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  ديپلون انجينير کريم عطائی
  

   خطرناک است در قسمت ايران-بازی  بزرگ  -
  

را وقف موضوع باال نموده که  م خود٢٠٠٧ اکتوبر ٢٨/٢٧ سرمقالۀ اخير هفتتۀ  – ِان، ِست، ِست –روزنامۀ معتبر 
  .اين يک  مطالب آن به عالقمندان تقديم است

  
اين از لحاظی نبود که .  توجه عموم را بخو جلب کرد،از ده روزديدار رئيس جمهور روسيه، پوتين، از تهران قبل 

ديدار يک حکمروای روسی برای بار اول درکشور همسايۀ جنوبی بعد از جنگ دوم جهانی صورت می گرفت بلکه 
پوتين از يک حمله به ايران که سياست مداران .  بعمل آورد، که او در ديدار خود از ايران بوداز لحاظ بياناتی

 او ازحقوق ايران در استفاده از .تهديد می کردند، اخطار داد با آن  اروپائی در ماه های اخير همرايلی، امريکائی واس
انرژی اتومی برای امور غير نظامی پشتی بانی نموده و تکميل دستگاه توليد برق اتومی را که روسيه در بوشير 

اينکه مبنی بر  بيان داشت که او هيچ ثبوتی را  پيشواز سفر خود، درپوتين هم چنان. ايران اعمار می نمايد، وعده کرد
  . داتومی را انکشاف می دهد، نمی بينايران سالح 

  

  تکتيک روسی 
اين تکتيک از اعمار دستگاه توليد برق بوشيرکه . همبستگی روسيه  با ايران يقينًا خوشبينی نه بلکه يک تکتيک است

 و عاليق ايران در بکار انداختن دستگاه، کافی پوتين تضمين در اختيار دارد. ستروسيه آنرا بر دوش دارد، نيز پيدا
دلچسپی ضمن سفرش در ايران پوتين در حاليکه .  تا تهران در برابر آن خواهشات وی را، مرا عات کندندمهم است

که می فهماند ، کردبرمال می خود را به پيشنهاد های جديد امريکا در قسمت سيستم های راکتی در اروپای شرقی 
قابل تقاضای روسيه با  ، واشنگتن امتياز از طرف با قايل شدن، به نمايش گذاشته شده با جمهوريت اسالمیرفاقِت

 .تعويض خواهد بود
ن که آنرا برای حمايۀ ايران از يک حملۀ امريکا اعالم نمود، کوشش دارد در مقابل  شرايطی بحيرۀ کسپيپوتين با بستۀ
 آزرباييجان، قزاقستان و ،می خواهدمتفقًا با ايران او .  از خليج فارس بسوی روسيه، خط سرخ بکشد،اپيشرفت امريک

را که روسيه با امپراطوری " بازی بزرگ"مسکو ظاهرًا می خواهد . ترکمنستان را ساحۀ نفوذ روسيه قرار دهد
. د، با واشنگتن دوباره از سر گيرد در بدست آوردن امتيازات در آسيای مرکزی بازی می کر١٩برتانيه در قرن 

ولی امروز ديد نظری .  احساس راحت خواهند نمودند، درشک است"خرس روسی"وش ن در آغممالک کسپياينکه 
    .امکان جنگ بين امريکا و ايران برای شان بيشتر نا آرام کننده است) پرسپيکتيف(

آوازهای متعدد تنقيدی از منافع سياسی  . سی تجليل کردتهران ديدار و همبستگی پوتين را به حيث غلبۀ بزرگ دپلوما
نمايشی است غير عادی از رو گشتاندن از کليد خومينی که با آن اتکا به مسکو .  نظر پوتين اخطار می دادندعقبدر

  »!، جمهوريت اسالمی نه غرب و نه شرق« :  تعريف می کرد، سياست خارجی ايران را،به رهبران انقالب اسالمی
 قرار دارد که رئيس فتح نمايان می گردد که بصورت چشمگير در ضديت با آن یحمايت روسی  ضعفستجوی در ج

  .در بياناتش خود آگاه پخش می کند جمهور ايران، احمدی نژاد،
 ٢بودجه نظامی آن کشور . از نظر نظامی ايران در برابر يک حملۀ امريکائی، زياد توان بخرچ داده نخواهد توانست

 ايران ضعيف، کهنه و در قوای هوائی. آن مبلغ است که امريکا ساالنه برای امور نظامی بمصرف می رساندفی صد 
 می ،اگر امريکائی ها خواسته باشند. های شکاری و بمب افگن های امريکائی هيچگونه چانسی ندارندبرابر جت 

 مواج باشند، ین اينکه خود به تلفات بزرگتوانند با حمالت هدف گيرنده، تجهيزات نظامی و زيربناهای کشور رابدو
در برابر عساکر    جنگ های گوريالئی بهآنچه برای  ايرانی ها باقی می ماند، اين است که در عراق. تخريب کنند
، به حمالت در ترافيک کشتی ها و صنعت نفت در خليج فارس يا به حمالت تروريستی درکشور های که با امريکائی

  .امريکا متحد هستند، بپردازند
  

  عرب های کانزرواتيف
برای  ادعای اسرايلی ها و امريکائی ها مبنی برا اينکه در عقب . قدرت نظامی از نظر سياسی استوار نيستچنين 

ايرانی ها خود اين اعا را رد می کنند . ايران انکشاف سالح اتومی در نظراست، اثباتی وجود نداردپروگرام ذره وی 
و اگر اين قصد . تاحال هيچ نشانۀ از آن دستياب نکرده است) IAEA(و هم چنان اجنسی بين المللی برای انژی اتومی 

ال ديگر دوام خواهد نمود تا بمب اتومی  س٨ الی ٣ ، محمد البرادی، IAEAموجود هم باشد، به اساس نظر مدير 
  . هنوز وقت کافی در دست است تا اختالفات اتومی روی ميز مذاکره حل گردد.  باشدايران قابل استفاده
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  در منطقهنفوذ تهران در عراق و قدرت حزب اهللا در ليبنان هراس اعراب سنی را در برابر تفوق شيعه های ايرانی
 رايل زحمت بخرچ دادند تا از اين هراس استفاده نموده برای حکمفرمايان سنی يکامريکا و اس .دامن می زند
  . جلوه دهندمفيد  جبهۀ متحد را درمقابل ايران موجوديت يک

آنها بايد از . اما بعد اينکه امريکا با حمله به عراق ديوار نفوذ ايران را چپه کرد، عرب ها به احتياط دست بردند
 منابع نفت، خطوط کشتی رانی و شهر ، بين امريکا و ايران در خليج جنگداشته باشند کهعواقب تخريبی آن هراس 
 وهم چنان شورش اقليت های شيعه را در کشور های شان سبب  در بر خواهد گرفت راهای در طغيانِ  انکشاف

  . خواهد گرديد
تا زمانيکه قضيه يی فلسطين  ،برابر ايراناز همه بيشتر اينکه اعراب امادگی نشان نمی دهند با امريکا  و اسرايل در 

 به ،، عمل کردنداردمتفقًا با اسرايل در مقابل ايران که سرسختانه از فلسطين طرفداری .  اتحاد نمايندحل نگردد،
اقدامات تازه در اين که اسرايل و فلسطينی ها . ند رسااعتماد مردم عرب در برابر رژيم های شان، عميقًا صدمه می

  ولی.، کوششی است در راه مرفوع ساختن تشويش اعراب نظر و يا اقًال به يک اعالميه مشترک دست يابندبه اتفاق
  . دستيابی حاصل گردد،جای شک است که به همچو کوشش

شده از سر گرفته در شمال عراق " پی کی کی"برخوردها در قسمت کردستان که با اعالم جنگ از طرف ترکيه به 
 دخالت امريکارا درعراق رد ،ترکيه مانند اعراب.  استريکا را به مشکالت بيشتر روبرو نموده، اضالع متحدۀ امندا

درشمال " ديفکتوی کرد" کيه در بوجود آمدن دولت خشم تر. می نمود و همچو اعراب از نتايتج آن خوشنود نيست
  . ه دمشق و ايران نزديک می سازدرا صدمه رسانيده و انقره را ب"  امريکا–ترکيه "عراق زير سايۀ امريکا، اتحاد 

  

  مال ها سقوط داده شوند؟
 که اعتماد برنفس ايران را تقويه می بخشدمشکالت امريکائی ها در منطقه مبنی بر پيدانمودن متحد دربرابر ايران، 

باين ترتيب امريکائی ها درکوشش می برآيند ضعف .  از آن است واضحلفاظی بی جای رئيس جمهور ايران نشانۀ
اين می تواند با   امريکا. فرش زمين نماينداردمان،سياسی را با قدرت نظامی موازنه نموده چلنج ايرانی ها را با بمب

.  به عقب باندازد و رژيم را تضعيف نمايد راقسمت های عمدۀ زيربناها را تخريب نموده، پروگرام ذره ویوسيله،  
  .د، قابل سؤال استين چپه می شونِ   مال ها از زام،د اقآيا با اين

شرق ميانه کدام عواقب را برای موقف امريکا در دراز مدت   دردر مقابل ايران،عمل اين اين نيز قابل سؤال است که 
بعضی ازکشور ها به اين . بدست آوردن خوشبينی برای امريکا غير ممکن به نظر می رسد. در برخواهد داشت

و اگر اين کشور ها درصددی پيدا نمون کشور دوست . ريکا قرار گيرندتشويش خواهند افتاد که هدف فشار ديگری ام
  .، پوتين حاضر خواهد بود رفاقت های جديدی را پيوند دهد تا نفوذ خود را توسعه بخشيده باشده بر آيندآيندای بر
  

  پايان


