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باشدروسیهباهمراهنیستمیلبیایران: اورآسیاییاتحادیه
کالچوگیننیکالي

کمتر.  کردندمیرصددقتباراروسیهجمهوريریاستانتخاباتایرانیان
والدیمیرپیروزيمورددرایراناسالمیجمهوريکارشناسیجامعهدرکسی
دهآیندرمسکوباروابطبهبوديبهامیدهاتهرانکهداشتتردیدوشکپوتین

روسیهخارجیسیاستدرتغییراتبهایرانیان.  استبستهاوبهرانزدیک
سیاستقبالدرکرملینشدیدگیريموضعشاهدخواهندمیوهستندامیدوار
کهکنندنمیمنتفیهمراشرایطیایجادهاآن. شوندمنطقهدرمتحدهایاالت

.شودپیداجاییهمایرانبرايروسیهژئوپلتیکیاورآسیاییجدیدتمایالتدر

اريهمکسازماندراستشدهموفقحتیونگریستهشمالبهنظامیوسیاسیآشکارعالقهباکههاستسالتهرانباالخره
دریايایلمسدربارهمذاکراتدرنشدنیپنهانعالقهوپذیريمسئولیتباایرانیان. کندپیداعضویتناظرعنوانبهشانگهاي

خزر،حقوقیرژیممسایلبرعالوهمذاکراتایندر. خارجیسیاستنهادهايسطحدرتنهانههمآنکنند،میشرکتخزر
ویستزمحیطازحفاظتبیولوژیکی،وآبیمنابعازمشتركاستفادهوحفاظتنقل،وحملورانیکشتیبهمربوطمسایل

.ستانزدیکبسیارروسیهپیشنهادهايوکارهاراهبههازمینهسريیکدرایرانمواضعکهاستگفتنی.  شودمیحلغیره

جمهورياستریمقامبهپوتینوالدیمیربازگشتازبعدآناندازچشموداخلیسیاستبهکمترمراتببهاندازهبهایرانیانولی
ولوتنایا،بمیادیندرگستردهتظاهراتدربارهتفسیرهاوخبرهاایرانگروهیهايرسانهبرايمثال،براي.  کنندمیتوجهروسیه

تاريگرفایرانیانظاهراً. نبودجالبچندانیافت،ايگستردهبازتابغربگروهیهايرسانهدرکهمسکومیادینسایرومانژ
محدوده«حدودازایراناسالمیجمهوريبرايجدیداًکهکندمیزندگیخودامروزيواقعیاتباکشوراین. دارنددیگريهاي

سرهبغرببارویارویینظامی»داغ«فازانتظاردرواقعدرایران. شودنمیخارجکردند،ترسیممتحدانوآمریکاکه»سیاهی
متحریاي،هستهدانشمندانتروروتخریبیاعمالکشور،اینايهستهبرنامهحقدراتهاماتوالمللیبینانزواي. بردمی

امرکیبه»سویفت«بانکیهايپرداختجهانیسامانهازانفصالومالیهايمحدودیتایران،نفتوارداتتعلیقواقتصادي
تنش.  یابدادامهتواندمیاست،گریبانبهدستهاآنباروزههمهتهرانکهخطراتیلیست.  استگردیدهتبدیلعادي
ایتالیافرانسه،آلمان،کهاستشدهتبدیلمیلیونی75کشوراینزندگیعاديهايپدیدهازیکیبهاقتصاديونظامیدائمی

.بشوندجاآنخاكدرتوانندمیاروپاییکوچکترکشور3-4و

تبدیلاورآسیاییجدیدفضايدرجالبیشریکبهروسیهبرايتواندمیدارد،کهتوانیبهتوجهباایرانکهاستاینمنظورم
اطرنشانخاو. نمودندتوجه»ایزوستیا«روزنامهدرمندرجپوتینوالدیمیرمقالهبهایراندیپلماتیکوسیاسینشریات.  گردد
لتبدیبلندمدتیوپایدارطرحبهتجاري،بخشوشهروندانبرايجذابدرك،قابلرونديبههمگراییاستقرار«کهکرد
وسیه،راقتصاديواحدفضايتشکیلطرح.  »نباشدوابستهدیگرشرایطوسیاسیجارياوضاعهاينشیبوفرازبهکهشود
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سطحبهاستصدددرروسیهولی. استسابقشورويفضايکشورهايشرکتهمهازقبلمخصوصقزاقستانوبالروس
یکیبهتواندبکهشودمیپیشنهادفراملیتینیرومنداتحادیهالگوي«یک. برسداورآسیاییاتحادیهچارچوبدرهمگراییباالتر

بازيرااقیانوسیهوآسیاتحركپرمنطقهواروپابینموثرپیوندنقشحالعیندروشدهتبدیلمعاصرجهانهايقطباز
.»کند

تردید،دونب. استعضوکشورهايانسانیتوانوسرمایهطبیعی،منابعکردناضافههمبهبرناظراورآسیاییاتحادیهتشکیل
رخوردارباسالمجهانوغربیآسیايدراقتصادبزرگترینازایران. شودارزیابیجالبیشریکعنوانبهبایدنظراینازایران
کارخانه12ایراندرمثال،عنوانبه. باشدمیتکنولوژیکیبعددرمنطقهکشورهايترینیافتهتوسعهازیکیوبوده

طبق. برسددستگاهمیلیون3بهایراندرخودروهاساالنهتولیدحجم2025سالتااستقرار. کنندمیفعالیتخودروسازي
سالهرکشورایندرکهاستمیانهخاوردرفوالدکنندهتولیدترینبزرگایران،(WSA)فوالدجهانیاتحادیهاخیرآمار
سازي،ماشینتوسعهمعنیبهفوالد. نیستکوچکیرقماین. گرددمیواردتنمیلیون6وشدهتولیدتنمیلیون14

ثباتابراي. اندقایلاولویتآنبرايایراندرکهاستسازيصنعتینشانهاین. استغیرهوآهنراه،)آرماتوروهاپل(ساختمان
کردهیدتولراداخلیساختماهوارهچهارکنونتاایران. کنیماشارهایرانفضاییبرنامههايموفقیتبهتوانیممیواقعیتاین

کردخواهدپروازکیهانیفضايبهایرانشهروندیک2017سالتاکهکرداعالمایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمود. است
.دانندمیپذیرتحققراکاراینایرانیانکه

رایراناباهمکاريبهعالقهتواندنمیولیشودمیکشورسریعتوسعهازمانعمالیواقتصاديهايتحریمکهاستبدیهی
طی.  دهندمیادامهایراناسالمیجمهورياقتصاددرگذاريسرمایهبهمختلفکشورهايهايشرکت. ببردبینازنهایتاً
نسبت%27میزانبهایراناقتصاددرخارجیهايگذاريسرمایه)  2012مارس21تا2011مارس20از(گذشتهسالیک
رسیدثبتبهخارجیهايگذاريسرمایهباپروژه140گذشتهسالدر. شددالرمیلیارد5,3برابرویافتهافزایشقبلسالبه
پروازهايجمعیتعدادانزوا،وهاتحریموجودبا. یافتاختصاصکشورصنایعبهخارجیگذاريسرمایهمبلغتمام%79که

. رسدمیروزدرپروارهزار1بهخارجیهواپیماهايتوسطایرانهواییحریمازعبورمواردنیزوالمللیبینوداخلیهوایی
انیبازرگخوبروابطقزاقستانباوکردههمکاريبالروسبادوجانبهصورتبهکهمدتهاستتهرانکهکنیماشارههمینجا

ابروابطدرمرکزيآسیايکشورهايمانندکهکندمیحفظراروسیهباروابطگسترشبااليتوانایران. دارداقتصاديو
.استنمودهحلراآیندهروابطزیرساختمسألهایراناسالمیجمهوري

بهیاديزخساراتروسیهبرايکشورایناوضاعثباتیبیوایراناسالمیجمهورينظامیشکستکهبگوییمبایدخاتمهدر
نظرهبترخطرناكایراندرمناقشهبالقوهتوانکهحالیدراست،رساندهاثباتبهراواقعیتاینلیبینمونه. آوردخواهدبار
برتوانندمیکنند،میهمراهیرادمکراتیکهايآزاديبرقراريآمریکاهايسناریوهمهکهقومیبینمناقشات.  آیدمی

نیناگورمناقشهدرآذربایجانطرفازکسیاستممکن. بگذارنداثرایرانمقیمعربوبلوچکرد،آذري،هامیلیونزندگی
مهارمنستاندرمستقرروسینیروهايصورتایندرکهبگیردنادیدهزمینهایندرراروسیهمنافعوکردهمداخلهباغقره
.شوندکشاندهجنگبهتوانندمی

موادترانزیتمستقیمراه.  دارددربررامخدرموادنامشروعگردشبامبارزهزمینهدرفاجعهبروزخطرایراندادندستاز
تمامازربیشتبرابردوکشوراینحاضرحالدرکهاستگفتنی. شدخواهدبازافغانستانباکیلومتري936مرزطریقازمخدر
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تن30(افغانستانوایرانمرزدرآنتوجهقابلبخشکهاستعظیمیحجماین.  کندمیتولیدهروئینپیش،سالدهجهان
مخدرموادفروشمحلازدرآمدهاآمارها،بعضیطبق.  گرددمیتوقیفافغانستانوایرانمرزدر)  حشیشتن40وهروئین
یافتهسازمانجنایاتدیگرانواعمالیتأمینبهسوداین. رسدمیدالرمیلیارد20بهسالهرالمللیبینبازارهايدرافغانی

.یابدمیاختصاصتروریسمجملهازوالمللیبین

طحسبهمسکوباراخودروابطبتواندتهرانپوتین،والدیمیرجمهوريریاستجدیددورهآغازباکهامیدوارندفعالً ایرانیان
ازخواهندمیمتحدانشومتحدهایاالتبانظامیاحتمالیبرخوردخطرشرایطدرایرانیانالبته. برساندبیشترياعتماد
شد،آنرمبتکپوتینوالدیمیرکهرااورآسیاییاتحادیهبهالحاقامکانایران. کننددریافتراامنیتمعینهايضمانتروسیه
.بودخواهدآنشرکايوروسیهباهمگراییباالترسطحاینکهداندنمیمنتفی
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ایرانشمالیمرزهايدرآمریکاوترکیهبینروابطنزدیکیپژواك
آرشفآندري

حرکت.  شدترکی-آمریکاییهايتماسشدنفشردهشاهداخیرهايهفته
اموروزیرداووداوغلواحمدانگشتباکهآمریکاجمهوررئیساوباماباراكدست

راحرکتاینویدیوییهايدوربینوکردصداخودنزدراترکیهخارجه
استحالیدراینو. شدتفسیرمتضادهايگونهبهترکیهدرکردند،منعکس

ظاهربهکهنیستدوجانبهمشارکتآشکارنشانهجزچیزيحرکتاینکه
راهدرکهمسلحهايگروهازحمایتبهوگرددمیتنگاتنگپیشازبیش

.شودنمیختمکنند،میمبارزهسوریهجمهوررئیساسدبشارسرنگونی

پشتیبانیابارمنستانوآذربایجانجمهوريروسايمالقاتتداركدربارهاطالعاتیالجزیرهقطريتلویزیونیشبکهپیشمدتی
وزیرداووداغلواحمدوآمریکاخارجهاموروزیرکلینتونهیالريکهشداعالم. کردپخشرامتحدهایاالتوترکیهفعال

دخواهنارمنستانجمهوررئیسسارگسیانسرژوآذربایجانجمهوررئیسیفعلیالهامبینگريمیانجیبهترکیهخارجه
.پرداخت

آوریلماهايهستهاجالسآستانهدرگذشتهسالدرروسیهجمهوررئیسمشارکتبدونمالقاتاینبرگزاريدربارهبحث
حده،متایاالتجانبهچهارمالقاتدادنترتیبزمینهدرواشنگتنبهفعالطوربهزمانآندرآنکارا. شدشروعواشنگتندر

ئیسرکهداشتوجودمشکالتواشنگتنوباکوبینروابطدرزمانآندرولی. کردمیکمکآذربایجانوارمنستانترکیه،
زارشگکهاس-بی-سیآمریکاییتلویزیونیشبکه. نکردنددعوتاجالسآنبهويارمنیهمتايخالفبررایفعلیجمهور

»جنوبیازقفقراهبردچارچوبدرنابخشودنیاشتباه«عنوانبهراکاراینشد،منعکسباکواساسیاینترنتیهايپایگاهدرآن
.استرفتهدستازفرصتیککهداشتاظهارترکیهخارجهاموروزیرداووداغلواحمد. کردتلقیواشنگتن

ناگورنیمناقشهمنطقهدرثباتبرتواندمیجنوبیقفقازدرترکیهومتحدهایاالتخارجیسیاستترنزدیکهماهنگیالبته
زیاديدحازبیشتوقعاتاستممکنقراربیسیاستمدارانبعضیکهخاطراینبهاقلحد. بگذاردمنفیبسیاراثرباغقره

وخودفعنبهباغقرهمناقشهفصلوحلپیشبردجهتدرترکیههايتالشنیزدفعهاینکهاستبعیدالبته. باشندداشته
اروپاهمکاريوامنیتسازمانمینسکگروهانفعالیگیريموضع«کهدهدمیاطالعTRT.Russian .برسدجاییبهباکو

مطرحدیديجپیشنهادوکردهشکایتامرهمینازاوباماباراكباتلفنیگفتگويدراردوغانکه»شودمیترکیهنگرانیباعث
بهمربوطجوانبهمهازمناقشهفصلوحلبرايراخودهايتالشنهایتاستحاضرآنکاراکهداشتاظهاروي. نمود

نجامامذاکراتارمنستانبانمودپیشنهاد) فرانسهوروسیهمتحده،ایاالت(مینسکگروهرؤسايبهوآوردعملبهآذربایجان
.دهند
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درایروانسازشعوضدراقتصاديامتیازاتاستممکنشود؟مطرحتواندمیموضوعیچهمذاکراتاینگونهجریاندر
نهاتارمنستانکهشودمیاعالمغیررسمیطوربهکههاستمدت. نیستآشکارموضوعهماینولیشودمطرحباغقرهزمینه

کمربند«مناطقدربارهاقلحدراباکوهايخواستکهکندشرکتارتباطیايمنطقههايطرحدرتواندمیصورتدر
.)استاولگامفقطاینکهفهمندمیهمهرابطهایندرکه(کندارضاباغقرهناگورنیسابقجمهوريامتداددر»امنیت

طرحماست،خودانرژتیکامنیتمسایلنگرانکهاروپااتحادیهنیزومتحدهایاالتنمایندگانتوسطقاعدتاًهااندیشهاین
شهروندانبرايتوانمیچطورولیباشدمناسبتواندمیکنفرانستاالرهايدر»اقتصاديطعمه«دربارهبحث. شودمی

درهمآنست،ابدترترکیهوآذربایجانبهوابستگیازایرانوروسیهبهانرژتیکفعلی»وابستگی«کهدادتوضیحارمنستان
.دیگرهايزمینهدرملیامنیتودفاعکیفیتضعیفشرایط

کارشناسکهآذربایجاندرمتحدهایاالتسابقسفیرومینسکگروهسابقروسايازیکیبرایزامتیونظرنقطهرابطهایندر
است،شدهمنعکسآذربایجانمنابعدرکهوياظهاراتاز.  باشدجالبتواندمیشود،میمحسوبمسایلاینشدهشناخته

کشوردوسرانمیزرويچارچوبیموافقتنامهیکمنظورهمینبه. شدخواهدحلباغقرهناگورنیمسأله«کهآیدمیبر
فصلوحلبایدکشوردوجمهوريروساي. شودرعایتمنظوراینبهبایدمهمشرطششیاپنجچهار،. استشدهگذاشته
اضرحارمنستانوآذربایجانجوامعزیرااستسیاسیبزرگخطراین. کننداعتمادهمدیگربهوگرفتهخودعهدهبررامناقشه
مهورجرئیسدووکنندنظرتجدیدموردایندرجامعهدوهرکهاستضروري. بگیرندتصمیممسألهاینحلدربارهنیستند

.»شونددارعهدهراسیاسیبزرگخطر

اکنونهمصورتاینغیردرزیراکردخواهنداقدامخطراتاینکاهشجهتدرآمریکاراهبردطراحانکهآیدنمینظربه
سازماننگتطیفبهفعالًکارشناسانولی. شدندمیکاربهدستوزدهباالآستیندارند،کهايفزایندهامکاناتازاستفادهبا

.داردجریانثالثکشورهايدرآذربایجانعمدتاً وشدهمحدودغیردولتیهاي

نظامیحلراهبودنمجازغیربرمبنیراآمریکاخارجهاموروزارتسخنگوينولندخانمتشریفاتیاظهاراتتوانمیالبته
االهايکمیاندر. کرداعالمرااسراییلبافنینظامیبزرگمعاملهانعقادحالهمیندرباکوولی. گرفتنظردرباغقرهمناقشه
-باراك«هواییضدهايسامانه،»سرچر«و»هرون«سرنشینبدونهواپیماهاي،»گابریل«ناوضدهايموشکشده،سفارش

مخالفتصورتدرکهآیدمینظربه. استگردیدهذکردیگرتجهیزاتاحتماالً و»پاینگرین«راداريهايسامانهو» 8
اطالعودخنوبهبه»پلیسیفورین«نفوذبانشریه.  نداشتامکانقرارداديچنینانعقاداویو،تلامنیتضامنواساسمتحد

.استکردهپیدادسترسیآذربایجانخاكدرهوایینیرويهايپایگاهبهاسراییلهوایینیرويکهدهدمی

طبق(طرفینتماسخطدرتنشسریعتشدیدولی.  نیستباغقرهناگورنیعلیهجنگمخصوصتسلیحاتاینهمهظاهراً
جوشوا.  شودمینگرانیباعث) شدبیشتربرابر2006،21سالبهنسبتمرزدرحوادثتعداد2011سالدربرآوردها،بعضی

. »بترسدایدبارمنستانبلکهایراننه«کهنویسدمیمذکورمعاملهتفسیرضمن»نتیوراژیا«آمریکاییپایگاهمفسرکوچرا،
خارجیاستسیبعددرجملهازراملیامنیتتأمینسیستمبلکهنترسندبایدباغقرهناگورنیوارمنستانکهکنممیفکر

.نمایندتکمیل
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صورتدر. شودمیکشاندهدهند،میرخخروشانیمناقشاتآندرکهبزرگمیانهخاورمنطقهبهگامبهگامجنوبیقفقاز
صلفوحلنهمعنیبهامراینفهمیم،میماکههمانطور. گرفتخواهدقرارمناقشاتاینمرکزدرناگزیرایرانسوریه،ویرانی
ارکبهراجدیديهايمکانیزمنمودخواهدتالشمتحدهایاالتالبته. استجدیدتروجدیدمسایلظهوربلکهموجودمسایل

تاکتیکیدافاهبعضیبهدستیابیامکانمسیرایندرشاید.  باشدباغقرهمناقشهادارهبلکهفصلوحلنهمخصوصکهگیرد
دگیزنجنگنهوصلحنهحالتدرنیزآیندهدرطرفینوماندهباقینشدهحلهمینطورمناقشهاینولیباشدداشتهوجود
.داشتخواهندنظرمدراگزینهبدترینوکرده
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دروسیهرشهرونداندستگیري:  نپیوستوقوعبهانگیزبرهیجانخبروجنجال
گرفتصورتایرانقوانینباکاملمطابقتدرایراناسالمیجمهوري

روسشناسزمیندودستگیريبهروسیهعمومیافکارتوجهاخیرروزچندطی
جمهوريدرطالاستخراجزمینهدرکهروماننکو. آوکایسین. آهاينامبه

میذکراقداماینگوناگونعلل.  شدمیجلبکردند،میفعالیتایراناسالمی
آمیزيتحریکآشکاراحالتگروهیهايرسانهتفسیرهايبعضیکهگردید
مثال،براي.  شدندآمادهداغخبرهايپخشبرايگروهیهايرسانه.  داشت

با«برانگیزجنجالآشکارعنوانباموضوعایندربارهNTVشبکهگزارش
ولی.  شدپخش»کردندوحشتناکیکارشدند،دستگیرتهراندرکههاییروس

خبراعالمدارد،اهمیتزمینهایندرکهآنچهلیکن. نشدکشفايدهندهتکانوخراشجانجزئیاتهیچمذکورگزارشدر
طلوعتابآفنیستمهمبرایشکرد،قوقوقوقولیآنکهازبعدکهاستخروسیرفتاربهشبیهرفتاراین.  استانگیزهیجان

.خیریابکند
زر«نامهبطالکنندهتولیدایرانی-قزاقستانیمشتركشرکتکارمندانکهگفتبایدپروندهاینواقعیشرایطمورددر
طلعمشود،فاشنامشاننخواستندکهایرانانتظامینیرويدرمنابعیاز»روایران. «شدندبازداشتقانوناساسبر»کوه
.کشوردرکاربرايویزانهوداشتندایراندراقامتاجازهنهروماننکووکایسینکهشد

وريجمهدراقامتبرايالزماسنادنداشتنبرعالوهایرانی–قزاقستانیشرکتاینروسکارکنانکهگردیدمعلومبعداً
محل.  داشتندمشکالتهمایرانخاكدرطالمعادناکتشافزمینهدرتخصصیمداركکیفیتنظرازایران،اسالمی
.نبودروشنهمشناسانزمینسکونت

حرکتیطایرانیطرفباشد،داشتهدنبالبهجديعواقبشدگاندستگیربرايتوانستمیتخلفاتگونهایناینکهوجودبا
.نمودآزادراروماننکووکایسینآوریل15روزروسیه،فدراسیونبهنسبتايدوستانه

همچنیناطالعاتاین. رسیدکشوراساسیگروهیهايرسانهوتهراندرروسیهسفارتکارمنداناطالعبهفوراً مطلباین
وراموزیرمعاونمورگولوفایگورباويگفتگويدرمسکودرایراناسالمیجمهوريسفیرسجاديرضامحمودآقايتوسط
.گردیداعالم»فارس«خبرگزاريخبرنگاربامصاحبهدروروسیهخارجه

اثربرهکوقتی. کرداشارهروسشناسانزمینبااسالمیجمهوريانتظامینیرويکارمنداننیکرفتاربهبایدآن،ازگذشته
رتصوبهراپزشکیهايکمکشخصاینکرد،عودهاآنازیکیقندبیمارياست،طبیعیامرشرایطایندرکهاسترسی

.ردندکرسیدگیکرد،شکایتناخوشیوکسالتازکهروسیهدومتبعهحالبهایرانیپزشکان. نموددریافترایگانوکامل
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بربیفتد،شدهدستگیرمتخصصیندوشبراینکهازپیشحادثهاینازايدرتقصیرومسئولیتاساسیبارکهگفتباید
ردکهاستتوجهجالب. نکردندتأمینخودکارکنانبرايموقعبهراالزماسنادکهداردقرار»کوهزر«شرکتریاستدوش

.شودمیزنداندرحبسحتیوشدیدمجازاتموجبنامشروعمهاجرتسازماندهیروسیه
قوانینازکههاییروسدستگیريگرفتنبازيبهبرايتالشیهرروسیهفدراسیوندرمهاجرتیقوانینتشدیدشرایطدر

.شودمیتعجبباعثکردند،تخلفمستقلکشوریکمهاجرتی

کهپرداختهنامشروعمهاجرانگونهاین»شرازرهایی«بهدادگاهحکممجریانفدرالسرویسروسیهدرجاريسالآغازاز
شبکهاینکارمندانکهشودمیپخشNTVشبکهتوسطزیاديعالقهباگسترده،هايدستگیرينظیرهاآنفعالیتنتایج
ردکتردیدموردایندرتوانمیچطور.  برندنمیسئوالعالمتزیررارفتاراینحقانیتومشروعیتلحظهیکبرايحتی

.»استقانوناینولیاستسختقانون«کهحالیدر
بهیغیرقانونورودسازماندهیازايدرمسئولیتکهکردپیشنهادمهاجرتفدرالرئیسرومودانوفسکیکنستانتینجدیداً
شدند،شناختهمقصرروسیهفدراسیونکیفريقانون322,1مادهاساسبرکهافراديوي،پیشنهادطبق. یابدشدتروسیه

.استشدهاعالمسنگینجنایاتجزوجرمایندیگر،عبارتبه. شوندمحکومزندانسال10تاحبسبهباید

مقاالتازیکیدروپرداختغیرقانونیمهاجرانمسألهبههم2012سالجمهوريریاستانتخاباتبرندهپوتینوالدیمیر
.گردنداخراجروسیهخاكازسال10الی5مدتبرايقانونیغیرکارکناننمودپیشنهادخودايبرنامه

ماهبکایسینوروماننکوپروندهبارابطهدرکهشدخواهدمعلومشود،گرفتهنظردرروسیهفدراسیونافتادهجاعرفاگر
هممتکاراینبهراغربکشورهايمعموالًنگارانروزنامهکهکنیمپیرويدوگانهاستانداردسیاستازکنندمیپیشنهاد

.کنندمی

روسیهدشهروندودستگیريحادثهبه»معیشتیغیر«دیگررنگهریاسیاسیرنگبخشیدنبرايهاتالشهمهاین،بربنا
دراسیونفبهنسبتبلکهکردهرفتارخودقوانینباکاملمطابقتدرتنهانهایرانیطرف. ندارداساسیوپایههیچایران،در

.دادنشانخودازفراوانیدوستیوارادتآناتباعوروسیه
کهشودمیبدلوردموضوعاینگروهیهايرسانهبعضیدر. کردخودداريدیگرمالحظهیکازتواننمیرابطهایندر

بدونخودهايخواستبرروسیهخارجهاموروزارتتأکیدونظیربیپافشاريبرکتبهتنهاروسیهشهرونددوباحادثه
اوتیتفبیشاهدبارهااواخرایندرما.  بماندباقینگارانروزنامهعهدهبرادعاهااینبگذار. یافتپایانسیاسیخاصخسارات

. ردیدندگسیاسیهايبازيقربانیکهایمشدهکشورمانشهروندانبهنسبتخارجهاموروزارتانگیزشگفتعالقگیبیو
دریهروسشهروندانحقوقمسألهوبرگستایریناپروندهبوت،ویکتورپروندهتاجیکستان،درروسخلبانانپروندهماهمه

یهروسشهروندانحقوقمسألهبررسیبهراخودمیلیبیشدتبامقابلطرفکهموقعیهر. داریمخاطربهراترکمنستان
هبتمایلونیتحسنابرازضمندیگرطرفکهوقتیولی. نمایدمینشینیعقبروسیهخارجهاموروزارتکند،میاعالم

وزنندمیرا»روسهايدیپلماتپیروزي«جارگروهیهايرسانهبعضیبیاید،کنارروسیهباکندمیسعیهمکاري
ندهدهتکانونمکباجزئیاتکهاستبعیدونیامدهدستبهخوفناکیجنجال: استسادههاآنمنطق. کنندمیرجزخوانی

...بنویسندراخودمطالببایدهايرسانهولی. شوداعالم
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اخیرهفتهدوطینبرددودرپیروزيدو: ایران
فیلینیوري

زمینهدرانگیزيشگفتاستعدادازمعاصرایران: داردحقیقتولیاستعجیب
تحریمتحتکشوراین. استبرخوردارشکستبهمقرونشرایطدرشدنپیروز
تنها(گرددمیروبروآمریکاواسراییلواقعینظامیتجاوزخطرباوداردقرار

دستگاه400ازبیشایرانسواحلبهنزدیکهايآبدرآمریکایینیروهاي
شجاعتنمایشضمنایرانیدیپلماسیولی) دارند»توماهوك«بالدارموشک

... ودادهتنمتقابلیورشبه)  بوداستوارحریفهايضعفهوشیارانهمحاسبهبرشد،معلومبعداًکههمانطورکه(امانبی
نآراهبهچشمایراندشمنانکهنیستشکستیهمبازباشد،مقطعیموفقیتیکفقطایناگرحتی. شودمیبرنده

.اندنشسته

میخیراهفتهدوطیحریفانشباآنمقابلهدرایراننفعبهامتیازهاحسابتاین. گذشتههفتهدوطینبرددودرپیروزيدو
.باشد

نگرکمراایرانبهدیگرحملههمزمانافتاد،هازبانبهجهانسراسردرفوراًکهاستانبولدرمالقاتبرانگیزهیجاننتایج
الصخیورشرایورشاینبتوانمشکلالبته. کردندشروعغربباهمزمانتقرباًفارسخلیجدرآنعرب»همسایگان«کهکرد

.خوردمیچشمبهایراندستازناراحتهمسایگانسرپشتغربایرانیضدائتالفسایهزیرادانستعربی

عضویتبافارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشورايبامتحدهایاالتآوریل6روزکهشدشروعآنجاازکار
ویاگکهکردتوافقموشکیضدواحدسامانهایجاددربارهکویتوبحرینعمان،قطر،عربی،متحدهاماراتسعودي،عربستان
واحلسنزدیکیدر»نمایشنامههمانهايشخصیت«باهمزمانمتحدهایاالت. بدهد»درستیپیام«ایرانیمقاماتبهبایستی

هنادیدرزمایشاینبهدادنپایانبرمبنیتهرانهايخواستهمهکهاستبدیهی.  کردبرگزارنظامیبزرگرزمایشایران
.شدگرفته

که5+1گروهبااستانبولمالقاتازقبلیعنی(آوریل11روز. بدهدمؤثريپاسخزورنمایشاینبهگردیدموفقتهرانولی
دهانهدرواقعموسیابوکوچکجزیرهازایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمود) بودسازسرنوشتایرانبرايزیاديحددر

آمریکاعربیاقمار. استآنمدعیهمامارات.  داندمیخودسرزمینالینفکجزوراجزیرهاینایران. کردبازدیدهرمزتنگه
.افتادندغوغاوهیستريبهونداشتندرا»زننده«رفتاراینانتظارایراناز

سرزمینبراماراتحاکمیتفاحشنقض«راایرانجمهوررئیسرفتاراماراتخارجهوزیرنهیانآلزایدبنعبداهللاشیخ
کهفهمیداماراتوقتی. نموددرخواستعذرخواهیایرانمقاماتازوفراخواندهتهرانازراخودسفیرامارات،.  دانست»خود

کهاشتداظهاروکندکنترلراخوداینازبیشنتوانستگویانهیانآلزایدبنعبداهللاشیخکند،نمیدریافتعذرخواهی



2012آوریل–7شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
11

.............................................................................................................................................................
نوبججوالن،ارتفاعاتباختري،کرانهاسراییلیاشغالبینتوجهیقابلفرقهیچ. استاشغالعربی،اراضیاشغالگونههر«

.»نیستعزیزتردیگرسرزمینازمابرايسرزمینیهیچ. نداردوجودغزهولبنان

حاکمیتحقفاحشنقض«مناسبتبهدوحهدرکهخوداضطراريجلسهدرهمکاريشورايآوریل17روزآندنبالبه
اهعرب(خلیجعربیکشورهايهمکاريشوراي: «استآمدهآندرکهکردصادرايبیانیهشد،تشکیل»عربیمتحدهامارات
تحدهماماراتباهمبستگیابرازضمن)  تحریریههیأت–بنامندخلیجفقطیاالعربخلیجرافارسخلیجدهندمیترجیح
دعوتایرانازشورا. نمایدمیپشتیبانیشدهاشغالجزایربرحاکمیتوحقوقاعادهجهتدرآنتدابیرتمامیازعربی

دوجانبهمذاکراتطریقازمسألهعادالنهوآمیزصلححلراهجستجويبهرااماراتدعوتودادهپایانجزایراشغالبهکندمی
.»بپذیردالمللیبیندادگاهبهتوسلیا

:  اشتداظهارآمریکاخارجهاموروزارترسمیسخنگويتونرمارك. نمودپشتیبانیخودمتحدانازواشنگتنکهاستطبیعی
ازمسألهحلواماراتابتکاراتبهواکنشابرازبهتهرانازودانستهراایرانحقدراماراتهايتالشقدرمتحدهایاالت«

وحلتنهاموسیابوجزیرهازایرانجمهوررئیسنژاداحمديدیدارچونرفتاري. کندمیدعوتمستقیممذاکراتطریق
.»سازدمیدشواررامسألهاینفصل

کهنمودتأکیدودادهنشانخودازداريخویشتنهمکاريشورايدرمتحدانشواماراتادعاهايبابرخورددرابتداتهران
روابطاماراتبااستمایلسابقمانندتهراناینکهواستایرانداخلیامرکشورمناطقازیکیبهنژاداحمديمحمودسفر

ناسبیمپاسخوبخشیدهشدتراخودبیاناتشدمجبورتهرانآنازبعدولی. کندغلبهاحتمالیتفاهمسوءبرودادهتوسعه
.بدهد

مدهآسندایندر. نمودتأکیدفارسخلیججزیرهسهبرخودحاکمیتحقبرفرستاد،مللسازمانبهکهپیامیطیایران
موسی،ابوجزایرکهنمایدمیتأکیدوکردهردقاطعانهراسعوديعربستانوعربیمتحدهاماراتادعاهايایران«کهاست
رجمهورئیسنژاداحمديمحمودگذشتهشنبهسهروز.  »باشندمیایرانسرزمینالینفکجزوکوچکتنبوبزرگتنب
.دادخواهدپاسخزوروسیلهبهانارضیتمامیتعلیهتهدیدهاهمهبهایرانکهداشتاظهارپردهبیایران

موضعآهنینصالبتبهاآلنپختند،راآشاینخودشان) آمریکاابتکاربه(اولهمانازکهایرانعربیهمسایگاناینبربنا
کهحالیدرکندحسابجزایراینرويتواندمیرؤیاوخیالدنیايدرتنهااماراتشرایطایندر. برخوردندتهرانگیري
.بودبرداشتهاماراتنفعبهاختالفاتحلجهتدرهاییگامگذشتهدرایران

ولی. استهاآمریکاییتوسطمسألهنظامیفصلوحلبههاآنامیدتنها.  اندشدهواقعبستبندرحدوديتاهاعربخود
انتخاباتیسالدرکاراین. نمایداحیاراایرانتوسط»شدهپایمالعدالت«وکردهخدمتهاعرببهکندنمیعجلهآمریکا

.نیستمناسباوباماباراكبراي

ابمطلبیطیشبیريجوادجدیداً. کنندمجازاتراایرانتوانندنمیتنهاییبههمکاريشورايعضوعربیکشورهايولی
تهنوش»روایران«برايمخصوصاًکه»است؟گذاشتهباقیراخودپايردقطردرکسیچه: سعوديعربستانیاایران«عنوان
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دادهرخنظیريکمدعوايعربستانجزیرهشبهوفارسخلیجحاشیهحاکمهايخاندانداخلدرکهداداطالعبود،شده
.بردمیسودفقطداخلیهايدرگیرياینازایرانکهاستبدیهی. شودتبدیلامانبیجنگیبهتواندمیکهاست

ازکسیمگر. داخلیسیاستزمینهدردفعهاینولیبرد،سودموسیابوازخوداخیربازدیدازنژاداحمديمحمودخود
نپسندد؟عربیهايخاندانتجاوزاتدربرابرکشورحاکمیتازدفاعزمینهدررااوقاطعیتتوانستمیایرانیان

قاماتمطبعبابقطعاً امراینکهبردمیسودانگیزبرجنجالقضیهاینازهممتحدهایاالتکهگفتبایدتأسفکمالبا
همسایهکشورهايایرانیضدروحیاتتشدیدبهموفق»ایرانعلیهموشکیضدپدافند«طرحاندازيراهباآمریکا. نیستایران
ایرانیدضائتالفتشکیلبهایراناگرالبته. استشدهمنطقهاوضاعدرنفوذاعمالبرايجدیديحربهآوردندستبهوایران

اهشکامکاننژاداحمديمحمودقاطعیتحاالو. شدمیبرخورداربیشترينفوذازآمریکابود،ندادهپاسخها،آمریکاییتوسط
.دادراآمریکابردبیشترهرچه
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باغقرهمناقشهوایرانیبحران
میناسیانسرگئی

برايآذربایجانهواییهايپایگاهازاسراییلهوایینیروياستفادهاحتمالدربارهمعروفیمقاله2011سالمارسماهاواخر
جهانراسرسدرمقالهاین. گردیددرج»پلیسیفورین«آمریکاییمعتبرمجلهدرایرانايهستهتأسیساتبهضربهکردنوارد

اراكبدولت(کردنومیديواعتراضابرازاسراییلداد،نشانخودازغضبناکیواکنشایران: انگیختبرنظیريبیغوغاي
اطالعاتاینفوراًآذربایجان،)کردندمتهماویوتلجنگییکجانبهعملیاتازبازدارندگیبراياطالعاتفرارتنظیمبهرااوباما

احتمالخاطربههمهازقبل. کردجلبخودبهرازیاديتوجهآنازخارجومنطقهداخلدرمقالهاینولی.  نمودتکذیبرا
.ایرانینظامیبحران»غریو«باهمزمانباغقرهناگورنیدرجنگیعملیاتسرگیرياز

ظامینبحرانبروزصورتدرکهاستآننفعبهجدياستداللهمآذربایجاننگرانیبهآمیختهوعصبینامتناسبواکنش
واننگارروزنامهکارشناسان،.  بودنخواهدناپذیراجتنابامريباغقرهناگورنیدرجنگیعملیاتسرگیريازایرانپیرامون

بهمامتدقتباامراین. دهندنمینشانخودازچندانیخوشبینیایرانیبحرانبارابطهدرآذربایجانسیاسیهايشخصیت
میلیارد1,6بزرگقراردادچارچوبدراستمایلآذربایجانکهرسدمیاثباتبهمهماتیوتسلیحاتاقالمتحلیلوسیله
کهاینوجودبا.  دارد»ایرانیضد«حالتعمدتاًقرارداداین.  کردمنعقداسراییلباگذشتهسالاواخرکهبخرددالري

است،هشدگرفتهنظردرباغقرهناگورنیوارمنستانعلیهتسلیحاتاینکهکنندمیظاهرسازياصرارباآذربایجانمقامات
.نیستاینطورواقعیت

صورتبهتنهاکنونتاکهبخردرا» 8-باراك«هواییضدموشکیهايسامانهآذربایجاناستقرارقرارداداینچارچوبدر
سیلهومهمترینعنوانبهاسراییلخودتوسطحاضرحالدرسامانهاین. شدمیتولیددریاپایههواییضدهايسامانهازیکی

شرقیقسمتقارهفالتدرجدیداًکهشودمیگرفتهنظردرمیادینیدرگازاستخراجسکوهايازدفاعوهواییپدافند
کهاستبدیهی. شدخواهدخریده» 2-گابریل«اسراییلیناوضدهايموشکازمقداريهمچنین. گردیدندکشفمدیترانه

صلیاهدفاند،نشدهدریایینیرويصاحبهنوزخزردریايبهدسترسیعدمعلتبهباغقرهناگورنینیروهايکهشرایطیدر
وشکیمضرباتدربرابرخزردریايآذربایجانیقسمتدراستخراجیزیرساختوگازيونفتیسکوهايازدفاعتسلیحات،این

.بودخواهدایراندریایینیرويبامقابلهوایرانسويازهواییو

پدافندعناصرازیکیعنوانبهکهاستEL/M-2080Green Pineرادارخریدبرناظرهمچنین»اسراییلیقرارداد»
-اس«سامانهآتشباردواستممکن(گرفتخواهدقراراستفادهموردآذربایجاننفتیزیرساختازدفاعبرايهواییوموشکی

یناگورنوارمنستانبرايهاسامانهاین). گیردقراراستفادهموردمنظورهمینبههمروسیهساخت»فاوریت2-اوامپ300
وکیتاکتی–عملیاتیموشکیهايسامانهبازدارندهضرباتکارآییکهکنندمیایجادنسبیخطرنظراینازتنهاباغقره

اصلیهدفکهاستمعلومولی. دهندمیکاهشراارمنستانارتش9K790-1Tochka-uو9K72Scud-bتاکتیکی
امانهسوهوایینیرويسويازبالقوهضرباتبامقابلهسطحازکهآذربایجانهواییضدنیرويپرهزینهآوريروزبهرونداین
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هکاستایراناسالمیجمهوريبزرگترمراتببهزرادخانهبرابردردفاعاست،باالترارمنستانارتشزمینیموشکیهاي
هشداربرعالوهEL/M-2080Green Pineرادار. استمختلفکاربردوبردباموشکیزمینیسامانهدههادربرگیرنده

مچنینه. شودگرفتهکاربهایرانهواییپدافندالکترونیکیرادیوسرکوببرايتواندمیایرانی،هايموشکپرتابازمقدم
بیشترباغقرهناگورنیوارمنستانسرزمینازهاآنبردوشوندمیخریداريقرارداداینچارچوبدرکه»هرون«پهپادهاي

قسمتدراکتشافیعملیاتبرايوسایلاینازقوياحتمالبهآذربایجان. کردخواهندایجادخطرایرانبرايعمدتاً است،
وسکرويازایرانیهايموشکپرتابکشفمنظوربهایرانغربیشمالمناطقبرنظارتبرايوخزردریايایرانیجنوبی

.کردخواهداستفادهسیارهاي

کهشودتقویتاطالعاتیوسیلهبهشد،منعقد2011سالاواخرکهقرارداداین»ارمنیضد«حالتبهسازيظاهرشاید
ارتشبهرا»اسپایک«تانکضدموشکیهايسامانهو»کاردوم«متريمیلی120خودرواندازخمپارههمچنیناسراییل

ودروخهايتوپو»سوفا«زرهیخودروهاينیزواسراییلیتسلیحاتاینصدورکهکردفراموشنباید. فروشدمیآذربایجان
اسراییلبااخیربزرگقراردادانعقادازقبلهامدتیعنی2008سالازآذربایجانبه»  200-آتموس«متريمیلی155

.بودشدهشروع

ناگورنیدرجنگیعملیاتسرگیريازقبالدرالمللیبینجامعهمنفیگیريموضعیعنیدومبازدارندهعاملمورددر
العادهفوقشرایطازآذربایجاناستفادهاحتمالسیاسی،نظراز. گیردنمیشکلباکونفعبهاوضاعکهگفتبایدباغ،قره

بازیگرانزنیوایرانعلیهعملیاتاساسیبالقوهمبتکرمتحده،ایاالتمخالفتبا) باغقرهناگورنیدرجنگآغازبراي(ايمنطقه
هانآازکسیکهاستبعید. شدخواهدروبرو) ترکیهحتیواروپااتحادیهروسیه،(ایرانزمینهدرايمنطقهوجهانیاساسی

منفیعواقبشرایطدرهمآنباشد،مندعالقهباغقرهناگورنیپیرامونوجنوبیقفقازدرايمنطقهاوضاعبیشترتشدیدبه
.ایرانعلیهعملیاتازناشیجهانی

امري،باغقرهناگورنیدرجنگیعملیاتسرگیريازبرايایرانی»اورانیومیکاتالیزاتور«ازاستفادهکهآیدمینظربهاین،بربنا
ومبرمجاريشرایطدرکهسیاسیونظامیعواملتحلیلوتجزیهباحال،هردر. استهزینهپروخطرناكحدازبیش

.کندمیجلوههمینطورواقعیتکنند،میجلوهمعتبر
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سلطهپایان: سعوديپادشاهی
جمالحیدر

یممستقوبالفصلارتباطایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستمسایلبادهد،میرخعربستانجزیرهشبهدرکهآنچههر
) اسالمسرزمیناسالم،جهان(داراالسالمداخلیهايقطباسالمصدراولهايسالازخودکفاوبزرگفضايدواین. دارد

عربستان20قرنپایانیهايدهسالهطی. شدمیمشاهدهرقابتومتقابلنفوذتنش،تعامل،همیشههاآنبینکهبودند
حساسیتبود،کردهعمرسال2500کهایرانیپادشاهیفروپاشیبهنسبتاست،جزیرهشبهکشوربزرگترینکهسعودي
اپایرانشاهنشاهیخاندانآخرینباهمزمانتقریباً کهسعودآلپهلوي،دوراندرگذشته،درالبته.  دادنشانخوداززیادي

جايمحبتوعشقفقداناین1979سالازبعدولی. ورزیدندنمیچندانیعشقایرانبهبودند،گذاشتهجهانیصحنهبه
.داردژئوپلتیکیرویاروییوآشکارخصومتبهراخود

وکشاندهچالشبهراریاضکهداردوجودرژیمیعربستانجزیرهشبهجغرافیاییفضايدرکهاستگردیدهمعلومحاالو
سلمانمنیمومیلیاردیکقلوبوهاچشمکهنداردمعنويمراکزکنترلبراياستثناییحقهیچازسعودآلکهاستمعتقد
.کنندمیجلبخودبهراجهاندیندار

هبپدرشعلیهکودتاییبود،سازسرنوشتزیاديحددروپیچیدهبسیارزمانیکه1995سالدرثانیآلخلیفهبنحمد
آغازویلتسینتوسطقدرتتصاحبپیدرروسیجامعهوبودهخودبحبوحهدرچچناولجنگزمانآندر. آوردعمل
اسیاسشکستروسیهمسلمانامتوهاروسبینروابط.  بودشدهعمیقیبحراندستخوشويتوسطقفقازشمالدرتجاوز

کلشوشدهطراحیشورويتاریخطولدرکهالمللیبینهمبستگیالگويمرحلهآندر. داشتقرارانجمادنقطهدروخورده
افغانستاندر: بودجریاندرفعالیفرآیندهاياسالمجهانمختلفمناطقدرآنباهمزمان.  رفتبینازنهایتاًبود،گرفته

سالمیاکنفرانسسوداندر.  آوردمیدرخودنظارتتحتراکشورسرزمینوکردهجنگیپیشرويموفقیتباطالبانجنبش
Islamicصورتبهکهجنوبیآفریقايمسلمانامتناگهان. کردمیايگستردهفعالیتالترابیحسندکترریاستبهخرطوم

Unity Conventionابتکارهبکهاسالمیپارلمانبریتانیادرزمانآندر. گردیدتبدیلتوانمندينیرويبهیافت،تشکل
.کردمیشروعارخودفعالیتبود،شدهتشکیلسیاسیاسالمپردازنظریهوبریتانیااالصلپاکستانیشهروندصدیقیکلیم

سیاسیتفکرکهاسالمیامتاقشارآسايبرقهمگراییودادهرخاسالمیبیداريجدیدموج1995سالدردیگر،عبارتبه
ودخواحدنظرگاهوکردندمیصحبتهمبابلندصدايباايفرقهاختالفاتبرغلبهضمنهاآن. گرفتمیصورتداشتند،

بیرونآستینازهاآنکهبازيورق»آس«مانندآمریکاییهايدمکراتحمایتباقطرجدیدحاکم.  نمودندمیطراحیرا
هحرباین. بوددادهدستازسعودآلکهآوردنددستبهراعملابتکارخواستندمینیروهااین. رسیدقدرتبهکشیدند،

ههجبگسترشبراي) کردندمیتبیینراآنمنافعکلینتونزوجکهغربازبخشآنتر،دقیقعبارتبهیا(غربجدید
.بوداسالمیبیداريعلیهداخلی

بهمشکالتبیشترغرببراينفوذجدیدقطبظهور. »شدکبابولیکنندصواب«خواستندمیمعمولطبقهاآمریکایی
.قبلیمشکالتهايحلراهتاآوردبار
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دومجهانیجنگهايسالدرسومرایشازسعودآلحمایتنتیجهاین. بودآمریکارعیت1945سالازسعوديعربستان
جنگیاونیکعرشهبرآیزنهور. کردندشانتاژحمایتاینذکرباراالعزیزعبدملکآلمان،کردنمغلوبازبعدهاآمریکایی. بود

.نمودبرگزارراآمریکابهعربستانپادشاهجاویدانوفاداريسوگندمراسمآمریکایی

فارسلیجخحاشیههايپادشاهیسایرمانندقطر. داشتارتباطبریتانیاسلطنتینظامبانسلچندطیقطربرحاکمخاندان
حالیدرکهاستتوجهجالب. داشتندعضویتآندرمنطقهاینموروثیاشرافهمهکهبوددوستانانگلیسسنتیحزبعضو

تلویحیارهاشمعاویهباهاآنخویشیوقومپیوندبهرژیممبلغینکهاستبراگیزشکوتیرهبسیارسعودآلنسبواصلکه
یخانوادگشجرهمعموالًعربستانکوچکهايپادشاهیحکام،)زیبدنمیهاآنبهمسلماناناکثرنظرازامراینکه(کنندمی

بررسید،قدرتبهقطردرکهحمد. شوندمیمحسوب»خواجه«اسالمجهاندروگردانندمیبراولخلیفهسهبهراخود
.باشدداشتهمرکزيجایگاهاسالمجهاندربایدکهنموداعالماساسهمین

عاصرموسایلتوسعهاندازهبهدینیمبلغینوقرآنیعلمايبههاهزینهکمکوهابورسپرداختکهشدمتوجهفوراً قطرامیر
.گردیدتبدیلقطرحاکمخانداندرازودورهايبرنامهاجرايدرمؤثريحربهبه»الجزیره«شبکه.  دهدنمیسودارتباطی
شبکه.  داردارتباطگذشتهسالیکطیعربجهاندرجاريتحوالتبازیاديحددرهاآنهايبرنامهکهاستبدیهی

نزدیکازراگراغربکمپرادورهايرژیموبازاروکوچهمردمبینمبارزهمراحلهمهقطرينظامیمربیانوقطرتلویزیونی
.نمودندمیمشایعت

یروزيپبرايشانسبهترینازکهداردکششجاییبههمهازقبلوداردشباهتروانآببهکهاستنیروییاسالمیبیداري
وراندبرايولیکشیدنددندانبهراالجزایرومراکش.  مصررژیمسپسوکردسقوطتونسرژیمهمهازقبل.  استبرخوردار

هدفانقالبینیروهايبرايوجنگدمیخودملتعلیه1991سالازالجزایرنظامیزمره(گذاشتندکناربهتريبعدي
.)باشدمیدشواري

ایندرانقالبیروندوبدهداستعفاشدمجبورصالحعبداهللاعلی: آمدپدیدعربستاندرغربیجبههدرشکافاولینیمندر
.استماندهباقیرونداینجایزهمهمترینسعوديعربستانولی. یافتادامهمنطقه

زیراکندمیفراهمعظیمیامکاناتاسالمیبیداريتوسعهبرايعربستانکشوربزرگتریندرسلطنتیرژیمسقوطاحتمال
سراسردرراخودشدهکنترلایاديسعوديعربستانآن،ازگذشته.  بردمیبینازراعربجهاندرایراندشمنمهمترین

بهنیرومنديضربهمیانهخاوردرآمریکاییحضوربهسعودآلخاندانسقوطبا. کندمیتولیدسومالیتاقزاقستانازجهان
.آمدخواهدواردایراندرپهلويدودمانپیشسال33سقوطاندازه

رمستقلندندرسعوديعربستانازمهاجرمخالفاناعظمبخشوسعوديمخالفاناساسیستادکهدارداطالعکسیکمتر
هاآناکثرکهکشندمیحبسرژیمهايچالسیاهدرسیاسیزندانینفرهزار7بهقریبعربستانداخلدر. اندشده

ستانادراعتراضاتانفجار. نمایندمیمقابلهرژیمسیاستباکههستندمعتقديسلفیونجملهازوروحانیهايشخصیت
وردارند،برخقطرحمایتازگویاکهلندنمقیممخالفانگستردهفعالیتومتوسططبقهمیاندرنارضایتیرشدشرقی،هاي

جمهوررئیسخالفبرمتحدهایاالتفعلیجمهوررئیسکهافزودباید. افزایدمیسلطنتیحاکممحافلناپایداريبرهمگی
ماودتاکاینساختاربندي. کردندتهیهکودتاشرایطهمیندرسعوديویژههايسرویس. نیستسعوديرژیمطرفدارسابق،

مادهآضمنهاآن. بفرستند»سیاهعالمت«خلیفهبنحمدبرايخواستندمیواقعاًهاسعوديکهرساندمینتیجهاینبهرا



201217آوریل–7شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

. ایندنماتخاذرامقتضیتدابیرداداجازهقطرحکامبهکهداشتندروارااطالعاتفرارگر،توطئهافسرانازگروهیقیامکردن
ودسقطررژیمسقوطازسعوديعربستانآنموفقیتصورتدرتازه. شودنمیاجرااینطورواقعیکودتايکهاستبدیهی

.جدیدسردردتاآوردمیدستبهکمتري

ستقیمموابستگیقطربهوگرفتهبهرهخود»رینجر«نیروهايازتاکردنداستفادهفرصتاینازهاآمریکاییکهاستبدیهی
برابقسنظارتریاضکهاستبهتراوباماباراكریاستتحتواشنگتنبرايآنبرعالوه. نمایندتحمیلراامنیتعرصهدر

.کنداحیارامیانهخاورفضايحتیوعربستانجزیرهشبه

جناحاین. داردتعلقآمریکادمکراتحزب) وطنجهان(چپجناحبهاوباماباراكکهکنندمیخاطرنشانناظرانازبسیاري
بهجهتردحرکتیچندینبازيمشغولوکردهپشتیبانیبریتانیاییالمللیبینحزباصطالحبهمنافعازکهمدتهاست

ايهحرببهراآمریکاییامپراطوريخواهندمیگروهایندیگر،عبارتبه. باشدمیمتحدهایاالتبرواقعینظارتآوردندست
هرازبیشاوباماباراك. دهندپایانملیدولتیسازمانعنوانبهامپراطوريبهوکردهتبدیلالمللیبیننخبگاندستدر

ردموهايشخصیتوعالیمقامهايژنرالتوسطتواندمیويعقیدهبهکهداردواهمهآمریکادرداخلیکودتايازدیگرچیز
اصطالحهباساسهمینبرسفیدکاخ. اندشدهتبلیغوسیعیطوربهاخیردهسالههايجنگبرکتبهکهشودتهیهمردمعالقه

ووبامااباراك. اندازدمیبیرونآمریکانظامیدستگاهفرماندهیقشرازوکردهخنثیدیگريازبعدیکیرا»نیرومندمردان«
»دمکراتهايرادیکال«راهبردتمامشکستباعثجنگاینزیراخواهندمیراایرانباجنگدیگرچیزهرازکمترحامیانش

.شدخواهد

اینکههستندوابستهخواهجمهوريحزبراستجناحبهتاریخیلحاظبهسعودآلکهفهمدمیاوباماباراكسو،یکاز
طولدرکهرانیروهاییهموسعوديرژیمهمعربیبهاربادکهنبودآنمخالفعلتهمینبهاو. استناپذیراجتنابامر

.بیاندازدتاریخدانزبالهبهبودند،برخوردارریاضحمایتازنسلیکعمر

هخلیفبنحمدریاستتحتقطرکهگرفتنظردرراواقعیتاینبایددوحهدرحوادثازهاگیرينتیجهبنديجمعضمن
عبداهللاعلیازآشکارپشتیبانیازقطر. استدادهنشانخودازمنطقهدیگرسلطنتیهايرژیمرفتاربامتفاوتگیريموضع
مهورجرئیسبینگفتگوحامیسعوديپادشاهیریاستتحتجزیرهشبهکشورهايسایرکهحالیدرکردخودداريصالح
بههتوجبا. نیستعربکارمحافظهکشورهايهمرنگنیزایرانباروابطزمینهدرقطرکهاستمعلوم. شدندمخالفانویمن
سازشبهقطربیشترتمایلباعثسعودآلباجدينظراختالفنیستند،زیادچندانامروزمیانهخاوردرقدرتمراکزاینکه

.شدخواهدتهرانبا

مندعالقهفارسخلیجعربیطرفداخلدررهبريبهرسیدنبرايآنتالشوقطرازحمایتبهایراناسالمیجمهوري
همهتواندمیایرانباقطرروابطنزدیکی. باشندمیایراناسالمیجمهورياساسیدشمنسابقمانندسعودآلکهچرااست

رويهکاسراییلتجاوزکارانهرفتارصورتایندر. بگذاردعقیمایرانبااعرابجدیدجنگتحریکزمینهدرراغربهايبرنامه
.دادخواهددستازراخوداساسوپایهکند،میحسابنفتیهايپادشاهیهراسیایران
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اسراییل؟چراآخرجمهور،رئیسجناب
پانکراتنکوایگور

اندهنکردتأییدرااسراییلبهپوتینوالدیمیرسفرتاریخکنونتارسمیمنابع
بررسیوبحثمورداکنونهمجمهوررئیسالمللیبینسفراولینموضوعولی

میاتفاقموادگونهایندرهمیشهکههمانطور.   استگرفتهقرارايگسترده
افراطیپرستانمیهن. دارندتفاوتهمباقطبیحددرسفراینازهاارزیابیافتد،
کارشناسانولیکنندمیتشویقوزنندمیکفگرایانغربکنند،میانزجارابراز
.نمایندمیتعجباظهارامر

،روسیهفدراسیوندرداخلیسیاسیاوضاعچونمسایلیازايمجموعهتحلیلبهبایدشود،دركبهتراوضاعاینکهبراي
جمحکهاستبدیهی. پرداختژئوپلتیکیواقتصاديژئوپارامترهايازجمعیوبزرگمیانهخاوردرروسیهجاريوضعیت

میسعیاساسهمینبرکهکردخواهدتجاوز»روایران«ساینبرايمناسبمقالهیکمعقوالنهحدودهرازپژوهشیچنین
:دهمپاسخهستند،ترمبرمهمهازکهپرسشسهبهفقطکنم

ابد؟یتوسعهاستشدهحاصلکهآنچهازبیشترتواندمیاسراییلوروسیهبینسیاسیواقتصاديهايهمکاريآیااوالً،

دارد؟امکاناصوالً اسراییلوروسیهراهبرديبلندمدتمشارکتآیاثانیاً،

عملهبدیداراسراییلازبگیردتصمیمجمهوررئیسکهشدباعثروسیهفدراسیونداخلیاوضاعهايویژگیکدامثالثاً،
آورد؟

دیدارهاتاریخچهبهنگاهی

رئیستساوکاموشهبااو. بود»بدشگونی«سفرکشوراینسیاسینخبگانبراياسراییلبهپوتینوالدیمیر2005سالسفر
ودادانجاممذاکراتوقتوزیرنخستشارونآریلبا. بردمیسربهزنداندرشخصایناکنونکهکردمالقاتوقتجمهور

لیوداردطنزازايگوشهمطلباینکهاستدرست.  بردمیسربههمانجاکنونتاوشدهبستريبیمارستاندربزودياو
.نیاوردباربهمهمیدستاوردهیچوبودنتیجهبیکامالًدیدارآنکهاستاینواقعیت

محرمانهدیدارمسکوازنتانیاهو2009سالسپتامبردر. گرفتشکلمتفاوتینسبتاًگونهبهاسراییلبامدودفدمیتريروابط
24.  شدبرگزارپوتینوالدیمیرومدودفدمیتريباويعلنیغیرهايمالقاتدوباره2010سالفوریهدروآوردعملبهاي

سراییلا–روسیمناسباتدر»جهشیپیشرفت«آننتیجهدرکهگرفتشکلمسکوبهنتانیاهویکروزهسفر2011مارس
.گردیداعالم
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طرفینادعاهايهمهازهدف. نبود»درخشانخأل«جزءچیزي»جهشیپیشرفت«نوعیکدربارهبیاناتآنورايدرالبته
سفر2011سالاوایلبودقرار. زدروسیهبهاسراییلکهکنندمالیماسترادیپلماتیکیسیلیازمنفیبرداشتکهبوداین

بادولتیهايشرکتسرانوبزرگتجارازنفر500حدودباعظیمینمایندگیهیأترأسدراسراییلبهمدودفدمیتري
رخاطبهشد،میتهیهنیموسالیکحدودکهدیداراین.  بگیردصورتاقتصاديهايطرحوپیشنهادهاازبزرگیمجموعه
اطرخبهخواستندنمیوکردهتأکیدخودحقوقافزایشبرکهنگرفتصورتاسراییلخارجهاموروزارتکارمنداناعتصاب

همانکهاستگفتنی. بکشنددست»خودحقوقراهدرمبارزه«ازروسیهفدراسیونجمهوررئیسسفرچونناچیزيکار
شدندرحاضاسراییلبهمرکلآنگالسفربرايشرایطتأمینبرايبعدروزدهفقطاسراییلی»محرومومظلوم«هايدیپلمات

.نمایندایجادوقفهخوداعتصابدر

روسیهفدراسیونیکجانبههايگذشتومدودفدمیتريجمهوريریاستدورهدراسراییلباروسیههايتماسشدنفعال
روازهدیکبابازيفوتبالبه) ایرانوسوریهبهاسلحهصادراتزمینهدرتأخیریالغوجملهاز(اصولیهايزمینهبعضیدر

بلکهبردهنسودياسراییلدربرابرتعظیماینازتنهانهسیاسینظرازروسیه. زدندمیگلروسیهبهتنهاکهشدتبدیل
.گردیدمتحملتوجهیقابلخسارات

دونبهواپیماهاي(اسراییلساختهايسامانهترینپیشرفتهبهگرجستانروسیضدرژیمکردنمسلحمسألهاگرحتی
موقعیتوارتباطیتجهیزاتبرانداختنپارازیتبرايجملهازکهالکترونیکیرادیومقابلهوارتباطیهايسامانهسرنشین،

نادیده)توپخانههايسامانهوگرمهايسالحجدیدترینوهمراهتلفنبهروينشانههايسامانهشود،میگرفتهکاربهیابی
وردنآدستبهآن،هدفکهبودبازينوعیکتنهادوجانبهروابطتوسعهبهعالقهبهاسراییلیطرفتظاهرشود،گرفته

.کردبروزاقتصاديعرصهدرخصوصبهامراین. بودالمللیبینزمینهدرروسیهازبیشترهايگذشت

اقتصاديروابطواقعیفقرومجازيدرخشش

: کنندمیتصحباسراییلی–روسیدوجانبهروابطدربارهتحسینوشگفتیبهآمیختهلحنیبافقطروسکارشناسانازايعده
رفتهگانجامفراوانیمثبتکاراسراییلی–روسیروابطتوسعهزمینهدر.  استدادهرخفراوانیتغییراتاخیرسال20طی«

نهزمیدرمستقیمصورتبهکهشدتشکیلاسراییلی–روسیبازرگانیشوراياخیر،سالیکطیاواخرهمیندر. است
بهکهشهروندانیبراي2008سالاواخرروادیدلغو.  کندمیفعالیتدیگرهايبخشدروتجارتبخشدرروابطتوسعه

در. بودمهمیبسیارکارروند،میخویشانوقومودوستانازبازدیدجهتوگردشگريهدفباکوتاهمدتبراياسراییل
	».استآمدهدستبهفراوانیهايدستاوردهمفنینظامیهمکاريزمینه 	

یانیهبدهندمیترجیحونداشتهکاروسرارقاموآمارباهرگزکهبشوندشوقوشوردچارحداینتاتوانندمیکسانیتنها
.دهندقرارخودکاراساسراهاخبرگزاريخبرهايورسمیهاي

کهاستشدهمنجمددالرمیلیارد2,7سطحدربازرگانیتبادالتواقتصاديهمکاري»سابقهبیوچشمگیر«رشدتمام
فدراسیوناقتصاديدراسراییلشدهاندوختههايگذاريسرمایهجمع. دهدمیتشکیلرادالرمیلیارد2,03روسیصادرات
.بودشدهدالرمیلیون96,4برابر2009سالمارسماهاواخرتاروسیه
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:کندمیجلوهوارافسانهحقیقتاً درصديتعبیربهدوجانبهروابطتصویر

است،%0,3برابرروسیهخارجیتجارتدراسراییلسهم-

اقتصاددرخارجیهايگذاريسرمایهکلیحجم%0,1زیرروسیهاقتصاددراسراییلشدهاندوختههايگذاريسرمایهسهم-
باشد،میکشورمان

.استمقایسهقابل) %1,18(مالزيسهمباکهبود%1,4برابر2010سالدراسراییلخارجیتجارتدرروسیهسهم-

اسراییلاببازرگانیتبادالتتحلیلجریاندر. شودنمیختماینجابهاسراییلی–روسیروابطبهمربوطجالبنکاتالبته
سیاسیهالعادفوقحالتاست،ناچیزالبتهکهکشوردوبینبازرگانیتبادالت. گیردمیقرارتوجهموردکمترمهمنکتهیک
آندرواشنگتنکهشدمنتقلاوکراینبهبود،اسراییلبهصادرات%6معادلکهروسیهخساراتهمه2008سالدر. دارد
.دانستمیضروريراکشوراینازحمایتزمان

توسطدالرمیلیارد0,5میزانبهروسیخامالماسخریدافتعلتعنوانبهتواندنمی2008-2009هايسالبحرانتنها
خلدادرچهنفتیمحصوالتوارداتعمومیافزایششرایطدرروسینفتخریدافتدربارهامرهمین.  آیدحساببهاسراییل
.داردصحتالمنافع،مشتركجامعهکشورهايازوارداتمحلازچهو) تنمیلیون12تا10از(اسراییل

احتمالدربارهاسراییلوروسیهبینطوالنیمذاکراتدرباید2008سالدرخامالماستبادالتکاهشعلتکهاستبدیهی
.ودشجستجوفلسطینواسراییلبینروابطتوسعهسربرنظراختالفدروسوریهوایرانبه300-اسموشکیسامانهفروش

تسلیحاتجدیدبازارهايبهاسراییلورودازغیردلیلی2009سالدرکشوردوبیننفتیبازرگانیتبادالتکاهشاماو
ايرانهگحیلهبهانهبحرانمسألهکهحالیدرنداشت) کشورهااینازنفتیمحصوالتخریدافزایشو(آذربایجانوقزاقستان

.نیستبیش

فنینظامیهمکاري»بزرگ«دستاوردهاي

انکارشناسبعضیذهندرصرفاًاسراییلوروسیهبین»فنینظامیهمکاريزمینهدربزرگدستاوردهاي«کهگفتباید
هايرسانه. دهدمیگسترشروسیهسنتیتسلیحاتیبازارهايدرراخودنفوذاسراییلکهاستاینواقعیتولی. داردوجود

صادراتسهم2009سالتا. کنندمیمسکوترازمینهایندراسراییلوروسیهبینشدیدرقابتروسیهواسراییلگروهی
.شدحاصلسنتیبازاراینازروسیهگستاخانهراندنبیرونطریقازرقماینکهرسید%15,4بههندبهاسراییلتسلیحاتی

همانبهنیزآذربایجانواسراییلبینفنینظامیهمکاريتوسعهولیایمکردهاشارهگرجستانکردنمسلحبهکنونتاما
%168میزانبهرامتعارفهايسالحتنهاوارداتسهم2011تا2002سالازآذربایجان.  استچشمگیرونمایاناندازه

. استاسراییلبافنینظامیهمکاريحاصلاینورسیداسلحهکنندگانواردجهانیجدولدر38مقامبهودادهافزایش
کند،گذاريسرمایهدالرمیلیارد1,6انرژيهايحاملعوضدرآذربایجاننظامیصنایعدراستحاضراسراییلکهحالیدر
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بودشدهدادهوعدهIsrael Aerospace Industriesشرکتبادالريمیلیون400معاملهپیشسالچندروسیهبه
.نشدنهاییهممعاملهاینکه

ایعصنتضعیفهدففقطروسیهنظامیصنایعدراسراییلیالبیفعالیتکهاستروشنطرفبیناظرهربرمجموع،در
واقعیتینالیندرمانپروندهکهکندمیدنبالراتسلیحاتخارجیکنندگانصادربهروسیهوابستگیتشدیدوروسیهنظامی

لیحاتتسجهانیبازارازراروسرقیبتنهانهیعنیکندمیرفتارمنطقیبسیارزمینهایندراسراییل. رسانداثباتبهرا
.بردمیبینازکند،میصادراسلحهاویوتلحریفانبهکهراکشوريصنعتیتوانبلکهکندمیبرکنار

مکاريهتوسعهمسألهاسراییلدفاعوزارتسیاسی–نظامیدفترمدیرواسراییلارتشبازنشستهسرتیپگیالدآموس
اپیمايهوفروختیم،روسیهبهماکهچیزيتنها«:گفتوي. کردروشننهاییصورتبهرااسراییلوروسیهبینفنینظامی
طرف... استشدهخارجردهازهايسامانهباپیشسال30ساختمنسوخدستگاهاینکهاست»سرچر«سرنشینبدون
ولیکردیماجراراپهپادهادربارهتوافقاتدرخودبخشما. آورددستبهخودهايپهپادتولیدبرايراآنخواستمیروس
.«شدنخواهدونشدهفروختهروسیهبهمدرنیسامانههیچ

زمینهدر،»چچنمسأله«زمینهدرایدئولوژیکیپشتیبانیفقطشود؟میچهدوجانبهروابطپیشرفتوتوسعهماحصلپس
تمل»هلوکاسـت«عنوانبهاوکراینقحطیرسمیشناساییازامتناعوآلمانینازیسمباپیروزيدرشورويارتشنقش

روادیدلغووساله20مذاکراتپیدرروسیهفدراسیونبهالمقدسبیتدر»سرگییف«محلهمالکیتحقواگذاري... اوکراین
باتنهاآنازقبلاورشلیمکهراروسیهباراهبرديگفتگويدربارهاسراییلیکارگروهتشکیل«کهرفتیادم. شودذکربایدهم

کند؟نمیکفایت»مشارکت«برايهادستاورداینکهکنیدنمیفکر. کنمذکر»داشتراگفتگوییچنینمتحدهایاالت

روسیهخارجیسیاستطراحیواسراییلراهبرديهاياولویتهايویژگیبعضیدرباره

باوسیهرروابطسطحبهاسراییلی–روسیدوجانبهروابطکهرسیدندنتیجهاینبهحقبرکامالًروسکارشناسانازايعده
.شودنمیختماینجابهامرحقیقتولی. استوابستهفلسطینوایرانسوریه،

همیشهاییلاسربرايکهمتحدهایاالتواسراییلبینمناسباتگرفتننظردربدوناسراییلی-روسیروابطاندازچشمبررسی
رمنظوبهتواندمیاسراییلکهکنیمخیالچنانچهبودخواهدمحضانگاريساده. نداردمعنیداشت،خواهدوداشتهاولویت
بالعوضمستقیمکمکمیلیارد3,71اضافهبهاسراییلخارجیتجارت%22(آمریکاباخودروابطدرروسیهباروابطتوسعه

.کندنظرتجدید) 2010سالدر

تسیاسوسیلهبهمحدودیتاینکهباشدمحدودتواندمیسیاسیواقتصاديازاعماسراییلباروسیهروابطگونههر
اضرححالدرنهاسراییل–روسیمشارکتنظامایندرتغییراتبرايعینیموجباتهیچ. گرددمیتعیینآمریکاخارجی

.پیشبینیقابلآیندهدرنهوداردوجود

دربزرگمیانهخاوردرروسیهخارجیسیاستهايگیريجهتعنوانبهاسراییلوایرانبینانتخابمسألهمجموع،در
یمتعیینراآیندههايسالتاروسیهفدراسیونتوسعهگیريجهتوداردراهبرديبلکهتاکتیکینهحالتمدتمیان
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روسیهاسیسیحاکمطبقهحقیقیتمایالتشاخصنوعیکاسراییلبامشارکتبرقراريبرايکوششاینجانب،نظربه. نماید
.باشدمیخارجیسیاستزمینهدر

کشورولتیدمنافعجوابگويواستوابستهثالثطرفباروابطبهآورد،نمیباربهاقتصاديآشکارسودکهاسراییلباپیمان
اآمریکخارجیسیاستازرويدنبالهبرايآمادگیومتحدهایاالتبهوفاداريدهندهنشانباشد،نمیروسیهقومیچندین

.باشدمی

مهورجرئیسطرفدارنیروهايبینمبارزهدراکنونکهاستمتحدهایاالتباروابطمسألهواقعدراسراییل،باروابطمسأله
ویژگیودازاقلحدامرایناینجانب،عقیدهبه. استگردیدهتبدیلمحوريمسألهبهپوتینضدغربگراينیروهايباروسیه
.گیردمیسرچشمهمعاصرروسیه

جامعههبپیوستنشاملگروهاینمنافع. استشدهنهفتهآناجتماعیپایگاهوسیاسیطبقهاقتصاديمنافعدراولویژگی
وخطرناكامريامروزيحاکمطبقهبرايغربباروابطقطع. استغرببهخامموادصادراترويبرگريطفیلیوغربی
غربدروآمدهدستبهروسیهدرسودآنچارچوبدرکهکندمیویرانرادنیادودرهاآنزندگیالگويزیرااستبارمرگ
هرگزولیدهدسرغربیضدوآمریکاییضدشعارهايبخواهددلشتاتواندمیروسیهامروزيحاکمطبقه. شودمیخرج

.دادنخواهدتنغربباروابطقطعبساچهوجديتشدیدبه

گاننخبمنقولغیرداراییوبانکیهايحسابمسألهحتیوغربیهايشرکتوهابانکبههاشرکتبدهیمسألهتنهااین
هکچرابودخواهدقدرتازفعلیحاکمطبقهبرکناريمعنیبهغربباروابطقطعکهاستاینمسأله. نیستغربدرروس

وسعهتکنندهمصرفکشورهايازانزوادرتواندنمیخامموادبرمبتنیاقتصادبادولتیعنوانبهامروزيروسیهفدراسیون
.بماندزندهغربیافته

سیاستاینمحتواي.  کندمیایجادفراوانیهايمحدودیتروسیهخارجیسیاستهاياولویتطراحیبرايوضعاین
.دهدمیتشکیلرامعاصرروسیهدونمهمویژگیخارجی

کهآنچهوباشدداشتهجهاندرخواهدمیروسیهکهحقوقیوضعمیانشکاف: «نوشتکهموافقمکامالًلگوولدروبرتبامن
دقیقبینشوکردهراخودراهبرديانتخابروسیهرهبرانکهشودمیآنازمانعدارد،خوددستدرامرحقیقتدرروسیه

با. »تاسهدفمنديوتسلسلازدورروسیهسیاسییابیموقعیت... کنندطراحیراجهانیصحنهدرروسیهجایگاهونقشتر
یعینارزیابینتیجهواقعدر»خارجیسیاستهاياولویت: «شودنمیتعجبباعثامراینروسیهجاريوضعیتبهعنایت

مینتعییتنگیهايگروهتوسطخودسرانهصورتبهبلکهنیستاجتماعیاموروامنیتاقتصاد،بخشدرکشورنیازهاي
.نمایندمیواگذارهمدیگربهراقدرتفرمانکهشود

االتایبهوغربیهايارزشبهروسیحاکمطبقهپایبنديووفادارينشانهاسراییلباگرمروابطبرقراريشرایطایندر
.باشدمی،»جنبدمیکهچیزيهربه«دمکراسیکنندهترویجو»هاآزاديهمهگاهتکیه«عنوانبهمتحده

شد؟انتخاباسراییلچراپسجمهور،رئیسآقاي
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ورجمهریاستدورهدرکهآمریکاییواسراییلیالبیکهگرفتآشکاروصریحاينتیجهظاهربهتوانمیفوقمراتباز
یافتهدستبزرگیپیروزيبهاسراییلبهپوتینوالدیمیرسفردربارهتصمیمپیشبردباگرفت،ايتازهجانمدودفدمیتري

،کشندمیهورامعاصرتوسعهانستیتوياعضاي.پرداختخواهدروسیهفدراسیونداخلیوخارجیسیاستطراحیبهحاالو
بارأسفتلحنیباوبکشندسرودکاگیالسیکغصهوغمفرطازبایدپرستانمیهنوزنندمیکفوآمدهوجدبههالیبرال
».استشدهنیستبهسروفروختهیهودیانبهراخودروسیه«کهبخوانندآهنگی

تشعلکه) الذکرفوقنیروهايتفکیکبه(نومیديوحزننهودهدمیدستمابهشوقوشورنهکهاستاینواقعیتولی
برتروهاينیردربرابرتاکتیکیموقتعقبنشینینوعیککههستیمجمهوررئیسسیاسیمانوریکشاهدماکهاستاین

.استدشمن

ولوتنایابمیداندرهامیتینگولی. شدروبروروسیهگرايغربسیاسیطبقهگسیختهلجاممقاومتباپوتین»بازگشت»
.نیستبیشزیردریایییخکوهاینقلهتنها»سفیدروبانگارد«

راهردمبارزهوگازونفتهايجریانبردولتینظارتبرقرارياورآسیایی،اتحادیهتشکیلجهتدرجمهوررئیسهايبرنامه
حساساتاازگذشته. شودمیتلقیغرببارویاروییعنوانبهوبودهغربمیلخالفبرهمگیها،شرکتبزرگترینکردنملی

بهرانآغربکهبودخواهدملیگرایشباسرمایهاقتصاديوسیاسینابوديوشکستمعنیبههابرنامهاینناکامیغرب،
نتأمیبهآننهاییشدنتبدیلخارجی،مدیریتتحتروسیهگذرمعنیبههابرنامهاینشکست. خواهدنمیشکلهیچ

جاهانیجژئوپلتیکینظریاتبعضیدرخودفعلیمرزهايباکهاستکشوريتجزبهو»طالییمیلیارد«برايخامموادکننده
.شودنمی

. یستندنبرخوردارغرببامستقیمرویاروییبرايکافیبالقوهتوانازکشورتماموجمهوررئیسامروزهکهاستاینمسألهولی
لیبرالانمخالفرهبرانرسیدنقدرتبهوکودتاوقوعروسیه،گلويبراقتصاديفشارتشدیدمعنیبهغربباآشکاررویارویی

.بودخواهدبولوتنایامیداناز

گرایشوغربباروابطقطعپوتینازکهکسانی.  »بپردباالخودکلهازباالتر«تواندنمیکسیواستهاممکنهنرسیاست،
واندتنمیروسیهکهانگیختخواهدبررانیروهاییشدیدوفوريواکنشحرکت،اینکهفهمندنمیخواهند،میراشرقبه

.ایستدبههاآندربرابر

رایکاییآمرقطبیتکجهانشناساییبهروسیهراهبرديچرخشهاينشانهاسراییلبهپوتینسفرهايبرنامهدرنبایدلذاو
بارتعبه. هستیمخارجیفشارکاهشبرايتالشومشخصموضوعبدونگفتگوییسیاسی،مانورهايشاهدما. کردجستجو

...استسیاسیافتادهپاپیشعاديکارایندیگر،
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اورآسیاییگفتگويواورآسیاییاتحادیه:  دوگینآلکساندر
دوگینآلکساندر

سیاستهاياولویتمهمترینازیکیعنوانبهاورآسیاییاتحادیهتشکیل
پوتینوالدیمیرجمهوريریاستسومدورهراهبرديعنوانبهروسیهخارجی

اهمیتوانداختهتريمفصلنگاهطرحاینبهنیستبد. استگردیدهاعالم
وروسیهباکهايمنطقهاساسیهايقدرتبرايوجهانیمعماريبرايراآن

.نماییمتعیینهستند،هممرزالمنافعمشتركجامعهکشورهاي

چیست؟اورآسیاییاتحادیهازمسکوتعبیرببینیماینک،

اتحادیهتشکیلبهگرایشکهخودسازخطمقالهدرپوتینجمهوررئیس
راهکارهايولیدهدنمیپاسختندهايپرسشهمهبهکرد،اعالمرااورآسیایی

اورآسیاییاتحادیهکهآیدمیبرمقالهاینازاوالً . نمایدمیتعیینراعمومی
واقتصاديمشارکتفقطآندرکهاورآسیاییاقتصاديجامعهبامترادف
اورآسیاییاقتصاديجامعه. باشدنمیبود،مطرحگمرکیاتحادیهتشکیل

گمرکیاتحادیهو) قرقیزستانوتاجیکستانبالروس،قزاقستان،روسیه،(
.کنندمیفعالیتودارندوجوداکنونهم) بالروسوقزاقستانروسیه،(

ستان،تاجیکبالروس،قزاقستان،روسیه،(جمعیدستهامنیتپیمانسازمانجاينبایداورآسیاییاتحادیهپوتین،طرحطبق
جدیدواحدایجادیاراهبرديواحدفضايایجادواقتصاديهمگراییتنهانهباالخره. بگیردهمرا) ارمنستانوقرقیزستان

کهاستیاورآسیایکنفدراسیوننوعیکایندیگر،عبارتبه. استنظرمدالمنافعمشتركجامعهفضايدرفراملیتیسیاسی
داتحاوروسیهامپراطوريباتواننمیراجدیدهمگرایانهواحدکهاستگفتنی. باشدمیاروپااتحادیهمشابهنظرایناز

رتیباتتواصولکهشودمیتشکیلاجتماعیوسیاسیمتفاوتاصوالًالگوياساسبراتحادیهاینزیراکردمقایسهشوروي
رکاناکننده،سانهمایدئولوژيیکفقدانوداوطلبانهعضویتاصلاتحادیه،اعضايهمهحاکمیتحقشناساییدمکراتیک،

.دهدمیتشکیلراآنهاپایهو

ارابتکبارابطهدرجهانوغربمطبوعاتکهبگذاریمکنارراتشبیهاتیگونههرکهدهندمیاجازهقضیههايجنبههمین
روپاااتحادیهکهاستهمانکندمیبازسازيراشوروياتحادیاامپراطوريمسکوکهادعاهایی. نمودندمطرحپوتینوالدیمیر

یتلق) دولژالکطرح(»اروپاییپانرایش«طرحوناپلئونهايبرنامهبهبازگشتبزرگ،شارلامپراطورياحیايعنوانبه
هباورآسیاییاتحادیه. یافتدررابدخواهوسطحیمنتقدینتوسطشدهارائهوتشبیهاتهمهپوچیتوانمیاینجااز.  شود

.باشدمیاورآسیاییفضايدرجدیداصوالًدمکراتیکهمگرایانهواحدایجادمعنی
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کهشویممینزدیکاورآسیاییفلسفهبهاینجادرما. کندمیایفارانقشمهمتریناورآسیاییاتحادیهتشکیلدرتمدناصل
یکقطفنهتاریخیلحاظبهروسیهفلسفه،اینبامطابق.  باشدمیاورآسیاییاتحادیهطرحتهیهوپرورشعقیدتیمحیط
شرقیياسالوعواملبرعالوهآندرکهبودمستقلیکامالًتمدنبلکه) تمدندواینازمخلوطییا(آسیایییااروپاییکشور

. تندداشزیادياهمیتاسالمیدینیساختارهاينیزوفینوگوريوترکیفرهنگیواجتماعی–قومیهايسنتارتدوکس،و
حدود. شودمحسوباورآسیاییواقعاً تواندمیغربوشرقمجزايعناصرمخلوطنهوآموزشوآلیاژصورتبهروسیفرهنگ

شورايفضايتمامتقریباًدربرگیرندهبلکهنشدهختمروسیهفدراسیونمصنوعیمرزهايبهاورآسیاییفرهنگیمداراین
یژگیواجتماعی،معیشتشیوهشباهتوسیلهبهتمدنیوحدت.  دهدمیتشکیلراناپذیرتجزیهوحدتیککهاستسابق
همگرایینفعبههااستداللهمباهااینهمه.  شودمیتقویتراهبرديونظامیهايچالشوانرژتیکمنافعاقتصادي،هاي

.دهندمیتشکیلرااورآسیاییاتحادیهتشکیلموجباتواورآسیایی

.دارندارتباطاورآسیاییفلسفهباکهدارددنبالبهرامنطقیمتفاوتنکتهچنداورآسیاییاتحادیهطرح

رتريبشرایطدراکنونکه(قطبیتکجهانخالفبرقطبیچندجهانبرقراريبرناظراورآسیایینظریهجهانی،سطحدر
بااورآسیاییاتحادیه. باشدمی)  جهانیدولتظهوروسازيجهانیطرح(قطبیغیریا) داردوجودمتحدهایاالتآشکار

ارکندروشدهگرفتهنظردرقطبیچندجهانهايقطبازیکیعنوانبهالمنافعمشتركجامعهکشورهاياکثرعضویت
امعهجکشورهايسایروروسیه. گیردمیقرار–التینآمریکايواسالمیهندي،اروپایی،چینی،آمریکایی،–دیگرهايقطب

. شوندلتبدیجهانیقطبیچندنظامدرعیاريتمامقطببهبتوانندتاآورندمیکمزیرساختوابعادمنابع،المنافعمشترك
ائتالفهبباالجبارزوریادیراورآسیاییحقوقبرابرومستقلاتحادیهتشکیلبدونالمنافعمشتركجامعهکشورهايهمهلذا
مشتركجامعهکشورهايکهاستاینواقعیتولی. گردیدخواهندملحقرادیکالاسالمیاچینآمریکا،اروپا،سلطهباها

برقراريسرعتعلتهمینبه. روسیهباوهمدیگرباتادارندکمترياشتراكوجوهقدرتمراکزاینازیکهرباالمنافع
.داردتناسباورآسیاییهمگراییسرعتباقطبیچندجهان

کهاستروهمیناز.  انداختبرراجهانیدولتتشکیلطرحوقطبیتکنظامبایدقطبیچندجهانساختبرايولی
بغرقطبیچندجهاندر. باشدمیهاآنجهانیراهبردوغربتمامومتحدهایاالتبرايمستقیمچالشیاورآسیاییاتحادیه

ریقطازتنها. کردخواهدمخالفتطرحاینباغربکهنیستتصادفی. نیستکنندهتعیینآننقشولیداردمهمینقش
رایاییاورآساتحادیهتوانمیغیرهودیپلماتیکسیاسی،انرژتیک،اقتصادي،راهبردي،مختلفسطوحدرمؤثروفعالرقابت

.کندمیدركخوبیبهراواقعیتاینواستآمادهکاراینبرايت.پو. آوردوجودبه

ورآسیاییااتحادیهمرزهاي.  باشدمیاورآسیاییسیاسیفلسفهدیگرمهمعنصراورآسیایی،قارهتمامدرنیروهامعادالتتغییر
موفقیتولی. داردمطابقتباشد،ترنزدیکهمهازبایدآندرهمگراییکهالمنافعمشتركجامعهمرزهايبامجموعدر

رکیه،تپاکستان،ایران،هند،چین،(مجاوراورآسیاییايمنطقههايقدرتبینمتقابلروابطساختاربهاورآسیاییهمگرایی
.داردبستگی) غیرهوافغانستان

:استتشخیصقابلاورآسیاییقارهدرالیهسهاین،بربنا
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.،)نامندیم»قلبسرمزین«یا»هارتلند«راآنژئوپلیتیکپردازاننظریهکه(معاصرروسیهفدراسیونیعنیهمگراییهسته-

،)هانآسیاسیواحدفضايیاکنفدراسیوننوعیکوالمنافعمشتركجامعهکشورهايمزینسر(اورآسیاییاتحادیهمنطقه-

کیه،ترایران،پاکستان،هند،چین،(استشدهبنديساختارقدرتهايقطبدورکهاورآسیاتمامپیرامونسیاسیفضاي-
)غیرهوافغانستان

چارچوبدرراخودروابطوباشندداشتهبیشتريهرچهاستقاللغربومتحدهایاالتازبایدقطبیچندنظریهدرالیهسهاین
کرمبتتواندمیايمنطقههايقدرتازیکهر. کنندسازماندهیخودمنافعاساسبروايمنطقهشدهطراحیدقیقاًمشارکت

.شوداورآسیاییاتحادیهالگوياساسبرهمگراییهايطرح

ونگالدشپونپالباروابطتحکیمهندبراي. شوداورآسیاییاتحادیهبهشبیهچیزيتواندمیتایوانباهمگراییچین،براي
بحرین،ه،سوریعراق،(میانهخاوردروجنوبیقفقازافغانستان،درشیعهنفوذمنطقهایجادایرانبرايپاکستان،بامناقشاتحل

نظارتحفظوارضیتمامیتتحکیمترکیه،برايافغانستان،نشینپشتونمناطقباهمگراییپاکستانبراي،)غیرهولبنان
.کردستانوشمالیقبرسبر

اشتهدگرایشقطبچندبههمزمانراهبرديوسیاسیقومی،دینی،مشتركعواملاساسبرتوانندمینفوذمناطقبعضی
.باشند

همباراايمنطقههايقدرتفعالیتبایدکهاستکنندههماهنگساختاریکآیندهظهوربرناظراورآسیاسومکمربندولی
یتاریخبعددرسازمانایندرولیاستشدهگذاشتهشانگهايهمکاريسازمانعهدهبرحدوديتاوظیفهاین. نمایدسازگار

سازماننای. خوردمیچشمبهاورآسیاکلیديبازیگرانترکیه،وایرانفقدانوچینبزرگحدازبیشنقشسمبولیکحتیو
الگوياورآسیاییفلسفهوقطبیچندجهانولیدهدادامهخودحیاتبهتواندمیوکندمیحلراخودمسایلازتعدادي

یا(»اورآسیاییمجمع«یا»اورآسیاییگفتگوي«نامبهکشورهاجدیدمجمعتشکیلآنوکنندمیایجابراهماهنگیجدید
بودهیقطبچندجهانینظامبرقراريضرورتشریککهاورآسیاییکلیديبازیگرانهمه. است) »اورآسیاییکنفرانس«حتی

.شوندساختاراینعضوبایدوباشندمندعالقهايمنطقهموفقیتباهمگراییبهو

ازايجموعهمبهرا»اورآسیاییگفتگوي«توانمیدارد،مرکزيجایگاهاورآسیاژئوپلتیکیفضايدرروسیهاینکهبهعنایتبا
:نمودتصورمسکودرتقاطعبامحورها

مسکو،–آنکارا:  غربیجنوبمحور-

مسکو–تهران: جنوبیمحور-

مسکو–آباداسالم: 1-شرقیجنوبمحور-

مسکو–نودهلی: 2-شرقیجنوبمحور-
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مسکو–پکن: شرقیمحور-

.شدخواهندایجادمربوطهساختارهايومکملپیوندهايقدرتمراکزاینهمهبین

وروسیه. شوندملحقاورآسیاییاتحادیهبهايمنظقهبزرگهايقدرتکهاستبعیدهمگرایی،بااليدرجهبهتوجهبا
اجرايولی. کنندشرکتاورآسیاییدیگرمراکزپیرامونهمگراییدرتوانندنمیاحتماالً همالمنافعمشتركجامعهکشورهاي

حتینظراینازکهدارداهمیتاروپاییهايقدرتسایربرايبلکههاآنمجریانبرايتنهانههمگراییمراحلاینهمه
:داردصحتهمادعااینعکس. بودخواهندمندعالقهآنموفقیتبهنکنند،شرکتاورآسیاییاتحادیهدرکهکشورهایی

.کنندببیشتريچههرحمایتاورآسیاییدیگرکشورهايهمگرایانهابتکاراتازبایدالمنافعمشتركجامعهکشورهايوروسیه

:وردآخواهیمدستبهچشمگیرتصویریککنیم،جمعهمبارااورآسیاییگفتگويبالقوهاعضايامتیازاتمهمتریناگر

،)ویژهواصیلتمدنوفناوريزمینهدرپیشرفتانسانی،عظیمتواننیرومند،اقتصاد(چین-

)ویژهفرهنگوسیاسیاستقاللهايسنتطبیعی،سرشارمنابععظیم،سرزمیناي،هستهتوان(روسیه-

انجهباشدیدمخالفتباستانی،فرهنگجهان،نجاتجهتدرخودمذهبیوسیاسیهاياندیشهفعالینگسترش(ایران-
)مدرنپستفرهنگوغربیسازيجهانیباقطبی،تک

،)باستانیفرهنگوجمعیتیتوانباال،هايفناوريوصنایعسریعتوسعه(هند-

،)فرهنگی–اجتماعیهايویژگیومنطقهدرژئوپلتیکیفعالیتسریع،وپویاتوسعه(ترکیه-

.)اسالمیفعالسیاسیفرهنگیبالقوهتوانجمعیتی،تواناي،هستههايسالح(پاکستان-

ينیروهمباهمههاآنکنند،رقابتغربومتحدهایاالتباکهاستدشواربسیارتنهاییبهکشورهااینبرايکهحالیدر
فضايدرآزادرفتارحقازاقلحدو(کنددیکتهغرببهراخودشرایطاستقادرکهدهندمیتشکیلراجهانیعظیم

.)کننددفاعغربتخریبیهايراهبردسایرورنگینهايانقالبصدورازترسبدوننفوذمجاورمناطقوخودکشورهاي

ازهمباماراگ. دارندناگسستنیپیوندهمباکلمهوسیعتعبیربهاورآسیاییاندیشهواورآسیاییاتحادیهقطبی،چندجهان
رويازودادهدستازراخوداستقاللنکنیم،دفاعخودفردبهمنحصرتمدنیزندگیشیوهتوسعهوحفظبرايخودحق

ختسامطلقوانکارناپذیرهايشرطجملهازجهانیقطبیچندنظامواورآسیاییاندیشهلذا. شدخواهیممحوروزگارصفحه
.هستندآینده

بهحوضوهمینبابایدنیزدیگراورآسیاییبزرگهايقدرترهبران. کندمیدركوضوحبهراواقعیتاینپوتینوالدیمیر
.ببرندپیواقعیتاین
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ماکاروفارتشبدسازسرنوشتاشتباه
شکینوالدیمیر

بنیمروسیهفدراسیونمسلحنیروهايکلستادرئیسماکاروفنیکاليارتشبدبیانات
برنامهدرمطلباینکهکنندمیفراهم»ايهستهخطر«شمالیکرهوایراناینکهبر

گروهیهايرسانههايواکنشازتوفانیکشد،عنوان»توديراشا«تلویزیونشبکه
برراایراناسالمیجمهورياجتماعیوسیاسیمحافلحقبرخشموخارجیوروسی

.انگیخت

ریکاآمواسراییلهاي»شاهین«کهحالیدرکنندمیتعجباظهارنظامیبلندپایهمسئولیکاظهاراتاینازتهراندوستان
.استپرداختهایرانعلیهاطالعاتیجنگبههاآنطرفازباالخرهروسیهکهمالندمیدستبهدستخوشحالیفرطاز

ستادیسرئشخصینظرنقطهاینآیا. استبودهبیشترهاپاسخازماکاروفسروصدايپر»شلیک«دربارهسئواالتکنونتا
ظهاراتااینباشد؟شدههماهنگکشورعالیمقاممسئولینباکهاستکرملین»جدیدحسابگرانهگیريموضع«یکیاکل
گتنواشنبهابتداويسفرهايوپوتینوالدیمیرتحلیفمراسمآستانهدرکه»توديراشا«شبکهدرماکاروفایرانیضد

ینبکارشناساننقیضوضدهايارزیابیشد،بیان) اسراییل(المقدسبیتبهسپسو8گروهسراناجالسدرشرکتبراي
یهروسفدراسیونکلستادگویاکهشدايکنندهنگرانهايگیرينتیجهازمملوگروهیهايرسانه. شدموجبراالمللی
.  ستاکردهاعترافشمالیکرهوایرانسويازروسیهبرايايهستهخطروجودبهباالخرهکشور،نظامینهادباالترینیعنی
خواهدمیوشدهنزدیکايهستههايسالحازبرخورداريبهامرحقیقتدرکهراماهمسایهشمالی،کرهکهاستبهترولی

تگاهدسیکزیرزمینیآزمایشاتنزدیکآیندهدروآوردعملبهراپیماقارهبالیستیکموشکموفقیتباپرتابباالخره
.بگذاریمکنارنماید،اجراراايهسته

است،مدوستکشورواقعدرکهایرانازکهکندمیصحبت»ايهستهخطر«وجوددربارهاساسیچهبرکلستادرئیسببینم
اهنیروگساختزمینهدرایرانبهکهبودروسیههماناکهفهمدمیخوبیبه. آوردمیزبانبرراهاحرفاینکهاوآید؟میبر

بودوفماکارنیکاليشرکتباآیا. کردکمکايهستهقدرتبهایراناسالمیجمهوريکردنتبدیلوبوشهرآمیزصلحاتمی
بوشهر،اتمینیروگاهازاقلحدتوانستمیکهکردامتناعایرانبه300-اسدفاعیکامالًهايسامانهصدورازروسطرفکه
ینکهاوگذاشتهرشدبهرو»ایرانیخطر«کهادعاهاییباواقعیتاینولینماید؟دفاعروسیه،خودتوسطشدهاجراپروژهاین

بسیارشرایطیدرايهستهخطردربارهروسیهفدراسیونارتشبداظهارات. نیستسازگار»داردوجودهمیشهتهدیداین«
ونفدراسیوزیرنخستپوتینوالدیمیرروسیه،فدراسیونجمهوررئیسمدودفدمیتريکهآیدمینظربهغریبوعجیب
ناوريفایراناینکهبردالمستنددالیلروسطرفکهاندنمودهتأکیدبارهاروسیهخارجهاموروزیرالوروفسرگئیوروسیه

برخورداردالیلاینازهممتحدهایاالتسرکردگیبهغربکشورهايکهندارددهد،میتوسعهراايهستهنظامیهاي
.کنندمیتأکید»آمیزصلحاتم«برنامهتوسعهبرايتهرانحقبرهمیشهروسیهرهبراناین،ازبیش. نیستند
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سراسردرمتحدهایاالتاطالعاتیجامعهمؤسسه16هايگیرينتیجهواسراییلویژههايسرویسروساياظهاراتجدیداً
رافاعتروسیهکلستادرئیسوجوداینبا. آیدنمیبرایرانسويازايهستهخطرگونههیچآنموجببهکهپیچیدجهان

باما. داردوجودخطروهستاحتمالاینکهکندمیثابتدادیم،انجامهاآمریکاییباهمراهماکهتحلیلی«کهکندمی
ارآمریکاجمهوررئیساوباماباراكاظهاراتتوانمیچطورصورتایندر. »کردیمموافقتموشکیضدپدافندایجادضرورت

کرد؟یرتعباست،کردهامتناعاروپادرموشکیضدسپرساختضمن»ایرانیعامل«گرفتننظردرازآمریکااینکهبرمبنی
ازنهشمتحدانوروسیهبرايخطربهصریحاًکشوردولتی–ملیامنیتراهبردتصحیحاصولتشریحضمنپوتینوالدیمیر

شارهاموشکیضد»دفاعی«هايسامانهوسیلهبهروسیهمرزهايدورزدنحلقهطریقازشرقبهناتوگسترشازبلکهایران
.نمود

ايههستخطروجودگذشتهدرروسیهدفاعوزارتکند؟مییاکردهتغییرایرانبهنسبتروسیهگیريموضعدرچیزيچه
هايسالحساختبرايکافیتوانازکشوردواینکهنمودمیتأکیدوکردهنفیراروسیهبرايایرانوشمالیکرهسوياز

اطالعات،کلادارهازموثقاطالعاتباگزارشیماکاروفژنرالشاید. نیستندبرخوردارآنکنندهحملوسایلوايهسته
هايسالحمحرمانهطراحیمشغولاکنونهمتهرانکهباشدآمدهآندرکهباشدکردهدریافتخودراهبرديسرویس

غایرتماتمیانرژيالمللیبینآژانسالمللیبینناظرانوبازرسانگزارشصدهاگیرينتیجهباامراینکهاستايهسته
شبکهمامتکهرسیدنتیجهاینبهتوانمیدیگر،عبارتبهکنند؟مینفیراایرانايهستهبرنامهنظامیجنبهوجودکهدارد

لیوکندکشفراایرانزمینیزیراستحکاماتدرايهستههايسالحطراحیهاينشانهنتوانستاسراییلوغربجاسوسی
.استکردهراکارایناطالعاتکلاداره

اینزابیش،»استیافتهکاهشبهینهومفیدصورتبه«وشدهنوسازيماکاروفژنرالشخصنظرزیرکهادارهایناینکهیا
میظرنبهنماید؟ارزیابیطرفانهبیوعینیصورتبهرامیانهونزدیکخاورکشورهايسیاسیونظامیاوضاعتواندنمی
زاموثقودقیقاطالعاتنبودندرویژههايسرویسکهکنندمییادآوريکهاستنظامیکارشناسانآنباحقکهآید

علیهاطالعاتیواقعیجنگکهشرایطیدر. شوندمیمتوسل»بازمنابع«اصطالحبهتحلیلبهپیشازبیشنفوذي،مأموران
اینهدفکهشرایطیدر.  شدغرقتعمديکاذباطالعاتباطالقدرتوانمیآسانیبهدارد،جریانایراناسالمیجمهوري
بدیناتاست،کردهدرازدستايهستهبمبسويبهکشورایناینکهبهظنسوءاساسبرفقطایرانکردنمتهمتبلیغات،

ابآسیکدامبرایرانیضداظهاراتهمهاستروشنشود،توجیهآنايهستهتأسیساتبمبارانوموشکیضرباتوسیله
و.شودتیرهجهتبیوخودبیروسیهفدراسیونوایراناسالمیجمهوريبینروابطاستممکننتیجه،در. ریزندمیآب

وخواستهتوضیحاتکلستادرئیسغریبوعجیباظهاراتبارهدرتهراندرروسیهسفیرازدارندحقایرانمقاماتحاال
باالخره.نماینداخراجاست،ایراندرروسیهفدراسیوندفاعوزارتاالختیارتامنمایندهتنهاکهراروسیهنظامیوابستهحتی
عاتاطال»ایرانايهستهخطر«دربارهکسیچهازتواندمینظامیوابستهازغیراست،روسیهنظامیعالینهادکهکلستاد

کند؟دریافت

انیایرضدغوغايعودهردربرابروهستندصبوريملتاصوالً ایرانیانمعلوم،قراراز.  ندهدرخحوادثایناستممکنالبته
یشبمغازلهخاطربهمسکوکهايپیچیدههايموقعیتبادربارهمختلفسطوحدرماایرانیهمکاران. اندکردهتولیدپادزهر

سالپنجطیروسیهکهاستیادشانخوبیبهایرانیان. اندنمودهفهمودركابرازاست،افتادهبدان»غربیشرکاي«باحداز
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2008سالدروکردهپشتیبانیایرانیضدکنندهفلجهايتحریمازمتحدمللسازمانامنیتشورايدررسماً بارچهاراخیر
وتازهنمونهعنوانبه.  نمودخودداريایرانبه300-اسدفاعیسامانهصدورازورفتهجلوترغربهايخواستازحتی

»دوستانهانسانپروازهاي«بامتحدمللسازمانامنیتشورايدرروسیهکهکرداشارهلیبیمسألهبهتوانمیاسفناك
واییهحمایتوعربیمستقلقدرتیکآمیزصلحشهرهايبمبارانمعنیبهامراینکهکردسازشلیبیبهغربهواپیماهاي

.بودغیرقانونیمسلحهايدستهاز

هايالحسداشتنکهکشورهاییازبسیاري«کهکردتعبیرراروسیهفدراسیونکلستادرئیسهايحرفاینتوانمیچطور
»ایرانیخطر«ذکرخالفبرزمینهایندرماارتشناکامامیرچرا؟»هستندآنصاحبواقعدرکنند،نمیاعالمراايهسته
آژانسبازرساندادنراهازتهرانخالفبراسراییلریاستنکرد؟ذکررااسراییلمستقیماًودادهخرجبهسیاسینزاکت

سالحنایوکردهامتناعقطعاًايهستههايسالحاشاعهمنعنامهپیمانامضايوايهستهتأسیساتبهاتمیانرژيالمللیبین
یناپاسخباالخرهتواندنمیتهرانولی. داردمینگهخوداسالمیحریفانیعنیعربیکشورهايوایرانارعاببرايتنهاراها

باراخودآمیزصلحاتمملیبرنامهنداردحقحتی»ندارد؟حقایرانوداردحقاسراییلچرا«کهکنددریافتراپرسش
انرژيالمللیبینآژانسیامللسازمانازاعمالمللبیننهادهیچوجهانهايقدرتازیکهیچ.  دهدتوسعهراحتخیال
وروپاییاکشورهايوآمریکادرصهیونیستیبانفوذالبیو»واشنگتنحزبیکمیته. «دهندنمیتوضیحاتموردایندراتمی
.شوندمیکاراینازمانعروسیهدرحتی

علیهاآمریکواسراییلجنگیعملیاتاجرايباروسیهمسکوتموافقتیااجازهعنوانبهتوانمیراماکاروفنیکاليسخنان
دربارهابتداییمعلوماتازبایداوواستدولتیمقامباشد،نظامیمقامیکاینازپیشکل،ستادرئیس. نمودتعبیرایران

عتقدمکهشودمینگرانیباعثنظامیعالیمسئولاینسواديبیعلتهمینبه. باشدبرخوردارسیاسیونظامیاوضاع
تقدربهتوانندمیبدترگرایاناسالماینکهودارنددستدرراایراناسالمیجمهوريامورزماماکنونهمافراطیونکهاست

اینابمقابلهمنظوربهروسیه«اینکهوگذاشتهرشدبهروخطراتاینکهکردتعبیررااوهايحرفتوانمیچطور. برسند
باریکیامرشرق،کند؟همکاريبخواهدآمریکاواسراییلباشاید؟»کندهمکاريدیگرکشورهايبااستحاضرهاتهدید
هايسالحیعنی(اسلحهاگر«اینکهبرمبنیروسارتشیرئیساظهاراتلذا. استمقدسایرانملتبرايتهرانواست

عنوانهبایرانیانتوسط،»بودخواهدخطرناكالمللیبینامنیتبرايامراینبیفتد،افراطیوندستبه) روایران–ايهسته
.شودمیتلقیقبولغیرقابلتوهیننوعیک

شناساییبرتأکیداگر. رسدمیقدرتبهپوتینوالدیمیربزودي.  شدمصادفمناسبی»تاریخیموقعیت«باماکاروفسخنان
بیشهخرسخالهدوستیاینکند،کمکپوتینبهبایستیروسیهفدراسیونکلستادتوسط»ایرانايهستهخطر«وجود

. شودمیروسیهاعتبارافتوآبروریزيباعثاسراییلوغرببهخدمتیخوشعنوانبهمسکوایرانیضداظهارات. بودنخواهد
المللینبیصحنهدراساسینیروهايمعادالتشخصاًوباشدداشتهراخودنظرنقطهبایدکهکلستادرئیسکهاستعجیب

بهاست،نوبلصلحجایزهبرندهکهاوباماباراكشخصوواشنگتنکهگیردمینادیدهراآشکارواقعیتایننماید،ارزیابیرا
کهکردنخواهدباورکسیمنطقهایندرمسلحانهمناقشههروقوعصورتدراوالً،. ندارداحتیاجیبزرگمیانهخاوردرجنگ
ثانیاً،.یافتخواهدبیشتريشدتمناقشهایننتیجهدراسالمجهانباآمریکاپیچیدهروابط. ندارددستآندرمتحدهایاالت

.فارسخلیجمنطقهدرجملهازشدخواهدکشاندههاتمدنبینمسلحانهرویاروییبهناگزیرمتحدهایاالتصورتایندر
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عواقبمرکزيآسیايوبزرگقفقازبرايوبخشیدهشدتراروسیهجنوبیمرزهاينزدیکیدرژئوپلتیکیاوضاعوضعهمین
مصیبتدیگاینتاریزدمیآتشبرروغندیگرباریکروسبلندپایهژنرالچراپس. آوردخواهدباربهپیشبینیغیرقابل

بجوشد؟بیشترروسیهبرايراهبرديهاي

اگرکهاسترسممتمدنجهاندر. شودمیتمامگراندولتبرايهاژنرالراهبرديهايلغزشواشتباهاتمعلوم،قراراز
داشتهنمطابقتقواکلفرماندهعنوانبهجمهوررئیسودولترسمیمواضعباکلستادرئیسچونمسئولیشخصاظهارات

یرازکندمیبرکناررااوفوراًجمهوررئیسبکند،راکارایناگر. دهدمیاستعفاخودهايمقامهمهازمسئولیچنینباشد،
عالیمقاممسئولینتازه. استنمودهدارخدشهراکشورراهبرديمنابعوزدهلطمهدولتعالیقدرتاعتباربهشخصاین

هدخواگسترشايهستههايسالحواقعیساختتاراخودامکاناتایرانکهندارنداعتقادواشنگتنوالمقدسبیتدفاعی
.داد

طابقمکهکرداعالمرانظامیاطالعاتسازمانهايگیرينتیجهاسراییلارتشکلستادرئیسگاالتسبنیپیشچندي
. شتداخواهدالزموقتسالیککاراینبراي. بگیردسیاسیتصمیمايهستههايسالحساختدربارهایرانکهموقعیازآن

دفاعزیروپانتالئون. نکردصحبتایرانیناپذیراجتنابخطردربارهروسیهکلستادرئیسخالفبراوکهاستتوجهجالب
ماورانیسازيغنیبهایرانکهکردتکرارکنگرهکمیتهبرايخودگزارشدروي. استموافقزمینهایندراوباهمآمریکا
.استنگرفتهسیاسیتصمیمنظامیايهستهبرنامهاجرايآغازدربارهولیدهدمیادامه

یپلماتیکدراهازایرانمسألهفصلوحلبرمبنیروسیهناپذیرتغییرگیريموضعباماکاروفژنرالسخنانجویانهجنگلحن
هخارجاموروزیرالوروفسرگئیتوسطکهایرانبرحاکممقاماتانداختنبستبنبهوهاتحریمتشدیدشانتاژ،بدونو

هايسالحاشاعهمنعنامهپیمانازخروجدربارهشدخواهدمجبورایرانصورتاینغیردر. نداردخوانیهمشد،اعالمروسیه
بشودتوجهیقابلايهستهزرادخانهصاحبآیندهسال5-10تاوبگیردتصمیمآیندهسال2-3تااتمبمبساختوايهسته

طیانایرجمهوررئیسنژاداحمديمحمودپیشهفتهدو.  باشدمقایسهقابلاسراییلزرادخانهباکمیتوکیفیتنظرازکه
میاگر. سازیمنمیراآنواقعاً ماسازیم،نمیاتمبمبکهگوییممیماوقتی: «داشتاظهارآلمانتلویزیونبامصاحبه

.ساختیممیراهاسالحسپسوکردهاعالمراخودنیتاینبلندصدايباآوریم،دستبهراايهستههايسالحخواستیم
بتوانلمشکولی. »بگیرندراماجلويتوانندنمیهمباهاآنهمهوناتواسراییل،آمریکا،ازاعمکسیوترسیمنمیکسیازما

ضربههکنشودفراموش.  ببردبینازرااسراییلکندسعیها،سالحنوعاینآوردندستبهازبعدحتیتهرانکهکردتصور
دهاصبرايبزرگمیانهخاورصحنه. راهافلسطینیهموبرساندقتلبهرایهودیانهمتواندمیاسراییلبهایرانايهسته
مسوجهانیجنگبروزخطرمعرضدرجهانتماموشدهفوکوشیماوچرنوبیلازبدترايهستههايکانونصاحبآیندهسال
.گرفتخواهدقرار

خطرباایرانویافتشدتپیشازبیش»ایرانايهستهبحران«اصطالحبهپیراموناوضاعاخیرهايماهدرکههنگامی
تواییفدیگرباریکایراناسالمیجمهوريمعظمرهبرايخامنهاهللاآیتشد،روبروآمریکاواسراییلسويازجنگیضربات

مسلمانهر.  شدنخواهدمرتکبراگناهاینایرانکهاستحرامايهستههايسالحساختآنموجببهکهنمودابالغرا
یولاستدورشرقازکهروسیهکلستادرئیسکهاستتأسفجاي.  استآورالزامفتوا،اجرايکهداندمیروسیهدرمؤمن

.ندارداطالعواقعیتاینازشد،نزدیکغرببهخودمیلاساسبرناگهان
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دارد؟آیندهایرانباسعوديعربستانرویاروییآیا
کالچوگیننیکالي

میانهخاورقدرتترینبانفوذعنوانبهراخودحق،برایرانحاضرحالدر
اهموفقیتنفت،سرشارذخایرکشور،اینجغرافیاییموقعیت. کندمیمعرفی

توسعهنسبتاً هايفناوريملی،فضاییبرنامهاي،هستههايپژوهشزمینهدر
جملهازکشوراینکثیروجوانجمعیتومعاصردیگرهايبخشدریافته

آنغربیمتحدانومتحدهایاالت.  هستندتهرانفزایندهنفوذکلیديعوامل
کنونیرژیمغربی،برآوردهايطبق.  ندارندقبولراایرانمثبتتوسعهاین

میانهخاوردرغربسیاسیراهبردبهوابستهغیررژیمتریننیرومندکهایران
سعودي،عربستانهاآنمیاندرکهکندمیتحریکراخودهمسایگانوکردهثباتبیرامیانهخاورمنطقهگویااست،

.داردايویژهجایگاهاست،ايمنطقهرهبريمدعیایرانمانندوخوردهتنگاتنگیپیوندواشنگتنبهکهکشوري

بهوآمدهوجودبهمصروتونسچونکشورهاییداخلدرشد،تحریکناتودرمتحدانشوآمریکاتوسطکه»عربیبیداري»
هارب«ازاسالمیایرانکهآیدمینظربهحاالو. گردیدمیانهخاوراوضاعثباتیبیموجبویافتگسترشمنطقهسراسر
.متحدهایاالتخودتاگیردمیبیشتريبهره»عربی

.  استیافتهکاهشنبود،تهراندوستقطعاً کهلیبینقشنیزوبودایراناسالمیجمهوريمخالفهمیشهکهمصرنقشاوالً،
رهبريهکگرفتنظردررامهمواقعیتاینبایدلیکن. باشدمیعربکشورهاياتحادیهرهبرکماکانسعوديعربستانولی
.استاستوارورشکستگیازمذکورکشورهاينجاتزمینهدرمالیامکاناتبرعمدتاًبلکهسیاسیاعتباربرنهآن

اسالمیجمهوريکهشددیکتاتوريرژیمچندسقوطموجبوشدهشروع2010سالاواخرازکهاسالمیبیداريروندثانیاً،
ازکییایراناسالمیانقالبتأثیرکهنیستپوشیدهکسیبر.  داردادامههمچناننداشت،دوستانهروابطهاآنباهرگزایران

صادي،اقتهايتحریمشرایطدرحتیتواندمیکشوریککهکندمیثابتایراندراسالمیرژیم. باشدمیتحوالتاینعوامل
جهانرد. استایرانملیافتخارمایهاي،هستهانرژيبرتسلط. یابدتوسعهخوبیبهنظامیتهدیدهايوالمللیبینفشار
ايههستانرژيتوسعهزمینهدرهاموفقیت. شوندمسلطايهستهچرخهبرتوانندمیکهدارندوجودکشورهاییمعدودتعداد

بردمیباالراهاآنالمللیبیناعتبارتنهانهزیراشدایرانبرحاکمعالیروحانیتقدردانیموردايهستهبرنامهپیشرفتو
.رساندمیاثباتبهرااسالمیکشورهايدراسالمیهايرژیمکارآییکلیطوربهبلکه

پیرويایرانبهنسبتآمریکاخصمانهسیاستازچراوچونبیوکندمیدنبالراهراسیایرانسیاستکهسعوديرژیمثالثاً،
انمسلمهايملت. نیستقبولیقابلمتحدمنطقهکشورهايبعضیجدیدهايدولتبرايسیاسیلحاظبهنمایند،می

قوطسباعثامرهمینکهترسندنمیزورگوییوسرکوبازاینازبیشکهاندرسیدهسیاسیپختگیدرجهآنبهمنطقه
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ازهاآنهکاستبعیدتونس،ومصردراسالمینیروهاينفوذتقویتاحتمالبهعنایتبا.  گردیدعربیدیکتاتوريهايرژیم
.کنندحمایتایرانباهاآنمقابلهدرفارسخلیجحاشیهسلطنتیهايرژیم

یجخلحاشیهعربیکشورهايایرانی،تخیلیخطرعاملازاستفادهباومنطقهاوضاعوخامتتشدیدضمنواشنگتنرابعاً،
اندازهبهکهنداردوجودجهاندردیگريمنطقهمعلوم،قراراز.  کندمیوادارآمریکاییمهماتوتسلیحاتخریدبهرافارس
دهقهمنطاینهايپادشاهیکردننظامیهزینهپرروند. باشدداشتهجذابیتآمریکادفاعیصنایعبرايفارسخلیجمنطقه

شدیدتبرعالوهامراین. استنمودهتبدیلاروپاوآمریکادرشدهتولیدتسلیحاتانباربهراهاآنوداردادامهکهاستسالها
ايهبخشسایرمالیتأمینکاهشنظامی،هايهزینهافزایشسرمایه،فرارباعثغرب،بههاآننظامیوسیاسیوابستگی

نندکنمیتأمینراهاآنداخلیامنیتخریدهااینکهاستاینواقعیت. استشدهمردمنارضایتیبالتبعوملیهايبودجه
.کنندبرقرارثباتجامعهدرتوانندنمیتسلیحاتیهايسامانهترینپیشرفتهحتیزیرا

عیواقذخایرشد،منتشر»لیکسویکی«سایتدرکهرسمیاطالعاتطبقکهداشتنظردرراواقعیتاینبایدباالخرهو
ماتدیپلهايگزارشدراطالعاتاین. استکمترمراتببهکند،میاعالمرسماًکشوراینکهآنچهازسعوديعربستاننفت
ازکمتر) %40حدود(بشکهمیلیارد300میزانبهواقعیذخایرکهنیستبعید. استشدهمنعکسریاضازآمریکاییهاي

با»آرامکو«سعودينفتیانحصاريشرکتاکتشافیبخشسابقرئیسمذاکراتبراطالعاتاینباشدشدهاعالمذخایر
تواندنمیعربستانکهبودگفتهزمانهماندروي.  استاستوار2007سالنوامبردرکشورایندرمتحدهایاالتسرکنسول

اوجبهسعوديعربستاننفتتولید2012سالدرتقریباً کهشودمیاشارههمچنین.  کندتأمینرانفتشدهاعالمصادرات
نباید. کردخواهدمحرومآناساسیدرآمدمنبعازتدریجبهراپادشاهیاینوگذاشتهکاهشبهروآنازبعدورسیدهخود

.استماندهعقبآشکاراایرانازصنایعدیگرهايشاخههمهدرعربستانکهکردفراموش

ایرانعلیهتبلیغاتیوروانیاقتصادي،جنگمشغولغربومتحدهایاالتکهاستسال30ازبیشکهگفتبایدخاتمهدر
نایبا. کندمیشرکتمستقیمطوربهایراناسالمیجمهوريدشمنانطرفازجنگایندرسعوديعربستانکههستند

ایدبکشوراینکهاستگرفتهصورتایراننفعبهنیروهامعادالتدرتحوالتیالمللیینصحنهدراخیرهايسالدرحال،
یرانامتحدانوشیعهکشورهايبهراکشوردواینآمریکا. کندتشکرافغانستانوعراقمسألهحلخاطربهمتحدهایاالتاز

ایراندوستهايرژیمزیاديحددرمنطقهدر»عربیبهار«شد،اشارهفوقدرکههمانطوردیگر،سوياز. استنمودهتبدیل
.استآوردهکاررويرا

ردرااروپاوآمریکاجوییسلطهکهاستجهانکشور80حدوددربرگیرندهکهاستتعهدعدمجنبشعضوایرانباالخرهو
جايبهدهندمیترجیحکهکندحسابچینوروسیهچونمهمیمتحدانحمایترويمیتواندروهمینازایران.  کنندمی

اشتهدکاروسرایرانچوننفوذيباونیرومندهمسایهباآورد،میباربهراثباتیبیخطرکهاسراییل–آمریکاییحضور
ربستانعازنظراینازواستنفتسومکنندهصادروگازجهانیبزرگدومکنندهتولیدایرانکهکردفراموشنباید. باشند

ماراقازیکیکهریاض. سعوديپادشاهینهواستاسالمیجمهوريمالآینده. براینبنا. نداردکمیدستتقریباًسعودي
افعمنجوابگويکهکنددنبالراسیاستیتواندنمیاست،دادهدستازراخودحاکمیتحقواقعدروشدهمنطقهدرآمریکا

سلطنتیرژیمموجودیتبرايسیاسی،داخلیورشکستگیاحتمالبلکهایراننهسطور،ایننگارندهعقیدهبه. نباشداملی
.آوردمیوجودبهراخطرمهمترینسعوديعربستاندر
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ارتشمغزبیماريتشخیصعنوانبهماکاروف

قوايکلفرماندهوجمهوررئیسمدودفدمیتري2009سالاکتبردر
تمدیدسالگی65تاراماکاروفنیکالينظامیخدمتمدتروسیهفدراسیون

دفاعوزارترسمیسخنگويکوزنتسوفآلکسیسرهنگزمانهماندر.  کرد
تمدید2012سالتاکلستادرئیسنظامیخدمتمهلتکهکردتشریح
تفکر«بازنشستگیآستانهدرکلستادرئیسکهآیدمینظربه.  استگردیده

دركقابلامراین.   استشدهبرخوردنظیريبیبصیرتاز»اشراهبردي
عالیدانشگاه1971سالدر( کردتمامطالمدالباراآموزشیمؤسساتاینهمهوکردهتحصیلجاسهدراو: است

مسلحنیروهايکلستادنظامیآکادمی1993سالدروفرونزهآکادمی1979سالدرعالی،شوراينامبهنظامیفرماندهی
خودکاربهاستکردههوساوحاالوشودنمیجاهمچمدانپنجدرکهاستزیادقدريبهاودانش،)روسیهفدراسیون

در. تاسنماندهباقیاوبراي) دفاعوزیر(سردیوکوف»بهشتیگروه«جزءچیزيورسیدهبازنشستگیسنبهولیدهدادامه
چه(حاکممقاماتاذهاندرکهکندپیشنهادچیزيوبرسانداثباتبهراخودبودنمفیدبایداوکرد؟بایدچهشرایطاین
.  »ودشبازنشستهبتواندماکاروفنیکاليکهنیستآراماینقدرجهانیاوضاع«کهشودایجادذهناین) غربدرچهوروسیهدر
.ودنمبیانراهبرديالعادهفوقمطلبیک»توديراشا«تلویزیونیشبکهبرنامهدرکلستادرئیسکهبودروهمیناز

حده،متایاالتراهبرديمنافعپاسخگويهمهازقبلروسیهکلستادرئیسماکاروفنیکالياظهاراتکهاستروشنوواضح
ودودفمدمیتريبیاناتشمالیکرهوایرانسويازايهستهخطروجودشناساییباماکاروفنیکالي. استاسراییلوناتو

بهمهراروسیهخارجهاموروزیرالوروفسرگئیوکردهتکذیبراروسیهقوايآیندهوفعلیکلفرماندهانپوتین،والدیمیر
.استنمودهمعرفیگودروغعنوان

بههاآنحاضرحالدر. استزدهناروهماسراییلومتحدهایاالتاطالعاتیجوامعودفاعوزارتبهناخواستهماکاروفنیکالي
با«روسیهکلستادرئیسآنازبعدکه. کندنمیایجادخطريهیچایرانايهستهبرنامهکهاندرسیدهاجماعوتوافقاین

کهاطالعاتکلادارهکرده؟راکارایناساسیچهبرولی. نموداعالمراموضوعاینعکسوشدهظاهر»طهارتسفیدلباس
رايبخود) جاسوسیهايشبکه(غیررسمیو) نظامیهايوابسته(رسمیامکاناتازاستفادهبااست،کلستادگوشوچشم

قابلهاحرفاینامثالومحرمانهاسنادرژیمکاري،مخفیچونمسایلی.  کندمیتهیهاطالعاتیگزارشماکاروفنیکالي
اساسبرکهاطالعاتمنبعبهیعنیبگویدهمرا»ب«حرفبایدآورد،زبانبررا»الف«حرفکهماکاروفولی.  نیستبحث

بعضیوهستیمتجربهباوبالغماهمهزیراکنداعالمراجزئیاتهمهکهنیستالزمالبته. کنداشارهگرفت،رانتیجهاینآن
...»  کهمعتقدماست،آمدهدستبهکهايویژهاطالعاتاساسبر: «گفتمیماکاروفنیکالياگر. شودمیسرمانهاچیز

لقابوموثقوياطالعاتمنبعآیاکهگرفتمیخودبهدیگريشکلاساسیسئوالوشدهبرطرفهاسئوالازبسیاري
حتیطالمدالسهدارندهاینکهبینیممیحاالو. ماندمیکنارهاسئوالاینازماکاروفخودولی. خیریااستاطمینان
.برددربهسالمجانمخمصهاینازکهبکندکارينتوانست
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ازواحرفهروزنزیراباشدکشورشخصترینانضباطبابایدفرصتبهتریندرکلستادرئیسکهاستحالیدراینو
ئیسرسخن.  استارتشمغزکل،ستاد. داردبیشتريمراتببهارزشووزنسیاسیخصوصبهودولتیشخصیتهربیانات
ماتتصمیوبسیجیهايبرنامهفنی،نظامیهمکاريدفاعی،صنایعدرکهارزدمیروبلمیلیاردهاومیلیاردهابهکلستاد

ولی. ودندبکلستادرؤساينوعهمینازاوگارکوفوواسیلفسکیآنتونوف،شاپوشنیکوف،. استشدهگذاريسرمایهسیاسی
صحنهواردماکاروفنیکاليچونهاییشخصیتکهشدباعثجامعهعمومیانحطاطوگذشتهبزرگهايشخصیتآنزمان
اوًال،: گرفتنتیجهدواینجاازتوانمیآورد،میزبانبروارافسانهزنندههايحرفایناز»راهبردي«شخصایناگر. شوند
وسیلهبلکهارتشمغزنهماکاروفنیکاليثانیاً،وداردقرارروسیهمسلحنیروهايکلستادرأسدرمسئولیتبیحرافیک

.استمغزاینبیماريتشخیص

هبدوبارهنیستالزم. شدمیتماماسراییلنفعبهايگونهبهماکاروفنیکاليکارهايهمه: داردحقیقتولیاستعجیب
ایندفعاتبه»روایران«کهبپردازیمایرانبه300-اسهايسامانهصدورازامتناعوسرنشینبدونهواپیماهايقضیه

: داشتاظهارانگیخت،برراشدیديواکنشکهخوداخیرسخناندرماکاروف. استدادهقراربررسیموردراموضوعات
ارانتسبویکتور.  »هستندآنصاحبامرحقیقتدرکنند،نمیاعالمراايهستههايسالحداشتنکهکشورهاییازبسیاري«

سالحمهاسراییلدر. کنیمنگاهاسراییلومتحدهایاالتبهبیاید: «کندارزیابی»ناجوانمردانه«راحرفهااینکهداشتحق
هاشاراسراییلازناشیايهستهخطربهمتحدهایاالتکهایمنشیندهجاهیچکنونتاماولیشودمیطراحیايهستههاي
مینشاندرستکاريوصداقتازدورشرکايعنوانبهراخودنماولی. دهدنمیراکارایناجازهبازيقواعدزیراباشدکرده
هايسالحکنندهحملوسایلصاحبشمالیکرهوایرانکهاستنیامدهدستبهدرصدي100ضمانتهنوززیرادهیم
.»استخامهنوزنیزهاآنايهستهمهمات. باشندشدهايهسته

ردهدرکهاستاسراییلتنها.  نیستدركقابلداد،بروزخودازمصاحبهایندرماکاروفنیکاليکهرودربایستیوفروتنی
أسیساتتبهاتمیانرژيالمللیبینآژانسبازرساندادنراهازقطعاً کشوراین. گیردمیقرار»کنندنمیاعالم«کهکشورهایی

ازیکیدرکشورهمیندرباره. کندمیخودداريقاطعانهايهستههايسالحاشاعهمنعنامهپیمانامضايازوخودايهسته
هاآنکنندهحملوسایلواست250-300برابر) شدهبرآورد(ايهستههايخرجتعداد: «استآمدهروسیهکلستادنشریات

توانستمیاوولیداردزیاديهايگرفتارينظامیراهبرديطراحکهاستدرست. »داردمطابقتهوایینیرويامکاناتبا
.بخواندراخودنهادنشریاتکهکندپیدافرصت

وسیهربرايایرانسويازخطريهیچحاضرحالدر: «نوشتماکاروفنیکاليبیانیهدربارهتفسیريطیکاروتچنکوایگور
تادسرئیسکهآنچه. استنشدهايهستهسالحمشخصطراحیآغازتکنولوژیکیمرحلهواردحتیهنوزایرانزیرانداردوجود

.»داردارتباطنظريامکاناتبعضیباکند،میعنوانکل

یمنظامیراهبردمتخصصاینماکاروف،محاسنازدیگریکیپردازينظریه.  استکلیديواژهبندایندر»نظري«واژه
مقابلهکمیسیونعضوانحالل،زمانتایعنی2012سالفوریهتا2009سالمیماهازاوکهنیستاینحتیمسأله. باشد

اطافر«اونامهپایانعنوانواستسیاسیعلوملیسانسفوقاو. بودروسیهمنافعضرربهتاریخجعلجهتدرهاتالشبا
.باشدمی»افراطبادولتیمقابلهسازماندهیوسیاسیروندرادیکالالگويعنوانبهسیاسی
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روسیهنیروهايمتحدبنديگروهستادرئیسمقامدر1993سالدررانامهپایانایناساسیهاياندیشهاوکهنیستبعید
کهماکاروفنیکالي.  شودمیزیبافرضیهاینکردنباورازمانعواقعیتدوولی. باشدپروراندهخودذهندرتاجیکستاندر
نداشتهاطالعتاجیکستاندراسالمیافراطزدنمهاربرايایرانهايتالشازتوانستنمیبود،کردهخدمتمذکورمقامدر

ذکرزاپردازنظریهاینکههستندناسازگارمفهومدواسالمیافراطوایران. بودشدهخونینداخلیجنگدستخوشکهباشد
حسالیعنی(اسلحهاگر: «گویدمی»ایرانیخطر«ارزیابیضمنخودمعروفمصاحبهدراوولی. کندمیخودداريواقعیتاین

ردحاضرحالدر.  »بودخواهدخطرناكالمللیبینامنیتبرايامراینبیفتد،افراطیوندستبه) روایران–ايهستههاي
وشزدگارتشراهبرديامیراینماکاروف،نیکاليبهکسیعلتهمینبهونهندنمیارجعاقلمشاورانبهروسیهکلستاد
تانپاکسباراایرانورفتهنشانهعوضیجايبهراخودانگشتاست،پردازنظریهوداردلیسانسفوقدرجهکهاوکهنکرد

.داشتوجودحقیقتاً افراطیوندستبهايهستههايسالحافتادنخطرآنجاکهگرفتاشتباه

یشنماآنورسیدخوداصلیهدفبهاوولی. کردمسخرهراماکاروفنیکاليزنندهوسوادبیبار،رسواییبیانیهتوانمی
رسپساختهايبرنامهدهندهنجاتنقشماکاروف. استروسیهدرغربیالبیوآمریکامنافعازدفاعبرايامانبیآمادگی

اشنگتنوبههمزماناو.  کندمیحساب»بیسکویتسبدیکومربابشکهیک«دریافتروياحتماالًوکردهایفاراموشکیضد
ودخهايمقامدررفقایشواوکهزمانیتااینکهوکشدنمیدستغربیوایرانیضدخطازروسیهکهفرستادپیامجهانو

.کندنمیتهدیدرامتحدهایاالتمسکوطرفازچیزيکنند،خدمت
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