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مدتی اس��ت به دالیلی که در ادامه این نوشته از آن
س��خن خواهیم گفت ،یک حرک��ت هماهنگ داخلی
و خارج��ی در پوش��ش نقدهای راهب��ردی و با ادعای
خیرخواهی برای ملت و کش��ور ،علیه برنامه منطقهای
ایران آغاز شده اس��ت .این نوشته کوششی است برای
درک و تبیین منطق استراتژیک برنامه منطقهای ایران
از خالل نقد رویکردی که تالش میکند بیآنکه درک
درس��تی از این برنامه داشته باش��د ،سخنان آمریکا و
اسرائیل علیه آن را بومیسازی کرده و در محیط داخلی
ایران منتشر کند.
قب��ل از هر چی��ز اج��ازه بدهید رئ��وس مطالب و
اس��تداللهای مطرح در این پروژه جدید فضاسازی و
عملیات روانی را مرور کنیم.
 -1ادعا میش��ود قبل از هر چیز برنامه منطقهای ایران
شکست خورده و بیدستاورد (یا کمدستاورد) است.
 -2این طیف س��عی دارد هزینههای سیاسی ،انسانی،
اقتصادی و امنیتی این برنامه را بسیار گزاف جلوه داده و
استدالل کند این برنامه ارزش هزینهای را که برای آن
داده شده نداشته است.
 -3ای��ن پروژه ت�لاش میکند اینگون��ه القا کند که
مشکالت اقتصادی امروز ایران ناشی از خروج آمریکا از
برجام و بازگش��ت تحریمهاست و علت اصلی بازگشت
تحریمها نیز برنامه منطقهای و موشکی ایران است ،لذا
این برنامهها بدون اینکه دستاورد خاصی داشته باشد ،به
فالکت اقتصادی در ایران نیز انجامیده است.
 -4این جریان اینگونه القا میکند که برنامه منطقهای
ایران و حضور ایران در کش��ورهایی مانند عراق ،سوریه
و یمن نه خواس��ت عم��وم ملت ایران ،بلکه خواس��ت
ی��ک جریان خاص در قدرت (نیروهای نظامی) اس��ت
که منافعی در این کار دارند .به همین دلیل ،دش��من
برای توصیف این برنامه از واژه «ماجراجویی» استفاده
میکند.
 -5همچنین این طیف در تالش است اینگونه القا کند
که اگر برنامه منطقهای ایران به همین شکل ادامه پیدا
کند ،ممکن است به بروز جنگ میان ایران با سعودی یا
اسرائیل و حتی آمریکا بینجامد.
 -6جری��ان منتقد درصدد اس��ت اینگونه القا کند که
متحدان منطقهای ایران که ایران برای حفاظت از آنها
هزینههای فراوانی داده -مانند سوریه و عراق -به ایران
پش��ت کردهاند و در لحظات حس��اس مانند رویارویی
ایران با آمریکا و اسرائیل یا اعمال تحریمها ،ایران را تنها
خواهند گذاشت.
 -7این پروژه درصدد آن اس��ت ک��ه اینگونه القا کند
که ایران در نهایت چارهای جز وارد ش��دن به مذاکرات
منطقهای با آمریکا ،سعودی و اسرائیل ندارد و نمیتوان
با منطق صرف نظامی مسائل منطقه را حل و فصل کرد.
برای این منظور ،تبلیغات دشمن بر این موضوع متمرکز
است که باید مسؤولیت مسائل مرتبط با منطقه از نیروی
قدس گرفته شده و به وزارت امور خارجه محول شود،
و وزارت ام��ور خارجه نیز بای��د توافقی همچون برجام
درباره منطقه ایجاد کند .ضمن اینکه دش��من اینگونه
القا میکند که اگر دستاوردهای منطقهای ایران واقعی
است ،باید «نقد» شده و صرف حل مشکالت کشور پای
میز مذاکره شود.
 -8و در نهایت ،دشمن و دنبالههای داخلی آن درصدد
القای این موضوع هس��تند که ای��ران در نهایت باید با
اسرائیل وارد مذاکره شده و به یک توافق دوطرفه برسد
تا ریشه مسائل ایران حلوفصل شود.
بسترها و زمینههای گفتوگوی عمومی درباره
برنامه منطقهای ایران
قب��ل از آنکه ب��ه ارزیابی میزان ق��وت و ضعف این
استداللها بپردازیم ،باید دید بستر و زمینهای که این
سخنان در بطن آن بیان میشود چیست و این نوع نگاه
خاص به برنامه منطقهای ایران و ژئوپلیتیک مقاومت ،از
کدام سرچش��مههای راهبردی تغذیه میکند و بر چه
مقدماتی استوار است.
یک -لفاظی پس از شکست :قبل از هر چیز توجه به
این نکته الزم اس��ت که تولید ادبیات در داخل کشور
علیه برنامه منطقهای ایران درست از هنگامی آغاز شد
که آمریکاییها حس کردند کار داعش در منطقه تمام
اس��ت و ایران موفق شده دولت «بش��ار اسد» را نجات
داده ،داعش را از عراق و س��وریه بی��رون رانده و قدرت
نظامی خود را تا مرزهای اسرائیل توسعه بدهد .در واقع
از لحظهای که دش��من احساس کرد ایران بازی بزرگ
در منطقه را برده ،پروژه بسیج افکار عمومی ایران علیه
برنامه منطقهای و ایجاد دوقطبی میان برنامه منطقهای
و اقتصاد آغاز ش��د .خ��روج از برجام دقیقا به این دلیل
از س��وی ترامپ انجام ش��د که ترامپ تص��ور میکرد
میتواند از طریق ایجاد فش��ار داخلی روی نظام ،برجام
را بزرگتر کرده و به برنامههای منطقهای و موش��کی
ایران تسری بدهد .همچنانکه اکنون نیز میبینیم روند
عمومی تحوالت پس از برج��ام این بوده که تحریمها
نهتنها کم نشود ،بلکه بهتدریج بر آن بیفزایند منتها این
کار به گونهای انجام شود که هم ایران تعهدات هستهای
خ��ود را ترک نکند و هم پای میز مذاکره و امتیازدهی
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درباره سایر حوزههای نگرانی آمریکا بویژه برنامه موشکی
و منطقهای حاضر ش��ود .بنابراین کل این داستان ،در
درجه اول محصول ناامیدی دش��من از غلبه میدانی بر
مقاومت و در عوض ،تالش برای شکس��ت دادن آن در
عرصه روانی و ادراکی است؛ درست به همان ترتیب که
درباره برنامه هستهای عمل شد.
بنابراین اولین نکتهای که باید به آن توجه کرد این
اس��ت که نقطه این پروژه قدرت ایران و عجز دشمن از
متوق��ف کردن آن و نگرانی از تفوق آن در منطقه بوده
است ،نه ضعف و شکست ایران.
دو -ف��رار از واقعی��ت در میدان :آنچه این مس��اله را
تقویت میکند این است که نگاهی به صحنه عملیاتی
در منطقه بیندازیم .فقط یک نگاه کوتاه و اجمالی به
گوش��ه و کنار خاورمیانه کامال آشکار میکند که این
آمریکاست که بازی را باخته و در حال تنها گذاشتن
متحدان خود و ترک منطقه اس��ت نه ایران .آنگونه
که جوزف ووتل هفته گذشته در کمیته نیروهای
مسلح س�نا گفت آمریکا خروج عملیاتی و واقعی از
س��وریه را آغاز کرده ،از فحوای سخنان خلیل زاد و
دیگر اطالعات ،پیداست در افغانستان مذاکراتی را
ب��ا طالبان کلی د زده که در اصل ،هدفی جز رس��یدن
ب��ه یک توافق می��ان طالبان و دولت کاب��ل و هموار
شدن مس��یر خروج نیروهای آمریکایی از این کشور
(حداقل  8ه��زار نیرو ،یعنی نیمی از ظرفیت نظامی
آمریکا در افغانستان) ندارد .درباره سوریه ،آمریکا هرگاه
ی زده کامال مراقب بوده اهدافی
دست به حمله نظام 
نمایشی را انتخاب کند تا مبادا بیش از حد در منازعه
س��وریه درگیر شود .در عراق به هیچوجه قادر به نگه
داشتن عوامل اصلی خود در قدرت نبوده و در نهایت
دولتی تشکیل ش��ده که کامال متحد مقاومت است.
در یم��ن ،به ناچار تن به آتشب��س داده و پس پرده
در حال مذاکره است تا بتواند با به رسمیت شناختن
دوفاکتوی دولت انصاراهلل ،یمن را تجزیه کرده و بحران
را خاتمه ببخشد .در لبنان متحدان آمریکا انتخابات
را کامال باختهاند و این حزباهلل اس��ت که قواعد خود
را -حتی درباره ترکیب دولت -بر صحنه سیاسی این
کشور تحمیل کرده است .در فلسطین نیز ،وقتی کار
به رویارویی نظامی با مقاومت کشید ،برای نخستینبار
اسرائیل نتوانست بیش از  48ساعت بجنگد و به قیمت
تحقیر ارتش و استعفای «آویگدور لیبرمن» آتشبس
داد .همه این موارد نشاندهنده این است که آمریکا و
محور س��ازش در موضع ضعف قابل توجه در منطقه
قرار دارند و همین امر راه افتادن ناگهانی تبلیغات در
داخل ایران با هدف شکستخورده نشان دادن برنامه
منطقهای را مشکوکتر و البته مهمتر میکند.
سه -فرار از اقتصاد :نکته دیگر این است که این امر دقیقا
در زمانی اتفاق میافتد که دولت آقای روحانی از حیث
اداره وضعیت اقتصادی کشور به نحو فاحشی شکست
خورده و جامعه ایرانی در تمام نظرسنجیها به این باور
رسیده که سهم دولت در نابسامانیهای اقتصادی بسیار
جدیتر از هر عامل دیگری اس��ت .جامعه ایرانی دیگر
گوش��ی برای شنیدن این سخن ندارد که یک توافق با
طرف خارجی میتواند مشکالت ایران را یکشبه دود
کرده و به هوا بفرس��تد ،چرا که میبیند توافق پیشین

که بس��یاری از همین ادعاها درباره آن شده بود ،عمال
به هیچ جا نرس��ید .اکنون دولت و اصالحطلبان بر سر
یک دوراهی هستند :یا باید بپذیرند سخت ناکارآمد بوده
و حتی در اداره سیاست خارجی و دیپلماسی هم -که
آن را مزیت منحصربفرد خود میدانس��تند -شکست
خوردهاند یا اینکه بهان��های بیابند و تقصیرها را گردن
کس دیگری بیندازند .بویژه اصالحطلبان در وضعیتی
رقتبارتر قرار دارند ،چ��را که هم دولت روحانی آنها را
س زده و به آنها بیاعتنایی کرده ،و هم به سبب
عمال پ 
حمایت از دولت ناکارآمد و شکستخورده روحانی ،در
میان طبقات اجتماعی حامی خود نیز بدنام و بیاعتبار
شدهاند .ادعاهای گزاف درباره برنامه منطقهای ایران با
از بام افتادن تش��ت ناکارآمدی دولت غربگرا و رسوایی
اصالحطلبان حامی آن کامال همزمان است و این آدمی
را به اندیش��ه وامیدارد که دوباره برنامهای در کار است
تا به جای صداقت و مسؤولیتپذیری ،با دوقطبیسازی
و ش��رطی کردن جامعه ،ناکارآمدیها و بیصداقتیها
پوش��انده شده ،و با ضربه زدن به امنیت ملی کشور ،راه
گریزی از وضع اس��فبار فعلی که در آن بر سر ضرورت
عبور از ناکارآمدی فعلی اجماع ملی حاصل شده ،پیدا
ش��ود .بویژه اگر توجه کنیم ک��ه عموم اصالحطلبان و
برخی مقامهای دولتی اساسا راهی جز مذاکره با آمریکا
بلد نیستند و به جای فکر ،خالقیت ،کار و تدبیر مرتبا
در پی آنند تا وضعیت به نقطهای برسد که نظام چارهای
جز مذاکره با آمریکا نداش��ته باشد ،مساله قابل فهمتر
هم میشود .نشاندن ایران پای میز مذاکره منطقهای با
آمریکا از دید اصالحطلبان و بخشهایی از دولت ،روشی
بسیار بهتر و آسانتر برای کسب محبوبیت اجتماعی و
گذر از وضعیت فعلی اس��ت تا اینکه بخواهند همت و
خالقیتی از خود به خ��رج بدهند و واقعا راهحلی برای
مشکالت کشور پیدا کنند.
چهار -هراس از س��ردار :یک حقیقت دیگر را هم باید
همین جا اضافه کرد .در تمامی نظرسنجیهای داخلی
و خارج��ی که مراکز مختلف ب��ا گرایشهای گوناگون
در یکی -دو س��ال گذش��ته انجام دادهاند یک حقیقت
س��همگین برای آمریکا و غربگرایان وجود دارد؛ آن هم
این است که سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس
س��پاه و معمار و مدیر برنامه منطقهای ایران ،با فاصله
قابل توجه محبوبترین شخصیت از نظر جامعه ایرانی
است .در حالی که در ماههای گذشته تقریبا از محبوبیت
هم��ه چهرههای مورد پرس��ش در این نظرس��نجیها
کاس��ته شده ،س��ردار سلیمانی تنها کس��ی است که
نم��ودار محبوبیت او س��قوط نکرده و کم��اکان مورد
محبت و عنایت مردم ایران اس��ت .کامال طبیعی است
که این امر برای آمریکا ،اسرائیل ،سعودی و غربگرایان
ایرانی تا حد دیوانهکنندهای سخت و ثقیل باشد .اینکه
با وجود این همه س��ال تالش برای کاش��تن گزارهها و
مفاهی��م غربگرایانه در ذهن و زب��ان جامعه ایرانی و با
وجود برنامهریزی وسیع طرف خارجی برای به کنترل
درآوردن زیرس��اختهای س��ختافزاری و نرماف��زاری
ارتباط و اندیشه افکار عمومی در ایران ،یک سردار سپاه
با رادیکالترین مواضع ضدغربی در همه مسائل داخلی
و خارجی ،محبوبترین شخصیت نزد مردم ایران است،
حقیقتی بسیار تلخ برای لیبرالهای آمریکاگرا در ایران

اس��ت که طبعا چاره و درمانی هم برای آن نمیتوانند
یافت .ای��ن را باید یکی از علل اصلی حمالت به برنامه
منطقهای ایران بویژه از سوی غربگرایان داخلی دانست.
واضح اس��ت که این مقدار محبوبیت یک سردار سپاه
ب��رای آنها به هیچوجه قابل تحمل نیس��ت و لذا همه
ت��وان و امکانات خ��ود را به کار میگیرن��د تا به نوعی
خ��ود او و کارنامهاش را ملک��وک کنند و از دامنه تاثیر
و محبوبیت��ش ،تا میتوانند بکاهند .حمالت ناگهانی و
هیس��تریک به برنامه منطقهای ای��ران به هیچ وجه با
این محبوبیت درخشان و تبعاتی که میتواند در آینده
سیاست ایران داشته باشد ،بیارتباط نیست.
پنج -چال��ش محرمانگی :در عین حال ،پیداس��ت
که جریان مع��ارض انقالب اس�لامی تالش میکند
محرمانگی بس��یاری از مس��ائل درباره ابع��اد برنامه
منطقهای ایران و حساس��یت افشای اطالعات درباره
جزئی��ات آن را برای خود تبدی��ل به فرصت کند .به
عنوان نمونه ،این جریان به سادگی میتواند ادعا کند
روسیه در سوریه ایران را تنها گذاشته اما برای نظام و
دستگاههای مسؤول میسر نیست از جزئیات توافقات
و همکاریهای خود با روس��یه بیآنکه دشمن از آن
سوءاس��تفاده کند ،س��خنی بگویند .یا به عنوان یک
نمونه دیگر ،دش��من و همکاران داخلی آن میتوانند
پس از هر ادعای اسرائیل درباره حمله به مواضع ایران
و مقاومت در س��وریه و انتشار چند ویدئوی تاریک و
مبهم در شبکههای اجتماعی که ادعا میشود مربوط
ب��ه این حمالت اس��ت ،بالفاصله عوامان��ه و کولیوار
سروصدا راه بیندازد که اسرائیل دوباره به ایران حمله
کرده و ایران هم پاس��خی نداده است .این جریان به
لطف فضای بیدر و پیکر و فاقد نظارت رس��انهای به
س��ادگی میتواند دروغهای دشمن را با صدای بلند
تکرار کرده و مثال مدعی ش��ود در این حمالت چند
ده تن از نیروهای ایرانی به شهادت هم رسیدهاند .باز
اما در س��وی مقابل دستها بسته است و برای نظام
میسر نیست که بگوید اساسا حملهای بوده یا نه ،اگر
بوده در کجا بوده و چه تبعاتی داشته و از آن مهمتر،
مقاومت پاسخی داده یا در تدارک پاسخی هست -و
اگر هست -آن پاسخ چیست؟ طبیعتا این کار آسانی
است که توئیتهای نتانیاهو و بیانیههای ارتش اسرائیل
را به فارسی ترجمه کنند و فریاد و فعان راه بیندازند
اما متقابال بسیار دش��وار است که اطالعات مرتبط با
جزئیات رویارویی راهبردی ایران و اسرائیل در منطقه
در رسانهها بازگو شود بیآنکه برخی برنامههای بسیار
حساس و مهم به خطر بیفتد.
ش�ش -پ��روژه دوقطبیس��ازی جدی��د :و در نهایت
اینکه اطالعات فراوانی در دس��ترس اس��ت که نش��ان
میده��د آمریکا مجددا درصد پیادهس��ازی یک پروژه
دوقطبیسازی جدید در ایران است و وجود یک جریان
غربگرای همراه داخلی نیز آن را هر چه بیشتر ترغیب
کرده که میتواند همان کاری را که با برنامه هس��تهای
ایران کرد ،با برنامه منطقهای هم بکند .شکل کلی کار،
کم و بیش یکس��ان است .تحریمهایی اعمال میشود،
این تحریمها سهم بزرگی در مشکالت اقتصادی ندارد
اما وقتی با ناکارآمدی دولتهایی که بر سرکارند ترکیب
میش��ود ،میتواند برای مقطعی اقتصاد را دچار چالش
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کند .اینجاس��ت که آمریکا وارد میش��ود و با همراهی
غربگرایان داخلی و بمباران سنگین تبلیغاتی -که عموما
ب��ا یک انتخابات همراه اس��ت -ای��ن آدرس را به افکار
عمومی تزریق میکند که ریش��ه مشکالت اقتصادی،
یکی از برنامههای امنیت ملی ایران اس��ت .دیروز آنچه
هدف گرفته ش��د ،برنامه هس��تهای بود و امروز برنامه
موش��کی و منطقهای هدف اصلی است .به مردم ایران
گفته میشود -و برخی داخلیها این را با صدایی بلندتر
از صدای دش��من میگوین��د  -اگر میخواهند زندگی
و معیش��ت آنها حفظ ش��ود چاره فقط یک چیز است
و آن اینکه ای��ن برنامه تعطیل -یا آنچنان که غربیها
میخواهند تعدیل -ش��ود .فرض آمریکا این است که
اگر این پروژه دوقطبیس��ازی به ان��دازه کافی با دقت
پیادهسازی شود ،جامعه ایران در دوقطبی میان اقتصاد
و برنامههای امنیت ملی حتما جانب اقتصاد را خواهد
گرفت و نظام تحت فش��ار افکار عمومی ناچار میشود
در حوزه آن برنامه خاص امنیت ملی ،امتیازهایی را که
غرب میخواهد پای میز مذاکره به آن تقدیم کند .اگر
بخواهیم از ادبیات اس��تراتژیک استفاده کنیم ،موضوع
اینگونه قابل بیان است که آمریکاییها تصور میکنند
محاس��بات نظام تنها وقتی تغییر میکند که با بسیج
افکار عمومی مواجه ش��ود و افکار عمومی در ایران هم
فقط وقتی به میزان کافی بسیج میشود که در دوراهی
انتخاب میان اقتص��اد و امر دیگری قرار بگیرد که ادعا
میشود با رفاه اقتصادی قابل جمع نیست .سال آینده
انتخابات مجلس در ایران پیش روست و کامال طبیعی
اس��ت که فکر کنیم آمریکاییها تالش خواهند کرد از
فرصت این انتخابات اس��تفاده کرده و مردم را رویاروی
برنامه منطق��های ایران قرار بدهند تا به این ترتیب ،در
یک نمایش شرطیس��ازی جدید ،این ب��ار نظام ناچار
از قربان��ی کردن برنامه اصلی ژئوپلیتیکی خود ش��ود.
اصالحطلبان و بخشهایی از دولت آقای روحانی نیز به
انجام این پروژه بیمیل نیستند ،چرا که هم خدمتی به
آمریکا کردهاند و هم بهزعم خود این تنها راهی است که
به آنها کمک میکند در انتخابات ،مختصر شانسی پیدا
کنند و البته برایشان مهم نیست با این کار بر سر امنیت
و منافع بلند مدت این مردم چه بالیی میآورند.
تجربه برجام به آمریکاییها آموخته این روشی بسیار
کارآمدتر و موثرتر برای اثرگذاری بر محاسبات امنیت
ملی ایران اس��ت تا اینکه تالش کنند این برنامهها را از
طریق فشار خارجی مستقیم و رویارویی در محیطهای
عملیاتی ،کنترل یا مهار کنند.
فهرست دستاوردها؛ آمریکا نیروی هوایی ایران
در منطقه!
این موارد بس��ترها و زمینههایی بود که فضاسازی
اخیر علیه برنامه منطقهای ایران بر آن استوار شده است.
بدون توجه به این نکات و در نظر داش��تن آنها ،امکان
درک دقیق فضایی که با آن مواجهیم و اهدافی که این
پروژه تعقیب میکند وجود نخواهد داشت .اکنون با در
نظر داشتن این مقدمات ،میتوان به این بحث پرداخت
که چه منطق راهبردیای پشت برنامه منطقهای ایران
خفته و پاسخ ادعاهایی که در صدر این نوشته فهرست
شد ،چیست.
دش��من تبلیغات درباره بیدس��تاورد ب��ودن برنامه
منطقهای ایران را درس��ت از زمان��ی آغاز کرد که ایران
بزرگترین دستاورد را در برنامه منطقهایاش بهدست
آورد ،یعنی پاک کردن سرزمینهای اشغالشده عراق و
سوریه از داعش ،تثبیت اسد در سوریه ،شکلگیری یک
جبهه مقاومتی عمیق در یمن و عاجز شدن سعودی در
مقابل آن ،تغییر ژئوپلیتیک محیط پیرامونی اسرائیل و
به محاصره افتادن آن (در حالی که قرار بود ایران مورد
محاصره قرار گیرد) ،برنده شدن مقاومت در  2انتخابات
بزرگ عراق و لبنان ،شکست خوردن طرح «معامله قرن»
به دلیل عدم همراهی تقریبا همه گروههای فلسطینی
ب��ا آن -و مهمتر از همه -تصمیم راهبردی آمریکا برای
س��بک کردن بار حضور نظام��یاش در منطقه؛ هم به
دلیل بیدستاورد و پرهزینه بودن این حضور ،و هم از آن
رو که الاقل  4سند راهبردی منتشرشده از سوی دولت
آمریکا در ماههای گذش��ته همگی بر این اصل متفقند
که تهدید اصلی برای آمریکا تشدید رقابت با قدرتهای
بزرگ بویژه روسیه و چین است و آمریکا چارهای ندارد
جز اینکه نیروی نظامی خود را در نقاط اصطکاک با آنها،
بویژه شرق آسیا متمرکز کند.
ت�لاش برای جبران شکس��ت در می��دان از طریق
عملیات روانی و همراه کردن جریانهای غربزده و ناآگاه،
بازیای است که آمریکاییها بارها در ایران به راه انداخته
و از آن بهره بردهاند .این در حالی اس��ت که مقاومت به
دلیل کثرت پروژههای در دست اقدام و پیچیدگی بیش
از حد تحوالت منطقه -که بسیاری از آنها در وضعیت
فرجامین قرار دارد و فازهای آخر خود را طی میکند-
فرصت آن را نداش��ته که درباره دس��تاوردهای خود با
جزئیات و با استفاده از ادبیات راهبردی با مردم خویش
سخن بگوید و همین امر نوعی خأل ادبیات ایجاد کرده
که دشمن در تالش است آن را پر کند.
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