل است. هنوز آن را به 
رئيس جمهور تقديم نكرده ايم ولی بگويم كه قطعاً ما متوجه ادامه حضور 
تنش زای ايران در منطقه هستيم... سياست ما در مقابل ايران اين است 
كه هژمونی و استيای ايران را به عقب برگردانيم، توانايی آنها در توليد 
ساح اتمی را مهار كنيم و از عناصری در داخل ايران حمايت كنيم كه 
منجر می شود به انتقال مسالمت آميز حكومت و البته همان طوری كه 

1. »بررسی نقش راهبرد مهار از درون امريكا در اغتشاشات اخير ايران«، 2018/1/14: 
iuvmpress.com/fa/26966

2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم قم، 1396/10/19. 
3. »بررسی نقش راهبرد مهار از درون امريكا در اغتشاشات اخير ايران«، همان. 
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می دانيــم آن عناصر حضور 
دارند.1 

البته بعداً خواهيم گفت كه به تعبير رهبر 
انقاب دشمنان ما از حمقاء هستند چرا كه 
سرمايه خود را معطوف به بعضی اپوزسيون 
فراری از كشور و سازمان ورشكسته منافقين 
نموده اند كه حنای آنــان قطعاً در نزد مردم 
رنگی نخواهد داشــت. اين پايــان اظهارات 
سكاندار ســابق سياســت خارجی امريكا 
نبود بلكــه او در 16 مهر ســال 96 بار ديگر 
در مصاحبــه با CNN شــفاف تر اعام كرد 

كه »به دنبال سرنگونی جمهوری اسامی هســتيم«. او همچنين حدود دو ماه پيش از 
آشوب های ايران در هند گفته بود: »از صداهای مدرن در داخل ايران حمايت خواهيم 
كرد.« همچنين جيمز متيس وزير دفاع اياالت متحده درست نزديك به چند هفته بعد 
از اظهارات تيلرسون با اعام اينكه ايران اصلی ترين عامل بی ثباتی در خاورميانه است، 

گفت:  »يگانه شرط بهبود مناسبات ايران و امريكا تغيير رژيم ايران است.«2 

نقش مارک دوبو ویتز در اغتشاشات و طرح سياست براندازی 
در همان روزهای نخســت پس از آغاز رســمی كار دونالد ترامپ، مارك دوبو ويتز 
مدير اجرايی »بنياد دفاع از دموكراســی« و يكی از كارشناسان اصلی امريكا در زمينه 
تحريم های اقتصادی ايران چكيده نظريات خود پيرامون سياست صحيح در قبال ايران 
را در 7 صفحه در اختيار كاخ سفيد قرار می دهد. ســايت پوليتيكو مدعی است كه به 
نسخه ای از اين يادداشت سياسی دست يافته است. اين سايت درست چند روز بعد از 
اظهارات بی پرده سران امريكايی، در مقاله ای به قلم مايكل كراولی )دبير حوزه سياست 

خارجی سايت( به طرح موضوع تغيير رژيم ايران در كاخ سفيد پرداخت. 
كراولی در مقاله خود محور اصلی نظريات مارك دبو ويتز را چنين می داند: »دامن زدن 
به ناآرامی ها با هدف ايجاد يك ايران آزاد دموكراتيك.« دوبو ويتز معتقد است كه ساختار 

1. »تيلرسون: سياست ما تغيير مسالمت آميز قدرت در ايران است«؛
www.bbc.com/persian/amp/IRAN-4028336915/06/2017

2. »دفاع آشكار وزير دفاع امريكا از تغيير رژيم در ايران«، 2017/6/30؛ 
www.dw.com/fa-ir/a-39636095//

یک  دشمن  انقالب:  معظم  رهبر 
هدف کوتاه مدت دارد... یک هدف 
بلند مدت  هدف   یک  ميان مدت... 
دارد... هدف کوتاه مدت دشمن به 
هم زدن امنيت کشور است... ایجاد 
آشوب و فتنه در کشور است... هدف 
ميان مدت آنها هم مسئله اقتصاد کشور 
است... مردم هم بایستی از جمهوری 
به خاطر  اسالمی  نظام  و  اسالمی 
مشکالت معيشتی نااميد و مأیوس 
بشوند.... هدف بلندمدت هم اصل 

نظام اسالمی است
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سياسی ايران از چنان ويژگی ای برخوردار است كه بتوان آن را ناپايدار و بحرانی كرد و 
از اين طريق به هدف تغيير رژيم در ايران دست يافت. شماری از سناتورهای امريكايی 
از جمله تام كاتن1 يگانه راه مقابله با تهديدات اتمی ايران و همچنين پشتيبانی مالی و 

نظامی اين كشور از تروريسم را در سرنگونی حكومت دينی ايران می دانند.2 

مارک دوبو ویتز کيست؟ 
او مدير اجرايی بنيادی موســوم به »دفاع از دموكراســی« اســت. بنيادی كه بازوی 
عمليات نرم سرويس جاسوسی امريكا محسوب می شود. بنياد دفاع از دموكراسی با نام 
اختصاری FDD شناخته می شود. دفتر مركزی آن در واشنگتن دی سی است. اين بنياد 
وابسته به طيف نومحافظه كاران امريكايی است و تمركز مطالعاتی آن بر روی مباحث 

مرتبط با سياست خارجی و امنيت ملی امريكاست. 
حمايت بی حد از رژيم صهيونيستی و دشمنی با جمهوری اسامی ايران دو مشخصه 
بارز بنياد دفاع از دموكراســی اســت. حاميان مالی اين بنياد اكثراً از مرتبطين البی 
صهيونيست ها هستند. شلدون ادلســون كازينودار سرشناس الس وگاسی كه زمانی 
خواهان حمله به ايران با بمب اتم شــده  بود از حاميان مالی بنياد دفاع از دموكراسی 

است. 
بنياد FFD پس از حوادث 11 سپتامبر به محفلی برای استراتژيست های امريكايی 
بدل شد. گردانندگان اين بنياد صراحتاً اسام را مهم ترين ايدئولوژی رقيب خود معرفی 
كرده اند و اولويت خود و سازمان متبوع شــان را مقابله با تفكر اسامی اعام داشته اند. 
بنياد دفاع از دموكراسی بازوی فكری و اجرايی سازمان جاسوسی امريكا )سيا( محسوب 
می شود. بخش عمده بودجه اين بنياد مســتقيماً از سوی سازمان سيا تأمين می شود. 
اداره كنندگان FDD عمدتاً از اعضای برجســته سازمان ســيا و مشاوران امنيت ملی 

رؤسای جمهور سابق امريكا هستند. 
يكی از ابزارهای دست اندركاران بنياد FDD برای پيشبرد جنگ نرم، به راه انداختن 

1. »تام كاتن كيست؟ جوان ترين ســناتور امريكا از حزب جمهوری خواه از ايالت آرگانزاس و از مخالفان توافق 
هسته ای، او در نهم مارس 2015 در نامه موسوم به 47 ســناتور خطاب به رهبران ايران كه به دست وی نوشته 
شده بود هشدار داد هر گونه توافق هسته ای ميان ايران و 1+5 احتماالً تنها تا پايان دوره رياست جمهوری اوباما 
اعتبار خواهد داشت؛ او همچنين اين مذاكرات را با مصالحه با آلمان نازی مقايسه كرده و مدعی تندروی ايرانيان 
شد. جالب اين جاست اولين مقام رسمی اياالت متحده كه در آشوب های داخلی زمستان 96 ايران سخن گفت 

www.aftabnews.ir/.fa/news/287840 وی بوده است.«؛
2. »آيا دولت ترامپ خواستار تغيير رژيم در ايران است؟«، 2017/6/26؛

www.dw.com/fa-ir/a-39421876/
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كودتاهای مخملين در كشــورهای متضاد با منافع امريكاســت. اين بنياد با حمايت 
سياسی، رســانه ای و مالی از جريانات مخالف برخی از دولت های هدف،  زمينه تنش 
و اغتشــاش سياســی و براندازی نرم حكومت قانونی اين كشــور ها را كليد می زند؛ 
پروژه ای كه در برخی از كشور های تازه استقال يافته شوروی سابق ارامنه گرجستان، 
قرقيزستان، اوكراين و... صورت گرفت. مارك دوبو ويتز كه به عنوان مدير اجرايی بنياد و 
دفاع از دموكراسی فعاليت می كند از افراد و مشاوران نزديك به ترامپ است و بيش از 20 
مقاله و كتاب در زمينه تحريم منتشر كرده است. او در يك مركز مطالعاتی در دانشگاه 
تورنتو عضو مؤثر است و در دوره ای كه كنگره امريكا در تاش برای لغو توافق هسته ای 
بود بارها در كميسيون ها عليه سياست اوباما در اين پرونده سخنرانی كرد. بسياری از 
تحليل گران نسخه اجرايی او را بسيار شبيه فعاليت ايذايی عوامل آشوب های اخير ايران 
می دانند و اصًا گويی هدف،  اجرای مو به  موی دستورات همان نسخه بوده. او به ترامپ 
پيشنهاد كرده بود كه دو خط را عليه ايران به موازات هم پی بگيرد: خط تشديد فشار 
اقتصادی و تحريم عليه ايران به موازات حمايت از آن بخشی از عناصر اپوزسيون ايران 

كه سابقه اقدامات شرارت آميز دارند )مشخصاً گروهك تروريستی منافقين(.1 
او  همچنين در وال استريت ژورنال نوشت: »برای مقابله با تهديد ايران، دولت ترامپ 
بايد راهكاری از نســخه رونالد ريگان كه عليه شوروی به كار گرفت را عليه ايران تكرار 
كند.« او می گويد: »اساس راهبرد ريگان، شناخت اين موضوع بود كه شوروی انقابی 
و متجاوز اما از درون شكننده بود و بايد شكســت داده  می شد. اين دستور، راهبردی 
جامع بود كه از ابزارهای قدرت آشكار و نهان امريكا استفاده می كرد. اين طرح شامل 
دفع گســترده، جنگ اقتصادی، حمايت از نيرو های نيابتی ضد شوروی و مخالفان آن 
و اقدامات تهاجمی عليه مشروعيت ايدئولوژی آن رژيم می شد.« او پيشنهاد می دهد: 
»ترامپ بايد عليه دولت ايشــان برخوردی مهاجمانه داشته باشــد. دولت ترامپ بايد 
هوشمندانه عاوه بر برنامه هسته ای همه ابعاد تهديدی ايران را مورد خطاب قرار دهد. 
تمركز نادرست اوباما بر خلع ساح، سياست امريكا را فلج كرد و همچنين پيشنهاد ديگر 

او از كار انداختن قدرت ايران در تك تك كشورهای غرب آسيا می باشد.« 
دوبو ويتز می گويد: 

تمام اقدامات واشــنگتن عليه ايران بايد مبتنی بــر تضعيف اقتصاد 
ايران باشد. اين اقدامات قدرتمند بايد سپاه پاسداران را هدف قرار دهد. 
تحريم های جديد كه سپاه را در فهرست سازمان های تروريستی قرار 

www.yjc.ir/fa/news/6394821  1. »نقش آفرينان امريكايی فتنه96«، 96/10/20؛
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می دهد و اعمال تحريم مرتبط با ايران در سال جاری برای شروع خوب 
اســت كه اين تحريم ها می تواند مانع وقوع جنگ اسرائيل با حزب اهلل 

لبنان شود.1 
اما بنياد دفاع از دموكراسی در ايام اغتشاشات دی ماه 96 هم بسيار فعال بود؛ به طوری 
كه آدام جانسون نويسنده يادداشت »سازمان هايی كه در حوزه راستی آزمايی رسانه ای 
فعاليت می كنند« به نقش انديشكده دست راستی و حامی اسرائيل يعنی »بنياد دفاع از 

دموكراسی« پرداخت و خاطرنشان كرد: 
در پنج روز گذشــته اين بنياد يادداشــت هايی در رسانه های منتقد 
امريكا همچون وال استريت  ژورنال، نيويورك تايمز، نيويورك پست و 
پاليتيكو منتشر كرد و در دو رسانه ديگر از آن نقل قول شد. پژوهش های 
اين بنياد به وســيله حمايت بدبينانه از معترضان ايرانی، عوام فريبی 

درباره رژيم ايران و نفرت از برجام متمايز است. 
برای سال ها لغو برجام، خواست سياسی اوليه بنياد دفاع از دموكراسی  بوده است و به 
نظر می رسد كه اين بنياد ناآرامی های اخير ايران را بهانه خوبی برای توجيه لغو توافقی 
يافته كه برای مدت طوالنی با آن مخالفت كرده  است. اعضای بنياد دفاع از دموكراسی 
همزمان با اعتراضات ايران و نيز فرا رسيدن موعد صدور تأييديه برجام توسط ترامپ 
فعال شدند. نمونه ای از يادداشت هايی كه توسط پژوهشگران اين بنياد به تنهايی يا به 
طور مشترك قرائت شده و اخيراً در رسانه های امريكايی منتشر شده به شرح زير است: 

1. حكومت دينی ايران بر روی پرتگاه است.2 
2. جايی كه ما می توانيم در آن درباره ايران توافق كنيم.3 

3. فوران در ايران، اين فقط اقتصاد نيست، احمق.4 
4. بدترين چيز برای معترضان ايرانی؟ سكوت امريكا.5 

5. آنچه كه واشنگتن برای حمايت از معترضان ايرانی می تواند انجام دهد.6 
به عنوان نمونه دوبو ويتز و دنيل شــايپرو ســفير ســابق امريكا در اســرائيل طی 

1.»با ايران همانند برخورد ريگان با شوروی برخورد كنيد«، 1396/4/17؛
https://www.mashreghnews.ir// mshrgh.ir/746573

2. مارك دوبو ويتز و ری تكبيه، وال استريت ژورنال، 2018/1/1. 
3. مارك دوبو ويتز و دانيل شاپيرو، پاليتيكو، 2018/1/1. 

4. كليفورد دی سی، واشينگتون تايمز، 2018/1/2. 
5. روئل مارك گرخت، نيويورك تايمز، 2018/1/2. 

6. ريچارد گولدنبرگ و جمی فای، نيويورك پستر،2018/1/2، »حامی دلسوز مردم ايران 2500 كلمه درباره 
www.fararu.com/fa/news/343921 بمباران مردم ايران نوشت«؛
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يادداشــتی در مجله پاليتيكو به نحوه متحد شدن 
سياســتمداران امريكايی در قبال ايران پرداختند 
و نوشــتند: »ايرانی ها به خيابان ريختند و خشــم 
خود از فســاد، تورم و بيكاری را فريــاد زدند.« در 
اين يادداشــت ضمن ابراز اميدواری درباره تبديل 
شــدن تجمعات به خطری برای نظام، ادعا شــد: 

»امريكايی ها از هر دو حزب، بايد ســخن بگويند. ايرانی ها هم مانند معترضان در ديگر 
اماكن، دنبــال حمايت خارجی هســتند.« آنها برای حمايت از تجمعــات ايران چند 

پيشنهاد مطرح كردند كه به شرح زير است: 
نخســت؛ مقامات ســابق و كنونی امريــكا بايد بــه تلويزيون ها و 
راديو ها هجوم بــرده و حمايت شــان از  آمال ايرانی هــا را ابراز كنند. 
ماليات دهندگان امريكايی صدها ميليون دالر در صدای امريكا و راديو 
فردا سرمايه گذاری كرده اند، بگذاريد از آنها استفاده كنيم و سياست را 
كنار بگذاريد؛ نقض حقوق بشر توسط نظام فساد را محكوم كنيد. دوم؛ 
كنگره بايد در حمايت از تاش های مردم ايران برای تأسيس آزادی های 
اساســی كه ظهور يك سيستم سياســی، آزادانه، باز و دموكراتيك را 
پايه ريزی می كند يك قطعنامه فراحزبی تصويب كند. سوم؛ كنگره بايد 
با كمك رهبران جمهوری خواه و دموكراتيك، نظام را به خاطر »فساد 
و نقض حقوق بشــر« هدف قرار دهد. چهارم؛ دولت ترامپ، با حمايت 
فراحزبی از بندهای 402 و 403 قانون كاهش خطر ايران و حقوق بشر 
سوريه، برای تهديد به اعمال تحريم عليه نهادهای جهانی كه به ايران 
ابزار سركوب و سانسور می دهند، استفاده كند. كاخ سفيد بايد اطمينان 
حاصل كند كه شــركت هايی همچون تلگرام، توئيتر و اينستاگرام با 
درخواست های نظام ايران برای بستن كانال هايی كه معترضان از آنها 

برای ساماندهی و ارتباط استفاده می كنند، موافقت نكنند. 
در پايان يادداشت ادعا شــده: »اين يك لحظه مهمی است؛ اعتراضات ايران می تواند 
يك روزی به بوجود آوردن يك ايران صلح آميز كمك كند. اين هدف بايد همه نخبگان 
سياسی تفرقه زده ما را حداقل در يك مسئله متحد كند.«1 از اين جهت است كه به تعبير 

1. »كارشناسان امريكايی االن وقت استفاده از رسانه های فارسی زبان امريكاست«؛
www.fararu.com/fa/news/342923

که  است  معتقد  ویتز  دوبو 
ساختار سياسی ایران از چنان 
ویژگی ای برخوردار است که 
بتوان آن را ناپایدار و بحرانی 
کرد و از این طریق به هدف 
تغيير رژیم در ایران دست یافت
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روزنامه يديعوت آحارنوت، مارك دوبو ويتز مردی است كه امريكا نظر او درباره ايران را 
بر 16 سازمان ترجيح می دهد.1 او نقش خود را به عنوان يك طراح در جريان آشوب های 
ايران به خوبی بازی می كند و می داند كه دولت ترامپ به حرف های او توجه كامل دارد. 
او در فروردين ماه ســال 96 در گفت وگو با صدای امريكا هم گفته بود كه دولت جديد 

امريكا به سال ها مدارا در برابر رژيم ايران پايان می دهد.2 
با روی كار آمدن ترامپ در امريكا و راهبردی كه بــرای ايران تحت عنوان »ايران زير 
نظر« مطرح كرده بود، بسياری در داخل و خارج كشور احتمال حمله نظامی و درگيری 
جنگ سخت بين ايران و امريكا در دوره ترامپ را می دادند تا اينكه »اسكات مادل« افسر 
امنيتی امريكا و از متخصصان حوزه ايران در جلسه استماع كنگره مطالبی را بيان كرد. 
مادل در اين جلسه در مقدمه بحثی كه با عنوان »ايران زير نظر« ارايه داد تأكيد كرد كه 
به رغم همه فشار ها و اقداماتی كه امريكا عليه ايران انجام داده و جمهوری اسامی به 
رغم كاستی و كوتاهی هايی كه دارد، در شرف سقوط نيست. او همچنين افزود كه در 
حال حاضر شرايط الزم برای اصاحات عمده در ايران يا »بهار پارسی« وجود ندارد. مادل 
ضمن اشاره به شاخص هايی درباره استقرار نظام جمهوری  اسامی ايران پيشنهاداتی 
را به دولت امريكا برای مقابله با ايران در دوره جديد ارايه كرد كه به نظر می رسد برخی 
رويكردهای ساختارشكنانه كه در روزهای آغازين زمستان 96 در بعضی از نقاط كشور 

انجام شد بدون شباهت با طرح هفت بندی »مهار ايران« توسط اسكات مادل نباشد.3 
با آن كه رؤســای جمهور امريكا در برهه های مختلف راهبرد های گوناگونی در قبال 
ايران معرفی كردند، ترامپ هم در مدت حضور خود مواضع و راهبردهای مختلفی نسبت 
به ايران داشته؛ ولی فصل مشترك همه آنها »جلوگيری از نفوذ منطقه ای ايران« به طرق 

مختلف از جمله تغيير رژيم می باشد. 

نقش اسکات مادل در طراحی اغتشاشات
اسكات مادل4 از جمله افسران سازمان سيا اســت كه در حدود سيزده سال در اداره 
عمليات اين سازمان در بسياری از كشورها از جمله افغانستان فعاليت كرده است. او كه 

1. »مردی كه امريكا نظر او را درباره ايران بر 16 سازمان ترجيح می دهد«؛
www.asremrooz.ir/vdcd29056gt05a2.html
2. www.voanews.com/a/3780538.htm
3. th.ai/1616986
4. Scott Modell
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سابقه فعاليت ضد ايرانی در كارنامه خود دارد.1 
در اسفندماه سال 95 در جلســه مهمی در كنگره، سياست های دولت ترامپ درباره 
ايران را در هفت بند مشخص كرد. نظريات او كه سال ها تجربه كار در منطقه غرب آسيا 
را در كارنامه خود دارد در مورد مقابله و مهار ايران بسيار قابل توجه و تأمل است. وی كه 
به زبان فارسی نيز مسلط است در اين نسخه كه در واقع می توان آن را »طرح مهار ايران« 
ناميد به طور خاصه و فهرست وار به موارد بسيار مهم و قابل توجهی اشاره می كند. در 
اين نوشتار به بررسی توصيه های اين افسر امنيتی به دولت ترامپ جهت مهار جمهوری 
اســامی ايران خواهيم پرداخت كه به نوعی نقشــه راه مهمی را برای دولت امريكا به 

منظور مواجهه با ايران مطرح كرد. 
مادل در اين جلسه در مقدمه بحثی كه با عنوان »ايران زير نظر« ارايه داده تأكيد كرد 
كه با همه فشــارها و اقداماتی كه امريكا عليه ايران انجام داده »جمهوری اســامی به 
رغم كاستی ها و كوتاهی هايی كه دارد، در شرف سقوط نيست.« او همچنين افزود كه 
در حال حاضر شرايط الزم برای اصاحات عمده در ايران يا »بهار پارسی« وجود ندارد. 
مادل در ادامه ضمن اشاره به شاخص هايی درباره استقرار نظام جمهوری اسامی ايران 
پيشنهاداتی را به دولت امريكا برای مقابله با ايران در دوره جديد ارايه كرد و گفت: »اگر 
اين پيشنهادات اجرايی شوند باعث سنگين تر شــدن تصميمی خواهد شد كه مايكل 
فلين مشاور سابق امنيت ملی امريكا درباره ايران گرفته بود و به ايران اخطار داده بود.«

در ادامه به طرح مختصر سند هفت بندی مادل پرداخته می شود.

1. رویکرد رسانه
1.1. تغيير رويكرد صدای امريكا

صدای امريكا بايد پنجره ای برای واشــنگتن در راســتای سياســت امريكا در قبال 
ايران باشد. وی در بخشــی از صحبت های خود به تفسير رويكرد در بازه های رسانه ای 
سازمان سيا و وزارت خارجه امريكا اشاره كرد و گفت: بايد تغييرات اساسی در ساختار 
برنامه سازی »صدای  امريكا« و بخش »راديو فردا« ايجاد شود. هم اكنون اين رسانه ها به 
علت برنامه سازی های ضعيف و آبكی در بدترين وضعيت خود قرار دارند. او تأكيد كرد: 
همگرايی و ادغام راديو آزاد اروپا و صدای امريكا با سياســت امريكا در قبال ايران بايد 
صورت گيرد. راديو آزاد و صدای امريكا بايد فراتر از گزارش اخبار فعاليت كنند. اين دو 
بايد جايی برای انعكاس سياســت امريكا در قبال ايران باشد و بهره بردن از اختافات 

1. rajanews.com/news/264531
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درونی حكومت ايران، تقويت اصاح طلبان، تبليغات برای درخواست انجام انتخابات 
آزاد، تضعيف حمايت بين المللی از ايران و برجسته كردن ارتباط ايران با بی ثباتی های 
منطقه را در دستور كار خود قرار دهند. صدای امريكا بايد مانند پنجره ای برای واشنگتن 

در راستای سياست امريكا در قبال ايران باشد. 
1.2. انتشار اخبار ساختگی و دروغ از ايران 

مادل در بخش ديگری از پيشنهادات خود به رســانه های فارسی زبان بيگانه تأكيد 
می كند اخبار مربوط به كارگران، كارخانه ها، فعاالن حقوق زنان و معلمان بايد انعكاس 

بيشتری داده شوند، حتی اگر اين اعتراضات محلی و كوتاه مدت باشند. 
1.3. فراهم کردن وايرلس در نقاط مرزی ايران 

افسر ارشــد اطاعاتی امريكا در بخش ديگر اظهاراتش پيشــنهاد كرد كنگره بايد 
اطمينان حاصل كند كه صدای امريكا و راديو آزاد اروپــا )راديو فردا( و ديگر برنامه ها 
توانايی ارسال اخبار به ايران را دارند. اين اقدام شامل استفاده از سيگنال های بی سيم 
)وايمكس( در مناطقی مانند كردستان است و متحدان ما در منطقه در اين راستا نقش 

بالقوه ای می توانند داشته باشند. 
1.4. فعاليت های آبادانی و اقتصادی سپاه بايد مورد هجمه واقع شوند.

مادل در بخش ديگری از پيشنهادات خود به رسانه هايی مانند صدای امريكا و راديو 
فردا، مورد هجمه قرار دادن فعاليت های اقتصادی سپاه پاسداران انقاب اسامی را مورد 
تأكيد قرار می دهد كه باعث بدبين شدن نظر مردم نسبت به پشتيبان انقاب اسامی 
شود. مادل تأكيد می كند اين رسانه ها بايد گزارشات مفصلی درباره فساد اقتصادی در 

ايران تهيه كنند و روی  آن مانور دهند. 

2. تشدید موج جنگ اطالعاتی عليه ایران 
او می گويد اين رســانه ها بايد روی خشم عمومی و اشــتياق برای سخن گفت عليه 
حكومت تمركز كنند. وی پيشنهاد می دهد مواردی مانند حقوق زنان، حقوق معلمان، 
ايجاد تفرقه های قومی و مذهبــی، افزايش تنش ها و ايجــاد بحران های اجتماعی از 
معضات موجود مثل آلودگی هوا، ايجاد جنبش های كوچك اما سازمان دهی شــده، 
تمركز روی موضوع بيكاری جوانان حداكثر در رســانه های فارسی زبان خارج از ايران 

بايد بزرگ نمايی شوند تا بتوان روی ذهنيت مردم ايران تأثير گذاشت.
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مرتبط کردن فعاليت های ايران با گروه های تروريســتی در منطقه برای تخريب 
وجهه تهران 

مادل اظهار می كند بايد اطاعاتی كه نشان دهنده ارتباط ميان ايران با القاعده طالبان 
و ديگر گروه های تروريستی هستند افشا شــود. او می افزايد ايران با موفقيت، رهبری 
عليه تروريسم را از آن خود كرده در حالی كه رهبری اين مبارزه بايد در دست امريكا 

باشد. 

3. کمک گرفتن از سعودی ها برای ضربه زدن به ایران 
مادل می گويد: اين اقدام بايد همزمان با انتشار اخباری درباره حمايت شورای همكاری 
خليج فارس از شبه نظاميان مسلح انجام پذيرد. امريكا در صورتی از اين اقدامات بهره 
خواهد برد كه بتواند وضعيت نابسامان تمام طرف ها در منطقه را نشان دهد. جانشين 
وليعهد عربســتان و هم نســل های او نيز كه خواهان تعريف جديدی از پادشاهی در 

عربستان هستند می توانند به عنوان همكار مؤثر باشند. 

4. استمداد از سازمان سيا برای تمرکز بر ایران 
اما يكی از مهم ترين پيشنهادات مادل تشويق نخبه ها برای خروج از ايران و همچنين 
جاسوس گيری از داخل ايران است. وی می گويد: در حال حاضر سازمان سيا اين اجازه 
را دارد كه ســاالنه 2000 گرين كارت به افرادی دهد كه كمك هــای قابل توجهی به 
سازمان های اطاعاتی امريكا می كنند و تاش های مخفيانه زيادی در راستای كمك 
به سازمان اطاعاتی امريكا انجام می دهند. اين آمار بايد به ميزان قابل توجهی افزايش 
يابد تا تعداد نخبگان جداشده از حكومت ايران افزايش پيدا كنند و نيز موجب تحريك 
دانشمندان و متخصصان ارشد سازمان های حساس حكومت ايران مانند سازمان های 
هسته ای برای »فرار مغزها« شــود. ما بايد متحدان اروپايی خود را نيز تشويق به انجام 

اين كار كنيم. 

5. فشار بر ایران به بهانه های حقوق بشری 
مادل بخش ديگری از پيشنهادات خود را به فشار آوردن بر ايران در حوزه حقوق بشر 
اختصاص داد. وی تصريح كرد افشای دامنه نقض حقوق بشر در ايران به وسيله اضافه 
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كردن نام افراد ايرانی به فهرست ماگنيتسكی1 )ليستی كه برخی از مقامات روسيه در   
آن قرار دارند( يا با ايجاد كردن ليستی مخصوص برای ايران الزم است. همچنين كنگره 
بايد با تصويب قانونی، دولت را موظف به ارايه گزارش هر ســه ماه يكبار درباره فساد و 
نقض حقوق بشــر در ايران كند. وی تأكيد كرد كنگره بايد بودجه ای برای اين كار در 

نظر بگيرد. 

6. دامن زدن به فتنه مذهبی در جهت اهداف خاص 
افسر ارشد سازمان اطاعات امريكا ايجاد فتنه مذهبی در قم و نجف را نيز در فهرست 
پيشــنهادات خود قرار داد. مادل اعتقاد دارد بايد ميان مراجع عظام تقليد قم و نجف 

اختاف ايجاد كرد و از اين تفرقه سود برد. 
در اين راستا مادل صراحتاً اعام می كند بايد از افرادی مانند صادق شيرازی حمايت 

قاطع كرد. 

7. تشدید ایران هراسی در ميان کشورهای عرب منطقه
افسر ارشد سازمان اطاعات امريكا گفت امريكا بايد با فراهم كردن سيستم موشك 
دفاعی و تضمين های امنيتی و آموزش و پشتيبانی آشكار از بحرين و متحدان امريكا 
در شورای همكاری خليج فارس در برابر طيفی از تهديدات نامتقارن ايران در منطقه 
بايستد. وی می افزايد: امريكا همچنين بايد عرب ها و بقيه همكاران عرب شان در شورای 
همكاری خليج فارس را به حفظ استراتژی خود در راستای مقابله با تجاوزهای ايران 
در منطقه تشويق كند. به خصوص رياض در جنگ يمن و سوريه فهميده است كه يك 
الگويی در منطقه وجود دارد كه تا چندين ســال ادامه خواهد داشت و ايران از طرفی 
برای چندين دهه در حال جنگ نيابتی و جنگ ســايبری و اشكال مختلف از عمليات 
مخفی بوده و كشورهای شورای همكاری خليج فارس برای توازن قدرت در منطقه بايد 

تاش بيشتری كنند.  
مادل گفت امريكا بايد با تهديدات سپاه پاســداران انقاب اسامی و مزاحمت ها در 

خليج )فارس( برخورد نظامی داشته باشد. 

1. سرگئی ماگنيتسكی وكيل روسی شركت سرمايه گذاری انگليسی »هرميتاژ« پس از دستگيری به جرم فرار 
مالياتی در سال 2009 در بازداشتگاهی در مسكو درگذشــت و مرگ وی به موضوعی مناقشه برانگيز در روابط 

روسيه و برخی كشورهای غربی به سركردگی امريكا تبديل شده بود. »روسيه اقدام امريكا را تافی كرد«؛ 
www.irdiplomacy.ir/fa/1910037 
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تحليل سند هفت بندی اسکات مادل 
هفتاد ســال پيــش يكــی از ديپلمات های 
امريكا در روســيه متنی محرمانه را از مسكو به 
واشــنگتن مخابره كرد كه برخــاف پيام های 
مرسوم و ديپلماتيك بود. اين پيام كه بيش از 5 
هزار واژه بود به »تلگرام طوالنی« شــهرت يافت. 
جوالی 1947 مقاله ای بلندباال در نشريه مشهور 
امريكايی فارن احرز تحت عنوان »ريشه های رفتار 
اتحاد جماهير شوروی« به چاپ رسيد. مقاله بر 

خاف رويه معمول با امضای »آقای ايكس« منتشــر شــده بود. به زودی مشخص شد 
نويسنده اين مقاله همان كسی است كه سال گذشته »تلگرام طوالنی« را به واشنگتن 
مخابره كرده بود. هر دو متن، محتوايی مشابه داشتند. آقای ايكس، جرج كنان ديپلمات 
امريكايی بود و متن مذكور به مقاله ايكس شــهرت يافت و اهميت آن در اين بود كه 
پايه گذار سياست راهبردی امريكا در مواجهه با اتحاد جماهير شوروی در نيم قرن رقابت 

اين دو ابرقدرت شد. 
مقاله جرج كنان حاصل سال های متمادی تحقيق و مطالعه درباره فرهنگ، جامعه و 
سياست شوروی بود. ترومن رئيس جمهوری وقت امريكا بر اساس همين متن، دكترين 
خود را بنيان نهاد و رؤسای بعدی امريكا نيز همين راهبرد را در پيش گرفتند؛ راهبردی 
كه در ادبيات سياسی به )سد نفوذ( شــهرت دارد. جرج كنان بعدها از كار ديپلماتيك 
رسمی كناره گرفت و به سياست امريكا انتقاد داشت و معتقد بود واشنگتن پيام تئوری 
وی را دريافت نكرده است. اگرچه قسمت اعظم راهبرد آنان معطوف به مهار و سد نفوذ 
شــوروی در برابر امريكا بود اما به موازات آن وی معتقد بود واشنگتن در كنار رقابت، 
تضعيف و مهار مسكو بايد رابطه و گفت و گو با شوروی را نيز پيش ببرد. آنچه در سال های 
پايانی عمر اتحاد جماهير شوروی رخ داد و در نهايت به فروپاشی آن منجر شد، دوستی  
نظرهای جرج كنان را اثبات كرد. واشنگتن در آن سال ها از در مذاكره و گفت و گوی به 
اصطاح ســازنده و در جهت كاهش تنش ها با رقيب خود درآمد. كنان معتقد بود اگر 
اين سياست از ابتدا به اجرا گذاشته می شد، جنگ سرد نيم قرن به طول نمی انجاميد 
و فروپاشی اتحاد جماهير شوروی خيلی زودتر از اينها اتفاق می افتاد. نشريه آتانتيك 
اخيراً در مقاله ای به سياست دولت ترامپ در مقابل جمهوری اسامی پرداخته و ضمن 
تأييد مواضع خشن كاخ سفيد عليه تهران می نويسد اين رويكرد به  تنهايی كافی نيست: 

مادل ضمن اشاره به شاخص هایی 
جمهوری  نظام  استقرار  درباره 
 اسالمی ایران پيشنهاداتی را به دولت 
امریکا برای مقابله با ایران در دوره 
جدید ارایه کرد که به نظر می رسد 
برخی رویکردهای ساختارشکنانه 
که در روزهای آغازین زمستان 96 
در بعضی از نقاط کشور انجام شد 
بدون شباهت با طرح هفت بندی »مهار 

ایران« توسط وی نباشد
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دو سياست متضاد در برخی مواقع می توانند مكمل يكديگر باشند و 
هنوز برای ترامپ ديده نشده اســت تا رويه خود را تغيير دهد. در اين 
راستا، ترامپ می تواند از درس های باقی مانده از سياست امريكا در قبال 
شوروی بهره ببرد كه بر پايه آن استراتژی بلندمدت مهار صبورانه ولی 
هوشمندانه، پی گرفته شــد و در نتيجه آن امريكا در قبال شوروی به 

پيروزی دست يافت. 
آنچه آتانتيك از آن به عنوان درس های سياســت امريكا در قبال شــوروی و »مهار 
صبورانه ولی هوشمندانه« ياد می كند، در واقع ارجاع و برگردان از همان نسخه قديمی 

»تلگرام طوالنی« يا »مقاله ايكس« است. 
نســخه هفت بندی اســكات مادل كه در كنگره امريــكا ارايه شــد در واقع همان 
دستورالعمل اســت. نســخه ای كه در واقع  می توان آن را »طرح مهار ايران« ناميد به 
طور خاصه و فهرســت وار به مواردی بسيار مهم و قابل توجه اشــاره می كند. اولين 
جمله اين طرح بسيار كليدی است. مادل با ادبياتی خصمانه تأكيد می كند بايد »پايه 
حمايت مردمی از رژيم« را هدف قرار داد. توجه به هميــن نكته كوتاه اما پر مغز برای 
تحليل و بررسی بسياری از مسائل كافی اســت و يك معيار اصولی و تعيين كننده به 
حساب می آيد. از اين جهت كه هر اقدامی از ســوی هر فرد، گروه، نهاد مسئول و... كه 
موجب تضعيف اعتماد و حمايت مردم از نظام جمهوری اسامی شود- اعم از آگاهانه 
يا ناآگاهانه- در واقع تكميل كننده پازل دشمن و گاهی در راستای رسيدن دشمن به 

هدف مورد نظر خود است. 
اصلی ترين نكته ای كه مادل در ادامه مقدمه طرح خود به آن اشاره می كند آن است كه 
با مطالعه منطقی و حساب شده، جمهوری اسامی به هيچ عنوان در شرايط يك تغيير 
ناگهانی همه جانبه نيست و كاخ سفيد بايد رؤيای فروپاشی جمهوری اسامی را كنار 
بگذارد. وی با ارايه جدول »شاخص های برجسته برای تغيير« در ايران از زمان انقاب 
اسامی تاكنون پيشــنهاداتی ارايه می دهد كه1 به وضوح می بينيم آنچه در اين طرح 

ديده  شده بسيار شبيه عملكرد روزهای آغازين زمستان 96 بود. 
همان طوری كه امريكايی ها پيش از اين نيز هجمه های فراوانی به ســپاه پاسداران 
نمودند و تاش های فراوانی برای بهره نبردن ايران از برجــام انجام دادند و همه اينها 
نمايانگر سياست مشــخص با هدف ضربه زدن به نظام اسامی و در نهايت تغيير رژيم 
است؛ سياســتی كه گاه با لبخند و گاه با تروريســت خواندن ملت حاصل می شود. به 

1. th.ai/1347023
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گونه ای كه ادعــای يك گزارش تحقيقی1 بــه قلم »نفيظ مصدق احمد« نويســنده و 
روزنامه نگار تحقيقی انگليسی و مدير انديشــكده »تحقيقات و توسعه سياسی« نشان 
می دهد كه وزارت خارجه ترامپ بيش از يك ميليون دالر برای بهره برداری از نا آرامی ها 
در ايران هزينه كرده است. اين گزارش می گويد دولت های مختلف امريكا از سال 2006 
به بعد ساالنه ده   ها ميليون دالر برای برنامه های موسوم به »ارتقاء دموكراسی« و به منظور 

براندازی پول خرج كرده اند.2 

نقش سازمان سيا در اغتشاشات 
بی شك نمی توان نقش سازمان جاسوسی سيا را در جريان آشوب های كشور بی تأثير 
دانست. روزنامه های متعدد امريكايی از ماه ها پيش، از اقدام سرويس اطاعات مركزی 
امريكا )سيا( برای تشــكيل اتاق مركزی بزرگ اطاعاتی و تعيين يك افسر كهنه كار 
امريكايی و معروف به توطئه چينی ضد ايران به رياست اين مركز خبر داده اند. روزنامه 
وال استريت ژورنال در همين رابطه می نويسد آژانس جاسوسی مركزی امريكا هيئت 
ويژه ای را برای افزايش فشار بر ايران تشكيل داده كه به صورت متمركز بر جمع آوری 

اطاعات و فعاليت های مربوط به ايران تاش می كنند. 
بر اساس اين گزارش اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه دونالد ترامپ رئيس جمهور 
امريكا تاش كرد ايــران را به عنــوان مهم ترين و اولويت دارترين هدف جاسوســان 

امريكايی مطرح كند. 
نقش اين مركز جمــع آوری تحليل گران و كارمندان و نخبــگان عملياتی از تمامی 
بخش های سرويس جاسوسی مركزی امريكا، جهت تقويت توانمندی های خود به ويژه 
در زمينه عمليات ربايش است. اين مركز نظير مركز جديد كره شمالی است كه آژانس 
اطاعات مركزی امريكا در ماه های گذشــته اعام كرد برای مقابله با تاش های اين 

كشور جهت توسعه بمب های هسته ای تشكيل داده است. 
مســئوالن امريكايی معتقدند كه تمركز بر تهديداتی كه ايران می تواند ضد منافع و 
امنيت ملی امريكا ايجاد كند، باعث تأسيس اين مركز جديد شده است. پمپئو و دونالد 
ترامپ منتقد توافق هسته ای هستند. پمپئو اين توافق را يك اشتباه برای امنيت ملی 

امريكا قلمداد می كند. 
پيش از اين نيز سرويس های جاسوسی امريكا تحليل گران و كارمندان اجرايی خود 

1. www.insurgeintelligence.com
2. yjc.ir/fa/news/6406080
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را تحت نظر يك مركز واحد جمع آوری 
كرده بودند تا بتوانند تحوالت ايران را به 
عنوان اتاق عمليات ايران تجزيه و تحليل 
كنند. اين بخش كه بــه فارس معروف 
بود، يكــی از بزرگ تريــن بخش های 
منطقه ای در ســرويس های جاسوسی 
امريكا به شــمار می رفت. تأسيس اين 
مركز تاشی از ســوی آژانس مركزی 
امريكا برای جمع آوری تمامی نخبگان و 
جاسوسان ضد ايرانی در يك مكان است تا آنها اطاعات را در كنار يكديگر جمع آوری 

كنند.1 
پمپئو، »مايكل دی آندريا« افســر كهنه كار امريكايی را برای فرماندهی اين مجموعه 
جديد انتخاب كرده است )اين انتخاب درســت 7 ماه قبل از آشوب های داخلی ايران 
اســت( و از طرف روزنامه نيويورك تايمز تأييد می گردد؛ نكته ظريف اين اســت كه  
انتصاب، بعد از بازگشت ترامپ از اسرائيل و عربستان سعودی صورت گرفت؛ در حالی كه 
رسماً ترامپ در عربستان ايران را دشمن امريكا معرفی كرده بود.2 چند روز بعد از پايان 
يافتن آشوب های ايران يكی از رسانه های امريكا با عنوان مقاله »آيا شلوغی های اخير 
در بعضی شهرها اعتراض بود«3 به قلم فيليپ گيرالدی )افسر سابق بخش ضد تروريسم 
CIA( رسماً به دست داشتن امريكايی ها در آشوب های ايران اذعان می كند. او در وبگاه 
استراتژی كالچر می نويسد دو نظريه درباره آشوب هايی كه در ايران اتفاق افتاد وجود 
دارد. يك نظريه می گويد داليل آشوب ها، عدم اعتماد به دولت مستقر در ايران است 
كه منجر به نارضايتی گسترده و شورش ناشی از ســوء مديريت اقتصادی شده است. 
نظريه ديگر اين است كه ما شاهد دست های خارجی هستيم كه می خواهند سناريوی 
كودتای 1953 در ايران كه توســط CIA و MI-6 بريتانيا طراحی و اجرا شده و باعث 
سقوط دولت محمد مصدق شده بود را تكرار كند و در ادامه استراتژيك كالچر با بيان 
حمايت های مكرر ترامپ از اغتشاشگران در ايران اين گونه فاش می كند كه شواهد قابل 

1. در نوشــتاری جداگانه خواهيم گفت كه منظور از اين به اصطاح نخبگان و جاسوسان ضد ايرانی گروهك 
منافقين و سلطنت طلبان می باشند كه در كنار بعضی از تفاله های باقی مانده حزب منحله بعث به نقش آفرينی 

ويژه ای در اغتشاشات پرداختند. 
2. »خبر رسانه های امريكايی از برنامه ريزی برای اغتشاشات«، 1396/10/12

www.mashreghnews.ir/mshrgh.ir/815805/
3. who or what is feeding the unrest in iran

طبق طرح های تدوین شده امریکایی، بهره بردن 
از اختالفات درونی حکومت ایران، تقویت 
اصالح طلبان، تبليغات برای درخواست 
انتخابات آزاد، تضعيف حمایت  انجام 
بين المللی از ایران و برجسته کردن ارتباط 
ایران با بی ثباتی های منطقه باید در دستور 
کار قرار گيرد. صدای امریکا باید مانند 
پنجره ای برای واشنگتن در راستای سياست 

امریکا در قبال ایران باشد
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توجهی وجود دارد كه اياالت متحده و اسرائيل با متحدان عربستان سعودی، چندين 
مركز فرماندهی در عراق و افغانستان برای پشتيبانی از اعتراضات ايجاد كرده اند. آنها 
حتی از شــبكه های اجتماعی و پخش برنامه های راديويی استفاده كرده اند تا مردم را 

تشويق كنند كه به خيابان ها بيايند. 
اين مقاله ســپس به نام بردن از يكی از كانال های تلگرامی )amadnews( كه در 
آشوب ها ساختن ساح های دســتی را آموزش می دهد می گويد. اين كانال ها توسط 
اشخاص فارسی زبانی اداره می شوند كه به استخدام دولت امريكا در آمده اند تا اغتشاشات 
را مديريت كنند. اين يادداشــت به نقل از عذرا كوهن واتينك )مدير سابق برنامه های 
اطاعاتی شــورای امنيت ملی امريكا( می گويد كه كاخ سفيد قصد دارد از جاسوسان 

امريكايی برای »تغيير رژيم« در ايران استفاده كند. 
در نهايت اســتراتژيك كالچــر نتيجه گيری می كند كــه مردم ايــران از وضعيت 
اقتصادی شان ناراضی هستند اما عوامل خارجی نقش برجسته ای در افزايش نا آرامی ها 

ايفا كردند.1 

نقش مایکل دی آندریا در اغتشاشات 
به فاصله چند روز بعد از ناآرامی های بعضی از نقاط كشــور برخی از مسئولين نظام 
جمهوری اسامی نام عده ای از افراد و سازمان های مختلف كه در آشوب ها نقش مهمی 
داشــتند را بيان و نقشــه های آنان را برای مردم بازگو می كنند. دادستان كل كشور 
)حجت االسام والمســلمين منتظری( در 14 دی ماه در مدرسه دارالشفای قم اولين 
مقام رسمی كشور بود كه صريحاً نام مايكل دی آندريا را می آورد و او را يكی از طراحان 
اصلی پروژه ايجاد ناآرامی در كشور می نامد. او با اعام اينكه پروژه »دكترين هم گرايی 
نتيجه بخش« نتيجه همكاری ســه ضلع امريكا و صهيونيست ها و سعودی ها بود كه با 
ايجاد پويش های مردمی به دنبال آشوب و در نهايت سقوط نظام بودند افزود طرحی 
با استفاده از فرصت اعتراض مردم و با اســتفاده از شعارهای جذاب تحت عنوان »نه به 
گرانی«، »نه به پرداخت قبوض« و »پويش مال باختگان و بازنشستگان« در كشور به راه 
انداخته شــده بود كه برای اجرای آن طرق مختلفی بحث و تبادل نظر شد و به جای 
طرح تونسی )از مركز به شهرهای كوچك(، طرح ليبيايی )از شهرهای كوچك به مركز( 

انتخاب و اجرا شد. 
اما مايكل دی آندريا اســمی نبود كه ناآشــنا باشــد؛ او برای ايرانيــان از خردادماه 

1. www.stratategic-culture.org/news/2018.1.18
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96رسانه ای شده بود؛ همان هنگامی كه به دستور مستقيم ترامپ و با حكم پمپئو به 
عنوان رئيس اتاق عمليات جديد برای جاسوسی از ايران منصوب شده بود.

مایکل دی آندریا کيست؟ 
»مايكل دی آندريا« در سالی نامعلوم در ايالت ويرجينيا به دنيا آمد. او سرنوشتش از 
دو دهه قبل با سيا گره خورده بود. اگرچه گفته می شــود دی آندريا اكنون ششمين 
دهه از عمر خود را می گذراند، اما تاريخ تولد و سن او مشخص نيست. با وجود اين آنچه 
می دانيم اين است كه وی در سال 1979 به سيا پيوست. هر چند تا پيش از آوريل 2015 

كسی از نام او خبر نداشت. 
دی آندريا بين ســال های 1979 تا 2015 صرفاً با نام های مستعار شناخته می شد. 
همكارانش وی را با نام هايی از قبيل »عهده دار«، »شــاهزاده تاريكی«، »آيت اهلل مايك« 
و »راجر« شناسايی می كردند. ساير مردم جهان نيز از ســال 2012 او را با نام »گرگ« 
شناختند؛ شخصيتی در فيلم هاليوودی و شناخته شده »سی دقيقه پس از نيمه شب« 
درباره عمليات ترور اسامه بن الدن كه برگرفته از نقش دی آندريا در عمليات ترور بن 
الدن بود. غير از اين نام ها تا ســال 2015 اطاعات اندكی درباره او در دسترس بوده، 
مثًا اينكه همكارانش درباره او می گفتند به كت و شلوارهای رنگ تيره عاقه مند است، 

اخاق بدی دارد، به شدت به سيگار معتاد است. 
بخش ديگری از زندگی دی آندريا كه تعجب برانگيز اســت، داستان ازدواج او با يك 
زن مسلمان به نام »فريده كوريمجی« در كشور جزيره ای »موريس« )تبعيدگاه رضاشاه 
پهلوی( در آفريقا و مسلمان شدن اوســت. وی مدتی طوالنی كه در آفريقا برای انجام 
مأموريت اعزام شــده بود، با كوريمجی كه 10 سال از او بزرگ تر بود آشنا شده و حتی 
حاضر شــده بود برای ازدواج با او مســلمان شــود؛ اقدامی كه به احتمال نام مستعار 
»آيت اهلل مايك« را برای او به ارمغان آورده اســت. البته گفته می شود دليل ازدواج دی 
آندريا با كوريمجی لزوماً عشق و عاشقی نبوده بلكه ثروت و تجارت گسترده خانوادگی 
كوريمجی ها در آفريقا در زمينه هــای متنوعی از جمله ارتباطات، رســانه، اماك و 
مستغات، توريسم، خدمات مالی و انرژی بوده است كه می توانسته پوشش مناسبی 
را برای عمليات های مخفيانه دی آندريا فراهم كند. ضمن اينكه دی آندريا با گرويدن 
ظاهری به اسام )بدون اينكه التزام اعتقادی به اسام پيدا كند( می توانسته راحت تر 

اذهان اطرافيان را از مأموريت واقعی اش در آفريقا منحرف كند. 
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مایکل دی آندریا و نقش او در کشتارهای پهپادی سيا 
چنانچه گفته شد اختفای دی آندريا پشت نام های مستعار در ماه آوريل پايان پذيرفت 
و يك ماه بعد از آن كه وی نه سال سمت خود به عنوان »مدير مركز مبارزه با تروريسم« 
سيا را ترك كرد، مارك مازتی خبرنگار نيويورك تايمز هويت او را افشا كرد؛ اقدامی كه با 
انتقادات شديد وی مواجه شد، اما نيويورك تايمز از آن پا پس نكشيد. مازتی توضيح داد 
كه دی آندريا چگونه از آغاز برنامه بازداشت و بازجويی سيا به عنوان مدير عمليات های 
اين سازمان در شكنجه افراد بازداشت شده دست داشته و سپس در سمت مدير مركز 
مبارزه با تروريســم نيز طراح و حامی يك تنه برنامه كشــتار هدفمند سيا با حمات 
پهپادی به ويژه در پاكستان و يمن بوده است. برخاف انتظار، تأثيرگذارترين نقش دی 
آندريا طی حدود40 سال خدمتش در ســيا و آنچه احتماالً دی آندريا را نزد مقامات 
امريكايی و سيا محبوب كرده است رهبری وی در عمليات ترور بن الدن در سال 2011 
نبود، بلكه جلوگيری وی از مختومه شــدن برنامه حمات پهپادی سيا در كشورهايی 

مانند پاكستان بعد از رسوايی بزرگی بود كه در سال 2015 به وجود آمد. 
اولين روزهای سال 2015 يك شهروند امريكايی و شــهروند ايتاليايی كه به دست 
القاعده اسير شده بودند در يكی از حمات پهپادی ســيا كشته شدند. اعتراف سيا به 
اينكه از حضور اين دو شهروند غربی در محل بمباران اطاعی نداشته است، انتقادات 
از برنامه كشتارهای هدفمند پهپادی امريكا را به اوج خود رساند و حتی اوباما را مجبور 
به عذرخواهی رسمی در اين باره كرد. اما نهايتاً دی آندريا بود كه در جلسات مخفيانه با 
اعضای كنگره توانست نمايندگانی از هر دو حزب امريكا را متقاعد كند تا رأی به ادامه 

حمات پهپادی در خارج از مرزهای امريكا بدهند. 

دی آندریا، یکی از عامالن حادثه 11 سپتامبر 
يكی از بخش های مهم و رزومه دی آندريا كه شايد كمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، 
نقش او در شكل گيری حادثه 11 سپتامبر است. چنان كه جين مير )خبرنگار سرشناس 
مجله نيويوركر امريكا( در كتاب تأثيرگذار خود جنبه تاريكی؛ داستان واقعی چگونگی 
تبديل »جنگ با تروريسم« به جنگ با ايده آل های امريكايی توضيح می دهد، دی آندريا 
مأموريت خود درباره رديابی »نواف الحمزی« يكی از هواپيماربايان عربستانی در حوادث 
11 سپتامبر را انجام نداده بود. هنگامی كه الحمزی وارد امريكا شد، سيا از اين مطلب 
خبر داشــت، هم زمان، يكی از مأموران FBI به نام »داگ ميلر« و عضو واحد اطاعاتی 
تعقيب كننده اسامه بن الدن، يادداشتی را درباره ارتباط الحمزی با تروريست  ها نوشت 
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و قصد داشت آن را با FBI در ميان بگذارد تا بتوانند اين فرد مظنون را رديابی كنند. با 
وجود اين، مقام مافوق ميلر يعنی مايكل دی آندريا كه آن زمان صرفاً با نام »مايك« و به 
عنوان يكی از اعضای واحد بن الدن در مركز مبارزه با تروريسم سيا شناسايی می شد، به 
وی دستور داد تا از تسليم يادداشت خود به FBI خودداری كند. دی آندريا سه ساعت 
بعد از آن كه ميلر بار ديگر درخواست كرد تا يادداشت خود را تحويل مقامات FBI بدهد، 
به مقامات مافوق خود در ســيا اعام كرد كه يادداشت را به FBI تحويل داده است. به 
اين ترتيب مقامات سيا تصور می كردند كه FBI از موضوع يادداشت ميلر اطاع دارد، 
در حالی كه واقعيت چيز ديگری بود. اظهارات يكی از اعضای كميسيون تحقيقات 11 
سپتامبر نشان می دهد كه دی آندريا بعدها دريافت هر گونه اطاعاتی درباره الحمزی 
را انكار كرده است. عجيب تر اينكه وی بعد از 11 سپتامبر حتی ترفيع رتبه هم دريافت 

كرده بود. 

نقاط قوت و ضعف دی آندریا 
رزومه دی آندريا شامل موفقيت ها و شكســت های زيادی است. عاوه بر گسترش 
برنامه حمات پهپادی سيا و عمليات ترور بن الدن، يكی از اين موفقيت ها ترور »عماد 
مغنيه« از رهبران برجسته حزب اهلل لبنان در شهر دمشق سوريه و يكی از بزرگ ترين 
شكســت های وی، اشــتباه در شناســايی »همام البلوی« بود. البلوی پزشك اردنی و 
جاسوس سه جانبه بود كه در سال 2009 هم زمان با نفوذ در سازمان اطاعات اردن و 
سيا خود را فردی معرفی كرد كه می تواند در القاعده نفوذ كند و اطاعات ارزشمندی 
را از »ايمن الظواهری« رهبر كنونی القاعده و جانشين اسامه بن الدن برای اردن و امريكا 
جمع آوری كند. اين در حالی بود كه البلوی در حقيقت وابســته به گروه های افراط گر 
بود و توانست از ذوق زدگی افرادی مانند مايكل دی آندريا كه تصور می كردند باألخره 
می توانند يك عامل نفوذی در القاعده پيدا كنند سوءاســتفاده نمايند. وی در دسامبر 
2009 در حالی كه يك كمربند انفجاری پوشــيده بود در جلسه معارفه ای در يكی از 
پايگاه های سيا در شهر خوست افغانستان حاضر شــد و هنگام ديدار با چندين مأمور 
سيا خود را منفجر كرد. اين حادثه به كشته شدن هفت افسر سيا منجر شد و دی آندريا 
به شدت زير سؤال رفت تا جايی كه يكی از داليل بركناری وی از سمت رياست مركز 

مبارزه با تروريسم سيا را همين حادثه دانسته اند. 



43
97

ار 
  به

  5
ه  5

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

...9
ه6
یما

رد
کو

ای
به

شو
دآ

جا
رای

اد
ریک

شام
ینق

کاو
باز

چرا دی آندریا برای رهبری عمليات های ضد 
ایرانی سيا انتخاب شد ؟

دی آندريا طی سال های خدمتش در سيا نشان داد 
مرد روزهای سخت است و ترامپ هم می داند مقابله 
با ايران، احتماالً بزرگ ترين چالش پيش روی دولت 
اوست. هر چه باشــد امريكا در ايران سفارت ندارد و 
جمهوری اســامی هم در طی تاريخ حدود40 ساله 
روابط با امريكا نشان داده اســت كه همواره در مقابل 

افرادی كه تصور كند ممكن است برای واشــنگتن كار كنند هوشيار و مراقب است. با 
وجود اين »مايكل مورل« معاون ســابق مدير سيا دی آندريا را يكی از بهترين مأموران 
اطاعاتی نســل خود توصيف می كند. همچنين »رابرت ايتينگر« از وكای سابق سيا، 
دی آندريا را برای مديريت عمليات های ضد ايرانی مناسب می داند و می گويد كه وی 

می تواند برنامه به شدت تهاجمی را مديريت كند اما به شكلی هوشمندانه.1 
به هر حال ملت ايران شكست ديگری را به كارنامه دی آندريا افزودند ولی اين به منزله 
پايان كار »شاهزاده تاريكی« نخواهد بود و الزم است همه خصوصاً دستگاه های امنيتی 

هوشمندانه مراقب دسيسه های او و امثال او باشند. 

نقش اندرو پيک در اغتشاشات 
با آن كه در زمان رياست جمهوری اوباما دستگاه ديپلماسی دولت وی تمايل به قدم 
زدن در كنار رودخانه و گفت وگوهای ديپلماتيك داشــت، دولت ترامپ به هيچ وجه 
تمايلی به ادامه چنين سياستی نداشت. از اين رو به دستور تيلرسون وزير خارجه اياالت 
متحده مديريت بخش ايران وزارت خارجه به يك فعال ستاد انتخاباتی ترامپ و فردی 
گمنام در عرصه سياست و يك افسر اطاعاتی سابق ارتش به نام »اندرو ال پيك« واگذار 

می گردد. 
ال پيك كاپيتان ســابق نيروهای ذخيره ارتش امريــكا و تحصيل كرده علوم جنگی 
در مقطع دكتری در دانشــگاه جان هاپكينز اســت. او از مشاوران ســابق دو سناتور 
جمهوری خواه )گوردن اســميت و مايك جاناس( بوده است كه نقش قابل توجهی در 
تحريم ها عليه ايران بازی كرده بودند. او ستون نويس نشريه نيويورك آبزرور بوده است؛ 
نشريه ای كه وابسته به داماد ترامپ جارد كوشنر بوده است. او در يادداشتی تحت عنوان 

1. MASHRGH.IR/733252

وزارت خارجه ترامپ بيش از 
یک ميليون دالر برای بهره برداری 
از نا آرامی ها در ایران هزینه کرده 
است. یک گزارش می گوید 
دولت های مختلف امریکا از سال 
2006 به بعد ساالنه ده   ها ميليون 
دالر برای برنامه های موسوم به 
»ارتقاء دموکراسی« و به منظور 

براندازی پول خرج کرده اند 
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»توافق نكردن با ايران بهتر از يك توافق خوب اســت« كه در نشريه آبزرور منتشر شده 
بود به شدت بدگويی كرد.1 

او تقريباً از حدود يك ماه مانده به آشوب های داخلی ايران به اين سمت منصوب شد و 
همزمان با اين انتخاب هجمه های فراوانی صورت گرفت و بعضی معتقدند كه با آمدن 
اندرو پيك كه به جای سياست، در امور جنگ فعال بوده بايد منتظر مواضع هجومی از 

ناحيه دولت امريكا بود. 
محمدصادق الحسينی در مطلبی در روزنامه البناء لبنان بعد از جريان آشوب ها نوشت 
كه واشنگتن، رياض و تل آويو كه طی روزهای اخير دور جديدی از شكست را از تهران 
متحمل شدند خود را بازنده اين جريان نمی دانند. با وجود شكست نظريه غافل گيری و 
انتقال درگيری ها به داخل جمهوری اسامی ايران، اما اطاعات موجود نشان می دهد 
كه مثلث متجاوز دست از توطئه چينی ضد انقاب اسامی برنداشته و به دنبال اجرای 
ســناريوهای جديد ضد اين كشور اســت كه احتماالً قهرمان اين سناريو »مايكل دی 
آندريا« يا شاهزاده مشــهور تاريكی ها نخواهد بود بلكه يك افسر اطاعاتی پشت پرده 
و در عين حال مجرب است كه اندرو لوئيس پيك نام دارد. دونالد ترامپ در 6 دسامبر 
گذشته و در چهارچوب آمادگی ها برای هرج و مرج و فراهم كردن بستر مناسب جهت 
توجيه مداخله نظامی آينده خود در ايران اندرو لوئيس پيك را به عنوان جانشين معاون 
وزير خارجه در امور ايران و عراق انتخاب كرد. انتخاب وی به عنوان جانشين معاون وزير 
و نه خود معاون وزير برای دور زدن برخی پيچيدگی های اداری بود چرا كه اين پست 
نيازمند دستور رياست جمهوری يا موافقت مجلس سنا نيست و به سهولت قابل انجام 
است. تا قبل از انتخاب پيك، كريس بكماير جانشين معاون وزير خارجه در امور ايران 
بود و به صورت جدا از عراق فعاليت می كرد و جوزف نسينگتون نيز جانشين معاون وزير 
خارجه در امور عراق بود. تصدی اندرو پيك در اين سمت به اين معناست كه اين پست 
به عنوان يكی از اولويت دارترين سمت ها در خدمت سياست خصمانه امريكا در قبال 

ايران و محور مقاومت خواهد بود. 
اندرو پيك قبل از رسيدن به اين پست با همراهی جارد كوشنر داماد ترامپ در سفری 
اعام نشده به عربستان رفت. اين ســفر 4 روز طول كشيد و آنها در رياض با محمد بن 
سلمان ديدار كرده و در رابطه با جزييات ســرمايه گذاری و راه اندازی اتاق عمليات در 
هرات افغانســتان و اربيل عراق با هم به توافق رســيدند. اين دو اتاق عمليات مختص 
مديريت روند كشتار و تخريب در جمهوری اسامی ايران بود كه يكی از نتايج آن طی 

1. ETITR.COM/N/875869
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روزهای اخير در اغتشاشات صورت گرفته در شهرهای ايران خود را نشان داد. 
يكی از شــخصيت های تندرو در دولت امريكا كه بيشترين دشــمنی را با جمهوری 
اسامی ايران دارد اليوت آبرامز يهودی از نومحافظه كاران امريكايی است. او متن مربوط 
به تحريم های ضد ايرانی، ضد سوری و ضد لبنانی را تدوين كرد كه كنگره در دهمين 
دوره خود طی ســال 2007 تا 2009 آنها را بررســی نمود. او تهيه كننده تئوری های 
محمد بن ســلمان در رابطه با ضرورت انتقال درگيری ها به عمق ايران است. وی در 
تاريخ 16 مارس 2016 )27 اسفند 95( مقاله ای را در مجله لفارين آفرز نوشت با اين 
مضمون كه امريكا معتقد است عربســتان نيازمند ايجاد بحرانی بزرگ با ايران است تا 

بتواند موقعيت خود را در منطقه بهبود بخشد.1 
منابع پيگيری كننده اين تحوالت معتقدند كه انتصاب اندرو پيك از سوی واشنگتن 
برای برنامه ريزی جهت عمليات ترور شخصيت های ايرانی و مهم و تأثيرگذار از جمله 
قاسم سليمانی فرمانده نيروی قدس ســپاه و تعدادی از معاونان فعال وی در عراق و 
سوريه انجام شده است. بنابر اعام منابع مذكور واشنگتن و رياض برای رسيدن به اين 
هدف از اسرائيلی ها نيز كمك گرفته اند چرا كه آنها بيشترين نزديكی را با سوريه دارند و 
به صورت تخصصی در اين عرصه فعاليت كرده اند. بنا به اعام اين منابع تاش می شود 
شخصيت های قوی نيروی قدس سپاه پاسداران در حال حاضر تحت كنترل و نظارت 

قرار گيرند تا آنها را در دام موساد و سی آی ای گرفتار كنند.2 

نقش جان مک کين در اغتشاشات 
او ســناتور افراطی ايالت آريزونا، يك جمهوری خواه و نامــزد اين حزب در انتخابات 
رياست جمهوری سال 2008 بود. در آن انتخابات، مك كين در مقابل باراك اوباما تن 
به شكست داد و از ورود به كاخ سفيد بازماند. او هم اكنون از اصلی ترين مخالفان دونالد 
ترامپ رئيس جمهور امريكا محسوب می شود. نكته قابل تأمل در خصوص مك كين، 
حمايت مستقيم وی از ناآرامی ها و اغتشاشــات در ايران بوده است. او در سال 2009 
ميادی نيز از اغتشاشگران حمايت كرده بود، هر چند كه در اين خصوص مك كين نيز 

مانند ديگر سياستمداران امريكايی شكست سختی را تجربه كرد.
در اين راستا روزنامه ينی شفق نزديك به دولت تركيه نوشت جان مك كين، سناتور 
حزب جمهوری خواه و رئيس كميته نيروهای مسلح سنای امريكا و سازمان سيا نقش 
1. بی شك نقش رژيم صهيونيستی و سعودی ها در اغتشاشات غير قابل انكار است و شواهد بسيار زيادی وجود 

دارد كه ان شاءاهلل در مقاله ای جداگانه پيرامون آن صحبت خواهد شد. 
2. NAMEHNEWS.IR/FA/NEWS/457046
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اصلی در ناآرامی های اخيــر در ايران را بر عهده 
دارد. ينی شفق در پايگاه اينترنتی خود تصريح 
كرده است وزارت دفاع امريكا طرح ايجاد كابوس 
در سال 2018 ميادی را از ايران آغاز كرد. كاخ 
سفيد مصرانه از اين اعتراضات حمايت می كند. 
در ناآرامی های ايران عاوه بر ســلطنت طلبان، 
جان مك كين كــه در وقايع ســوريه هم نقش 
مهمی داشت و نيز سازمان سيا نقش اصلی را بر 

عهده دارند. 
گفتنی است سناتور جان مك كين بافاصله پس از شروع اغتشاشات زمستان 96 در 
ايران با صدور بيانيه ای رسماً از اين ناآرامی ها حمايت كرد. او در توئيتی اعام كرد امريكا 
در كنار معترضان ايرانی ايستاده است. وی كه به سرطان مغز مبتاست در 26 فروردين 
ماه سال جاری در آلبانی با ســركرده گروهك منافقين ديدار كرد؛ او سابقه حضور در 

ضيافت های اين گروهك را نيز دارد. 
مك كين در آلبانی با تكرار اتهامات واهی عليه ايران مدعی شده بود »تغيير رژيم در 

ايران پيش شرط ايجاد صلح و ثبات در منطقه و جهان است«1 
او در تازه ترين موضع گيری های خود در مواجهه با ايران اظهار كرده است: 

بر اين باورم كه بايــد ايران را بــه علت اقداماتــش از طريق اعمال 
تحريم های جديد عليه برنامه موشــك بالســتيك اين كشور، اعمال 
تحريم ها عليه سپاه پاسداران انقاب اســامی ايران، اعمال تحريم ها 
عليه ايرانی های متهم به نقض حقوق بشر و تشديد اعمال تحريم های 

تسليحاتی در تهران پاسخگو نگه داشت.2
با اين حال ســناتور بازنده امريكايی كه همواره موضع افراطی او در قبال ايران مورد 
توجه رسانه های امريكايی است، دچار اختافات اساســی با ترامپ است و با توجه به 
مواضع صريح ترامپ نسبت به برجام بايد ديد آينده جمهوری خواهان به كدام سمت 

وسو خواهد رفت.

1. »ديدار مك كين با سركرده منافقين«؛
https://www.tasnimnews.com/fa/news/96.01.26/1380054

2. »حمايت سناتور بازنده از اغتشاشگران«، رسالت، ش9128، 1396/10/21. 

یکی از مهم ترین ابزارهای اقتدار 
ملی عواطف مردم و افکار عمومی 
است. یکی از ابزارها حضور 
قدرتمندانه جمهوری اسالمی در 
منطقه است. یکی از ابزارها اقتدار 
ملی قدرت دفاعی کشور است. 
یکی از مهم ترین ابزارهای اقتدار 

ملی جوان مؤمن است
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نتيجه گيری
بدون شك دشمن اصلی ملت ايران امريكاســت كه از همان آغازين روزهای انقاب 
اسامی مترصد ضربه زدن به پيكره نظام بود؛ آشوب های زمستان 96 نمونه ای از اين 
دشمنی هاســت كه با طراحی چندين ماهه به دنبال هدف تغيير نظام با اســتفاده از 
طرح های گوناگون ارائه شده از طرف افسران اطاعاتی ضد ايرانی و به منظور بر هم زدن 
اوضاع داخلی كشور ايجاد شده بود. از اين رو طراحی و اجرای نقشه های دشمن همواره 
در راســتای ايجاد جدايی نظام از بزرگ ترين حامی خود يعنی مردم است. به هر حال 
رصد كردن نقشه های دشمنان و شــناخت تاكتيك های هجومی آنان بايد از وظايف 
نخبگان و مسئوالن جمهوری اسامی باشد تا حوادثی شبيه آنچه در ماه های اخير در 

كشور اتفاق افتاد صورت نگيرد. 


