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  میراث آمریکا، و تهدید امنیت ملی: جنگ در عراق

 ایران توسط عربستان سعودی

 محمد سهیمی

 مقدمه

درتروریست و مینامند سوریه عراقو اسالمیدر نیروهایکشور خودرا که عراق، در القاعده های

،مرزبین،شهرموصلدرعراقرابهتصرفخوددرآوردهشناختهمیشوندنیروهایداعشبانامفارسی

سازمانودیدبانحقوقبشر.اند،وبهسویبغداددرحالپیشرفتهستندعراقوسوریهراویرانکرده

 .درجریاناستایاسایاسدرمناطقتحتکنترلهایدستهجمعیاندکهاعدامهردوگزارشدادهملل

صدادریمن،سروهایبیهراسسراسرمنطقهرادربرگرفته،چراکهباتوجهبهجنگسوریه،نبرد

هایمختلفثباتدرلبنانکهگرو،حکومتنظامیاندرمصر،ووضعیتبیوضعیتوحشتناکلیبی

هنوزنتوانستهاندبرسرانتخابرئیسجمهوربعدیکشورکهتوسطپارلمانآنکشورانتخابمیشودبه

 برایکوتاه دستکم آن، آینده و درآتشاست، سراسرمنطقه بسیارتاریکتوافقبرسند، ومیانمدت،

 .است

در.پایهاستاینتحلیلکهجنگجدیددرعراقبهدلیلتبعیضاتبرضّدمردمسنیعراقاستکامالبی

کشور کشورتمامی بحرین، عربستان، تا گرفته ایران از منطقه، آن وهای فارس خلیج عرب های

یابرضّداینمذهبیاآنمذهبوجوددارد،ولیهایدیگرتبعیضبرضّداینگروهیاآنگروه،وکشور

درخودعراقتاقبلازهجومآمریکاوبریتانیابهآن،.اندهیچیکبهچنینجنگوحشتناکیتبدیلنشده

اقلیتسنیبهشدتبرضّداکثریتشیعهتبعیضاعمالمیکردوبنابراینتبعیضموضوعجدیدینیست

درعینحال،بزرگترینقربانیانجنگجدیددرعراقخودمردمسنی.شودکهباعثآغازچنینجنگی

کهاکثریتودستکمنیممیلیونازمردمعراقجنگدرحالحاضردرمنطقسنینشیناست،.هستند

 .اندهستندخانهوکاشانهخودرارهاکردهاندوبهنواحیدیگرپناهندهشدهبزرگآنمردمانسنی

مردمعراق،بعنوانمثال،.ترینشرایطهستنددروحشتناکسالهاستکهمردمآنمنطقهدرحالزندگی

سالاستکهدرشرایطجنگیبسرمیبرند۴۳ نتایجآنبرایمنطقه. آمدند؟ اینشرایطچگونهبوجود

ازخاورمیانهغرقدرخونوآتشاستست؟ایرانهممرزعراق،وقسمتیچی بنابراین،اگراین.

موضعایراندوستانچه.ایراننیزبهخطرخواهدافتادادامهیابد،امنیتملیایومذهبیهایفرقهجنگ

 بایدباشد؟

 هویت تروریست ها

نامجماعتالتوحیدولجهاد۴۰۰۳اینگروهتروریستیدرسال تشکیلشدبا اولینرهبرآنابوموسی.

وبعد وفاداربود، القاعده به که شدالزرقاویبود درجنگعراقکشته ها قائدات. تنظیم آنبه نام بعد

بدلیلوفاداریسازمانپایگاهجهاددرکشوردورودخانه،تغییریافت،ولینیبالدالرفیداین،یعالجهادفی

http://www.hrw.org/news/2014/06/12/iraq-isis-advance-threatens-civilians
http://www.nytimes.com/2014/06/14/world/middleeast/un-warns-of-human-rights-abuses-and-civilian-deaths-in-iraq-fighting.html
http://www.nytimes.com/2014/06/14/world/middleeast/un-warns-of-human-rights-abuses-and-civilian-deaths-in-iraq-fighting.html
http://www.nytimes.com/2014/06/14/world/middleeast/un-warns-of-human-rights-abuses-and-civilian-deaths-in-iraq-fighting.html
http://www.nytimes.com/2014/06/14/world/middleeast/un-warns-of-human-rights-abuses-and-civilian-deaths-in-iraq-fighting.html
http://edition.cnn.com/2014/06/11/world/meast/iraq-mosul-explainer/
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant
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بعدازاتحادباچندگروهکوچکدیگر،وآغازجنگدر.آنبهالقاعدهبهالقاعدهدرعراقشهرتیافت

اسایکشوراسالمیعراقوسوریهکهبامخففآندرانگلیسی،یعنیسوریهبانامکنونیآن،یعنی

 .،ویاکشوراسالمیعراقوشامشناختهمیشوداسای

نبایدیکگروهتروریستی،بلکهبایدیکارتشغیرایاسایاسازکارشناسانمعتقدندکهبرخی را

وقبالافسراطالعاتخانمجسیکالوئیسکهکارشناساینمسائلاستبهعقیده.منظمیامیلیشیاشناخت

دارایفرماندهیبسیارسطحباال،قدرتمانوراسایاسارتشآمریکادرعراقوافغانستانبود،ای

رهایخودوارتباطباآنهادهایچریکی،ومهارتزیاددرپیامدادنبهجنگندهزیاد،تبحرباالدرجنگ

هللالبنانایننیرورابسیارباتجربهتروقویترکردهجنگدرسوریهومقابلهباحزب.جنگاستجبهه

 .است

فلسطینیفتحاالسالم،گروه-گروهلبنانی.هایدیگریدرخاورمیانهارتباطداردباگروهاسایاسای

درارتباطاسائاسباایهمگینوارغزهتوحیدوجهاددرسوریه،وگروهفلسطینیارتشاسالمدر

اصوالً.بهجزسوریهوعراق،اینگروهدرلبنانواردننیزعملیاتتروریستیانجامدادهاست.هستند

 .هایتروریستیدرسراسرمنطقهاستیکخطرعمدهاینگروههمینارتباطآنباگروه

برایاطالعاتیمیلیوندالرجائزه۰۰وزارتخارجهآمریکا.استابوبکرالبغدادیگروهرهبرکنونی

کهالبغدادیادعاکرد۴۰۰۴درآوریل.یاکشتهشدناوشودتعییننمودهاستکهمنجربهدستگیریاوو

نصرت،ابومحمدالجوالنیاعالمکردرهبرجبههولی.نصرتدرسوریهبخشیازگروهاومیباشدجبهه

میلیون۴۲چنیننیست،وازآیمنالظواهریرهبرالقاعده،کهبرایدستگیریوکشتهشدناوکهاین

بایدمنحلشودواسایاسکهایالظواهریاعالمکرد.دالرجائزهتعیینشدهاست،کمکخواست

درصدجنگندهگانجبهه۰۰درواقع.البغدادیآنرانپذیرفتعملیاتآنفقطبهعراقمحدودباشد،ولی

هاجنگندهانویهگذشتهجنگبیندوگروهدرگرفتکهصددرژ.بودنداسایاسمتعلقبهاینصرت

کهالقاعدهدرفوریهگذشتهالظواهریاعالمکردکاربهجائیرسیدکه.دوطرفدرآنکشتهشدنداز

 .ندارداسیااسباایهیچارتباطی

یکگروهجهادیوسنیوهابیاست،وبنابراینباوهابیونعربستان،ایاسایاسازلحاظعقیدتی

مرکزاینشاخهازاسالمسنیدرارتباطنزدیکاستیعنی دارایهزارانجنگن. استاینگروه کهده

ازکشور دیگرکشوربسیاریازآنها درروسیه،کشورهایعربیهایعربخلیجفارس، های،چچنیا

 بودند، سابق شوروی در که خزر دریای المانمجاور و فرانسه، بریتانیا، از حتی پیوستهو .دانبدان

 .بسیاریمعتقدندکهاینگروهدرحالحاضرازالقاعدهبسیارخطرناکتراست

،وازبسیاریدیگرهمبهزورکندبهزورازمردمناحیهتحتکنترلخوداخاذیمیاگرچهاینسازمان

ولیپولگرفت ازه، خلیجفارسوعربستانسعودیکه ناحیه اعرابثروتمند که هستند بسیاریمعتقد

درعینحال،بهقدرت.میدهندهایمالیشیعیانمتنفرندوآنهاراکافرمیدانند،بهاینگروهمخفیانهکمک

هللادرآنناحیهمتشکلازایران،عراق،سوریهوحزبوتشکیلهاللشیعهرسیدنشیعیاندرعراق،

هایبسیارتوسطرژیمگیهایعربآنناحیهراکههم،کشوربداناشارهشدکهدریکمقالهقبلیلبنان،

هایمختلفبرطبقگزارش.ارتجاعیوسنیبسیارمحافظهکارکنترلمیشوند،بسیارنگرانکردهاست

عالوه.بدستآوردهاستهایآنشهرمیلیوندالرازبانک۳۴۲حدودایاسایاسپسازفتحموصل

۰۰وحتینیویورکتایمزدردرسوریهتوسطاینگروهکنترلمیشود،برآنیکمیدانبزرگنفتی

http://time.com/2859454/iraq-tikrit-isis-baghdad-mosul/
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mosul-emergency-who-is-abu-bakr-albaghdadi-9523070.html
http://www.webcitation.org/62HxbVjBF
http://jihadology.net/category/islamic-state-of-iraq-and-al-sham/
http://www.huffingtonpost.com/2013/06/10/syria-iraq-al-qaeda-merger-annulment_n_3415138.html
http://www.theguardian.com/world/2013/jul/10/syria-al-nusra-front-jihadi
http://www.theguardian.com/world/2013/jul/10/syria-al-nusra-front-jihadi
http://www.theguardian.com/world/2013/jul/10/syria-al-nusra-front-jihadi
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/syria/140512/disowned-al-qaeda-isil-killing-al-qaeda-fighters-syria
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/al-qaeda-disavows-any-ties-with-radical-islamist-isis-group-in-syria-iraq/2014/02/03/2c9afc3a-8cef-11e3-98ab-fe5228217bd1_story.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24179084
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24179084
http://edition.cnn.com/2014/06/12/world/meast/who-is-the-isis/
http://muftah.org/u-s-invasion-of-iraq-strategic-consequences-for-iran/
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/09/166360.php
http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/06/12/isis-just-stole-425-million-and-became-the-worlds-richest-terrorist-group/
http://www.nytimes.com/2014/06/12/world/middleeast/the-militants-moving-in-on-syria-and-iraq.html?hp&_r=0
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اینخبراز.کهاینگروهبرقتولیدیدرمناطقتحتکنترلخودرابهسوریهمیفروشدجونگزارشداد

 .نظرنگارندهباورکردنینیست،وروشننیستکههدفنیویورکتایمزازانتشارچنینخبریچیست

 منطقه میراث آمریکا برای

شدتو استبا برایمنطقه شرایطکنونیمیراثآمریکا که بررویایننکته قبلازهرچیزیباید

هایاقتصادیرابرضّدعراقترینتحریمآقایبیلکلینتون،کهشدید.شودقاطعیتهرچهتمامترتاکید

یعنیاعمالکرد،وآقایجرجبوشوتیم۰۹۹۰دردهه دانالدرامسفلدمعاونایشااو، ندیکچینی،

،پالولفوویتزمعاونوزیردفاع،جرجتنتوزیردفاع،کاندولیزارایسوزیرخارجهومشاورامنیتملی

دربرپاطرفدارحملهبهعراقبودند،همگی۰۹۹۰رئیسسازمانسیا،وهمچنیننئوکانهائیکهازدهه

 .اندبازیکردهمهمیساختناینمیراثوحشتناکتاریخینقشبسیار

کهپرزیدنتجرجبوشقصدحملهبهعراقراداشت،وزیرخارجهایشان،آقایکالینپاول،بهزمانی

رابشکنید،[عراق]اگرآن"،بهآقایبوشگفتشانجملهمعروفیای.ایشاندربارهنتایجآنهشدارداد

کهاگربهعراقحملهکنیدودولتآنراسرنگونکنید،مسئولآناینبودمعنیکه"صاحبآنهستید،

تمامیحوادثبعدیهستید آمریکایی،رئیسستادنیروهایاینصحبتآقایپا. ول،ژنرالچهارستاره

عراقدرسال با درزمانجنگاولآمریکا آمریکا ،ووزیرامورخارجه۰۹۹۰و۰۹۹۰هایمسلّح

،ویابه"ستیز-آمریکا"ادعاییکچپگراوآمریکادردورهاولریاستجمهوریآقایبوشبود،نه

 ".ستیز-آمریکا"تیز،مارکسیستهاومذهبیهایس-قولجنگطلبهایایرانیایران

جالباستکهخانمهیالریکلینتون،کهمشاورنزدیکهمسرشدردورانریاستجمهوریاوبود،و

وازحامیان"عقابها"بعنوانوزیرخارجهآمریکادردورهاولریاستجمهوریپرزیدنتاوبامااز

 ،حاالازاتفاقاتحتیحملهاسرائیلبهایران،وهمدرسوریهبودوهمدرلیبیمداخلهنظامیآمریکا

ازآغازحملهمیلیونعراقی۰.۳تاحدود،واحتماالًنیممیلیونعراقیتکمدس.کندابرازشگفتیمیعراق

بهاینآماربایدنیممیلیونکودکونوجوانعراقیراکهبخاطر.اندآمریکاوبریتانیابهعراقکشتهشده

دردهه ازدستدادند،اضافهکرد۰۹۹۰تحریماقتصادیآمریکا رژیمصدامحسینیک.جانخودرا

تناکبودرژیمدیکتاتوریسکوالروحش حدودولی. اوآنقدرارزشداشتکهتا سرنگونیرژیم ۴آیا

پیش سال دو حدود باشد؟ داشته عراقچنینسرنوشتی و دستبدهند، از را خود عراقیجان میلیون

انگارندهکههمینسوالرزمانی.زادهداشتایبادکترعلیرضانورینگارندهدرتلویزیوناندیشهمناظره

روزنامهآزاداست،کهمیشودیک۴۰۰زادهکرد،ایشانپاسخدادندکهعراقحاالدارایازدکترنوری

خودتصمیمبگیرندکهکدامیکباخوانندگانگرامی.روزنامهدرازایهرهفتهزارعراقیکشتهشده

 .ارزشتراست

آقایسرگیالوراف گفتهمانطورکه تحوالتعراقشکستکاملماجراجوییوزیرخارجهروسیه ،

هایآمریکاوآنچهکهنکتهمهمدیگرایناستکهنئوکان.آمریکاوبریتانیادرخاورمیانهرانشانمیدهد

ازاعضایگویندکهخانمکلینتونیکیهایاینکشور،ازجملهنگارنده،بهآنحزبجنگمیضّدجنگ

در،درحالیکهخودنقشاساسیپرزیدنتاوبامارابرایتحوالتعراقسرزنشمیکنندبرجستهآناست،

هایدمکراتبودکهبهقطعنامهسنایآمریکاازسناتورخانمکلینتونیکی.حملهبهعراقبازیکردند

 .رأیمثبتداد۴۰۰۴درپاییزبرایاجازهدادنبهآقایبوشبرایحملهبهعراق

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2007/04/a-conversation-with-colin-powell/305873/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pottery_Barn_rule
http://www.hillaryclintonquarterly.com/defendinterventionlibya.htm
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/06/hillary-clinton-arming-syrian-rebels-memoir
http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/Hillary-Clinton-mulled-green-light-for-Israeli-strike-on-Iran-338511
http://abcnews.go.com/US/wireStory/hillary-clinton-iraq-groups-success-surprise-24107308
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/counting-the-cost-of-war-nearly-500000-iraqis-have-been-killed-according-to-new-survey-8883439.html
http://www.informationclearinghouse.info/
http://rt.com/news/165548-lavrov-iraq-west-failure/
http://consortiumnews.com/2014/06/11/blaming-obama-for-iraqs-chaos/
http://www.huffingtonpost.com/2008/01/13/hillary-clinton-defends-2_n_81261.html


4 
 

 نقش تحوالت سوریه

اززماندخالتمستقیمجمهوریاسالمیو.تعراقوضعیتجنگدرسوریهاستیکدلیلمهمتحوال

هللالبناندرسوریه،ورقبهنفعدولتآقایبشاراألسدچرخیده،ودیگرهیچسپاهقدس،بههمراهحزب

تصورنمیکندکهآقایاسدورژیماورابتوانازطریقنظامیبدوندخالتغربکارشناسواقعبینی

کردسر نگون اسرائیلیکارشناسانرااین. کردهو تائید نیز اندآمریکایی سعودی. عربستان برای این

دولتاسددرسوریهوسرنگونیرژیمایشانبهاینکشوربااینتصورکهشکست.استشکستبزرگی

هادالربودجهوخواهدشد،میلیاردهللالبنانمنتهیضعیفشدنهرچهبیشترجمهوریاسالمیوحزب

باتغییرجهتجنگبهسودآقایاسد،تابدانجاکهایشان.اسلحهدراختیارشورشیانسوریهقرارداد

ایایاساعالمنمود،تعدادزیادیازجنگندگانزارکردوعفوعمومیدرسوریهبرگ"انتخابات"حتی

بهعراقرفتنداس ازسوریه بدلیلتحوالتداخلی. ارتشایندرعینحال، عراقوضعفدولتو

عربستاننیزکههمیشهبهشادتمخالفبهقدرت.درجایگاهنیرومندیقرارگرفتایاسایاسکشور،

یعیاندرعراقبودهاستوازآنوحشتداشتهاست،حاالتمرکزخودبرایتضعیفجمهوریرسیدنش

 ..اسالمیرابرعراقنهادهاست

 که بود جنگسوریه این حال، عین دوبدر شدن زنده اسارهباعث اسای شدای جنگ. از قبل تا

ایآن،یعنیدخالتغربومتحدانمنطقهولی .بهمقدارزیادیشکستخوردهبودایاسایاسسوریه

جنگداخلی که ترکیه و اردن، کویت، قطر، بیننیروعربستانسعودی، یکنبرد که را هایسوریه

شیعه/قایاسدبودتبدیلبهیکجنگفرقهایدمکراتیکوحکومتدیکتاتوریسکوالرآ سنیبرضّد

جمهوریاسالمیوحزب مستقیم باعثمداخله که که.هللالبناننیزشدکردند، اینموضوعباعثشد

سالهدرجنگسوریه،حال،باتجربهسه.ایبگیرندوبهسوریهسرازیرشوندهایتندروجانتازهنیرو

 .ویترازگذشتههستندهابسیارقایننیرو

 نقش هواداران صدام حسین

.درجنگشرکتدارندازنظامیانرژیمصدامحسینکهبرخیتلگرافلندنگزارشدادهاستروزنامه

بعثی و سنی یکگروه که ابندی نقش عراقگروه یکیدر ابراهیم، عزت آنرا رهبری و ازاست

بنابراین،دستکم.هاقبلدرعراقفعالاستهایصدامحسین،دردستداردازمدتنزدیکترینآدمکش

ازدالیلتحوالتجدیدتالشحامیانصدامحسینبرایبازگشتبهقدرت،ویادستکمتبدیلعراقبهیکی

توسطدولتمرکزینباشدمیباشد،ضمنآنکهضعفدولتیککشورپرآشوببطوریکهقابل ادارٔه

هایمختلف،واخراجبخشوسیعیازاعضایحزببعثعراقازهایسیاسیبینگروهمرکزیوجنگ

 .اندنیزدربوجودآوردناوضاعکنونینقشداشتهمشاغلدولتی

 ایران  امنیت ملی جنگ عربستان سعودی بر ضد  

لیلجنگجدیددرعراقعزمجزمعربستانسعودیبرایمقابلهباایران،وبطورکلیمهمتریندولی

برخالفنظربسیاری،اینجمهوریاسالمینبودکهجنگشیعهباسنی.قدرتشیعیاندرمنطقهاست

ازهجومآمریکاوبریتانیابهعراق،سرنگونیرژیمصدامحسینکهقدرترا.رادرمنطقهبراهانداخت

اقلیتسنیبهاکثریتشیعهمنتقلکرد،وترسعربستانازنیرومندشدنهرچهبیشترشیعیاندرمنطقه

 .عربستاناستسیاستخارجیعاملوموتوراصلی

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10318133/Bashar-al-Assad-will-remain-in-power-for-years-top-Israeli-commander-says.html
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/12/21/for-peace-in-syria-will-assad-have-to-stay/assad-is-the-least-worst-option-in-syria
http://www.voltairenet.org/article182122.html
http://content.time.com/time/video/player/0,32068,2586624786001_2148880,00.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10892299/Iraq-crisis-ISIS-militants-push-towards-Baghdad-live.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10065919/Izzat-Ibrahim-al-Douri-the-King-of-Clubs-is-back-and-he-may-yet-prove-to-be-Saddam-Husseins-trump-card.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10065919/Izzat-Ibrahim-al-Douri-the-King-of-Clubs-is-back-and-he-may-yet-prove-to-be-Saddam-Husseins-trump-card.html
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درصدجمعیتعربستانراشیعیانتشکیلمیدهندکهاکثریتبزرگآنهادرمناطق۰۲بهیادآوریمکه

زندگی کشور آن میکنندنفتخیز نشانه. هیچ وجودیکه اقلیتتوسطجمهوریبا تحریکاین از ای

درصد ۳۲درعینحال.اسالمیدردستنیست،رژیمعربستانبهاینبخشازمردمخودمظنوناست

درصدمردمکویتنیز۳۰درصدمردمبحرینو۰۰ایازشیعیانتشکیلمیدهند،ومردمیمنراشاخه

میباشند ایراننیزموضوعجدیدینیست.شیعه دشمنیعربستانبا با. شاه، حتیدرزمانمحمدرضا

هایزیادیبیندوکشوروجودرقابتوجودیکههمایرانوهمعربستانمتحدغربوآمریکابودند،

داشت برخی. به جمهوریاسالمی که باشیم داشته بخاطر گروههمچنین ماننداز منطقه، هایسنیدر

 .کنداسکمککردهومیحم

داندکهدرجنگعربستانسعودیآقاینوریالمالکی،نخستوزیرعراق،رانوکرجمهوریاسالمیمی

درعینحالهمانطورکهگفتهشد،عربستانازسقوط.سوریهازرژیمآقایبشاراألسدحمایتکردهاست

آقایاسددرسوریهناامیدشدهاست،وازنظررژیم انکشورعراقشانسبعدیآنکشوربرایرژیم

باوجودیکهبعدازانتخابآقایحسنروحانیبهریاستجمهوری،جمهوری.استضربهزدنبهایران

هایعربدربهبودروابطباعربستانوکشوراسالمیووزیرخارجهآندکترمحمدجوادظریفسعی

عربستانازاینموضوعخلیجفارسداشته استاند، استقبالینکرده آقایسایمنهندرسونازانستیتو.

اخیرارتشعربستانونمایشموشک ازواشنگتنبرایسیاستخاورنزدیکرژه هایخریداریشده

 .کندتفسیرمیپیامعربستانبهایرانچینکهقادرهستندتهرانراموردهدفقراردهندرا

توسطویکیلیکس، شده افشا برطبقاسناد اینهمانعربستانسعودیاستکه که باشیم داشته بخاطر

ایتاسیساتهستهیعنی"افعی،"کهسرپادشاهآنسلطانعبدهللابهدولتآمریکافشاربسیارشدیدیآورد

میلیارددههااینهمانعربستانسعودیاستکهدربیستسالگذشته.ایرانرابمبارانکردهونابودکند

این.خریداریکردهاست،کهتنهادلیلآنایرانبودهاستهایدیگراسلحهازغرب،چین،وکشوردالر

 با بهغربهمانعربستانسعودیاستکه نفتخود برایاعمالتحریماتکمرشکنباالبردنتولید

بنابراینجنگ.اقتصادیبرضّدمردمایران،ازجملهکاهشفروشنفتایران،کمکزیادیکردهاست

 .تعراقرادرهرچهارچوبدیگریدیدنخطااس

 و مصر؟  سناریوی لیبی

جنگعراقراتبدیلبهقادرنخواهندبودکهدولتعراقراسرنگونکنند،ولیایاسایاسنیروهای

هادردرزمانمعمرقذافیکهسالیکژنرالارتشلیبیدرلیبی.دومیاسوریهدومخواهدکردیکلیبی

وابطنزدیکداشت،اخیرادستبهکودتازدبااینبهانهکهکشورمیکردوباسازمانسیارآمریکازندگی

در.ژنرالعبدلفتاحالسیسیحمایتکردیدرمصرنیزعربستانبهشدتازکودتا.درآشوبکاملاست

سوریهنیزغربقصدانجامکارمشابهیراداشتوامیدواربودکهارتشآزادسوریهواحتماالًیکافسر

بعیدنیستکهدولتعربستانسعودی.شدولتآقایاسددستبهکودتابزنند،کهممکننشدارتناراضی

  .امیدواراستکهباافزایشآشوبوخونریزیدرعراقیکچنینافسریظهورکند

 منافع مشترک آمریکا و جمهوری اسالمی

آمریکانیست،چراکهیکیبهسودمنافعواقعایاسایاسجنگدرعراقوقدرتگرفتنهربیشتر

مانندعراقمیتواندازآننواحیازکشورمهمینیرویرادیکالومرتجعاسالمیباکنترلنواحیبزرگی

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/saudi-arabias-missile-messaging
http://iranprimer.usip.org/blog/2010/nov/29/us-cables-%E2%80%9Cwiki-leaked%E2%80%9D-show-gulf-hawkish-iran
http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/11/20/246330248/saudi-arabias-global-arms-shopping-spree
http://www.csmonitor.com/Environment/Energy-Voices/2014/0212/Will-Iran-oil-end-Saudi-Arabia-s-energy-reign
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کشور به خود بعدی حمالت برای یکپایگاه کندبعنوان استفاده غربی های گرفتن. قدرت حقیقت در

مخالفتکورکورانهدردرازمدتنیزنمیباشد،ولیعربستانسعودیواقعیاینگروهبهسودمنافعملی

بخاطرداشته.رژیمعربستانباایراناجازهبهحاکمانآننمیدهدکهآیندهرابهترموردنظرقراردهند

عربستاننقشمهمی که ولیباشیم بازیکرد، افغانینیز اصطالحمجاهدین همانمخلوًقدرخلقبه

 .نمودعربستاناقدامبهبمبگزاریدر۰۹۹۰هادردههبعد

،ایرانوآمریکامنافعمشترکیدر۰۴۲۰بنابراینشایدبتوانگفتکهبرایاولینباراززمانانقالب

خواهدآیااینمنافعمشترکبهبهبودروابطمیاندوکشورمنتهی.حلیکمسالهمهمخاورمیانهدارند

اندحاکیازآناستکهمقاماتارشدجمهوریاسالمیگفتههایرسیدهگزارشولیشد؟بایدمنتظرماند،

 ..همکاریکندایاسایاسمسالهعراقوشکستکهایرانآمادهاستتاباآمریکادربارهحل

 کالم پایانی

امنیتملی تریننظامسیاسیدرحتیاگردمکراتیک.ایراناستجنگعراقیکتهدیدبزرگبرضّد

اینجنگهمچنانخطریبزرگبرایامنیتملی بود، بودایرانویکپارچگیآنمیایرانحاکم در.

توانازدریچهبسیاربهاینجنگنمی.ستانسعودینقشاولرابهعهدهداشتهاستایجاداینتهدید،عرب

ایرانرادرنظرایراندوستانبایدمنافعومصالحملی.نگریست"مادربرابرجمهوریاسالمی"تنگ

  .بگیرند،وایندریچهتنگرادربارهاینموضوعبخصوصبهکناربگذارند

دربارهجنگسوریهاینموضوعرامطرحکردکهچگونهمنافعوایدرسالگذشتهدرمقالهنگارنده

ایرانتوسطنتیجهجنگسوریهتحتتاثیرقرارمیگیرند،واینپرسشرامطرحکردکهازمصالحملی

ومصالحآیابقایرژیمآقایاسدتاانتخاباتآزادباسرپرستیسازمانمللبهتراست،یادیدگاهاینمنافع

شیفتگان-هستند؟درآنزمانآمریکاایاسایاسپیروزیشورشیانکهبخشعمدهآنهاهمینجنگندگان

مطرحکردنکهطرفداردخالتبهاصطالحبشردوستانهدرسوریهبودند،بامسخپرسشنگارندهحتی

اینپرسشرابعنوانحمایتنگارندهازجمهوریاسالمیویارژیمآقایاسدتفسیرنمودند،کههیچگونه

حالخوانندگانتصورکنندکهاگرشورشیاندرسوریهپیروزشدهبودند،نتایج.درواقعیتنداشتاساسی

  .ایرانچهبودآنبرایجنگعراقوبرایمصالحومنافعملی

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10897436/Iran-official-Tehran-willing-to-work-with-US-over-Iraq-crisis.html
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/09/166360.php

