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هستندهاآندوستهاروسکهباشندداشتهاطمینانبایدایرانیان
ایوانوفاستانیسالو

شبدارتسازسرنوشتاشتباه«عنوانتحتسیاسیمفسرشیوکینوالدیمیرمقاله
اکثریتذهنیتشد،درج»روایران«سایتدر2012آوریل26که»ماکاروف

جواببیسئوال. کندمیمنعکسوجهبهترینبهراایراندربارهروسیهمردم
جدیدگیريموضعیااستماکاروفشخصیدیدگاهاینآیا«کهنویسنده
دربارههرگزماکاروفژنرالمعلوم،قراراز. استشفافنسبتاًواقعدر»کرملین؟

این. استنکردهبیانراخودنظرنقطهروسیهخارجیسیاستمسایلازیکهیچ
خارجهاموروزارتیاوياطرافیانجمهور،رئیسمعموالًکهاستکرملینامتیاز
مصاحبهازبعدراماکاروفاینکهبهعنایتبا. کنندمیاستفادهحقاینازروسیه

يغیرعادنقشموردایندراونکردند،برکنار»توديراشا«شبکهبابرانگیزجنجال
.نموداعالمراکشورسیاسیریاستگیريموضعتنهاوکردهبازيرا

کهستاکشوريبلکهدیگرهايزمینهواقتصاديبازرگانی،اموردرشریکومطمئنهمسایهتنهانهنوینروسیهبرايایران
موادابمبارزهروسینهادرئیسایوانوفویکتورگفتهبه.  کندمیمساعدت) روسیه(ملیوايمنطقهامنیتسطحارتقايبه

وروسیهبهافغانستانطرفازکشوراینازکهکنندمیضبطوکشفرامخدرمواد%30ازبیشایرانمقاماتمخدر،
قموفخودمتعددویژههايسرویسباروسیهفدراسیونمقایسه،جهت(شودمیدادهانتقالالمنافعمشتركجامعهکشورهاي

صورتبهوشدهتوزیعروسیهدرمواداینمابقیکهحالیدرکندکشفرامخدرمواد%4تنهاخودمرزهايدرشودمی
تاسآمدهعملبهمخدرموادمصرفوتولیدازپیشگیريجهتزیادياقداماتایراندر). شودمیفرستادهاروپابهترانزیت

رارقمطالعهموردمخدرمواداشاعهبامبارزهزمینهدرایرانمقاماتتجربهکنندمیتوصیهالمللیبینکارشناسانحتیگه
المللیبینهايتروریستاقساموانواعوالقاعدهعربیمزدورانمهاجرتراهسربرمهمیمانعبههمچنینایران. گیرد

همراهایران.  بودمشهودروسیهدرچچندومواولهايجنگاصطالحبهزماندرخصوصبهامراین. استگردیدهتبدیل
گسترشابوکردهایفاايکنندهتثبیتنقشخزرمنطقهدروباغقرهناگورنیمناقشهمنطقهدرجنوبی،قفقازدرروسیهبا

.ورزدمیمخالفتخارجینیروهايمداخلهوايمنطقهمسایلکردنالمللیبینروند

ردروسطرفتوسطبوشهراتمینیروگاهساختانجامیدنطولبه. استشدهپیچیدهحديتاایرانی–روسیروابطجدیداً
مللسازمانامنیتشورايدرایرانیضدهايتحریمتکمیلمورددرقطعنامهچهاربهروسیهدادنرأيگذشته،هايسال

دورصدربارهقراردادلغوجملهازوایرانبافنینظامیهمکاريقطعزمینهدرروسیهیکجانبهمکملهايتحریموضعمتحد،
حاکممقاماتوجوداینبا. شدندروبروماایرانیشرکايتفاهمعدموطبیعیناراحتیباهمگی،300-اسدفاعیتسلیحات

ووسیهربرايایراناینکهونیستدستدرایرانايهستهبرنامهنظامیحالتشواهدکهنمودندمیتأکیدهمیشهروسیهبر
.کندنمیفراهمخطريهیچجهانیجامعه
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. بودیزآمتحریکایرانبهنسبتآنلحنوبودهناسازگارکلیجوباروسیهکلستادرئیسمذکورمصاحبهشرایطایندر
تالشیااستروسیهخارجیجدیددشمنانجستجوياینآیاکهشدندسئوالدچاردیگرباریکروسیهاجتماعیمحافل
ریکاییآمضدکارزارازچرخشاینآیاایران؟حساببهاسراییلوآمریکابهخوشخدمتیبرايروسیهبرحاکممحافلناشیانه

همگامبرايتالشیااستمقابلسمتبهشد،میزدهدامنروسیهگروهیهايرسانهدراخیرمرحلهدرکهناتوییضدو
ایرانی؟محوردرغربباشدن

یراضایراناسالمیجمهورينظاموجوداصلازهاآن(کنندمیراکاراینفهمقابلدالیلبهاویوتلوواشنگتنکهحالیدر
شود؟کشاندهایرانیضدتبلیغاتیکارزاربهبایدروسیهچرا،)نیستند

متقابالً،سالمروابطخزردریايدرماهمسایگانایرانیان،باکهاستترمنطقیوترمفیدروسیهمردمبرايکهرسدمینظربه
شورايدر(غربوایرانبینمیانجینقشایفايزمینهدرتوانستمیروسیه. نمایندحفظراهمجواريحسنوسودمند

پیراموناوضاعجملهازومبرموحادمسایلهمهبارهدرسازندهآمیزصلحگفتگوبرقراريجهتدر) متحدمللسازمانامنیت
خارجیجهانباهاتماسوالمللیبینپشتیبانیبهدیگروقتهرازبیشایراناکنون. شودترفعالایران،ايهستهبرنامه

نمیکهگرددمیروشنپیشازبیش. شودمیمهمبسیارآنبرايایرانیمحوردرروسیهاعمالوبیاناتهمهودارداحتیاج
شآزمایبوتهازایرانی–روسیمناسباتحاضرحالدردیگر،عبارتبه. انداختبستبنبهراایراننیزبعدبهاینازتوان

باشدنآدوست: «گویدمیکهکنیمیادآوريرامعروفیالمثلضربنیستبدرابطهایندرکهگذردمیاستقامتوپایداري
واحترامجهانیجامعهتماموروسیهازدیگريکشورهرمانندایران.  »درماندگیوحالیپریشاندر// دوستدستگیردکه

.طلبدمینیکرفتار

درنظمیبینوعیکوکرملیندرقدرتتعویضمرحلهباایرانحقدرروسیهکلستادرئیسنابابآشکارااظهاراتاگر
عطفطهنقبهمصاحبهاینچنانچهبودخواهدبدترولی. ندارداشکالیباشد،داشتهارتباطمرحلهایندرکشوربرحاکممحافل

بعید.داردچنتهدرفراوانیمنفیعواقبروسیهوایرانبرايامراینکهشودتبدیلایرانیمحوردرروسیهخارجیسیاستدر
رس،قبکردستان،فلسطین،مسألهچونتريمبرممسایلحاضرحالدرباالخره. ببردسوديامراینازجهانیجامعهکهاست

لمللیابینروزدستوردرغیرهوهمگانیکاملسالحخلعافغانستان،مخدرموادخطردریایی،دزدانباغ،قرهناگورنیکشمیر،
.نمایدفصلوحلتواندمیمساعیتشریکبافقطبشریتکهدارندقرار
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چارچوبدرتهرانبهارمنستانخارجهاموروزیرسفرنتایجبعضیدرباره
منطقهاوضاع
ساهاکیانترکارینه

اکبرعلیدعوتبهارمنستانخارجهاموروزیرنالباندیانادواردآوریل29روز
رسمیدیدارانجامبرايایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرصالحی

جمهوررئیسنژاداحمديمحمودباويمالقاتروزهماندر. شدتهرانوارد
جمهوررئیسسارگسیانسرژشخصیپیامارمنیوزیر. شدبرگزارایران

خواستپیاماینبهواکنشدرنژاداحمديکهکردويتسلیمراارمنستان
.شودرساندهارمنستانملتتماموارمنیهمتايبهويآرزوهايبهترین

انارمنستباروابطتوسعهجهتدرایراننژاد،احمديمحمودگفتهبه. نمودندبررسیرامشتركهايطرحاجرايجریانطرفین
خطارمنستان،ایرانآهنراهخطساختاهمیتبرتأکیدضمنوي. آوردمیعملبهايویژهتالشمختلفهايزمینهدر

ازرگانیبتبادالتحجمافزایشبرايکوششبذلضرورتبهارمنستان،–ایراننفتانتقاللولهخطوباالولتاژبرقانتقال
بایدارمنستانوایرانمرزدرآزادتجارتبرايالزماسناد: « داشتاظهارنژاداحمديمحمود. نموداشارهتهرانوایروانبین
اجرامشتركمهمهايطرحراستاایندرودادهتوسعهایرانباراخودروابطاستقاللکسبازبعدارمنستان. شودتهیه

کهدکننفراهمارمنستانوایرانبینمرزدرآزادتجارتبرقراريبرايراالزمشرایطبایدرسمیهايشخصیت. استگردیده
.»شدخواهدتمامکشوردوبینروابطبیشترتحکیمنفعبهامراین

ایجادهجانبدواقتصاديوبازرگانیروابطتوسعهبرايمناسبیشرایطکهنمودخاطرنشانخودنوبهبهارمنستانخارجهوزیر
.کرداستفادهشرایطاینازبایدکهاستشده

شدننحلشرایطدرخصوصبهکشورامنیتتأمینهايضمانتازیکیاسالمیدوستکشورباهمسایگیارمنستان،براي
.  کنندمیاستقبالباغقرهمسألهقبالدرایراندقیقوسنجیدهگیريموضعازارمنستانمقامات.  باشدمیباغقرهمناقشه
صالحیاکبرعلیگفتهبه. کردخودداريآذربایجانبراينظامیهايمحمولهعبوراز2010سالدرایرانکهاستگفتنی

،»مهر«خبرگزاريگزارشبه. داردمهمیوحساسموقعیتمنطقهایندرارمنستانایران،اسالمیجمهوريخارجهاموروزیر
.»ندکگريمیانجیارمنستانوآذربایجانبینباغقرهناگورنیمناقشهفصلوحلمنظوربهاستحاضرایران: «گفتوي

زآمیصلحفصلوحلخواهانایرانکهداشتاظهارتهراندرنالباندیانادواردبامشتركخبريکنفرانسجریاندرصالحی
میتالشمنطقهایندرصلحبرقراريبرايوداریممنافعجنوبیقفقازدرما: «افزودوي. باشدمیباغقرهناگورنیمناقشه
یکیرانایکهبودکردهتأکیدخاصیطوربه»معاصرایران«مجلهبامصاحبهدرگذشتهسالدسامبردرصالحیآقاي. »نماییم

ضیارتمامیتحفظطرفدارهمیشهایران. شناخترسمیتبهراآذربایجانوارمنستاناستقاللکهبودکشورهاییاولیناز
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میزآمسالمتفصلوحلطرفدارهمیشهایران. کردمیپشتیبانیموردایندرمللسازمانهايقطعنامهازوبودهآذربایجان
نایکهآوردعملبهزیاديتالشوبرداشتهجهتایندرهاییگامدیگرکشورهاياززودتروبودهباغقرهناگورنیمسأله

درایراندیپلماتیکهايتالشرسیدنثمربهمانعثالثکشورهايازتعداديمداخلهولی. شودحلآمیزصلحراهازمناقشه
.شدزمینهاین

جمهوريدوستکشوردومیانمیانجیگريبراينیزاخیرهايسالدرایرانهمچنین: « گفتزمانآندرصالحیآقاي
لفصوحلمنطقهکشورهايهمکاريبابایدايمنطقههايبحرانمانظربه. استکردهآمادگیاعالمارمنستانوآذربایجان

باتمناساینشدنترپیچیدهموجببلکهکردنخواهدمساعدتمعضالتقبیلاینحلبهمنطقهازخارجهايدخالتوشوند
.»شدخواهد

ادالتتبکهآوردعملبهتالشبایدکهنمودتأکیدایرانوارمنستانبیناقتصاديمناسباتبارابطهدرایرانخارجهوزیر
ونیروگاهونفتانتقاللولهخطآهن،راهخطاحداثماننددوجانبههايبرنامهکاملاجراي. یابدافزایشجانبهدوبازرگانی

.شدخواهدمشتركاهدافتحققباعثدیگرهايزمینهدرجدیدهمکارينیز

تأییدارایرانی–ارمنیمرزازعبورتسهیلدربارهموافقتنامهارمنستانخارجیسیاستنهادرئیسسفرآستانهدرایراندولت
ارائهارمگري–نوردوزمرزدرنقلوحملوبارهاانتقالتسهیلزمینهدرخدماتیبایدطرفینموافقتنامه،اینبامطابق. کرد

.دهند

جمهوريریاستانتخاباتوجودباایرانوارمنستانمیانهمکاريما،عقیدهبهکهگفتبایدفوقمراتببنديجمعضمن
دواینکهاستآنمهمبسیارنکته. گذاشتخواهدافزایشبهروشود،برگزارکشوردوهردر2013سالدراستقرارکه

اینآذربایجانبرايماتوصیه. دهندمینشانخودازراطرفینمذهبودینبهتوجهبدونمنطقهدرهمکارينمونهکشور
علقتدولتکدامبهباغقرهنشینخانکهبیاوردخاطربهکند،سرزنشراایرانیوارمنیتاریخدانانآنکهازقبلکهاست

آذربایجانتنهاونداشتندوجودروسیهوپارسهايامپراطوريکهکندمیجلوهگونهبهمسألهصورتاینغیردر. داشت
.بودنشدهگذاريعالمتجهانهاينقشهازیکهیچدر1920سالتاآذربایجانکهحالیدرداشتوجودبزرگ
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دوآتشهنتانیاهويسربرسردآبتشتیک
فیلینیوري

دیگران،کمکبدونوتنهاییبههمآنایرانتنبیهبراياسراییلآمادگیاعالم
اربیکامراین.  کندمیپیداشباهتافتادهپاپیشبلوفیکبهپیشازبیش
اساسبرپیشازبیشجارينسلسیاستمدارانمتأسفانهکهکندمیثابتدیگر
فعالیت»هاممکنهنر«اساسبرنهو»آورديدرخوداز«ومجازيهايارزش

.کنندمی

تانیاهونبنیامینیعنیاسراییلکنونیرهبردوداغهايکلهکردسعیاسراییلسابقوزیرنخستآلمرتاهودپیشروزچند
-یستلویزیونیشبکهبامصاحبهدراو.  کندسردرا) استنظرمدنتانیاهوخصوصبه(دفاعوزیرباراكاهودووزیرنخست

عنوانبهارایرانبهضربهبلکهکندخودداريایرانمستقلبمبارانازتنهانهکهکردتوصیهاسراییلدولتبهاصرارباان-ان
.بگیرندنظردردیگرامکاناتهمهکشیدنتهازبعد»وسیلهآخرین«

هايسالحطراحیآنازبعدکهحديازایرانرهبرانکهاستاینآنوآگاهمچیزیکبهفقطفعالً: «کردخاطرنشانآلمرت
ابودهندمیقرارتأملوتفکرموردراخودرفتاراقلحدهاآنکهدهدمینشانقرائن. اندنگذشتهشود،میشروعايهسته

درفقطبایدبگیرد،صورتایرانبهحملهباشدقراراگرکهاستمعتقداو.  »گسلندنمیلجامخودهايگامهمهسنجیدن
ازفوراً نایراکند،اقدامتنهاییبهاسراییلاگر. کردراکاراینمتحدهایاالتریاستتحتالمللیبینوسیعائتالفچارچوب

بهتآلمر. بودخواهدپیشبینیقابلغیرکاراینعواقبکهکردخواهداستفادهمثلبهمقابلهضربهبرايخودامکاناتهمه
.داردناعتماداست،نمودهاعالمراایرانبهمستقلحملهبراياسراییلآمادگیبارهاکهنتانیاهوفعلیدولتبهعلتهمین

هايیالخدادنبادبرکارزاراینکهبودمطلعالعادهفوقشخصیتو»موساد«سازمانسابقرئیسداگانمییرکهگفتباید
کهدادهشدارخودفعلیهمکارانبهCBSشبکهبامصاحبهدرمارسماهاواسطوي.  کردشروعراکشورفعلیرهبرانواهی
. ودشمنجرايویرانگرانهعواقببهتواندمیکهشدخواهدموجبرااسراییلبهمثلبهمقابلهموشکیضربهایرانبهحمله
خواهدقرارحساسیبسیارحالتدراسراییلکهکنممیفکر: «دادهشدارجهانیشهرتداراياطالعاتسازمانسابقرئیس
چندبلکهواحد4نههاآنتعدادويعقیدهبهکهایرانايهستهتأسیساتبهنظامیضربهکارآییمورددرداگان. »گرفت

ایرانايهستهبرنامهتوقفباعثنظامیحملههیچکهاستمعتقدموسادسابقرئیس. نمودتردیدوشکاظهاراست،دوجین
.نمایدایجادمدتیکوتاهوقفهبرنامهایناجرايدرتواندمیفرصتبهتریندروشدنخواهد

جملهازوایرانکنونیرژیمکهگفتوي. نداشتهمخوانیاسراییلفعلیرهبرانبیاناتباهمایرانریاستازداگانارزیابی
عواقبهمه) ایرانروساي(هاآن: «گفتداگان. هستندعقالنیتفکرباهاییشخصیتایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمود

کهکنممیفکر. کردخواهندپرداختگرانیبهايغلطمحاسباتوهالغزشبابتزیراکنندمیمحاسبهراخودهايگام
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نژادمدياحمحمودحقدراسراییلفعلیرهبرانبیاناتباحرفهااین. »کنندمیرفتارفراوانیاحتیاطباجاريمرحلهدرایرانیان
اییلاسرنابوديبهتمایلوعقالنیتفقدانبهراایرانجمهوررئیسهاآن. داردفراوانیتفاوتشود،میشنیدهگاهیازهرکه
.کنندمیمتهمفرصتاولیندر

اسراییلیفعلرهبرانازداگانازبیشترحتی»بتشین«اسراییلیامنیتسرویسسابقرئیسدیسکینیوالپیشچندي
عاممألدرناگهانکرد،برگزاررااواستعفايشکوهبامراسمپیشسالیکنتانیاهوکهشخصاین. کرد»ستایشومدح«

اعتمادرد،بمیایرانباجنگپرتگاهلبهبهراماکهکشورکنونیریاستبهکهاستاینمنمشکلبزرگترین: «داشتاظهار
منکهنیستندکسانیهاآن. کردممیمشاهدهنزدیکازرا) باراكونتانیاهو(هاآنزیاديمدتطیمنکنیدباور... ندارم
ینامسألهدیسکین،گفتهبه. »کنمواگذارهاآنبهرااسراییلامورادارهحساسومهماینقدرتحوالتجریاندربودمحاضر
منجی«کهحالیدرکنندمیفعالیت»جهاننجاتمسیحاییتفکر«تأثیرتحتعقالنیت،ازدوراسراییلرهبردوهرکهاست

ضربهکهدارداعتقاددیسکین. کنندمیگمراهایرانیمسألهمورددررامردمکشورریاستکهاستمعتقداو. نیستند»جهان
دخواهسرعتراتحولاینبلکهنیانداختهتعویقبهرااتمیهايسالحازایرانبرخورداريتنهانهايهستهتأسیساتبه

.بخشید

گزارشبه. ریختاسراییلکنونیسیاسیرهبرانسربرراسردآبتشتآخریناسراییلکلستادرئیس»گانتسبنی«
زادهدمیترجیحایرانکهکرداعالمجسارتاًشد،منتشرگذشتههفتهکهايمصاحبهطیوي،»پستواشنگتن«روزنامه
»غدار«ایرانکهکندمیتلقینهمهبهاسراییلوزیرنخست:  استشدهوضعیعجب. کندخودداريايهستهبمبساخت
کهدکنمیتأکیدظاهربهگانتس. آوردمیزبانبرراهاحرفاینعکسکلستادرئیسولیشودبمبصاحباستنزدیک

اريجسالدر»عطفنقطه«کهداندمیبعیدولیکننداجراراکشورریاستدستورهستندآمادهاسراییلمسلحنیروهاي
.برسدفرا

الشتهماناینمعناست؟چهبهکردندپابراسراییلسیاسیرهبرانکهغوغاییواقعی،کارشناساناظهاراتاینبهتوجهبا
هبخطابنتانیاهو. باشدمیمعاصرسیاستاساسیمعایبازیکیکهاستواقعیتجايبهمجازيهايخیالزدنجابراي

رايبراايهستههايسالحآلودتبصورتبهوکندمیدعوتمانابوديبهپردهبیایرانیرژیم: «زندمیفریادجهانسراسر
ولاسراییتواندمیواقعاًاسراییلوزیرنخست) دیسکینقولبه(»مسیحاییجنون«این. »سازدمیهدفاینبهرسیدن

.بکندثباتبیراجهانسراسراوضاعوکشاندهفاجعهورطهبهرامنطقهتمام

واهمقاماستکافی. کنندمیحمایتایرانازآنآشکارمخالفانبلکهتهرانمتحداننهدفعهاینکهکردفراموشنباید
ئیسرداگان،. نیستندمتمایلایرانباجانبههمهصلحبرقراريبههاآنازیکهیچ. شودبرشمردههاآنفعلیوسابقدرجات

بارجعهفاعواقباوولی. کندمیدعوتایرانکنونیرژیمعلیهتخریبیفعالیتتوسعهبهمذکورمصاحبهدر،»موساد«سابق
صداکینتانیاهومخالفان. بیندمیخودجلويکند،میتأکیدآنبراسراییلفعلیوزیرنخستکهراایرانبهرودررویورش
ازنباید: گویندمیهاآن. کندمیایجادمهلکیخطراسراییلوجودبرايکهاستمحضماجراجوییاینکهدهندمیهشدار
ولی. ابدیگسترشایرانیمخالفانوطلبانجداییازحمایتوتخریبیواطالعاتیکاربگذار: کشیددستایرانعلیهمبارزه

.بگذاردفاجعهآستانهدرراجهانو) اسراییل(کشورخود،»مسیحایی«هاياندیشهباکسیکهنیستالزم
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ردکهآمریکاجمهوررئیساوباماباراكحتی. شودمیبازاسراییلیهايشاهینپايزیرخاكکهآیدمینظربهنتیجه،در
وزدهستدنتانیاهوزدنلجامبهندارد،احتیاجیپیشبینیقابلغیرعواقبباایران) بامناقشه(ماجراجوییبهانتخاباتیسال
گیجنخطروگرفتهقراراقلیتحالتدراسراییلیهايشاهینشرایطایندر. دهدمیامیدبخشیهايعالمتتهرانبهحتی

.ابدیمیکاهشتدریجبهبگذارد،فراترپابزرگمیانهخاورحدودازحتیوشدهتبدیلعیارتماممناقشهبهتواندمیکه
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اورآسیاکردنآباد: روسیه–تاجیکستان–ایران
یفستراتوفآنتون

ايهرسانهبهتاجیکستاندرایرانسفیرشیردوستاصغرعلیپیشهفتهسه
تاجیکستان،طریقازاستصدددرويمتبوعکشورکهداداطالعگروهی

هدربارتوافقاین،ازگذشته.  نمایدصادرگازچینبهقرقیزستانوافغانستان
افغانستانوتاجیکستانایران،اسالمیجمهوريسرانتوسطلولهخطساخت

جمهوررئیس.  گردیدحاصلدوشنبهشهردرهاآنمالقاتجریاندر
دهشروبروگازشدیدکمبودباويکشورزیراشدطرحاینمبتکرتاجیکستان

سرزمینواردافغانستانخاكازبایدگازانتقالجدیدلولهخط. است
.شودتاجیکستان

نیروياينطقهمکنندهصادربهتواندمیایرانپشتیبانیبانیزوداردکهتوانیبرکتبهتاجیکستانشیردوست،عقیدهبه
.شودتبدیلبرق

خاكاز(ایرانبهتاجیکستانازآبانتقالجهتايلولهخطمسیر،هماندرگازيهايلولهبرعالوهشدگرفتهتصمیم
بهآبیمنابع%5تنهاتاجیکستاندرحاضرحالدرالمللیبینوایرانیکارشناسانبرآوردهايطبق. شوداحداث) افغانستان

.رودمیدیگرکشورهايبهماندهباقی%95وشدهگرفتهکار

زیرساختیچارچوبزمینهدرپوتینطرحوایرانابتکار

آن،اروپاییمتحدانوآمریکاسويازایرانیضدهايتحریمشرایطدر. استالوصفزایدجاريشرایطدرطرحایناهمیت
حاضرحالدر. داردنیازاقتصاديثباتحفظجهتدیگرکشورهايبهانرژيهايحاملصادراتافزایشبهکشوراین

زاهاآنباهمکاريلذاوهستندهاآنبزرگترینپاکستانوهندچین،کهاندشدهواقعشرقدرایرانیگازواقعیخریداران
پاکستانباراایراناسالمیجمهوريکه»گازانتقالملیلولهخطهفتمین«کنونتا.  استبرخورداراندازچشمبهترین
آیندهدر. دهدمیتشکیلراکشوراینانرژتیکبیالن%53گاز،کهاستگفتنی. استشدهساختهتقریباً کرد،خواهدمرتبط
زاچینبهگازصدورطرحاین،بربنا. شودساختهچینوهندمرزهايتاپاکستانطریقازتواندمیلولهخطیکنزدیک
خارجیتجارتزمینهدرایراناسالمیجمهورياخیرمرحلهسیاستباشد،تهیهدوشنبهتوسطکهمرکزيآسیايطریق
.کندمیمضاعفراطرحاینسودآوريگاز،بهمنطقهکوچککشورهاياحتیاج.  استسازگارکامالً
باهکداردمطابقشانگهايهمکاريسازمانزیرساختینیرومندهايچارچوبتشکیلجهتدر»پوتینبرنامه«باایرانیطرح

جلوراازمانسانرژتیکباشگاهتشکیلتاریخوکردهعملیرامنطقهترانزیتیعظیمبالقوهپتانسیلتوانمیآنازاستفاده
کردهاعالمرامطلباینشانگهايهمکاريسازمانهايدولتسراناجالسدرگذشتهسالنوامبردرپوتینخودکهکشید
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عضوانرژيبخشاساسیهايشرکتوسازمانعضوکشورهايانرژيهايوزارتخانهنمایندگانکهاستآنبرفرض. بود
صادراترسبرهمبا) مرکزيآسیايکشورهايبعضیو(قزاقستانوروسیهکهشرایطیدرکهاستتوجهجالب.  شوندباشگاه
ارمناقشاتفصلوحلمجمعنقشتواندمیایرانفعالمشارکتباباشگاهاینکنند،میرقابتچینبهانرژيهايحامل
.کندبازي
کند،میاجراجنوب–شمالکریدورچارچوبدرمنطقهایندرایراناسالمیجمهوريکهنقلوحملمتعددهايطرح

ربیغقسمتدرواقعکاشغرازآهنراهخطساختبهبایدخصوصبه.  شدخواهندایرانیپروژهاینبخشیدنتحققساززمینه
اتنگیتنگاقتصاديروابطهمتاجیکستانباایراناسالمیجمهوري. کرداشارهافغانستانهراتاستانطریقازایرانبهچین
.کندمیگذاريسرمایهصنایعوکشاورزيبخشدر،2-تودهسنگآبیبرقنیروگاهساختدرکشورایندرودارد

اضرحروسیهکهکنداحیاراپاکستانبهبرقانتقالخطساختاندیشهتواندمیطرحایناجرايناظران،بعضیعقیدهبه
.نمایدگذاريسرمایه) راالزمسرمایهربعیکیعنی(دالرمیلیارد0,5آندراست

یم. کنندمیزیاديهايگذاريسرمایهتاجیکستانانرژيسامانهدرهاآنوداردجذابیتهمایرانیتجاربرايانرژيبخش
ینبزرگترکهروغوننیروگاهمالیتأمینهايبرنامهوکوچکنیروگاهچندساختشورآباد،آبیبرقنیروگاهطرحبهتوان

افیکراگذاريسرمایهفعلیحجمکشوردوکهاستگفتنی. نموداشارهآید،میحساببهمرکزيآسیايآبیبرقنیروگاه
بخشدرعمدتاً تاجیکستاندرایرانخصوصیبخش«کهنمودخاطرنشانسخنانیطیشیردوستاصغرعلی. دانندنمی

.»کندمیشرکتکوچکهاينیروگاهساختوسیمانتولیدصنایع،کشاورزي،
باهاآنزابعضی. شمردبرراموانعانبوهتوانمیگاز،انتقاللولهخطاندیشهبخشیدنتحققبهمربوطمسایلبهاشارهضمن
اهمیتاقتصاديمسایلولی. گذشتخواهدکوهستانیخیززلزلهمناطقازخطاینزیرادارندارتباطجغرافیاییعوامل

.دارندبیشتري

ابلقاست،شدهاعمالکشوراینعلیهکهاقتصاديهايتحریمخاطربهبزرگطرحاینمالیتأمینزمینهدرایرانامکانات
وتسهیالتبعضیوکردهاعمالراشدیدریاضترژیمخودشهروندانحقدرحتیشدمجبورایراندولتجدیداً. استبحث
.نمایدقطعراهایارانه

شودمیبرخوردخاصیاهمیتازاورآسیاییجدیدفضايچارچوبدرروسیهباایراناسالمیجمهوريتعاملرابطهایندر
ازگانتقاللولهخطساختبهروسیهفدراسیونکمک. اندنمودهاشارهآناهمیتبهکشوردوهرسیاسیهايشخصیتکه

اجرايبا. استچینبهگازاساسیکنندهصادرروسیهجاريشرایطدرکهاستاینآنوداردمهممانعیکچینبهایرانی
هبراخودگازواستجهاندرطبعیگازبزرگذخایردومیندارندهکهشدخواهیمروبرونیرومنديرقیبباماایرانی،طرح

.فروشدمیروسیگازازترپایینقیمت

راگازانتقاللولهخطوطازبرداريبهرهوساختومیادینتوسعهزمینهدرهمکاريبارچندکنونتاتهرانحالاینبا
آورسودهايقیمتآورد،خواهدپایینراگازقیمتکهرقابتیجايبهتوانندمیشریککشوردواین. استنمودهپیشنهاد

طرحاینبتواندروسیهفدراسیونباتنگاتنگهمکاريطریقازتنهاایرانکهرودمیاحتمال. نمایندتعیینراسوختنوعاین
دهکننصادرکشوردوهربرايبلکهسازدخارجاقتصاديانزوايازراایرانتنهانهاستممکنکهکنداجرارا»آلودمه«فعالً
.نمایدفراهممهمیسود
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ايمنطقهتسلیحاتیمسابقهچگونگیوایران
میناسیانسرگئی

مشغولگاز،ونفتفروشمحلازدرآمدهارشدخاطربهخودیافتهافزایشامکاناتازاستفادهبااخیرهايسالدرآذربایجان
ند،بلبردضربتیمؤثرتروترگرانهايسامانهبرکشوراین. استبودهمهماتوتسلیحاتگستردهنسبتاًهايخرید

وگرفتهاراوکراینجايتدریجبهروسیهواسراییل. کندمیتأکیدارتشیوضربتیهايجنگندهسرنشین،بدونهواپیماهاي
.گرددمیتبدیلکشوراینافزارهايجنگنوسازيوفنینظامیهمکارياساسیشریکبه

بیشمعادلنظامیهايکمکاخیرسالچندطیترکیه. استماندهباقینظامیاموردرآذربایجانمهمشریکهمترکیه
همکاريدربارهقراردادهمباآذربایجانوترکیه2010سالاوتماهدر. استدادهارائهآذربایجانبهدالرمیلیون200از

درگیجنعملیاتدرشرکتبرمبنیترکیهمستقیمتعهداتبرناظروبودهمبهمقرارداداینمفادولی. کردندامضانظامی
.نبودآذربایجانتوسطعملیاتاینشروعصورتدرباغقره

میلیارد1,4تاکاهش،2008سالدردالرمیلیارد1,6:  کردمیتغییرذیلگونهبهاخیرهايسالدرآذربایجاننظامیبودجه
میلیارد2,8حدودمعادل2011سالبودجه. 2010سالدردالرمیلیارد1,5جهانی،بحرانشرایطدر2009سالدردالر
ردیفاینمفهومولی. است»دفاعیویژههايطرح«اصطالحبهمخصوصرقماینازدالرمیلیارد1,3کهشداعالمدالر

ینظامبودجهاساسیبخشدرخارجیتسلیحاتخریدجملهازودفاعیاساسیهايهزینهزیرانیستروشننظامهايهزینه
وویژههايسرویسانتظامی،هايسازمانهايهزینهبهنظامینهادهايهزینهکهنیستبعید. بودشدهگنجاندهکشور
.باشدشدهاضافهدفاعیصنایعتوسعه

ارخارجیمتخصصینکمکبهخودنظامیصنایعایجادجهتدرفعالیتاخیرهايسالدرآذربایجانکهکردتأکیدباید
و»ماردر«سبکزرهیخودروهايمونتاژبهنیزوکردهتولیداندازخمپارهوگرمهايسالحمهمات،کشوراین. دادگسترش

درجی-24-میسطحتا24-میضربتیبالگردهايروزآوريبه.  پردازدمیجنوبیآفریقايساختقطعاتاز»ماتادور«
مههدرکاربردبرايجدیدتجهیزاتبههاآنکردنمجهزشاملاسراییلوجنوبیآفریقايمتخصصینمساعدتبااوکراین
هايموشکومیلیمتري122و107هايموشکمتراکمپرتابهايسامانهتولیدهايگزینه. باشدمیهواوآبشرایط

انکتنوسازي.  گرددمیبررسیباکووآنکارابینفنینظامیهمکاريدیگرهايطرحوترکیهايشرکتمساعدتباهاآن
) لسانآس(ترکیو) سیستمزالبیت(اسراییلیهايشرکتمتخصصینمساعدتباکهاستشدهشروع72تآذربایجانیهاي

ايهتانکاساسبرسنگینهايپوشزرهتولیدتنظیممسأله. استشدهشروعشوند،میمجهزآتشجدیدهايسامانهبه
یاسراییلشرکتمساعدتباآذربایجاندرهمچنین.  گرددمیبررسی) شوندمیخارجردهازآذربایجانارتشدرکه(55-54ت
.استشدهساختههاپهپادمونتاژجهتايکارخانه»سیستمزالبیت«
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ایرانیضدآشکارحالتقرارداداینکهشداعالماسراییلازتسلیحاتخریددربارهجدیدقراردادانعقاد2011سالاواخر
.  ذاردگمینمایشبهراآذربایجاننظامیتوسعههاياولویتشدنعوضوايمنطقهتسلیحاتیمسابقهجدیدگرایشودارد
درنظامیموازنهدراساسیتغییراتایجادازخودناتوانیوخارجیسیاستعرصهدرفراوانهايمحدودیتشرایطدرباکو

وقفشرایطبروزصورتدروکردهتوجهخودملیامنیتترجديوترمبرمموضوعبهگرفتتصمیمباغقرهمناقشهمنطقه
.نمایددفاعخودانرژتیکتوانازمنطقهدرالعاده

ارمنستان

در. رسیدمیلیون405به2009بحرانیسالدروبوددالرمیلیون396برابرارمنستانرسمینظامیبودجه2008سالدر
باقیسطحهماندرتقریبا2011ًسالدروشداعالمدالرمیلیون422برابرارمنستاننظامیرسمیهايهزینه2010سال
تسهیلیشرایطزیرایابدمیاختصاصتسلیحاتخریدبهبودجهاینناچیزبخشتنهاکهماندغافلواقعیتاینازنباید. ماند

انارمنستارتشتسلیحاتتجدیداجازهجمعیدستهامنیتپیمانسازماندرایروانعضویتوروسی–ارمنینظامیهمکاري
.دهدمیراگزافهايهزینهبدون

ارمنیطرفاختیاردررامختلفانواعاز300-اسسامانهبارآتش8تاهواییپدافندبخشدرتنهاروسطرفمثال،براي
.استبیشتربرابرچندارمنستانرسمینظامیبودجهازهاسامانهاینبازاريبهايکهگذاشت

درمستقر2-10نظامیپایگاهتیپیساختارایجادوفنیتجهیزاتنوسازيروندروسیه،ارتشنظامیاصالحاتچارچوبدر
در2010سالدر. شدگذاشتهارمنستانمسلحنیروهاياختیاردررایگانصورتبهتسلیحاتمازاد. یافتپایانارمنستان
رسید،برداريبهرهبهبالگردهاوهواپیماهاتعمیرواحد.  گردیدافتتاحهواییپدافندارمنی–روسیمشتركقرارگاهارمنستان

قرارداد2012سالآوریلماهدر. شدترفعالروسمتخصصینمساعدتباارمنستاندفاعیصنایعواحدهايبعضیتوسعه
زمینهدرروسیشرکتمهمترین،»زاوودواگوناورال«شرکتو»چارنتساوان«سازيدستگاهکارخانهبینهمکاريدرباره
.استارمنستاندرزرهیادواتتعمیروفنیسرویسآوري،روزبهمرکزایجادبرناظرکهرسیدامضابهسازيتانک

هکدهدمیتوسعهراناتوعضوکشورهايسایرومتحدهایاالتبافنینظامیهمکاريهمچنینارمنستاناخیرهايسالدر
ربیغشرکايمساعدتباصلححافظنیروهايتوانتوسعهبرناظرنظامی،آموزشوتبادالتهايبرنامهبرعالوههمکارياین

.استارمنستانمسلحنیروهايصلححافظ12تیپتشکیلو

سخپامعینیاندازهتاهمکارياین. استشدهاخیرهايسالدرارمنستانامنیتجدیدعناصرازیکیایرانبانظامیهمکاري
درجاريوضعیتونظامیموازنهحفظبهتهرانعالقهنتیجهوبودهاسراییلباآذربایجانفنینظامیهمکاريتحکیمبه

اوبهکهآوردعملبهرسمیدیدارایراناسالمیجمهوريازارمنستاندفاعوزیر2009سالدر. بودباغقرهمناقشهمنطقه
.شدخواهدارمنستانارتشلجستیکیتأمیندارعهدهایرانکهشداعالم
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اروپاآیینهمثابهبهاسالم
جمالحیدر

ازايدراسالمجوییتالفیواروپا»سازياسالمی«دربارهبحثحاضرعصردر
جهانیلیبرالنظامآري،. استیافتهزیاديرواج20قرندرآنژئوپلتیکیشکست

نشاندهقدرتبهراگراغربدیکتاتورهاياسالمجهانکشورهاياکثردرشدموفق
واقعدر. کندتحمیلاسالمیامتبهرالیبرالالییکروحازمملودولتینظامو

.استگردیدهقراربرمسلمانانبر»استعماريپنهانی«نظارتبهشبیهچیزیک
جلويتواندنمیادارينظارتکهاستاسالمیدینیذهنیتهايویژگیازولی

هاوچهکوارداسالم.  استغربیلوسیلهبهدریاآببرداشتنبهشبیهتالشاینکهکندبازدارندگیآنازوگرفتهرااسالم
»ملیهايدولت«اصطالحبهرسمیآشکارروبنايدربرابرراخودورفتمخفینیمهومخفیمساجدبهوشدهمیادینو

رشدبهرومسلمانانمهاجرجوامعهمزمان. گردیدتقسیمهادولتاینبیندومجهانیجنگازبعدجهانیامتکهدادقرار
.گذاشتند

هايالسدرکهکندتوجیهراغوغاییتواندنمیاروپاییکشورهايترینیافتهتوسعهدراسالمپیرومهاجرانشمارافزایش
.شودمیغربیجامعهدرتفرقهوقوعباعثکههستدیگريمسأله.  گردیدپابررابطهایندراخیر

کهاستزیادقدريبهاروپادرجدیدمسلمانانتعداد.  یابدمیشدتاروپاییآوردناسالمرونداخیرهايدهسالهطولدر
ایندرکه(اندآوردهاسالمنفرهزار150اقلحدآلماندرتنهارسمی،آمارطبق. دهدمیتغییررااروپاییهویتکیفیت

.)آیندنمیحساببهترکیبیهايخانوادهفرزنداننیزوکردندازدواجمسلمانانباکهآلمانیزنانآمار

مسلماناناملشکهاستبرخورداردیگرينیرومنداحتیاطینیرويپشتیبانیازشدهمسلمانهاياروپاییرشدبهرولشگراین
بهخودجدیدمیهندروکردهکسبعالیسطحآموزشهاآنازبسیاري. آمدنددنیابهاروپادرکهاستسومودومنسل

الدینوازتررادیکالبینشیگاهیوکردهحفظراخوداسالمیهویتهاآن. گردندمیتبدیلفرهنگیوعلمیهايشخصیت
.آورندمیدستبهسیاسیاسالمچارچوبدرخود

انواعیافرانسه»ملیجبهه«صفوفکهشودمیاروپاییهویتراهدرمحلیمبارزانخشنرفتاروترسباعثروندهمین
ريهمکااسراییلبااروپاجدیدنازيجنبش. اندشدهفراوانشمالیومرکزياروپايدرکهدهندمیتشکیلرا»آزادياحزاب«

.ردگیمیبهرهخودفرهنگیمیداندراسالمیگرایشرشدازشود،تغذیهمهاجرانازتنفرازاینکهازپیشوداشتهفعالی

اسالماروپا،خاكدرمهاجرهايجمعیترشدکهاستآنترعمیقپارادوکس.  نیستجارياوضاعپارادوکستنهااینولی
یممقابلهفرآیندهااینباکهجدیديهاينازيشدنفعالوشدندنومیدغربیتمدنتوسعهالگويازکههااروپاییآوردن
رتباطادینیرهبرانوموروثیاشرافباکهگراییسنتمحافلیعنیاروپاواقعیصاحبانابتکاربهواطالعباهمگیکنند،
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ونبردهبینازراآن»آمریکاییوحشیلشگرهاي«1945سالدرکهاروپاهايباشگاهحکومت. گیرندمیصورتدارند،
.استگردیدهمنتقلسایهبهوکردهتركراعلنیصحنهفقطونرفتهبینازترساندند،کمیفقط

خودنماییاجتماعیهرمقلهدرمتماديهايقرنطولدرهاآنخانوادگینامکهافراديبراتکابا»باشگاهیقدرت«همین
بتکارابهکارانهمحافظهعیارتمامانقالبمعنیبهکهنمایدمیفراهمراتمدنیجدیدنظمبهجانبههمهگذرموجباتکرد،می

.بودخواهدباالمحافل

عتمادادادندستاز. باشدمیمرگدمايپدیدههماروپالیبرالنخبگان.  استزوالبهمحکومپارلمانیانتخاباتیدمکراسی
.دهدمیتشکیلرامعنويبحراناینمبنايداد،میتشکیلراغربیجامعهاساسوپایهاخیرسال100-150طیکه

»یاجتماعپیمان«راآنلیبرالروشنگرانکهشدتبدیلچیزيدینیشبهمحتوايبه»اعتماد«مفهومهماناامر،حقیقتدر
شکست).  »استمجازچیزهمهنباشد،خدااگر«داستایوسکی،قولبه(دادنددستازراخدابهایمانهااروپایی. نامیدند

آغوشبهکرد،وحشتوضعاینرؤیتازکهرااروپاییوکردهبروزجهانیجنگدوجریاندرمسیحیسنتیفکريالگوهاي
لتبدی»شورويانسان«المثناينوعیکبهنظراینازغربیاروپايشهروند.  انداختجدیددینعنوانبه»جامعهکیش«

یناالبته. نمودندتبدیلخودخدايبهرا)زینویوفآلکساندرقولبه(»وارمورچهانسانهايجهانیخانه«هاآندويهرکهشد
.داردغربیلیبرالحالتهاانسانانبوهتمرکزمحل

سالماپاشدمیهمازشد،انتخابجامعهاینتوسطگویاکهحکومتیوجامعهبهاعتمادایندین،شبهاینحتیاکنونولی
عنیمتنهاعنوانبهالطبیعهمافوقاصلبرچراوچونبیتأکیدوخودلیبرالضدآشکارگرایشاساسبروشدهاروپاوارد

رادخواجتماعیوفلسفیواهیهايخیالهمهفنايبدانکردننگاهبااروپاییفردهرکهشدتبدیلايآیینهبهزندگی،
.نمایدمیکشف

تصاداقجدید،امتیازاتاجتماعی،آشکارنابرابريبرکهتمدنیجدیدنظمبهگذرکههستندآگاهغربباشگاهینخبگان
هايالیههمهکردنرووزیروشدیدهايتکانبدونبود،خواهداستوارسیاسیگفتماناززداییانسانومصرفیمابعد
»دیدجانسان«ظهوروالگوتغییرباعثکهاستهاتکاناینهمههمکاريشکلتنهاداخلیجنگ. نداردامکانانسانیفضاي

.شودمی

وبشرعمومهايارزشبهایمانهنوزکهکسانیتعجبوجودبا. کنندمیتهیهراجنگهمین) اروپا(قدیمیدنیاياربابان
تحتراجهانتاریخدوبارهتابرگردندعلنیقدرتبهخواهندمینفوذبامحافلایناند،ندادهدستازرااجتماعیاعتماد
.آورنددرخودنظارت
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»سیاهقاره«درایران
شبیريجواد

منابعسربرجهاناقتصادياساسیهايقدرترقابتکهاستقرنربعیک
همهازاکنونوشدهشدیدترسالبهسالرقابتاین.  یابدمیشدتآفریقایی

ذخایرنظرازآفریقا. استگردیدهبرخوردارراهبرديرویاروییمشخصات
وانادیوم،کبالت،سفید،طاليطال،آلومینیوم،کرومیت،منگنز،زیرزمینی

دوممقامدرقارهاین.  داردقرارجهانیاولمقامدرفلوریتوفسفریتالماس،
سوممقامدروگرافیت،برلیوم،آنتیمون،اورانیوم،آزبست،مس،ذخایرنظراز

تیوم،لیبیسموت،نیکل،تیتانیوم،معدنسنگازتوجهیقابلذخایرازنیزوداردقرارآهنسنگوجیوهگاز،نفت،نظراز
درآمریکاسنتیرقیبانومتحدهایاالتکهاستبدیهی. استبرخوردارقیمتیهايسنگوتنگستنقلع،نیوبیم،تانتالم،

دادناهربهآنازکمترهمباررقابت،آزاديدربارهبحثازنظرصرفآنها.  بکشنددستچربلقمهاینازنیستندحاضراروپا
.هستندمتمایلبازاراینبهجدیدبازیگران

قیتموفباغربکند،مقابله»سیاهقاره«درچیناقتصاديطلبیتوسعهباکهاستسختنسبتاً غرببرايکهحالیدر
.گیردمیرامنطقهاینبهایرانورودجلويزیادي

شاننخودازراواکنشهمانقارهاینبهدیگرکشورهرورودبهوکندمیتلقیخودگنجینهعنوانبهصرفاً راآفریقاغرب،
ايهرسانهمطالعهاز. دهدمیبروزخودپستويیاگاراژبهبیگانهفردتجاوزبهنسبتغربعاديشهروندیککهدهدمی

خودجیبدرراآفریقاکنونتاچینکهشودمیایجادبرداشتاینغربیسیاستمداراناظهاراتشنیدنوغربگروهی
ینبازآفریقادرغرببرترموقعیت. کندمیتکذیبرا»هاارزیابیاضطراب«ایناقتصاديهايشاخصولی. استگذاشته

اکثردح»بریکس«کشورهايجملهازودیگرکشورهاياقتصاديمنافعجمع،»اکونومیست«نشریهبرآوردهايطبقونرفته
همینولی. دهدمیتشکیلرا) قارهایندرجمعیهايگذاريسرمایهوبازرگانیملیتبادالت( غربارقامجمع15-10%
رايبمشکالتایجادزمینهدرسرشاريتجربهازغربکهاستگفتنی.  کندمیکفایتشدیدوتندواکنشبرايهمامر

رفتاراینهاينمونه. نمایدمبارزهندارد،راهاآندیدنچشمکهمتحدانیباداردعادتزیرااستبرخوردارآفریقادررقیبان
دریآمریکایطرفکهآوریمخاطربهرااخیرسالبیستطیفرانسوي–آمریکاییرقابتتاریخچهاستکافی. استفراوان
.رسیدموفقیتبهوشدمتوسل»رنگینهايانقالب«فناوريبهآنجریان

اقتصاديرشددربارهسندي«کنگره2000سالدر. استشدهبرخوردارهمقانونیپشتیبانیازآفریقادرآمریکاطلبیتوسعه
سرمایه.  شد%6-6,5برابرآمریکاخامموادوارداتسالیانهرشدنرخآننتیجهدرکهکردصادر»آفریقادربازرگانیامکاناتو

ایندرمتحدهایاالت. گردیددالرمیلیارد19,8معادل2010سالژانویه1تانیزقارهایندرآمریکاییمستقیمهايگذاري
سالاکتبر1ازکهبودراستاهمیندر. استپایبندهاگذاريسرمایهباهمراهدریاییتفنگدارانازاستفادهاصلبهزمینه
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کندمیفعالیت»آفریکوم«بهموسوم»آفریقادرمسلحنیروهايفرماندهی«آمریکامسلحنیروهايادارهساختاريدر2008
نترلکوآفریقامعدنیمنابعازحفاظتآن،اساسیاهدافازیکیکهاستآمدهآنتشکیلدربارهکنگرهمصوبسنددرکه
.باشدمیآنانتقالهايراه

رايب) گذاشتندکنارراخودنظرهاياختالفهمهمناسبتاینبهکه(آناروپاییمتحدانوآمریکاکهنیستتعجبجايلذا
ايهسرویسامکاناتواطالعاتیمبارزههايروش. نمودنداستفادهخودامکاناتتمامازآفریقادرایرانفعالیتازجلوگیري

.گرفتندقراربرداريبهرهموردویژه

.کنندمیدرجآفریقادرایرانسیاستسوءنیاتدربارهترسناکیمطالبمرتباً غربمطبوعات

صادياقتفعالیتراهسربرموانعایجادوایرانعلیههاتحریم. بوددیگريچیزایرانیضدفعالیتاساسیگیريجهتولی
البی. کنداجراکاملطوربهآفریقاییکشورهايدربرابرراخودتعهداتبتواندایرانکهشدآنازمانعکشور،اینخارجی

خودشانکهآنچهبهجوابدرکشور20. کردنداستفادهفرصتاینازفوراً آفریقاییکشورهايازتعداديدولتدرآمریکایی
ايهسفارتخانهکردنتعطیلازنامیدند،داد،آفریقابهسفرهاجریاندرکههاییوعدهاجرايزمینهدرنژاداحمدي»ناتوانی«

برايمهیاايزمینهوشدمیتشویقوزدهدامنتصنعیطوربهایرانازهاآفریقایینارضایتی. دادندهشدارتهراندرخود
.نامیدندمی»آفریقابهایرانیدروازه«راآنکهدادرخسنگالبارابطهدرايحادثهچنین.  شدایجادگوناگونتحریکات

ردیگآفریقاییکشورهايجمعباایرانتبادالتازوشدهبرآورددالرمیلیون16معادل2009سالدرسنگالبهایرانصادرات
نایدرایران. یافتتوسعهخاصیطوربهسنگالی–ایرانیروابطنژاداحمديمحمودجمهوريریاستزماندر.  بودبیشتر
یأتهکشور،دوبیننزدیکروابطبرقرارينتیجهدر. ساختخودرومونتاژواحدوشیمیاییکارخانهیکآفریقاییکشور

.کردمیمحکومبشرحقوقنقضخاطربهراایرانکهدادمیرأيهاییقطعنامهعلیهمللسازماندرسنگالنمایندگان

توانستمیطرحایناجراي. آمدوجودبهسنگالدرنفتپاالیشگاهساختطرحباالخرهتنگاتنگروابطایننتیجهدر
.کندتبدیلنفتکنندگانصادرازیکیبهراآفریقاییجمهوري

انبوهخاطربهمسألههرانداختنطولبهزمینهدرکهایرانیانعملکنديولیشدمطرح2007سالتابستاندراندیشهاین
همینازغربویژههايسرویس. بمانندباقیمذاکراتمرحلهدرهم2010سالتاطرفینکهشدباعثاستادند،هاهماهنگی

احتمالفوراًغربگروهیهايرسانهکهشدتوقیفاسلحهمحمولهیکنیجریهدر2010سالدومنیمهدر. کردنداستفادهامر
همنطق،»کازامانسادمکراتیکنیروهايجنبشازکنندگانقیاممخصوصفرضاً «واستایرانساختاسلحهاینکهدادند

آفریقاییايکشورهبعضیوسنگالدرآمریکاییالبیفرضیه،اینبودنموثقغیروپایهبیوجودبا. استسنگالغربیجنوب
ایرانابدیپلماتیکروابطسطحسنگالحادثه،ایننتیجهدر. کرداستفادهایرانیضدکارزارزدندامنبرايحادثهاینازدیگر

.خواندفراتهرانازراخودسفیرودادهتنزلرا

مککهاسنگالیبهوکردهسفرداکاربهفوراًمناقشهحلمنظوربهایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرصالحیاکبرعلی
کهستانیروهاییتحریکاتنتیجهمذکور،حادثهکهکردقبولحتیگویاسنگالکهکردپیشنهاددالريمیلیون200مالی

وزارت2011سالفوریه23بعد،هفتهچندولی»بزنندلطمهسنگالوایرانبینتقویتحالدرروابطبهکنندمیسعی«
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ذاشتگشورشیاناختیاردرایرانکهاياسلحهوسیلهبهسنگالیسربازانکهنموداعالمايبیانیهطیسنگالخارجهامور
.نموداعالمراایرانبادیپلماتیکروابطقطعسنگالریاستآنازبعد.  شدندکشته

.استآفریقاقارهدرایراننفوذباغربیائتالفمبارزهازصحنهیکتنهااین

شورکیککهماندغافلواقعیتاینازتواننمیآفریقاکشورهايباایرانمناسباتدراماتیکتوسعهمسألهمطالعهضمن
مساعیتشریکمسألهالبته. استروسیهفدراسیونکشوراین. اندازندمیبیرونآفریقاازگستاخیوشدتهمینبارادیگر
شاید. ودشنمیگنجاندهدوجانبهروابطکاردستوردرحتیکشوردوسیاسینخبگانتوسطآفریقاییمحوردرروسیهوایران

وضوعماینولی. استداشتههممثبتیدستاوردهايبلکهخردههاییشکستتنهانهقارهایندرتهرانکهباشداینعلتش
.استدیگريمقاله
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دارد؟امکانراهبرديشراکتآیا: پاکستانوایران
کالچوگیننیکالي

هايشتالواقتصاديهايتحریمناتوانیصورتدرایرانعلیهجنگیعملیاتمختلفهايگزینهطراحیبهپنتاگونجدیداً
جدیددستوراتطبق.  استورزیدهمبادرتايهستهبرنامهاجرايازامتناعبهاسالمیرژیمکردنوادارجهتدردیپلماتیک

یروهاين. کنندرفتارافغانستانوعراقهايجنگبامتفاوتايگونهبهآمریکامسلحنیروهاياستقرارآمریکا،جمهوررئیس
. کنندبتريفعالشرکتجنگیعملیاتدربایدببیند،هاآنمیاندرهمراپاکستانخواهدمیواشنگتنکهمتحدکشورهاي

نبیاقتصاديروابطنزدیکیخاطربهجملهازشودمیتردیدوشکباعثآباداسالموواشنگتناتحادجاريمرحلهدرولی
.استشدهمشاهدهجدیداًکهایرانوپاکستان

بلقکهآمدهپدیدمثبتگرایشیکآباداسالموتهرانروابطدراخیرهايسالدرکهکنندمیخاطرنشانزیاديکارشناسان
گزارشبه. بردمیسربهاقتصاديعمیقبحرانحالتدرپاکستاناکنون.  باشدمیطرفیناقتصاديمالحظاتبرآیندهمهاز

%4میزانبهانرژيهايحاملوبرقنیرويکمبودعلتبهپاکستانملیناخالصتولیدسالهرکشور،اینانرژيوزارت
لولهخطساختهستندصدددرآباداسالمرسمیمقاماتکهآیدمینظربه. یابدمیافزایش%10بیکارينرخوکاهش
ازتیحکهاستفهماندهکنونتاپاکستانیطرف. داردزیادياحتیاجطرحاینبهزیرابرساندپایانبهراایرانازگازانتقال
ازیرانانفتتحریماعالمپیدرپاکستانخارجیسیاستنهادرئیس. ترسدنمیواشنگتنسويازالمللیبینهايتحریم
لولهخطساختازمانعلذاوداردارتباطگازنهوخامنفتباغربهايتحریم«کهنمودخاطرنشاناروپااتحادیهسوي
طرحاینکهاستاعتقاداینبرولیکندنمیامتناعخودالمللیبینتعهداتازپاکستانکهنمودتأکیدربانیهینا. »شودنمی

.کنیمرعایتبایدمللسازماندیگراعضايمانندماکهنیستمللسازمانهايقطعنامهمشمول

تانپاکسبهایرانیگازانتقالجهتلولهخطساختزمینهدرنظرهااختالفهمهکهاندکردهاعالمکنونتاپاکستانوایران
تواندمیلولهخطایناندازيراهکهاستبدیهی. شودشروع2014سالدرگازصادراتاولیناستقرار.  اندنمودهطرفبررا
بریدسفکاخ. استکشورایناقتصادتضعیفوایرانیاقتصاديانزوايآنهدفکهبزندلطمهغربیهايتحریمکاراییبه

ستانترکمنگازپاکستانبهودهدقرارفشارتحتراآباداسالمکندمیسعیوورزیدهمخالفتطرحایناجرايبااساسهمین
.نمایدمیپیشنهادآلترناتیوعنوانبهرا

در. ودشتضعیفخارجیفشارتحتایرانباآننزدیکروابطکهدادنخواهداجازهکشوراینپاکستان،جمهوررئیسگفتهبه
جمهوريرؤساي. شدبرگزارایرانوافغانستانپاکستان،سرانروزهدواجالسآباداسالمدر2012سالفوریه16-17روزهاي

بحثموردرامنطقهدرامنیتوصلحبرقراريومتقابلهايهمکاريتوسعهجهتدرخودهايتالشکردنفعالمسایلها
رئیسبهنژاداحمديمحمودبامذاکراتطیاجالسهمانچارچوبدرپاکستانجمهوررئیسزرداري. دادندقراربررسیو

درهکاستگفتنی.  کردنخواهدکمکیهیچایرانباآنجنگیمناقشهدرآمریکابهپاکستانکهداداطمینانایرانجمهور
اسراییلبهتواندمیايهستهپاکستانکند،حملهایرانبهاسراییلاگرکهبودنددادهاطالعاروپادردیپلماتیکمنابعگذشته
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در: «تگفوي. شدبیانبریتانیادرپاکستانعالیکمیسرالحسنشمسوجیدتوسطجملهازمطلباین.  کندواردضربه
کارشناسانهايدیدگاهتحلیلولی. »داشتنخواهدایرانازحمایتجزايچارهپاکستانایران،بهاسراییلحملهصورت
آمریکابااحتمالیمسلحانهدرگیريدرایرانازپشتیبانیبرايآنآمادگیاعالموآباداسالمبیاناتاینکهدهدمینشانایرانی

.شودنمیروبروایرانیمقاماتکاملاعتمادبامتحدانش،و

ايرؤسمیاندرسیاسینیروهايمعادالتواختیاراتتقسیمارزیابیبهمجبورندایرانمقاماتکهشودمیاشارههمهازقبل
نظامیبخش،مثالبراي. بگیرندنظردرراپاکستانکشوريونظامیمقاماتبینویژهبسیارروابطنیزوکردهتوجهپاکستان
سرپرستیتحتواشنگتندرمذاکراتاولدورنتایجازامراینکهدهدمیترجیحراواشنگتنباروابطتوسعهپاکستانریاست

.استگردیدهمعلوم»پاکستانوآمریکاراهبرديگفتگوي«

جمهورئیسرغیرنظامیدولتبانهواستمتمایلپاکستانینظامیانباهمکاريبهبیشترهممتحدهایاالتکهآیدمینظربه
هايحاملصدوربهمربوطهايطرحمورددرکشوردوبینحاصلهتوافقاتتثبیتبهراخودامیدهايتهرانکهزرداري
باطروابوخارجیاموردرراخودواقعینقشبتواندزردارياینکهمورددرکارشناسان. استبستهاوبهراپاکستانبهانرژي

.نمایندمیتردیدوشکابرازکند،حفظایراناسالمیجمهوري

دوبینروابطاندازچشمارزیابیضمنپاکستان،درایرانسابقسفیرطاهریانابراهیممحمد. داردهمدیگريشبهاتایران
میانهخاوردرپاکستانیدیپلماسیهاياولویتبهبلکهمتحدهایاالتبهتنهانهروابطاینکهکندمیخاطرنشانکشور

.داردبستگی

واکستانپبااقتصاديروابطتوسعهبرسابقمانندبالقوه،وبالفعلنظرهاياختالفداشتنظردرباحتیایرانحال،اینبا
باابطهردروگرفتهراخودنهاییتصمیمبایدآباداسالمظاهراً. کندمیتأکیدکشوراینبامتقابلامنیتمسایلهماهنگی
.نمایداتخاذروشنیمواضعگازيطرحاجرايوانرژيبخشدرخصوصبهایرانباخودهمکاري

احداثبهرا»گازپروم«روسیانرژتیککنسرنکندمیتالشپاکستاندولت. شودتصمیماینمنتظرکهدارددلیلیهمروسیه
کهدادطالعاخبرنگارانبهپاکستانطبیعیمنابعونفتوزارتبلندپایهنمایندهیک.  کندجلبپاکستان–ایرانلولهخط

دراتشوندمیمسکوراهیکشور،اینمربوطهنهادهايوانرژتیکهايشرکتبزرگتریننمایندگیهیأتنزدیکآیندهدر
عمنافهمخوانیوتطابقشاهددوبارهماکهکردخاطرنشانبایدرابطهایندر. کنندشرکت»گازپروم«ریاستبامذاکرات

خلیجحاشیهسلطنتیهايرژیمدفعهاین(متحدانشوآمریکانیزدفعهاینالبته. شویممیایراناقتصادوروسیهاقتصاد
تالشوردهکایجادموانعروسیهمنافعراهسربرنیست،مقایسهقابلروسیهباهاآنالمللیبیناعتباروتوانمنديکه) فارس

.نمایندوادارپاکستان-ایرانلولهخطساختازخودداريبهراکشوراینپاکستان،برفشاراعمالراهازنمایندمی
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آفتابغروبتاطلوعازراهبرديپیمان: کرزايحامد–اوباماباراك
یفسیینکونیکالي

امضايکهواشنگتنرسمیهايشخصیتوکرزايطرفدارانهايتالشازنظرصرف
د،دهنمیجلوهالمللیبینصحنهدرافغانستاناستقاللرشدنشانهراتوافقاتاین

نامهمقاولهالمثنايواقعدرتوافقاتاین. ادعاستاینعکسبرکامالً واقعیت
ازراخارجیمستقلسیاستکردندنبالحقکهاست1879سال»گندمک«

ردبریتانیانمایندهنظرزیرراافغانستانوقتامیرخان،یعقوبوگرفتهافغانستان
.گذاشتکابل

:  کننددتأکیموافقتنامهاصلدوبرخصوصبهکنندمیسعیروسمفسرانازايعده. استآنازبهترخیلیقضیهظاهرالبته
»اچیزن«گروهنیزوکنندکمککابلارتشبهبایدکهنظامیمستشارانجزءآمریکاییسربازانهمه2014سالپایانتااوالً،

اینانیاً،ث. کنندتركراافغانستانخاكبایدهستند،القاعدهعلیهتروریستیضدعملیاتاجرايمخصوصکهویژههايدسته
. شدخواهندمستقرافغانینظامیهايپایگاهدر2014سالازبعدویژهنیروهايافرادومربیانکهشودمیبرجستهنکته
حساسمسألهدوموافقتنامه،موجببهکهکنندمیاشاره»افغانستانحاکمیتحقبهاحترامونیتحسن«اثباتبراي
.شودمیگذاشتهافغانیطرفکاملنظارتتحتبگرامهواییپایگاهدرواقعزندانوشبانهحمالتیعنیکرزايدولتبراي

قتنامهموافدر) مستشاران(مربیانتعدادکهگفتبایدهمهازقبل. نیستکاملحقیقتاینولیاستدرستهاحرفاینهمه
هرآنپوششتحتتوانمیکه»بازسازيسپاه«اعضايتعدادونظامیخصوصیهايشرکتافراددرباره. استنشدهذکر

وافقاتتبامطابقکهنکنیمفراموشنظامیمربیانتعدادموضوعبررسیادامهدر. کردمستقرافغانستاندررانظامیانتعداد
اشارهاقتصددربارهتردیدوشکباعثامرهمینکهشدخواهندملحقگروهاینبهنیزهنديوبریتانیاییمتخصصینقبلی،

.گرددمی»خارجیمربیانناچیزشمار«به

محدودينامدتطیآمریکایینیروهايداراییتمامموافقتنامه،بامطابق. استترجالبهمبازافغانینظامیهايپایگاهمسأله
براياست،شدهایجادISAFنیروهايتوسطکهنظامیزیرساختتنهااین،بربنا. داشتخواهدتعلقآمریکایینیروهايبه

.شودرتعبیحاکمیتحقتحکیمعنوانبهتواندنمیکاراینکهشودمیگذاشتهافغانستاندولتاختیاردرموقتکاربرد

نبشجدرکهکندمیآزادزنداناینازرازندانیانیآمریکاییطرفکهاستسالیک. آمدپیشبگرامزندانبرايمسألههمین
ورتصقطردرافغانیمسلحمخالفانبامذاکراتچارچوبدرکاراینکهداشتندباالییهايمقامدیگرهايگروهدروطالبان

کاربرديحالتحفظهاآنازیکیکهکندمیدنبالهدفدو»راهبرديآزادسازيبرنامه«اجرايبامتحدهایاالت. گیردمی
ارکاینهدفدربارهبعدکمی. اسالمیافراطیونمیاندرخودنفوذتحکیمدیگريواستمسلحمخالفانباارتباطمجاري
.کردخواهیمصحبت
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استقاللرشد«دربارهبحثدورکهگیرندمینادیدهراآندیگرمهماصلیکموافقتنامهجزئیاتبهاشارهضمنمفسران
وردهککنترلراافغانستانهواییحریمآمریکاییمتخصصینکهاستآمدهسندایندر. کشدمیبطالنخط»افغانستان

.بودخواهندبرخوردارافغانستانخاكسراسردرهواییترددگونههراجرايزمینهدرکاملاختیاراتازهاآناینکه

ربناظرموافقتنامه. استافغانستانامنیتینیروهايوکرزايدولتازناتوومتحدهایاالتمالیحمایتدیگر،مهمموضوع
مشخصمبالغولی. است2024سالتاافغانستاناقتصاديواجتماعیتوسعهازپشتیبانیزمینهدرمتحدهایاالتتعهدات

بهیتعناباکهکردخواهدخواستدرمعینیمبلغکنگرهازسالهرآمریکاجمهوررئیس.  استنشدهپیشبینیمالیکمک
.گردیدخواهدمحاسبهافغانستانسیاسیمشخصواقعیات

تمام،»افغانستاناقتصاديواجتماعینیازهاي«بهانهبهدهدمیاجازهمتحدهایاالتبهعملشیوهاینامر،حقیقتدر
. ویژههايسرویسعملیاتتا»ابریشمجدیدراه«برنامهاجرايازاعمکندتأمینمرکزيآسیايدرراخودخارجیفعالیت

دارعهدهمتحدهایاالتکهخواهدمیافغانیطرفکهنمایندمیاشارهونکردهدركراواقعیتاینکرزايدولتنمایندگان
ابموافقتنامهکهدارنداعتقادکابلدولتنمایندگانظاهراً. شودافغانستانبهمالیهايکمکارائهجهتدرمشخصتعهدات

ازاستفادهومنطقهدرآمریکانفوذتحکیمآن،واقعیهدفکهحالیدراستشدهطراحیافغانستاننیازهايبهتوجه
.استمرکزيآسیايدرآمریکاطلبیتوسعهبرايافغانستان

دورفاً صسنداین. کنیممحدودافغانستانمسألهفصلوحلبهتنهاراموافقتنامهاینچنانچهبودخواهدمحضبینیکوته
یه،روسمرکزي،آسیايسابقشورويکشورهايهمهازاول. کشاندمیچالشبهرامنطقهدیگرکشورهايبلکهنیستجانبه

.رسیدخواهدچیننوبتآنازبعد. شدخواهندگریبانبهدستآنعواقبباایرانوپاکستان

رانپاکستاوچینموضوعاگر. کنیممیاشارهعینیواقعیتیکبهفقطما. نابجاستسازياضطرابگونههرازدورادعااین
.دهیمقرارتوجهموردترمفصلصورتبهراروسیهوایرانبرايموافقتنامهاینهايچالشکهاستبهتربگذاریم،کنار

هوایی،حریمزمینهدرخوداستثناییموقعیتازاستفادهبامتحدهایاالتاوالً،. استپرواضحایرانبرايسنداینمنفیعواقب
هامککسیالبثانیاً،.  کردخواهداستفادهایرانعلیهالکترونیکیرادیووهواییجاسوسیعملیاتاجرايبرايوضعایناز
افزایشایرانخاكدردولتیضدهايگروهازحمایتومالیتأمینهايبرنامهچارچوبدربلوچستان»اهللاجند«سازمانبه

.یافتخواهد

چارچوبرداورآسیاییهمگراییاندیشهبهابریشمجدیدراهبرنامهازبخشیعنوانبهموافقتنامهاینکهاستاینکاراصلولی
لطمه2015سالژانویه1تااورآسیاییاقتصادياتحادیهتشکیلهايبرنامهدرواورآسیاییواحدفضايوگمرکیاتحادیه

ندهستمرکزيآسیايراهدرمبارزهوجدیدبزرگبازيهايصحنهابریشم،جدیدراهوموافقتنامهاینامر،حقیقتدر. زندمی
قرارمتحدهایاالتخارجیسیاستمداردرتماماًسابقشورويهايجمهوريونماندهباقیروسیهبرايجاییآندرکه

.گرفتخواهند
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شد؟خواهدبستهایرانايهستهپروندهبغداددر5+1گروهمالقاتدرآیا
کالچوگیننیکالي

رسمیهايشخصیتبلکهنظرانصاحبوکارشناسانتنهانهتفسیرهاياز
استانبولدرمذاکراتدورکهگرفتنتیجهتوانمیجهانکشورهايازبسیاري

تیحولیاستعجیب.  شدبرگزارقبلیمذاکراتازبیشترمراتببهموفقیتیبا
بعديدور.  منفیتابودمثبتبیشترمذاکراتاینبهمتحدهایاالتواکنش

موضعبهعنایتبا. شدخواهدبرگزاربغداددرمیماهاخیردههدرمذاکرات
حفظبهتوانمیاجالساینبرگزاريقبالدرایرانخارجیسیاستنهادگیري
اکبرعلی.  بستامیدمذاکراتجدیددورآغازتارونداینمثبتهايجنبه

پیشبینیطرحکهافزودولیدادخبربغدادجلسهتا»راهنقشه«طراحیازایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرصالحی
.استزودرسفعالًمذاکراتایناحتمالینتیجهدربارهها

لیوگردندمیایرانايهستهپروندهبستنجهتطرفینبراي»مناسب«راهدنبالکهاندنمودهاعالمدفعاتبهایرانمقامات
حکیمتازمانعگویاکهنمودمیاشارهغربگیريموضعتصحیحواصالحضرورتبهبیشتراستانبولاجالسازقبلتهران
امريراکرد،بروزاستانبولاجالسدرکهایراندیدگاهبهکردنگوشبراي5+1گروهآمادگیایران. شدمیمتقابلاعتماد
هیچبهايهستههايپژوهشادامهبرايتهرانحقگرفتننادیدهکهاستنماندهباقیتردیدوشکجاي.  دانستمثبت
اعثببلکهسازددشواررامذاکراتروندتنهانهتواندمیرفتارایناینکهوبودنخواهدقبولقابلایرانیطرفبرايعنوان
مذاکراتجریانهمدرکنندگانمذاکرهکهامیدوارندایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستنهادنمایندگان. گرددآنتعلیق
پیشنهادایرانیانکهرا»کسهیچبرايايهستهسالحهمه،برايايهستهانرژي«اصلتصمیمات،اتخاذضمنهموبعدي

.بگیرندجديکنند،می

تهرانبا5+1گروهآراياتفاقونظروحدتبهدستیابیتازیاديچندانراهصورتایندرکههستنداعتقاداینبرایرانیان
اشارهجارياوضاعدیگرانکارقابلغیرهايواقعیتبههمچنینایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزارت. ماندنخواهدباقی
نظامیرازاستبودهنتیجهبیایرانحقدرجاريتهدیدهايوهاتحریماوالً،. بگیرندنظردربایدکنندگانمذاکرهکهکندمی

بینامعهجکارشناسیهايگیرينتیجهودالیلثانیاً،. دهدنمیتسلیمبهتنوکردهایستادگیفشاراینبرابردراسالمی
ازفشارادامهکهاستمعتقداساسهمینبرتهران. نداردوجودايهستههايسالحساختبرايایرانتالشدربارهالمللی
مذاکراتاجرايازباید5+1گروهاینکهونیستسازندهمذاکراتدرایرانگیريموضعبراروپااتحادیهومتحدهایاالتسوي

.بکشنددستزورمواضعاز

وافقتمعدمواروپاییکشورهاياقتصادبرايایراننفتیتحریمعواقبازاروپاهاينگرانیایرانیدیپلماسیدیگر،سوياز
استممکنکهنمایدمیاستنباطاینجاازودادهتشخیصرااتحادیهمشتركمواضعبااروپااتحادیهعضوکشورهايبعضی
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ههستپروندهبررسیزمینهدرامرهمینایران،خارجهاموروزارتعقیدهبه. یابدافزایشغربیکشورهايبیننظرهااختالف
هاآن.کندمیوادارایرانباگفتگودربیشتراحتیاطبهراهااروپاییوکاستهمتحدهایاالتبههاآنوابستگیازایراناي

. نندبکسنگینوسبکراایراناسالمیجمهوريحقدرعجوالنهوناسنجیده»خصمانه«تصمیمهراحتمالیعواقبمجبورند
پروندهبستنروندبهتهرانجدیدپیشنهادهايوسازندهگیريموضعمجموع،درکهاستمعتقدایرانخارجهاموروزیر

،استشدهجعلایرانعقیدهبهکهپروندهایننزدیکآیندهدرکهرودمیامیدحاالواستبخشیدهتحركایرانايهسته
.شودبستههمیشهبراي

وداخلیخبرنگارانمشارکتباخوداخیربریفینگجریاندرایرانخارجهاموروزارترسمیسخنگويپرستمهمانرامین
ومشارکتسازيعاديجهتدرسازندهگاماولینتواندمیایرانیضدهايتحریملغوکهداشتاظهارتهراندرخارجی
الوقوعقریبمالقاتپیدرایرانعلیههاتحریمبعضیتضعیفیالغواحتمالبهاشارهضمنوي. شودطرفینبینگفتگو
تهرانعلیهغیرقانونیهايتحریملغودربارهاروپاوغربکشورهاياگرکهساختخاطرنشان5+1گروهنمایندگانبابغداد

.»بودخواهددرستجهتدرهاآنحرکتنشانه«اینبگیرند،تصمیم

بسیار5+1گروهتوسطتصمیماتایناتخاذاحتمالحاضرحالدرکهفهمدمیایرانخارجهاموروزارتامر،حقیقتدر
هاراظبغداد،درمذاکراتآستانهدرمتحدانشانباغربیهايقدرتهايرایزنیارزیابیضمننهاداینکارکنان. استضعیف
اظهاراتاینکماکانایرانیان.  استایرانطرفازهاگذشتآوردندستبهسابقمانندکاراینهدفکهکنندمیعقیده

هرانتبرفشاراعمالمنظوربهتبلیغاتیوشناختیروانجوییمفسده«عنوانبهرامتحدانشوآمریکارسمیهايشخصیت
.نمایندمیتلقی»بغدادمذاکراتدورآستانهدر

اروپااتحادیهآرزويدربارههاپیشبینیوتفسیرهابهاشارهضمنایرانخارجهاموروزارترسمیسخنگويمیماه8روز
هانآ: «داشتاظهاردارد،برمهمیهايگاماورانیومسازيغنیبرنامهبرچیدنواعتمادایجادبهنسبتایراناینکهبرمبنی

. »ندبخشمیشدتراایرانیضدجوقبلازوکردهرنگکمرامذاکراتاصلکنندمیسعیگریختهجستهتفسیرهاياینبا
ویتنحسن«جودرکهبدهدخوبینتیجهتوانندمیصورتیدرتنهابغدادجلسهایرانی،دیپلماسیهايپیشبینیطبق

.گرددبرگزار»طرفینمشتركمسایلفصلوحلبرايهمکاري

المتعاساسهمینبروبماندپایبندخودمحکممواضعبهبغداددراستصدددرایرانیدیپلماسیبینیم،میکههمانطور
جامعهبهقبلازایرانخارجهاموروزارت. باشدداشتهرااصولیهايگذشتانتظارتهرانازکهندارددلیلیغربکهدهدمی

صلاکندمیپیشنهادایرانیدیپلماسی. »دادنخواهدراایرانبزرگملتحقوقتضییعاجازهایران«کهدهدمیهشدارجهانی
میجهاندرعدالتیبیرفعصورتدرتنها«کهنمایدمیتأکیدوگیردقرارکاراساسعنوانبههاملتحقوقبهاحترام

ايتههسبرنامهقبالدرخودگیريموضعتنگاتنگپیوند. »کردفصلوحلرانظراختالفموارداکثربغدادمذاکراتدرتوان
آمیزصلححالتکهايهستهمطالعاتبرايتهرانحقهحقوقنامشروعکردنمحدودبهاشارهوایرانملتارادهوملیاندیشهبا

.دهدمیتشکیلرامذاکراتدرایرانایدئولوژیکیهاياستداللالینفکجزودارد،

اینبرانیایرکارشناسانازبسیاري. استپیشبینیغیرقابلمذاکراتاینزمینهدرآمریکامقاماترفتارکهنکنیمفراموش
بهسبتنمتحدهایاالتخارجیسیاستدارد،قرارصهیونیستیالبیفشارتحتسفیدکاخکهشرایطیدرکههستنداعتقاد
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حدهمتایاالتولی. استشدهتبدیلآمریکاجمهوريریاستالوقوعقریبانتخاباتدرمردمآرايجلببرايايحربهبهایران
درکنندگانشرکتومللسازمانامنیتشورايدائمیاعضايعنوانبهچینوروسیه.  داردرأيیکفقط5+1گروهدر

امنیتوخارجیسیاستمعاونباقريعلی. رفتنخواهندواشنگتندنبالاحتماالً ودارندراخوددیدگاهایران،بامذاکرات
بغداددر5+1گروهمالقاتواتمیانرژيالمللیبینآژانسبامذاکراتآستانهدرایرانملیامنیتعالیشورايدبیرالمللیبین

کنندنمیپنهانایراندر. دادانجامهارایزنیچینخارجهوزیرمعاونسوماجیاووروسیهخارجهاموروزیرالوروفسرگئیبا
.دهدمیراایران»ايهستهپرونده«طرفانهبیبررسیبهامیدمذاکراتایننتیجهکه
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!مارسمبهشانگهايهمکاريسازمان
نیکالیفآلکساندر

شانگهايهمکاريسازمانعضوکشورهايخارجهوزیرانجلسهنتایجدربارهرسمیبیانات
همیشگیجو« ،»پیشبهجدیدمهمهايگام«بهخوشبینانهاشاراتازمملوپکندر

الوروفسرگئی.  استدیگرتشریفاتیهايحرفاقساموانواعو»تفاهمحسنودوستی
وازبکستانقرقیزستان،چین،قزاقستان،ازويهمتایانوروسیهخارجهاموروزیر

شانگهايهمکاريسازمانسرانالوقوعقریباجالسکاردستورشدندموفقتاجیکستان
بهکاراینکهکنندهماهنگشود،تشکیلپکندرژوئن6-7روزهايدراستقرارکهرا

توافقاتامر،حقیقتدرولی. گرددمیمعرفیوزیراننشستبزرگموفقیتعنوان
خواهدشانگهايهمکاريسازماندربحرانبروزموجبدورچنداننهآیندهدرحاصله

دوجانبهاختالفاتورطهدرتواندمینیست،مشخصآنوجوديفلسفهکهسازمانی. شد
.شودغرقعضوکشورهاي

ردروسیهخارجیسیاستکپیعنوانبهتواندمیتعبیريبهدارد،وجوداآلنکهشکلیبهشانگهايهمکاريسازمان
یارزیابدرستراخودامکاناتنیستقادروماندهدوربهالمللیبینواقعیاوضاعازسازماناین: شودشناختهاخیرهايسال
مللیالبینمسایلفصلوحلدرتاکندمیتظاهرفعالیتبهبیشترنیست،برخوردارمشخصاهدافوهااولویتازکند،

.بردمیرنجتکبرحسازودادهبروزخودازواکنشیرفتارسازماناین. نمایدمیشرکت

تان،قزاقسوچینروسیه،فدراسیونیعنیدهندمیتشکیلراآنهستهکهکشوريسهکهاستآنسازمانمسألهمهمترین
سرپوشبرايسازمانیکبهچین.  نمودندمیدنبالرامتفاوتیاصوالًاهداف2001سالدرسازماناینتشکیلهنگامبه

نفوذرابردربچینازکهداشتنیازجدیديگیرضربهمنطقهتشکیلومرکزيآسیايدرآناقتصاديطلبیتوسعهبرنهادن
.نمایددفاعمنطقهدرآمریکا

تسینیلدورانروسیۀباتوافقبهرسیدنبرمبنیثمربیهايتالشازخود،»جهتیچندسیاست«بهعنایتباقزاقستان
يآسیاهمگراییامکانعنوانبهراشانگهايهمکاريسازمانوآمدهتنگبه»اورآسیاییفضاي«چارچوبدرهمگراییدرباره

.نمودمیتلقیخودریاستبهمرکزي

باگوگفتدرمکملبرندههايبرگآوردندستبهبرايتالشازناشیسازماناینتشکیلزمینهدرروسیهشدنفعالاماو
قادراکانکممسکواینکهونشدهتضعیفمرکزيآسیايدرروسیهنفوذکهکندتلقینغرببهخواستمیروسیه. بودغرب
کهشوريکنهعنوانبهراروسیهبایدغربکهشودگرفتهبایستینتیجهایناینجااز.  کنداعمالنفوذمنطقهاوضاعدراست

.بگیردنظردرحقوقبرابرشریکعنوانبهبلکه»داردخارجیوجود«
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گویاولیآورماللارقام

.استنشدهترنزدیکهمبهکشورسهایناهدافگذشت،شانگهايهمکاريسازمانتشکیلزمانازکهسالییازدهطی
بینروابطمعماريدر«شانگهايهمکاريسازمانکهکنداعالمخوداسناددربخواهددلشتاتواندمیسازماندبیرخانه

ريهمکاوامنیتمسایلتواندمیکهاستشدهتبدیلالمللیبینبزرگسازمان«بهو»داردايبرجستهجایگاهالملل
واقعیتعنوانبهخودآرزوهايدادنجلوهوواقعیتتحریفجزچیزيهاحرفاینهمهولی. »کندحلراانسانیواقتصادي

شانگهايهمکاريسازمانرفتاریاگیريموضعکهکردذکررامورديهیچتواننمیاخیرسال11مدتطی. نیستعینی
.باشدگذاشتهاثرمنطقهدرجاريروندهايیاجهانیسیاستبرواقعاً

اعالمعلناًموضوعایننیسترسم.  گذاردمیافزایشبهروهمچنانسازمانداخلدرمرکزازگریزهايگرایشعالوه،به
تنها.  ندنمایمیترسیمخوشبینیازدورتصویريروسیهبرايخارجیاقتصاديروابطواقعیاتوآمارعینی،واقعیتولیشود

). پوشیمبچشمتبادالتاینساختارازچنانچه(آیدمینظربهچشمگیربازرگانیتبادالتزمینهدرتحوالتچینباروابطدر
صورتیدرتنها. شدمشاهده%15,1میزانبهازبکستانباو%30,6میزانبهقزاقستانبابازرگانیتبادالترشد2011سالدر

باانقزاقستبازرگانیتبادالتمدتهماندرکهشودگرفتهنادیدهواقعیتاینکهکردخوشحالیابرازوضعاینازتوانمی
.یافتدرصدي20افزایشاروپااتحادیهباازبکستانتجارتکهحالیدردادنشانخودازدرصدي32رشداروپااتحادیه

برابر3,4سوئیسبهبیشککصادرات2011سالدر.  استنمایانوگویااینازبیشتاجیکستانوقرقیزستانبهمربوطآمار
2011سالدر. %9,9میزانبهتنهاروسیهبهوبرابر1,6میزانبهقزاقستانبهبرابر،3میزانبهازبکستانبهیافت،افزایش
برابرودادهنشانخودازدرصدي8,6کاهش2010سالمدتهمانبهنسبتتاجیکستانوروسیهبینبازرگانیتبادالت
وارداتو) آمریکادالرمیلیون720,4تا(کردرشد%7اندازهبهکشوراینبهروسیصادرات. شدآمریکادالرمیلیون810,4

.یافتکاهش) دالرمیلیون90(%57,9میزانبهتاجیکستاناز

نظامیهمکاريسهم. شودنمیختماینجابهشانگهايهمکاريسازمانداخلدرروسیهاقتصاديروابطتحکیممسایلولی
طلعت. آیدیمنظربهگویابسیارقزاقستاننمونهرابطهایندر.  استگذاشتهتنزلبهروسازمانعضوکشورهايباروسیهفنی

گجنمسکوازفقطما... باشد»جهتیچند«باید«دفاعیخریدکهداشتاظهارجدیداًقزاقستاندفاعوزیرمعاونژانژومنوف
راردادقانعقاداز»اوکرایندفاعیصنایع«شرکتسیاستایننتیجهدر. »خریممیراافزارجنگبهترینماخریم،نمیافزار

ازSTXجنوبیکرهسازيکشتیشرکت.  دادخبرقزاقستاندر» 4-رتب«هايپوشزرهتولیدآغازدربارهقزاقستانبا
شرکت.  دادخبرتنهزاریکازبیشگنجایشباهاکشتیتولیدمنظوربهخزردرسازيکشتیواحدیکساختطرح

یکاختس»یوروکوپتر«شرکت.  سازدمیشبانهدیدهايدستگاهتولیدبرايايکارخانهآستانهشهردرترکیه»اسلسان«
روزآنافتتاحمراسم.  نمایدمیتکمیلقزاقستانبهEC145بالگردفروند45صدوردربارهموافقتنامهچارچوبدرراواحد

جامانمشغولهمچنینقزاقستان.  شدخواهدپابرقزاقستانجمهوررئیسنظربایفنورسلطانتولدروزباهمزمانجوالي6
تقریباً .   استکشورایندرسرنشینبدونهواپیماهايتولیدتنظیمدربارهElbitوIAIاسراییلیشرکتدوبامذاکرات

.گیردمیشکلشانگهايهمکاريسازماندیگراعضايباروسیهفنینظامیهمکاريدروضعهمین
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مواضعبلکهنکردهتقویتمرکزيآسیايدرراخودموقعیتتنهانهاخیرهايسالطیروسیهکهشودمیروشناینجااز
سیاستروسیگرایشازايفزایندهقاطعیتباسازمانعضوکشورهاي.  دهدمیدستازسرعتبهراسازماندرخودرهبري
رئیس»سینتسوي«نظرنقطهرابطهایندر.  کنندعملیراخوداهدافکنندمیسعیوکشیدهدستخودخارجی
یلمساسريیکشانگهايهمکاريسازماندراکنونهم«کهگفتکهاستتوجهجالبچینالمللیبینمطالعاتمؤسسه

صافسازمانکارآییفقدانسويبهراراهالینحل،مسایلاندوختن. استنشدهپیداهاآنعملیحلراههنوزکهداردوجود
جاعتشبابلکهنداردعالقهموجودمسایلفصلوحلبهتنهانهروسیدیپلماسیکهرسدمینظربهولی. کندمیهموارو

.نمایدمیحرکتهاآنکردنمضاعفمسیردرتمام

ناسازگارهايگیريجهت

. نندکمیارزیابیبیشتريطرفیبیباراآنداخلیاوضاعوشانگهايهمکاريسازمانخارجی،تحلیلگرانکهبگویمباید
ترشگس«کهنمودخاطرنشانحقبرسازمانمجمعهفتمیندرمغولستانراهبرديمطالعاتمؤسسهنمایندهسویرگرلنیامژاو

عدادتافزایشطریقازفقطتواندنمیسازماناینکهشودسازماناینتضعیفموجباستممکنشانگهايهمکاريسازمان
واندتمیسازماناینشوند،سازمانعضودارندمناقشههمباکهکشورهاییاگرعکس،بر. ببردباالراخودتوانمندياعضا،
زبرومناقشاتهاآنبینکهباشندداشتهحضورهاییدولتآنترکیبدرکهاستمهمبسیار. بدهددستازراخودنفوذ
اسیدیپلمولی. »گردیدخواهدایجادشانگهايهمکاريسازمانمکانیزمفعالیتراهسربرمانعیصورت،اینغیردر. کندنمی

پاکستانایران،بیشککاجالسدر2007سالدر. استافتادهکمیتصرافتبهکند،تأمینراکیفیتنیستقادرکهروسی
)  روسیهفدراسیون(یکاترینبورگجلسهدر2009سالدر. شدندشناختهسازمانایندرناظرکشورهايعنوانبههندو

یستنمعلومولی.  نماینداعطابالروسجمهوريوالنکاسريبهراگفتگوشریکموقعیتگرفتندتصمیمسازمانسران
کهدادنشانبعديحوادث.  کنندحلراپاکستانوهندبیننیزوهندوچینبیناختالفموردمسایلخواستندمیچطور
خودسایلمدوجانبهگفتگويچارچوبدربایستیمربوطهکشورهاياینکهوبودنشدهپیشبینیمسألهفصلوحلگونههیچ

.کنندحلرا

تشکیلجاريسالمیماه11-12روزهايدرکهسازمانخارجیوزیراننشستدر.  نکردندبسندههماینجابههاآنولی
سرگئینانسخدر. شوندشناختهگفتگويشریکعنوانبهترکیهوناظرعنوانبهافغانستانکهشدگرفتهتصمیمگردید،
.شدمشاهدهسازماندرپاکستانوهندعیارتمامعضویتدربارهتصمیماتخاذبهاياشارهروسیهخارجهاموروزیرالوروف

طوالنیمدتطیتعلیقحالدرمسألهاینداشتننگه.  بیاندازیمجدیدينگاهمسألهاینبهباالخرهبایداحتماالً : « گفتوي
اداريوحقوقیمالی،عمومیشرایطهماهنگیتسریعبرمبنیهادولتسرانتصمیمکهدانیممیمهم.  نیستايسازندهکار

.«گرددذکربایددستورایناجرايمشخصمواعدآندرکهشودتهیهجدیداعضايپذیرشبراي

وتمسکرضایتباروسطرفاینکهوشودمیگذاشتهکارشانگهايهمکاريسازمانزیرتأخیرمینیککهآیدمینظربه
وابستهدیگرالمللیبینسازمانیکبهشانگهايسازمانشدنتبدیلموجباتتاجیکستانوقرقیزستانازبکستان،قزاقستان،

.نمایدمیفراهمرامتحدهایاالتبه
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خارجهوراموزارتايحرفهمتخصصین«تنهاکهاستیافتهتحققحقیقتیآمریکاسمتبههندحرکت: کنیدقضاوتخودتان
بعددرکهنداردچیزيامروزيروسیهکهاستاینآنوداردعینیعلتیکگرایشاین. کنندنمیتوجهبدان»روسیه

نقشینچوهندبینمناقشهدرتوانستمیروسیهکهزمانیگذشت. کندپیشنهادهندبهسیاسیوفنینظامیاقتصادي،
دستازهندتسلیحاتسنتیبازاردرحتیراخودمواضعتمامسرعتباروسیهفدراسیونحاضرحالدر.  کندایفاراداور
جدیدزمرکعنوانبهبریکسدربارهبحثکهحالیدراستناپذیراجتنابوعینیروندينو،دهلیآمریکاییگرایش. دهدمی

.زیادندمسکودرکهشودگذاشتهژئوپلتیکیآرمانیهايشخصیتعهدهبربایدقدرت

ناشیورکشاینباروابطبخشیدنبهبودجهتدرآمریکاآلودتبتالش. استعینیواقعیتیکهمپاکستانچینیگرایش
ظامینهايطرحبامطابقچینالبته. شودمستقرطوالنیمدتبرايتاکندمیبازپاجايپاکستاندرچینکهاستآناز
نفوذکهدداننمیافغانستانوشورويبینجنگبهآگاهتاریخدانانولیشودمیپاکستانوارد»مخملیپاهاي«با،»الئوتسه«

.دادمیافزایشوقفهبیراخودحضوراخیرهايسالطولدرچیناینکهوشدشروعزمانهماندرپاکستاندرچین

ايشدههماهنگمواضع«آیندهدردهداجازهشانگهايهمکاريسازمانبهکابلبهناظرحقوقیوضعاعطاياینکهبهاعتقاد
افیبخیالجزچیزي،»کندمحفوظراايمنطقهمهماقلحدیااساسینقشخودبرايوکردهاتخاذافغانستانمسألهدرقبال
کهستایافتهتحققحقیقتیهند،وبریتانیامتحده،ایاالتباراهبرديشراکتدربارهافغانستانموافقتنامه. نیستمحض

سازمانتماموروسیه. کردخواهندتنظیمتوافقاتاینبامطابقراخودسیاستپیشبینیقابلآیندهدرافغانستانرهبران
.کنندخنثیراکشورایندرآمریکایینفوذتاندارندپولشانگهايهمکاري

وسردهندگانمالیاتوخودبرايتواندمیسازماندبیرخانه. استخارجمنطقحدودازگفتگوشریکعنوانبهترکیهاعالم
نیجهاهايقدرتطیفگسترشبرايمنطقهسازماناینبهترکیهمقاماتعالقه«کهدهداطمینانهاآنبهوبخواندالالیی
هايسالطولدرشانگهايهمکاريسازمان.  »شناسندمیرسمیتبهجديبازیگرعنوانبهراسازمانکهداردگواهی

کله«ناگهانحاالوجستمیدوريشمالیآتالنتیکپیماناعضايازنمایشیوآشکارصورتبههمیشهخودموجودیت
درنفوذآنتاکتیکیاولهدف.  کندمیحلمسألهدوهمزمان)  ناظرصورتبهحتی(سازماندرعضویتباترکیه. زد»معلق

سیايآدرترکیهمنافعپیشبردوگريالبیبرايگاهیتکیهایجاددوم،راهبرديهدف. استناتوعضوعنوانبهسازماناین
.باشدمیآنکاراریاستتحتترکیوحدتاندیشهخصوصبهومرکزي

منطقفقدانوایران

چنانچه(شانگهايهمکاريسازمانخصوصدرروسیهخارجهاموروزارتهايبیانیهدرمنطقازاثريحتیفقدانواقع،در
ژوئنماهرداستقرارکهايبیانیهمتندرمثال،براي.  شودمیسردرگمیباعث!)  نزنیمدستهابیانیهاینشدیدترتعبیربه

دولتکیتوسطموشکیضدسپرنشدهمحدودویکجانبهگسترش«کهشدگنجاندهجملهاینروسیهابتکاربه. شودصادر
ضعموباراجملهاینتوانمیچطورولی. »بزندلطمهراهبرديثباتوالمللیبینامنیتبهتواندمیهادولتازگروهییا

خودخاكدرموشکیضدسامانهتأسیساتاستقراربهکهکردخوانهمترکیهقبالدرشانگهايهمکاريسازمانگیري
داد؟رضایت
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اسی،سیامنیتبراندازيمنظوربهارتباطاتورسانیاطالعهايفناوريازاستفادهباشانگهايهمکاريسازمان«کهاصلاین
ازفادهاستباطلبیجداییوافراطتروریسم،هاياندیشهتبلیغاتجلويوکردهمقاومتعضوکشورهاياجتماعیواقتصادي
قیزستان،قردردانندنمیکردند،تهیهراجملهاینکهکارمندانیکنممیفکر. شودمیقهقههباعث،»گرفتخواهدرااینترنت

کنونتادانکارمناینکهرودمیبیشترياحتمالالبته.  شوندمیمحسوباینترنتکاربرنفرچندتاجیکستانوازبکستان
»ترسکم«نوعیکودودپردهعنوانبه»تویترانقالب«و»بوكفیس«اصطالحاتازمتخصصینبعضیکهباشندنفهمیده

ربارهدشایعات«کهگفتتوانمیدهیم،تغییررا»توینمارك«معروفجملهاگر.  نمایندمیاستفادهواقعیمحتوايبدون
.»استآمیزاغراقگستردهتظاهراتبراجتماعیهايشبکهتأثیر

ماهقهقهشویم،میآشنابرد،کاربهخوداعضايمنافعازدفاعبراياستمایلشانگهايهمکاريسازمانکهابزاريباوقتی
سازمانیتامنشوراهايدبیرانیاوزیرانشورايالعادهفوقجلسهتشکیلکل،دبیرهايبیانیهچونتدابیري. «شودمیبلندتر

.ودشمیپیشبینی»محلدراوضاعباآشناییبرايشانگهايهمکاريسازماننمایندگیهیأتهاياعزامشانگهاي،همکاري

تانقزاقسوروسیهخارجهاموروزیران. باشدمیزداییمنطقاوجایران،قبالدرسازمانعضوکشورهايبعضیگیريموضعولی
فصلوحلضرورتبردفعاتبهکنند،معرفیالمللیبینصحنهدرناتوجایگزیننیرويعنوانبهراخودکنندمیسعیکه

کجانبهیهايتحریموزورگویانهفشاروکردهتأکید»دیپلماتیکهايروشازاستفادهباتنهاایرانايهستهپرونده«مسأله
آمریکاییضدگیريجهتبهتلویحاً خودچهرهدارمعنیحالتباروسیهنمایندگانبعضی. اندنمودهردراثالثکشورهاي

وجبماستممکنکهشوداتخاذتصمیمشدالزمکههنگامیولی. کردنداشارهجدیدقطبعنوانبهآنبالقوهتوانوسازمان
رايشوهايتحریمتحتایراناینکهبهعنایتبا: «شدخالیبادشانگردد،غربباشانگهايهمکاريسازمانروابطتشدید
یرازپذیرفتشانگهايهمکاريسازمانعضویتبهراآنتواننمیالمللبینحقوقطبقدارد،قرارمتحدمللسازمانامنیت

.»دادقراربازنگريموردرااساسیاسنادهمهواساسنامهبایدمنظوراینبه

کهاستتزیینیسازمانیکاینحاضرحالدر. استشانگهايهمکاريسازمانواقعیماهیتدهندهنشانایران،قضیه
سازمانشدنتبدیلعینیموجباتحاضرحالدر.  بپاشدهمازداخلینظرهاياختالفخاطربهمدتمیاندراستممکن

ویرتصباکهاستعینیواقعیتهمانانگیز،غمگیرينتیجهاین.  نداردوجودغربجایگزیننیرويبهشانگهايهمکاري
.داردمهمیتفاوتکشند،میمابرايدیپلماتیککارمندانکهزیبایی
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عراقیکردستانجداییاندازچشموکردستاناوضاع
ایوانوفاستانیسالو

خارجیائتالفنیروهايباتنگاتنگمشارکتراهازعراقیکردهايمعلوم،قراراز
شرکتجدیددمکراتیکفدرالدولتساختوحسینصدامرژیمسرنگونیدر

هباست،عراقشمالیوالیتسهدربرگیرندهکهکردستانمنطقه. نمودندفعالی
اکنونهم. استگردیدهتبدیلاختیاراتترینوسیعبافدراسیونعنصریک

ملی،سرودپرچم،مانندمستقلدولتیکمظاهرازبسیاريازعراقیکردستان
هايسرویساي،منطقهقوانیناساسی،قانونقضاییه،ومجریهمقننه،هايقوه

زمرکاربیلشهردر.  استبرخوردارخارجیتجارتوخارجیسیاست،»پیشمرگه«هايدستهصورتبهمسلحنیروهايویژه،
بهکرديزبان. کنندمیفعالیتخارجیبازرگانیوسیاسینمایندگیدههاکردستاندیگربزرگشهرهايدرومنطقهاین

بودجهدرآمدهاي%17کشور،جمعیتدرخودسهمبامتناسبمنطقهاینوشدهشناختهکشوردومدولتیزبانعنوان
ئیسرطالبانی،جاللکهايگونهبهدارندمعتبرينمایندگیبغداددرکردها. نمایدمیدریافترانفتصدورمحلازدولتی
ودولتدرهاآن. استشدهواگذارکردهابهخارجهاموروزیرمقامجملهازوفدرالوزیرانمقامششواستعراقجمهور
. انددادهتشکیلراخودفراکسیونعراقمجلسکردنماینده50ازبیشودارندزیادينفوذانتظامیونظامیهايسازمان

شدندموفقکردهاانجامید،طولبههاماه2010سالمارسماهپارلمانیانتخاباتپیدرکهداخلیسیاسیبحرانمرحلهدر
رتقدجدیدنهادهايتشکیلدربارهسازشبهرسیدنموجباتوکردهگريمیانجیالمالکیوعلويعربیهايبلوكبین

کردهاستنفعبهکهداشتاظهار»الجزیره«شبکهبامصاحبهدر2012سالآوریل17روزطالبانیجالل. نمایندفراهمراعراق
.نمایندحلراداخلیسیاسیمسایلاساسیقانونراهازوماندهباقیدمکراتیکعراققالبدرکه

اياجرشاملکهکنندکمکهاآنحیاتیمسایلفصلوحلبهجدیدمجلسودولتکهبودندامیدوارلحظهآخرینتاکردها
قانونوضعآن،اطرافخیزنفتمناطقوکرکوكشهراداريتعلقدربارهپرسیهمهبرگزاريدربارهاساسیقانون140ماده

به»پیشمرگه«هايتیپکردنملحقوبدهد،راخودطبیعیمنابعکاربردامکانکردهابهکههیدروکربنیمواددربارهجدید
برهاآننفعبهگامیهیچمرکزيدولت. نپوشیدعملجامهکردهارهبرانانتظاراتولی. باشدمیعراقمنظممسلحنیروهاي
وعیطبیگازونفتتولیدواکتشافدربارهخارجیهايشرکتباکردستاندولتقراردادهايلغوموضوعحتیبغداد. نداشت

دریافتدامصارتششکستنتیجهدرکردهاکه) هواپیماهاوتوپخانهافزارجنگها،تانک(سنگینتسلیحاتانتقالدربارهنیز
جنگندهفروند36خریددربارهمیلیارديچندینقراردادهايمتحدهایاالتباهمزمانالمالکینوري. کردمطرحرانمودند،

سوءحقبرکردهاندارد،خارجیدشمنانمعاصرعراقکهشرایطیدر. نمودمنعقدراافزارجنگدیگرانواعوبالگردها،16ف
.بزنندهمبرراداخلینیروهايجاريمعادلههستندصدددرفدرالمقاماتکهکردندظن

بهامرکیبهسیاسیزندگیکاردستوردرکردهارهبرانتوسطعراقیکردستاناستقاللاعالممسألهگنجاندناین،بربنا
نتیجهکرديهايجنبشواحزابتنوعوجودبا. گیردمیسرچشمهکشورجاريواقعیاوضاعازوشدهتبدیلمنطقیظاهر
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خوددیرینهآرزويتحققعنوانبهاستقاللخواهانکردهامطلقاکثریت(استپیشبینیقابلاستقاللدربارهپرسیهمه
.ندارندوجودتقریباًاندیشهاینخارجیطرفداران،)هستند

عللازیکیکهدهدمیترجیحرامرکزيدولتولیاربیلباهموباشدداشتهروابطبغدادباهمکندمیتالشایران
قعرافعلیریاستدرودهندمیتشکیلراعراقجمعیتاکثریتکهتشیعاهلهايعربکهاستآنرفتارایناحتمالی

بهاهیگوشدهتفرقهدچارعراقیشیعیانامروزهاینکهوجودبا.  هستندترنزدیکتهرانبهاند،رسیدهکلیديهايمقامبه
یديکلنقشآیندهعراقدربایدتشیعاهلجوانانکههستنداعتقاداینبرایرانروحانیرهبرانندارند،ايعالقههیچایران

والً،ا. باشدنمیایرانملیمنافعپاسخگويعلتچندبهعراقشمالیقسمتدرکرديمستقلدولتایجاد.  نمایندایفارا
روابطهاآنباایرانکهرانشینشیعهجنوبیاستانهايجملهازوکشوراینمناطقهمهناگزیرقسمت،چندبهعراقتقسیم
رکیهتناتو،اسراییل،آمریکا،(خارجینیروهايجدیدمداخلهموجباتطریقاینازثانیاً،. کردخواهدتضعیفدارد،تريمحکم

مینسرزکهندارداستبعادي. گرددمیفراهممنطقهاموردرسعوديعربستانریاستبهسنتاهلاعرابائتالفو) دیگرانو
عراقردهايکاگرثالثًا،. گرددتبدیلایرانعلیهاسراییلوآمریکامسلحنیروهايجنگیعملیاتگاهتکیهبهعراقکردستان

ستدخودکشوررسمیمقاماتعلیهشدیدتراقداماتبههمایرانکردهاياستممکنیابند،دستاستقاللبهکنندسعی
.بزنند

می) عربیاسالمیامتو(عربجهانازبخشیراعراقهاآن. نیستندمندعالقهعراقیکردهايجداییبههمعربیکشورهاي
.هستندآنفعلیمرزهايحفظطرفدارودانند

.  نداردوجودعراقشمالیقسمتدرکردهاجدیدمستقلدولتایجادبرايخارجیموجباتفعلیشرایطدراین،بربنا
وجغرافیاییموقعیتبهعنایتبا. استهممرز) سوریهوایرانترکیه،(کردياقلیتدارايکشورسهباکهعراقکردستان
ادياقتص–بازرگانیوسیاسیمحاصرهدرتواندمیعراقازجداییبرمبنییکجانبهتصمیماتخاذصورتدرخوداقتصادي

.گیردقرار

وارامنهها،ترکمنها،عربچوندیگرياقواممنطقهایندراوًال،. نیستسادگیاینبههمعراقکردستانداخلیاوضاع
بنا. کنندمیزندگیدیگرشهرهايوبغدادکرکوك،درجملهازوعراقدیگرهاياستاندرکردهاثانیًا،. دارندسکونتدیگران

منطقهاقوامبینتعبیريبهعکس،برباشد،داشتهدنبالبهرااقواماتحادتجدیداینکهجايبهعراقیکردستانجداییاین،بر
ازهایارانهدادندستاز.  استحاديمسألهاختالفموردمناطقدرمذهبی–قومیجدایی. انداختخواهدبیشتريتفرقه
.  گذاشتخواهدمنفیاثرمنطقهاقتصاديواجتماعیاوضاعبرعراقیوخارجیگذارانسرمایهخروجودولتیبودجهمحل
شورهايکنظامیمداخلهیاداخلیجدیدجنگصحنهبهمنطقهاینسیاسی،طرحاینیافتنتحققصورتدرکهنیستبعید

وکردهانیزدفعهاینوشودبرندهسلیمعقلکهامیدواریم. شودتبدیلعراقداخلیاموردردیگرخارجیممالکومجاور
.رسندبتوافقبهکشورکلیديمسایلدربارهقبولقابلسازشنوعیکبهبتوانندعراقتشیعاهلهايعربحاکماکثریت
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2012سالآوریلماهدرایرانداخلیاوضاع
رایفسگیویکتور

سیاسیاحساساتفروکشوزداییتنشایران،مجلسانتخاباتپایانازبعد
گاهیایراندرجشناینکهشتافتندنوسالپیشوازبهمردموآمدعملبه

تأسیساتبهاسراییلحمالتباتهدیدنه.  کشدمیطولماهیکتقریباً 
نوروزجشنشرایطدرراایرانمردمشیریناوقاتتوانستایرانايهسته
تهدیدهايواقعدر.  اسالمیجمهوريعلیههاتحریمتشدیدنهوکندتیره

تهدیدهااینبهکهمدتهاستمردمکهشودمیشنیدهکهسالهاستاسراییلی
وجودباولی.  اندگذاشتهنظامیمربوطههايسازماننمایندگاندوشبرراکشورامنیتازمواظبتوظیفهوکردهعادت

.دادندرخایرانمجلسدراقلحدسیاسیداغهايمناظرههمآوریلماهدرداخلی،سیاسیاحساساتشدتکاهش

طرحایراندراخیرهايسالدر. افتاداتفاقکشورمحیطیزیستمسایلپیرامونمناظراتواحساساتانفجاردفعهاین
بهتگرفتصمیمدولتورسیدفرا»حقیقتلحظه«باالخرهو.  گرفتندمیقرارجديبررسیوبحثموردآبیاريبزرگهاي

اعالمرامطلباینایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمود2012سالآوریلماهدر. نمایداقدامهاطرحاینازبعضیاجراي
شروعکویريخشکمناطقدرصنایعوکشاورزيبخشبرايخزردریايازآبتأمینطرحاجرايدولتتصمیمطی. نمود
150لولهخطوآبکردنشیرینایستگاهساختبرناظراولمرحلهکهکرداعالمایراننیرويوزیرنامجومجید.  شد

مکعبمترمیلیون200برابرآبکردنشیرینواحدظرفیت.  استسمناننفريهزار200شهرتاآبانتقالکیلومتري
.بودخواهدروزدرلیترمیلیون548یاسالدرآب

طبیعتاً،. گذاشتمیاثرداخلیسیاستبرکشور،اوضاعکردنثباتبیبرايهاتالشوخارجیفشارونفوذسابقمانندالبته،
هايموفقیتاز2012سالآوریلماهدرونکاستهخودفعالیتابعادازنوروزي،ایاموجودباایرانانتظامینیرويافراد

رماندهفجعفري،علیمحمدگفتهبه. دادندخبربلوچستانوسیستاناستاندرطلبانجداییبامبارزهزمینهدرخودجدید
ودندبصدددرآناعضايکهکردندخنثیوشناساییراتروریستیگروهیکسپاهنیروهاياسالمی،انقالبپاسدارانسپاه

انجام»قدس«ویژهواحدتوسطکشورشرقیجنوبقسمتدرعملیاتاین. بزننددستتروریستیاعمالبهنوروزایامدر
.دندنموکشفدستینارنجکوزاآتشموادفنی،وسایلزیادمقادیرهاتروریستدستگیريضمنسپاهنیروهاي.  گرفت

رانایمقاماتآوریلماهدر.  داشتنددستمخدرموادقاچاقدربلکهتروریستیعملیاتدرتنهانهسازمانایننظامیانشبه
ایرانکشوروزارتدرمخدرموادبامبارزهستادرئیسمؤیديعلی. دادندخبرمخدرموادقاچاقبامبارزهدرهاموفقیتاز
موادتن430گذشتهسالیکطیایرانانتظامینیرويکهداشتاظهارتهراندرقطرکشوروزیرباآوریل9مالقاتدر

یروينکارآییبهکنند،میتعاملخودایرانیهمتایانباپیشازبیشکهروسیهانتظامینهادهاي.  کردضبطوکشفمخدر
.نمایندمیاشارهمخدرموادبامبارزهزمینهدرایرانانتظامی
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ايهستهبرنامهپیرامونتنشتشدیدوجودباکهبگوییمبایدکنیم،وصفمجموعدرراکشورداخلیاوضاعکنیمسعیاگر
تتأسیسابهآمریکاییواسراییلیالوقوعقریبضرباتدربارهاطالعاتوقفهبیطرحوجهانگروهیهايرسانهدرایران

.کنندنمیتوجهخارجیتهدیدهايبهظاهراًایرانمردمواستآرامکماکانهااستانوپایتختاوضاعجمهوري،اینايهسته

استادانوايهستهبخشمحققان.  کنندنمیفراموشراخودخصمانهمحاصرهکشوراینمردمنوروزي،جووجودباولی
متهمآندادنترتیببهرااسراییلومتحدهایاالتایران،رسمیمقاماتکه(شدندتروریستیاعمالقربانیکههادانشگاه

جلويمیداندرويپیکروشدهترورقربانیشهریاريمجید2011سالدر. گردیدندتبدیلملیقهرمانانبه) کنندمی
محققاینعکسبامرمريسیاهقبرسنگرويوقفهبیمردم.  شدسپردهخاكبهتهرانصالحزادهاماممرکزيمسجد
.کنندمینثارگلدانشجویانعالقهموردشخصودانشگاهاستادمردم،احترامموردايهسته

ايهستهفیزیکزمینهدرهاپژوهشبهایرانیجوانانعالقهازمانعدادند،دستازراخودجانکهکسانیسرنوشتالبته
سابقنندماکهایرانیانیبینیجهانباامراین. کردندعالقهاظهاربخشایندرفعالیتبهنسبتجوانایرانیهزاران. شودنمی
ارفشباعمومیمخالفتشرایطدر. هاستآنصادقانهاحساسدوستی،میهن.  استسازگارکامالًهستند،آمادهفداکاريبراي

.استنمودهفروکشکرد،بروزپیشسالدوکهسیاسیهايمخالفتموجمستقل،دولتعنوانبهایرانحقهحقوقبر
از. استمثبتایرانیجوانانازمابرداشت.  آوردوجودبهراخارجیفشارباهمگانیمقاومتروحیهایرانبرخارجیفشار
راارکاینرودربایستیبدونوبگیرندایرادرسمیمقاماتازحاضرنددیگر،سويازوهستنددوستمیهنجوانانسو،یک
رنتاینتجودرکهجواندخترانوپسران. دهدمیتشکیلرامعاصرایرانبینیجهانیالینفکجزوروحیاتهمین. کنندمی

برآوردهايوهادیدگاههمهوجودبا،)دارندوجوداینترنتکاربرمیلیون16میلیونی،75کشورایندرکه(اندیافتهپرورش
.نمایندمیانتقاداوازهمزماننژاداحمديمحمودازپشتیبانیابرازضمنخارجی،
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اتحادپایهعنوانبهترس: فارسخلیجهمکاريشوراي
شبیريجواد

درکهفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشورايرهبراناساسیاجالس
عضوعمانوعربیمتحدهاماراتقطر،بحرین،سعودي،عربستانپادشاهیحاضرحال
دردیروزکه»مشورتیجلسه«ولی. شودمیبرگزاردسامبرماهدرمعموالً هستند،آن

رهبريمدعیدوقطر،وسعوديعربستان.  نداردکمترياهمیتشد،شروعریاض
،»نبردوسیلهبهاکتشاف«عملیاتچارچوبدرعربی،هايپادشاهیاتحادیهاین

همزمانوکردهارزیابیرارویاروییجدیدمرحلهبهشورادیگراعضاياحتمالیواکنش
.نمودندهماهنگراخودآیندههمگراییتاکتیکمسألهچند

اشاره»وحدتوبرادريجو«بهخودهمیشگیرسمطبقدادند،ارائهرارویداداینمحدودبازتابکهگروهیهايرسانه
نفس،بهاعتمادعدموترس.  زدمیموججلساتتاالردرکهنبودوحدتوبرادريامرحقیقتدرکهحالیدرنمودند

مشکالتومسایلازترسشاملهاآناحساسات: دادندتشکیلجلسهکهبود»خلیجنفتیهايگربه«اصلیاحساسات
.بودخودراهبردياساسیشریکمتحده،ایاالتبهاطمینانعدموایرانفزایندهنفوذازترسداخلی،

واسراییلترسهمانند(ترساین. باشدمیفارسخلیجهايپادشاهیمشتركبرجستهمشخصاتجملهازایران،ازترس
استوارمنطقیهیچبرودارد»وجودي«حالت،)اندشدهمبتالهراسیایرانبیماريبهشورااعضاياندازهبهکهآذربایجان

.نیست

ابموضوعاینکهدانندمیداخلیمناقشاتتشدیدمقصرراایراناسالمیجمهوريمنطقه،هايپادشاهیکهاستطبیعی
یماعالم،»دیدندآسیب«خارجینیروهايدستازهمهازبیشترکهبحرینوسعوديعربستانتوسطبلندویژهبهصداي
.استواقعیتازدوراندازهچهتااظهاراتایندهندمینشانعینیشواهدسريیک. گردد

بیان»شدهفراموشمسلمانان: عربشیعیان«پژوهشدرکهبیاوریمراآمریکاییکارشناساننظرنقطهداردجارابطهایندر
وکردهحذفاجتماعیزندگیازراشیعیانکهاستنمودهبرقرارراايخودکامهنظامخلیفهآلسنیحاکمخاندان: «شد

آزادتردهند،میتشکیلراآشکاراکثریتآنجاکهسعوديعربستانشیعیانازهاآن. دهدمیراهاآناقتصاديتبعیضامکان
باکردندمیسعیهاآنکهموقعیهرحال،اینبا. گیرندنمیقرارخشنعملیاتهدفعراقشیعیانخالفبروهستند
تصفیهموردوزدهعقبراهاآنآورند،دستبهراتبعیضجبراندمکراتیکوآمیزصلحمشروع،هايمکانیزمازاستفاده

یمیأسبهراآنهاسنیاقلیتحاکمخاندانسويازشدیدترگرانهسرکوبتدابیراتخاذبا. دادندمیقرارسیاسیهاي
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طتوسهاآنسويازبرابرامکاناتودمکراسیخواستدردهند،میتشکیلراجامعهاکثریتهاآنکهشرایطیدر... انداختند
.«گرددمیتلقیموجودنظمبرايتهدیدصورتبهحاکمالیگارشی

تمالقا. باشدمیعربستاندرهاناآرامیاساسیعلتعرب،حکامواقعیخودخواهیبلکهایرانتخیلیدستنهاین،بربنا
دركراواقعیتاینبحرینوسعوديعربستانجزبههمکاريشوراياعضايهمهتقریباًکهدادنشانریاضدردیروزي

راحیطایراناسالمیجمهوريبهنسبتفارسخلیجحاشیهکشورهايجدیدعملشیوهواقعیت،ایندركدنبالبه. کنندمی
.استسازندهگفتگويبهرویاروییازگذرمعنیبهکهشودمی

. تنیسخیانتجزچیزيسعودآلمعیاربهواستسابقهبیکامالً کهکردمطرحراابتکاريرسمیغیرطوربهقطرجدیداً
بهرهزمینهدرهمکاريگسترشوروابطبهبوديعوضدرراسوریهدرمداخلهازامتناعایرانبهثالثاشخاصطریقازقطر

ایرانبادیپلماتیکآشکاررویاروییازکنندمیسعیعمانوکویت. نمودپیشنهادراطبیعیگازدریايمیادینازبرداري
ردفارس،خلیجدرجزیرهسهتعلقسربرایراناسالمیجمهوريبارسمیمناقشهوجودبااماراتکهحالیدرکننداجتناب
مکککشوراینالمللیبینهايپرداختومالینظامتحریمزمینهدرایرانمسایلحلبهاستحاضرهمیشهامرحقیقت

هبنیستندحاضرکشوراینتجارکهگذشتمیاماراتازایرانبهرسمینیمهوارداتاساسیمسیراواخرهمینتا.  نماید
.بکشنددستشیرینسوداینازایرانیضدروحیاتخاطر

ابناسازگارودیپلماتیکغیرمطالبطرحوانعطافازدوررفتاربهراایرانکهاستشدهرسمکارشناسانازايعدهبراي
ساسابربایدکشوراینسیاسیخطواستخرابایراناوضاعکهاستاینهاآنگیرينتیجه. نمایندمتهمسیاسینزاکت
مکاريهشورايدرداخلیاختالفاتازاستفادهباایران. استعکسبرامرواقعیتولی. شوداصالحکارشناساناینهايتوصیه

یدرحاخیردیدار. نمایدمیتأمینمحورایندرراخودامنیتدیپلماتیکظریفبازيطریقازفارسخلیجعربیکشورهاي
انعطافوظرافتبارزنمونهحاکم،رژیمسرانباويثمربخشنسبتاًمذاکراتوسعوديعربستانازایراناطالعاتوزیرمصلحی

.استفعالالعادهفوقزمینهایندرایراندیپلماسی. نیسترفتارنوعایننمونهتنهااینکه. بود

راایراندیپلماسیموفقیتموجباتزیاديحددرواشنگتنگیريموضعبههمکاريشوراياعضايعمومیاطمینانعدم
مریکاآ»ناپذیرغرقهواپیمابرناو«سابقمانندعربستان. شودنمیمشاهدهظاهريوآشکارتغییراتسو،یکاز. کندمیفراهم

.استآنامنیتضامنآمریکاییپنجمناوگانوشودمیمحسوب

اسلحهراتصادگرفتتصمیمجدیداً»نفتیهايگربه«باراهبرديمشارکتناپذیريخللبرتأکیدمنظوربهاوباماباراكدولت
خلیفهآلحمیدسلمان. گیردسرازبود،شدهمتوقفمنامهلؤلؤمیداندر2011سالفوریهحوادثپیدرکهرابحرینبه

وهخارجاموروزیرکلینتونهیالريجمهور،رئیسمعاونبایدنجوبهواشنگتن،بهخوداخیرسفرجریاندربحرینولیعهد
نخواهدارتکراینازبیشکهاستتصادفیبارفاجعهرویدادیک«داد،رخکهآنچهکهداداطمینانآمریکادفاعوزیرپانتالئون
.«شد
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در.  استماندهباقیمنطقهپادشاهانزبانزیرآنناگوارطعمولیاستشدهفراموشوگذشتهحادثهاینآمریکانظراز
کاهشربدرآمديپیشافغانستان،وعراقازآمریکایینیروهايکشیدنعقبکهبودندگفتهزیادآنآستانهدرودیروزجلسه
دندکرتردیدوشککلینتونهیالريهايحرفبهحتیمنطقهپادشاهان.  استفارسخلیجمنطقهدرمتحدهایاالتحضور

. »ستاناپذیرتغییرشوراعضوکشورهايباهمکاريبهمتحدهایاالتپایبندي«کهکردمیتلقینهاآنبهمارسماهدرکه
نظورماینبهوبرسدراهبرديتوافقاتبهایرانباموقعیهرتواندمیواشنگتنکهشودمیپخششایعاتیشوراحاشیهدر
ایاالتفعالمساعدتبدونخودبهروزيازدفاعهايگزینهمباداروزبرايهاپادشاهی.  بکشددستسعودآلخانداناز

.نمایندمیبررسیرامتحده

بهتفرقهعواملازسلطنتیهايرژیماینوحدتواتحادعوامل.  نداردخصمانهحالتشوراداخلدراختالفاتومناقشات
.استبیشترمراتب

لطنتیسهايکشورايهستهبرنامه.  شودمیبررسیفعالطوربهسابقمانندمسلحنیروهايواحدفرماندهیتشکیلاندیشه
آژانسوندارنداطالعیایرانیبرنامهخالفبربرنامهاینازجهانیانکه(شودمیاجراتمامسرعتبافارسخلیجمنطقه

پیشردسیاسیناگهانیتصمیماتماکهشودمیمعلوماینجااز).  کندمیاختیارسکوتموردایندراتمیانرژيالمللیبین
نتأمیضرورتوخودآیندهخاطربهترس. بگذاردجدياثرجهانسراسربلکهمنطقهتنهانهاوضاعبرتواندمیکهداریم
ممحترخوانندگان. باشدمیعربستانجزیرهشبهدرهمگراییفرآیندهايپایهترینمحکمحاکم،هايخاندانوجودبقاي

برپذیرناتصورمشکالتپسازتوانمیآناساسبرکهاستنیرومنديانگیزهخودآیندهبرايترسکههستندمستحضر
.آمد
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ندارندپیمانانعقادجزايچارهایرانوروسیه: خزردریاي
کالچوگیننیکالي

مسکومنافعوسیاستزیرادارداحتیاجایرانبااتحادبهخزردریايدرروسیه
نفوذ. استشدهبردهسئوالعالمتزیرروشنوآشکارطوربهمنطقهایندر

هکترکمنستانوقزاقستانآذربایجان،درروسیهفرهنگیواقتصاديسیاسی،
. استگذاشتهکاهشبهرواکنوناست،بودهآمیزاغراقهمیشهآنازبرداشت

بهسابقشورويکشورهايتمایلکهگرفتنادیدهتواننمیهمراواقعیتاین
خارجیشرکايانتخابدردیپلماتیکتنوعخارجی،مستقلسیاستاجراي

.اندشدهامروزيواقعیاتجملهازکرملین،واکنشازنگرانیبدونغرببااقتصاديسودمندهمکاريازامتناععدموخود

پهنهوشودتقسیممیانیخطاساسبرخزردریايبسترکهکنندمیمطرحواحديپیشنهادقزاقستانوآذربایجانروسیه،
تقسیمر،دیگعبارتبه.  اندنمودهامضادریابسترتقسیمدربارهرادوجانبهمربوطهموافقتنامهکنونتاهاآن. بماندمشاعآبی

.استگرفتهصورتدوجانبهالمللیبینقراردادهايوسیلهبهکنونتاخزردریايشمالیقسمتقارهفالت

اظهارازایرانیمسئولیننگرد،میمنفیچشمباعمدتاًخزرحقوقیرژیمقبالدرروسیهگیريموضعبهایراناینکهوجودبا
فعلیادلتعکندمیسعیدولتایرانی،کارشناسانعقیدهبه. نمایندمیخودداريکند،ناراحتراکرملینبتواندکهنظرهایی

وکومسبیننظرهااختالفبرتأکیدازکنندمیسعیعلنیاظهاراتسطحدرایرانمقامات. نمایدحفظراروسیهباروابطدر
ايخامنهاهللاآیتفعلیمشاوروخارجهامورسابقوزیروالیتیاکبرعلی. کنندخودداريخزرمسألهدربارهجملهازتهران
زهحوسابقشورويکشورهايدرخودنفوذحفظبرايروسیهتالشایرانبرايکهاستمعتقداسالمی،انقالبمعظمرهبر

.باشدمیمتحدهایاالتخصوصبهوغربعلیهنفوذاینکهچرادارداهمیتخزردریاي

مسیراینکهاستاینآناساسیویژگی.  است»ابریشمجدیدراه«عنوانتحتخودابتکارگستردهتبلیغمشغولآمریکا
وحملجدیدکریدورگرددمیپیشنهاددیگر،عبارتبه. بزنددورایرانازو(!) آوردفشارخودبهممکنوسیلههربهباید
وزیرساختیمالحظاتجغرافیا،باکاراینکهشودساخته»مطرودکشور«خارجازجنوبیآسیايبهمرکزيآسیايازنقل
انستانافغبارابطهدرايمنطقهاقتصاديهمکاريمسایلآندرکهدوشنبهاخیرکنفرانسدرآمریکا. داردمغایرتسلیمعقل

.نموداعالمرااندیشهاینشد،میبررسی

هبرناماجرايباراخودمخالفتجنوبیومرکزيآسیاياموردرآمریکاخارجهوزیردستیاربلیکروبرتکنفرانسآندر
متصلاندیشهتر،دقیقعبارتبه. نمودابرازایرانبهآنجاازو) افغانستان(هراتتا) چین(کاشغرازآهنراهخطساختهاي



201239می –8شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

بدیهی. ندزنمیآمریکادلبهچنگیايمنطقهپروژهیکوسیلهبهایرانوافغانستانتاجیکستان،قرقیزستان،چین،کردن
.کردخواهدگیرآمریکاگلويدرتیزاستخوانمثابهبهپروژهایندرایرانکلیديواساسینقشکهاست

سندر2000سالسپتامبر12. کردافتتاحایرانخاكطریقازوایرانفعالمشارکتباراخودابریشمراهروسیهولی
.رسیدامضابهجنوب–شمالالمللیبینکریدوردربارههندوایرانروسیه،هايدولتبینايموافقتنامهپترزبورگ

ریکاآمسويازکهکندمیآزادنقلوحملجایگزینمسیرهايازراماواستروسیهنفعبهایرانراهازترانزیتیکریدوروجود
واردهند.  بردخواهداقتصاديوسیاسیسودهندومرکزيآسیايروسیه،باتجارتازایران. شوندمیعرضهمتحدانشو

طبیعی. کردخواهدپیدادسترسیانرژيهايحاملمختلفمنابعبهوشدهشرقیاروپايومرکزيآسیايروسیه،بازارهاي
-مالشکریدورمخالفان. کنندمینگرانیابرازهندوایرانروسیه،بینهمکاريتوانازغربیکارشناسانازايعدهکهاست

ددمتعامضاهايضرورتگمرکی،اسنادتنظیمزمینهدرناگوارنکاتسريیکوایرانیهايراهنامطلوبوضعیتبهجنوب
یماحتمالولی. نمایندمیاشارهترانزیتیوگمرکیمبهمهايتعرفهومرزيکنترلکانتینرها،انبارهايمحموله،هربراي
مالشکریدورراهبرديواقعیاهمیتبهخواهندنمیمخالفانکهچراباشدداشتهتبلیغاتیحالتبیشترایرادهااینکهرود

.نماینداعترافجنوب–

طحسبهرامسکوباایرانروابطپوتینوالدیمیرجمهوريریاستکهاستامیدوارتهرانکهکنیممیخاطرنشانخاتمهدر
مید،شونمیمواجهمتحدهایاالتبانظامیدرگیريخطرباکهایرانیانکهاستبدیهی. دهدارتقابیشتريمتقابلاعتماد

یحتشایدوآنشرکايوروسیهباهمگراییسطحارتقايامکانایران. آورنددستبهمعینیهايضمانتروسیهازخواهند
هصحندرایراناسالمیجمهوريکردنمنزويهدفکهغربسیاسیخط. کندنمیمنتفیرااورآسیاییاتحادیهدرعضویت

ازکیی. سازدمحروم»قطبیچندشدنجهانی«طرفدارکشورهايپشتیبانیازراتهراننبایدکند،میدنبالراالمللیبین
.استمندعالقهخزردرخودجنوبیهمسایهباپیمانیهمروابطبرقراريبهدیگرانازبیشترکهاستروسیههاآن
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ارمنستانپیرامون»ژئوپلتیکیمثلث«
میناسیانسرگئی

ايهستهبرنامهزمینهدرجملهاز2012سالاولنیمهسیاسیروندشتابباادامه
،)سوریهبحرانجملهمن(میانهخاورسراسردرگستردهرویدادهايسایروایران

ایندرما. استساختهمبرمنیزرامجاورمناطقژئوپلتیکییابیموقعیتمسایل
تحلیلاساسبرراجنوبیقفقازبرمذکوررویدادهايتأثیرکنیممیسعیمقاله
یاساسبازیگرسهازکهژئوپلتیکیخودویژهمثلثباارمنستانروابطاندازچشم

.نماییمبررسیاست،شدهتشکیلایرانوترکیهروسیه،یعنیايمنطقه

روسیه

فعالیتزماندرکهجنوبیقفقازسراسردرمسکوسیاستبهپوتینوالدیمیرجمهوريریاستسومدورهآغازکهآیدمینظربه
رئیسبامسکو. بخشیدخواهدبیشتريصراحتبود،شدهمبهمحدوديتاباغقرهزمینهدرجملهاز»کرملینائتالف«

بابرخورداستممکنولیدادخواهدادامهجنوبیقفقازدرخودقبلیسیاستبهمجموعدرخود»قدیمیوجدید«جمهور
می7مورخپوتینوالدیمیرهايفرماناولینازیکیبهتوانمیدیدگاهایناثباتبراي.  یابدشدتآذربایجانوگرجستان

هاياولویتبهآندرکهکرداشاره»روسیهفدراسیونخارجیسیاستخطاجرايجهتدرتدابیردرباره«2012سال
ست،اشناختهرسمیتبهراهاآناستقاللروسیهکهجنوبیاوستیايوآبخازيحقوقیموقعیتتحکیمزمینهدرمسکو
وامنیتسازمانمینسکگروهچارچوبدرباغقرهمسألهفصلوحلروندادامههمچنینفرماناینطی. گردیداشاره

.استشدهپیشبینیاروپاهمکاري

کهدشخواهدتبدیلروسیهوارمنستانفیمابینروابطعنصرمهمترینبهفنی-نظامیوسیاسی-نظامیهايهمکاريادامه
رامونپیمذاکراترونددر. یابدمیتوسعهجمعیدستهامنیتپیمانسازماندرکشوردوهرعضویتبهعنایتباهمکارياین
کاراتابتبهبخواهدروسیهجدیدجمهوررئیسکهاستبعید. استشدهبرقرارموجهکامالًمکثیکباغقرهاوضاعفصلوحل

هددادامهخودآذربایجانیوارمنیهمتایاننتیجهبیهايمالقاتدادنترتیبزمینهدرسابقجمهوررئیسمدودفدمیتري
.بزندلطمهخوداعتباربهکنندهنومیدذاتاًکارایندرشرکتباو

ترکیه

) »فوتبالدیپلماسی«اصطالحبه(ترکی–ارمنیروابطسازيعاديجهتدرهاتالش2010سالآوریلماهدرآنکهازبعد
.استنمودهکسبثانوياهمیتکمجایگاهآنکاراخارجیسیاستدرجنوبیقفقازشد،منجمدوماندهناکام
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هايبهانهوفرصتهاهمهازوجاهمهکندمیتالشکشوراینکهدارداولویتترکیهبرايمیانهخاورمحورحاضرحالدر
بحرانهبترکیهشدنکشاندهولی. نمایداستفادهجهانیحتیوايمنطقهسیاستدرخوداهمیتنمایشبرايناپذیرتصور

پیرامونجانبهچندمذاکراتدرعالقهذيمیانجینقشایفايبرايآنسمجحتیوفعالحدازبیشهايکوششوسوریه
سیاستازغربحمایتوجودبا. ساختآشکارراآناهمیتوترکیهخارجیسیاستمنابعمرزوحدایران،ايهستهبرنامه
بهسیهرووایرانآشکارشدنکشاندهپیدر،)سوریهمقاماتبرپردهبیفشاراعمالابزارعنوانبه(سوریهبهنسبتترکیه
تنهرانتومسکوبارویاروییتشدیدبهنیستحاضرترکیه.  استگرفتهقراردشواريحالتدرآنکارااسد،رژیمنجاتروند
.بخشیدشدتراکشورخارجیسیاستخطازداخلیانتقاداتامرهمینکهدهد

ست،اآوردهباربهجدیديمشکالتبدهد،بهرهاینکهازپیشکهمیانهخاوردرآنسیاستنتایجازآنکاراهوشیارينوعیک
.شدجنوبیقفقازبهنسبتترکیهسیاستهايمحدودیتدركموجبهمزمان

برايزیرادکنشرکتجنوبیقفقازايمنطقهسیاستدرمستقلطوربهتواندنمیارمنستانباروابطسازيسالمبدونآنکارا
.کافیقاطعیتنهوداردمنابعوامکاناتنهکاراین

ایران

براياسالمجهاندرآنمواضعوايمنطقهوجهانیسیاستدرتهراننقشبهعنایتباایراناسالمیجمهوريباروابط
ازايسنجیدهمواضعباغقرهمناقشهبابرخورددرکهاستسالبیستایران.  استداشتهخاصیارزشهمیشهارمنستان

.دهدمینشانخود

قرهپیرامونجاريروندهايحالعیندرولیندادهبروزخوداززیاديچندانعالقهمذاکراترونددرشرکتبهنسبتتهران
کزمردرهمیشهدارند،قرارباغقرهناگورنیکنترلتحتکهایرانباهممرزمناطقسرنوشت. کندمیبررسیدقتباراباغ

بیانعلناً رانکتهاینوقتهیچاینکهولو(استمندعالقههاارمنینظرزیراراضیاینحفظبهتهران.  باشدمیایرانتوجه
.  کندمیفاایرازبانترکیجمعیتباایرانشمالیمناطقوآذربایجانبینگیرضربهمنطقهنقشاراضیاینکهچرا) کندنمی
درلحصالمللیبینحافظانگونههراستقرارمخالفوباغقرهمنطقهدرکنونیوضعیتحفظطرفداراساسهمینبرایران
.استباغقرهخاك

ومسایلهمیشگیگرهبرعالوه. کندمیبازيمهمتريهمبازنقشآذربایجانوایرانبینروابطوخامتتشدیدجدیددور
وسیاسیونظامیزمینهدرایرانوآذربایجانبینهمکاريشدنفعالاواخرایندرتهران،وباکوبینمتقابلهايظنسوء

علیهتخریبیاعمالبراياسراییلویژههايسرویسبهآذربایجانخاكواگذاريبرمبنیتهرانطرفازمستمراتهامات
احساسوآذربایجانجمهوريدرفزایندههراسیایران.  شودمیکشوردوبینروابطتیرگیباعثایران،اسالمیجمهوري
ردهکمنتقلشرقجنوببهباغقرهمحورازراخودنظامیتوانازبخشیباکوکهشودمیباعثایرانسويازخطرروزافزون

.نمایدتقویترادریایینیرويجنبهاسراییلبافنینظامیهمکاريچارچوبدرو
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اندازچشمومسایل: مرکزيآسیايدرنژاداحمديمحمودبردار
پورژینسکیدنیس 

جمهوريبینروابط،2005سالژوئنماهدرایرانجمهوريریاستمقامبهنژاداحمديمحمودشدنانتخابزمانتا
ازیکیبهويجمهوريریاستزماندرایران. بودبرخوردارايدیرینهسابقهازمرکزيآسیايکشورهايوایراناسالمی
.استگردیدهتبدیلمرکزيآسیايمنطقهدرنفوذداراياساسیعوامل

تاجیکستان

پروژه.کردبرقرارترکمنستانوتاجیکستانباراخودروابطترینتنگاتنگنژاداحمديمحمودجمهوريریاستزماندرایران
2-دهتوسنگآبیبرقنیروگاهساخت.  دارندايویژهجایگاهتاجیکستانوایرانبیناقتصاديهمکاريدرانرژيبخشهاي

سرمایهبانیروگاهاین.  استشدهکشوردومشتركهايپروژهترینمهمازیکیرسید،مگاوات110بهآنبرقتولیدکه
.گردیداحداثایراندالريمیلیون220هايگذاري

کافیعتسرباگذاريسرمایهمشتركهايطرحدارد،وسیعینسبتاً ابعادتاجیکستاناقتصاددرایرانشرکتاینکهوجودبا
ایران2011سالدر. شودمیمشاهدهکشوردوبیناقتصاديهايهمکاريتوسعهسرعتافتاین،ازگذشته. شوندنمیاجرا

،)میلیون661,3(چین،)دالرمیلیون1036,4(روسیهازبازرگانیتبادالتنظرازتاجیکستانبازرگانیشرکايمیاندر
.ماندعقب) میلیون470,1(قزاقستانو) میلیون619,1(ترکیه

میهمشاهداخیرهايسالدرکهتاجیکستانوایرانبینروابطتوسعهباالينسبتاًسرعتکهرودمیاحتمالیحال،اینبا
.بماندبرجاپاشد،

ساسیاعاملطوالنی،مشتركمرزوجود.  استترکمنستانوایرانبینمناسباتهايویژگیجملهازمستمر،توسعهوثبات
سمیرطرفیبیبهعنایتبا. شودمیبرقراراقتصاديمصلحتمبنايبرهاآنمیانروابطکهاستکشوردوبینهمکاري

.گذاردنمیاثرتقریباًهاآندوجانبهروابطبرسیاسیعاملترکمنستان،

یهژوئماهدرنژاداحمديمحمود. باشدمیایرانخارجیسیاستهاياولویتازیکیترکمنستان،بادوستانهروابطتحکیم
هوجهیچبهراترکمنستانباروابطتوسعهويمتبوعکشورکهداشتاظهارترکمنستاندراقامتهنگامبه2006سال

ويگفتگنژاداحمديجمهوريریاستدوراندرترکمنستان،جمهوررئیسمحمدوفبرديقلیقربانگفتهبه.  کندنمیمحدود
زنیآیندهدربایددوجانبهروابط«کهداشتاظهارنژاداحمديمحمودخود. گردیدبرخوردارجدیدتحركازایرانی–ترکمنی
.شدشنیدهعالیسطحدربعديمذاکراتدربیاناتگونههمین. »نداردوجودراهایندرمانعیهیچکهیابدتوسعه
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–کمنیترهايهمکاريترسریعگسترشازمانعغرب،کشورهايباترکمنستانمناسباتفزایندهتوسعهرونددیگر،سوياز
.شدخواهدایرانی

همزمانکه»مرکزيآسیايپلنگیوز«اینقزاقستان،جهتیچندینسیاستولی. استثباتبانسبتاًقزاقستانباایرانروابط
طرواباینشدنفعالازمانعاست،متمایلدیگرکشورهايوسنگاپورایتالیا،متحده،ایاالتچین،روسیه،باهمکاريبه

متحده،االتایباقزاقستانروابط.  دهدنمیتشکیلرانظربایفنورسلطانسیاستاولویتایرانبااقتصاديهمکاري.  شودمی
.استایرانوقزاقستانبینهمکاريگسترشراهبرسراساسیمانع

.دهدتوسعهراکشوردوبیناقتصاديتعاملابعادکندمیتالشنژاداحمديمحمودوجود،اینبا

کردتغییربعدبه2005سالازتاشکندبهنسبتتهرانسیاست. شودمیمشاهدهازبکستانوایرانبیندوپهلوییگفتگوي
عالفنژاد،احمديمحمودآمدنکاررويزماناز. کشیدنددستخارجیسیاستآمریکاییگرایشازازبکستانمسئولینکه

راآنايمنطقهاهمیتوشدهقایلبیشترياهمیتازبکستانبرايتهران. استبودهتشخیصقابلهاآنبینروابطشدن
.نمایدمیدرك

گفتگوياینولیداردارتباطازبکستانبارسمیهايشخصیترسمیدیدارهايودولتیسطحدرهارایزنیاعظمبخش
کمیسیونجلسه11کنونتااینکهوجودبا.  دهدنمیملموسیثمراتسیاسیتعاملواقتصاديهمکاريزمینهدرفشرده

سالکیطیاست،شدهتشکیلازبکستانوایرانبینفنی–علمیواقتصادي-بازرگانیهايهمکاريزمینهدرمشترك
2010السدرازبکستان،آماردولتیکمیتههايدادهطبق. استیافتهتنزلحتیکشوردوبینبازرگانیتبادالتگذشته
ودادهنشانخودازدرصدي35افت2011سالدروبوددالرمیلیون674,1برابرایرانوازبکستانبینبازرگانیتبادالت

.شددالرمیلیون439,5برابر

للمسازماندرشرکتطریقازهمهازقبلجمهوريدو. دانستتنگاتنگروابطتواننمیراقرقیزستانوایرانبینروابط
بودنمحدودباعثکهمهمیعامل. کنندمیهمکاريهمبااقتصاديهمکاريسازمانواسالمیهمکاريسازمانمتحد،

آمریکایهواینیرويپایگاهحضورکهاستقرقیزستانجهتیچندسیاستشود،میسیاسیعرصهدرهاآنفیمابینمناسبات
.باشدمیسیاستاینآشکارتبلور،»ماناس«المللیبینفرودگاهدر

اندازچشم

اشتدخواهدبستگیاساسیعاملبهایراناسالمیجمهوريومرکزيآسیايکشورهايبینروابطتکلیفقوي،احتمالبه
گینسنآمریکانفوذترازويکفهاگرنمود؟خواهدرواییفرمانمرکزيآسیايدرنزدیکآیندهدرقدرتکدامکهاستاینآنو

توسطکهقطبیچندجهانمعماريتمامبرامراینکهکندقطعراخودشرکايباروابطشدخواهدمجبورایرانشود،تر
ضايفدرچیناقتصاديیافتهتوسعهکشورکهصورتیدرولی. گذاشتخواهدمنفیاثرشود،میساختهمستقلهايدولت

.نیستآمادهآنبرايکهبگیردقرارچینبارقابتحالتدرایراناستممکنکند،پیدابرتريمرکزيآسیاي
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ایرانعلیهروس»خالق«طبقه
نیکالیفایگور

کهحالیدر. دهندمیتغییرراخودفعالیتمحوروعملشیوهروسمخالفان
افشايدرراخودهايتالشهمه»سفیدهايروبان«دارندگاناینگذشتهدر
آماجبهروسیهخارجیسیاستاکنوننمودند،میمتمرکز»کشوراینرژیم«

ملیبرالیستبلیغاتیدستگاهقدرتتمام.  گرددمیتبدیلهاآنانتقاديتیرهاي
برايهمهازقبلهاآنباهمکاريکهشودمیمتمرکزکشورهاییعلیهروسی

راهازتنهاروسیهکهاستروشنوسادهبسیارهمعلتش.  استالزمروسیهخود
تأمینوابستهکشورنهو»قدرت«یکعنوانبهتواندمیکشورهااینباهمکاري

.بماندباقیمتحدهایاالتواروپابرايخامموادکننده

ابهمکاريازراروسیهآمریکاخارجهاموروزارتکهدارندايگسیختهلجامتنفرکشورهاییازمخالفاننمایندگانقضا،از
بودنیکساناینکهونداردوجودارتباطیهیچآمریکاومخالفانبینکهفهمیممیماولی. استنمودهمنعقاطعانههاآن

!باشدمیتصادفیکامالً امرهاآنهايدیدگاه

نداشتوجودکهفتوایی

سازندهورمگنسبتاً هاآنگفتگويکه(دادندانجامتلفنیگفتگويهمبانژاداحمديمحمودباپوتینوالدیمیراینکهمحضبه
رسازرسمیموانعشدنبرطرفمعنیبهامراینکه(شدحاصل»ایرانايهستهپرونده«دربارهمذاکراتدرپیشرفتو) بود
حقنقض«و»تروریسمبهتحریک«غربیکامالًاتهاماتبالفاصلهروس»خالقطبقه«نمایندگان،)استایرانباگفتگوراه

وسیقیمایرانیمجرينجفی،شاهینعلیهگلپایگانیصافیاهللاآیتگویاکهفتوایی. نمودندواردایرانبهرا»بیانآزادي
جفینکهشدادعا. یافتگسترشبحثایندامنهآنازبعد. شدجدیدیورشاینبرايايبهانهکرد،صادرآلمانمقیم»رپ«
راخودخنجرهايمتعصبافرادازهاییگروهحاالودادندوعدهیوروهزار100اوسربابتاینکهوکردندمحکوماعدامبهرا

اینبهیبزرگمقاله»گازتاراسیسکایا«روزنامه. کنندتکهتکهخودشوممراسماجرايبرايرا»رپر«اینبدنتاکنندمیتیز
ایدفوهمهکهداشتاظهارویافتهارتقاداستایوسکیمعنويارتفاعاتبهآننویسندهکهداداختصاصوحشتناكرویداد

تعهداتوقوانینازفتواآنجادرکهرژیمی«اینکهوارزدنمیشخصایناشکیکبهایرانوروسیهبینهمکاريژئوپلتیکی
.»کندمیتهدیدرابشریتتماماست،مهمترالمللیبین
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چیزهمهازکهکندمیخیالواستادعاپروناواردجاهل،او. استروسیه»خالقطبقه«عادينمایندهمقاله،ایننویسنده
انددمیتیزبینیتحلیلگرراخوداواین،ازبیش. نمایدصادرحکموکردهقضاوتچیزهمهدربارهداردحقوآوردمیدرسر
موفقاوکهشودمیختمآنجابهاوامتیازهايهمهامرحقیقتدرولی. دهدتشخیصرارویدادهاباطنوظاهراستقادرکه
میرتعبیوکردهبازگوکافیاستعدادومهارتبارادیگرانهاياندیشهآنچارچوبدرکهکندپیداخودبرايآسانیکارشد

یرازاستصفربرابراوهاينوشتهدراوضاعازآوردندرسرآرزويواطالعاتباکارهايروشبهآگاهیانتقادي،تفکر. نماید
.بدهدزحمتخودبهناچیزحداینتاحتینیستحاضراوکهاستکوششوتالشنوعیکمستلزمکاراین

سایتدتوانننمیوندارندتسلطفارسیزبانبهایران،دربارهروسیهگروهیهايرسانهدرنویسندگاناکثریتکهفهمممی
:استشدهمنتشرذیلصورتبهروسیزبانبهاولیهاطالعاتهمهولی. بخوانندراایرانیهاي

دنیايردانقالبضدمهاجراناواخرایندرمتأسفانه«کهخودپیروانازیکیسئوالبهپاسخدرگلپایگانیاهللالطفاهللاآیت
ادافراینعلیهبایدکهحدودي. کنندمیاهانت) ع(نقیمامظلومامامبههاوبالگوهاسایتدرواینترنتدریعنیمجازي
آنازبعد. »شوندمیمحسوبملحدومرتدکنند،اهانتخدااولیايازکسیبههاآناگر: «فرمود»است؟کدامشوداعمال
کشتهایدبباشد،شدهمتهمالحادبهکهکسیایران،جاريقوانینطبق: «شدآوردهذیلگونهبهنشریهاینطرفاز(!) تفسیر

قیممافرادعلیهتروریستیاعمالانجامبهرااهللاآیتمقالهنویسنده. گرددمیصادراعدامحکمافراديچنینعلیهکهشود
یتآجنون«چوناصطالحاتیازخودتفسیرهايدرایرانعلیههاپیشداوريتکمیلمنظوربهگویاوکردهمتهمایرانازخارج

تربدچیزهاي»جورنلالیو«دروروسهايلیبرالهايوبالگدر. نمایدمیاستفاده»وسطیقروناندیشهتاریک«و»هااهللا
.ستانکردهدرج»روسغارنشینهايلیبرال«دربارهمطلبی»گازتاراسیسکایا«روزنامهدرکسیولیگرددمیدیدهایناز

یورشمحركنیرويعنوانبهحسادت

ینابهنویسندهولی. پاشدمیهمازاطالعاتصحتکنترلترینابتداییباواستدرآورديخودازتماماًقضیهاینتمام
قربانیخونحتماًهاآن. دارددوستراوحشتناكچیزهايفقطما»خالقطبقه«زیرانیستمندعالقهعاديعملشیوه

خوناگر.خواهندمیرا!) بکشیدخطمطلوبگزینهزیر-توتالیترنظامیایانمالخونین،ب.گ.كتوسط(شدهکشتهمعصوم
هايشخصیتسایرو»حکومت«متوجهراخودنشدهمصرفانرژيتمامگردد،احساسآنکمبودیانشودنصیبشانتازه

بهرااو. بردندیورشروسیهفدراسیوندرایراناسالمیجمهوريسفیرسجاديرضاآقايوبالگبهدفعهاین. کنندمیرسمی
روهیگهايرسانهدریعنیاوذهنیبرادرانومقالهنویسندهمغزدرفقطکهنمودندمتهمقضیهایندربارهتفسیرهادرجعدم
»خالقطبقه«نمایندههرماننداو(کنداعالمتلویحاًداداجازهمقالهنویسندهبهامرهمین. نداشتخارجیوجودولیدادهرخ
موردخودهايحرفازايدراستممکنزیراکندمینظراظهاراحتیاطبا–کنیمنظراظهارسیاسینزاکتباچنانچه-

ايهاشار»جورنلالیو«درایرانسفیرهايپستدر: «نداردوجودکافیصداقتسفیروبالگدرکه)   بگیردقرارمالیگوش
شد،مینظیمتمالحدهعلیهکاتولیککلیسايتوسطاسنادگونهاینکهوسطیقرونتیرهصفحاترويازگویاکهحکماینبه
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مههوضعاینولیاستبرداشتهپیشبهبلنديهايگامتمدنوگذشتهسالصدهازمانآناز. نداردوجوداست،شدهکپی
.»شودمیمشاهدهایرانازغیرجا

ورچطکهشودمیمطرحپاسخبهامیدبدونسئوالاینلذا. استبیهودهامريمنطق،بهدعوت»خالقطبقه«بامباحثاتدر
بررسیهببزوديمابروید،پیشاینطوراگر! داریداختیاراست؟نیفتادهاتفاقکهکردتأکیدرویداديدربارهبحثبرتوانمی

.پرداختخواهیمنویسندگانبعضیهايخوابسیاسیعواقب

علتوانگیزهکهکنندمیادعاشدند،»خالقطبقه«باانتقاديبرخورد«چونالحاديدستخوشکه»اصولیبی«افرادالبته
»سوپ«هايدستکاريبدونسجاديرضاوبالگ. استحسادتآنودارندوجودسجاديآقايوبالگبهیورشایندیگر
بههکمدتهاستوبالگاین. نمایدجلبخودبهرافراوانیمخاطبینوکردهکسبباالییاعتباريرتبهشودمیموفقمرتباً
هکگرانیگردشتعدادافزایشیامعلولسواراندوچرخهسفرهايازاعمعملیکارهايبلکهگفتگوومعاشرتتنهانهمحل

سبتاً نسیاستجایگاهسجاديآقايوبالگدر.  استشدهتبدیلنمایند،بازدیدکشوراینازدارندقصدیارفتهایرانبه
آثارهايدروغتاکندمیکفایتعکسچندگاهیولی.  شودمیارائهآنمردموایرانازهاییشرحعمدتاًواستمحدود
المیاسجمهوريخودوسفیردوستدارانو»اینترنتیدوستان«تعدادبروکردهقمعوقلعراایرانمخالفانايصفحهچندین

واشتهدراحیاتیوروزبهاینقدروبالگکهنداردشجاعتسفیريهرکهاستبدیهی:  گذشتنبایدحقاز.  بیافزایندایران
.داردنگهفکرورسانیاطالعسطحباالتریندرراآن

نویسگوبال،»لیبرالیسماستادان«آورماللوزدهسیاستکوچکوبزرگهايوبالگبامقایسهدروبالگاینآشکارموفقیت
چیدهپیبهوکندمیايارزندهخدمتماهمهبهسفیر. خوردمیچشمبهدیگر،نویسندگاناقساموانواعو»پیشرفته«هاي
دیلتبتحلیلواطالعاتمهممیدانبهويوبالگ. دهدمیپاسخایرانبارابطهدرحاضرعصرهايسئوالترینمبرموترین
.نمایدمیرقابتراهبرديمراکزبعضیوهاخبرگزاريبابازدیدهاتعدادنظرازوشده

نهاتکهنمایدمیتلقینخوداطرافیانبهوخودبهونگردمیتحقیرچشمباهاشخصیتاینبهروسیه»خالقطبقه»
محضتفالهجزچیزياوکهداندمیقلباً طبقهاینعضوهرولی. استتوجهشایان) »خالقطبقه«یعنی(هاآنفعالیت
رهازاساسهمینبراو.  استوابستهغربیهايگرایشبهامرحقیقتدرولیاستدانستهبزرگراخودفقطکهنیست
.کندمیشدیديتنفراحساسباشد،خارجگرایشاینازکهچیزي

روسیهراسیایراناجتماعیسرچشمه

وگروهاینتکاپويکهاستبدیهی. نیستندجالبیچندانهايپدیدهآن،»مخالف«حالتوروسیه»خالقطبقه«واقعاً
تاساینآنوشودمیمذکورگروهگرفتننادیدهازمانععاملیکولی. نیستچندانیتوجهشایانهاآنایرانیضدحرکات

بایدتهنکچندزمینهایندر. هستندروسیهسیاسینخبگانتوجهقابلبخشاجتماعیتمایالتوهادیدگاهمبینهاآنکه
.شوددادهتوضیح
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باحاداتدرفقطوفقطراروسیهآیندهوهستندگراغرب،)گرایانچپوگرایانراستازاعم(روسیهسیاسینخبگاناکثر
النکسوددریافتیعنیرانخبگاناینوجوداساسزیرااستمرگبارومهلکغرببامناقشههرهاآننظراز. بینندمیغرب

بغرازمصرفهايزمینهبعضیدرماکه(هاغربیرسمبهمصرفبرايعظیمسوداینخرجامکانومنابعرویهبیفروشاز
.بردمیبیناز،)ایمگرفتهسبقتهم

دهندمیترجیحهاآن. بکشنددستروسیهخارجیمستقلسیاستازحاضرندروسیهبرحاکمنخبگانغربگرايقسمتاین
ازايرفهحپشتیبانیبهغربوکالتنامهاساسبر»اوتسورسینگ«اصلبامطابقکهشوندشناختهاي»ویژهشریک«عنوانبه

رمایهسعوضدربلکهرایگاننهبایدکاراینالبته.  بزننددستجنوبیقفقازومیانهخاورمرکزي،آسیايدرغربمنافع
ايهارزشانتقالکهگویندمیتمامجدیتباحاکمنخبگاناینازبخشی. بگیردصورت»آوريروزبه«رونددرهاگذاري
وتواندمیجمعی،دستهامنیتپیمانسازمانوشانگهايهمکاريسازمانالمنافع،مشتركجامعهطریقازشرقبهغربی
.دهدتشکیلراروسیهتاریخینقشباید

وضافیاامريرااقتصاداحیايوتولیدتوسعههاآن. دهدمیتشکیلرانخبگاناینزندگیاقتصاديپایه»لولهخطاقتصاد»
کهاستدادهنشانوشدهسیاستاینگیرياوجزمانمدودفدمیتريجمهوريریاستهايسال. دانندمیضروريغیر
هاتننهجذابیتسیاستایننتیجهدرروسیه. بدهددستازراچیزهمهتواندمیروسیهکهمعناستبدانسیاستاین

.دهدمیدستازمیانهآسیايهايجمهوريمیاندرحتیراخودفرهنگیبلکهسیاسی

ستاوردهايدوباالهايفناوريبرمبنیصنعتیهايشاخهافتزدایی،صنعتعلتبهروسیهکهشداینمذکورسیاستنتیجه
هککندعرضهتسلیحاتبازاردرکهنداردچیزيعملدراکنونخود،علمیتوانکاهشو) نظامیصنایعهمهازقبل(علمی

.کنندعرضهترمناسبمالیشرایطباوبهترکیفیتبیشتر،مقداربانتواننددیگربازیگران

ممانعتومخدرموادقاچاقزدنمهاراصلدوبهواقعدرمشرقدرروسیهمنافعکهاستشدهمذکورسیاستنتیجههماین
ابمقایسهدرخصوصبهمنافعاینکهاستبدیهی. استشدهختمايمنطقهمناقشاتنتیجهدرمهاجرتجدیدموجبروزاز

.استراهبرديسطحازدورچین،ومتحدهایاالتاروپا،اتحادیهمنافع

ناكخوفخوابیهمکاري،اینمداربهپاکستانومرکزيآسیايجلبوایرانوچینباروسیهايمنطقههايهمکاريتحکیم
طورهماناوالً . شودمیروبروگراغربسیاسینخبگانگسیختهلجاممخالفتباراهبرديشراکتاین.  باشدمیغرببراي

یباً تقرطوربهروسنخبگانکهشدخواهدروبروغربمخالفتباراهبرديبلوكاینتشکیلسیاستاست،شدهاشارهکه
ساساشد،گفتهفوقدرکههمانطورکهچرااستمهلکنخبگاناینبرايغربباايمناقشههر. هستندوابستهبدانکامل
کنگرهنمایندگانازاسراییلدولتاگر.  کندمیویراناست،منابعرویهبیفروشازگزافسوددریافتکهراهاآنوجود

قرارارفشتحتایرانقبالدرروسیهگیريموضعتشدیدمنظوربهراروسیهفدراسیونریاستکهخواهدمیروسیهیهودیان
وایرانباراهبرديمشارکتزدنهمبرجهتدرراغرببهوابستهروسیتجاريبخشبرغربفشارشدتتوانمیدهند،
.کردتصورچین
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چینویراناباراهبرديبلوكتشکیلایدهبخشیدنتحققکهاستایناست،مهمترمراتببهاینجانبنظربهکهدومنکته
رب.  استدفاعیهايهزینهجملهازوخارجیسیاستهايهزینهافزایشیعنیروسیهخارجیسیاستتوانافزایشمستلزم
نمنظورماکهاستروسیسرمایهکالندرآمدهايکردنمحدودمسأله،اینحلراهتنهاکنند،میتلقینمابهکهآنچهخالف

نیروهايواکنشفهمندمیهمه.  هستندانرژيهايحاملوخامموادصادراتزمینهدرفعالهايشرکتهمهازقبل
فراگیراطالعاتیجنگشاهدماصورتایندر.  شودمیچگونههاآن»مقدس«هايدرآمدبهتجاوزگونههربهالیگارشی

وسطی،قروناسکاندیناويخبربیخداازرزماوراناین،»هابرسرك«حتیکهشدخواهیم»هاسفیدروبان«قیامباهمراه
.ورزیدخواهندحسادتروسی»مخالف«نیروهايگسیختگیلجامبه

یآشنایروسیهواقعیاتباکهسازدمتعجبراکسیهرتواندمیکهداردوجودویژگییکروسی»خالقطبقه«ذهنیتدر
ازناعامتکهاستپرواضح. بگیردعبرتدرستاریخازوبیاموزدچیزينیستقادرقطعاًطبقهاین. باشدداشتهضعیفی

باروابطتحکیمبرناظرهمچنینامراینکه(شرقبهماگرایشتدریجیتجدیدوغربباچراوچونبیبرادرانهآغوشیهم
نقشزااجتناببرايايوسیلهاین. دهدمیتشکیلراروسیهداخلیبلکهخارجیتنهانهسیاستمبرمضرورت،)استایران

ندکنمیدلسوزيروسیهبامجموعدر»خالقطبقه«ولی. است»قدرت«یکعنوانبهروسیهحفظوخامموادکنندهتأمین
فتهرنشانهراایرانهاآنتیرکهاینجاستجالب. بادباداچههرآنازبعدکهدارداهمیتنشدهکنترلمصرفهاآنبرايزیرا

اندازد؟نمیچیزيیادبهراشماوضعاین. کندمیاصابتروسیهبهو
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ایرانايهستهبرنامهومشرقبرآمریکاسیطره
کالچوگیننیکالي

بینایران»ايهستهپرونده«دربارهمذاکراتجدیددورآغازازقبلمدتی
) آلمانومتحدمللسازمانامنیتشورايدائمیعضوپنج(5+1گروهوایران

متحدهایاالتاست،شدهریزيبرنامهبغداددر2012میماه23روزبرايکه
بهواشنگتن.  گشتبازتهرانباغیابیگفتگويدرخودشدیدبرخوردبه

نمایدمیسعیونکردهبسندهایراناسالمیجمهوريعلیهخصمانهاظهارات
هبنسبتخودخصمانهخطازحمایتتاکنداستفادهمختلفسطوحدرمذاکراتیهايفرصتهمهودیپلماتیکمیدانهراز

دوید،کمپدرمیماه18-19هايروزدرکه8گروهاجالس.  آورددستبهراآنايهستهبرنامهوایراناسالمیجمهوري
.نبودمستثنیقاعدهاینازشد،برگزارآمریکا،جمهوريرؤسايمقر

اهنگیهمتر،دقیقعبارتبهودولتتشکیلمشغولروسیهفدراسیونجمهوررئیسپوتینوالدیمیرکهشودمییادآوري
شاننخودازايجنگجویانهواکنشاوباماباراك. برودآمریکابهاجالسدرشرکتبراينتوانستوبودوزارتیمقامنامزدهاي

فدراسیونوزیرنخستمدودفدمیتري. نمودخودداريواستوكوالديدراقیانوسیهمنطقهسراناجالسدرحضورازوداده
درهککردآمریکاجمهوررئیستسلیمراروسیهجمهوررئیسپیاموي. گرفتعهدهبرراروسیهاعزامیهیأتریاستروسیه

.استگردیدهتشریحدوجانبهروابطوخارجیسیاستهايگیريجهتبعضیقبالدرروسیهمواضعآن

مبذولاساسیتوجهاروپااتحادیهمسایلبهودادمیتشکیلرابزرگ8گروهاجالساساسیموضوعاقتصاد،اینکهوجودبا
مهبرنامسألهرفت،میانتظارکههمانطور. شدپیداهمایرانايهستهپروندهبرايجایینشستآنکاردستوردرگردید،
8گروهدرآمریکاشریکهفتاز. گرفتقرارجهاناساسیکشورهايرهبرانبیننظرتبادلتوجهمرکزدرایرانايهسته

درهمتحدایاالتمواضعازمدودفدمیتريکاملحمایتدربارهتنها) کاناداوژاپنایتالیا،فرانسه،آلمان،بریتانیا،روسیه،(
.رفتمیتردیدوشکزمینهاین

متقاعدراجهانیجامعهخودشنزدیکآیندهدربایدایرانها،آنعقیدهبه. رسیدنداجماعبهظاهراًمتحدهایاالتمتحدان
بهعمولیماستنادبا–اسراییلايشبکههايرسانه. داردايجویانهصلححالتبلکهنیستنظامیآنايهستهبرنامهکهکند
مسئول،صشخاینگفتهبه. کردندتعبیرراهاآنمذاکراتنتایجهمینطور-آمریکادولتدرنشدهذکربلندپایهمسئولیک
نظامیحالتایرانايهستهبرنامهکهکندثابتجهانیانبرايباید8گروهنهکهاستاین8گروهمواضعدرکلیدياصلگویا
.دهندارائهرانظامیجنبهفقدانجامعومانعدالیلبایدایرانرهبرانبلکهدارد
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دهمانباقیآنغربیمتحدانوآمریکاخصمانهودقیقتوجهمرکزدرکماکانایرانايهستهبرنامهبینیم،میکههمانطور
. مایدنکشفراايهستههايسالحساختبرنامهتوسعهبردالهاينشانهاستنشدهموفقکنونتا»سیا»سازمانولی. است

.است»موساد«سازماندستدرحتیهادادهگونهاینفقداندهندهنشانموردایندراسراییلسکوت

اردشمنیآنها. نمایندمیردراغرباتهاماتوباشنداتمبمبساختصدددرهاآنرهبرانکهکنندنمیباورایرانیاناکثر
اسالمیجمهوريساله30ازبیشرویاروییتجربه. نماینداستفادهاوعلیهبدشگوناتمیهايسالحازبتوانندکهبینندنمی
هايسالحازبرخورداريکهدادنشانایرانیجامعهبهجهان،ايهستهاساسیهايقدرتازیکیمتحده،ایاالتباایران

اینهبواشنگتنبیشترکهمعتقدندایرانیان. استناچیزبسیارآنکاربرداحتمالکهچرادهدنمیضمانتیهیچايهسته
.دارداحتیاجچینوروسیهازبازدارندگیبراياتمیمخوفسالح

ايهستهعرصهدرهاپژوهشادامهازامتناعبهراکشوراینتحریمیهیچاینکهبرمبنیایرانیرسمیهايشخصیتاظهارات
دوستتهراندر.  استملیافتخارمایهاي،هستهانرژيبرتسلط. شودنمیروبروایرانیجامعهمقاومتباکرد،نخواهدوادار
رايبایرانبرحاکمروحانیون.  شوندمسلطايهستهکاملچرخهبرقادرندجهانکشورهامعدودتعدادکهنمایندتأکیددارند

ورکشاعتبارتنهانهامراینزیرااندقایلارزشواهمیتایرانفضاییبرنامهاجرايدروايهستهانرژيزمینهدرهاموفقیت
.رساندمیاثباتبهرااسالمیهايرژیمکاراییبلکهبردمیباالرا

یجادااساسیتغییراتمعادالتایندرتوانستمیایراناتمیهايپژوهشنظامیجنبهوجودناپذیرانکاردالیلکشفتنها
هگونهیچ«کهنموداعالمصریحاً»طلوع«افغانیشبکهبامصاحبهدرروسیهخارجهاموروزیرالوروفسرگئیولی. نماید
یل،دالفقدانکهکنیمتوجههمنکتهاینبه. »نیستدستدرايهستههايسالحساختجهتدرایرانهايفعالیتدالیل
.نیستاویوتلوواشنگتنسويازايهستهبرنامهبهتوجهیکمنتیجه

راموشکیهايفناوريطراحیواورانیومسازيغنیزمینهدرایرانیانرفتارمختلففنیوسایلازاستفادهبا»سیا«سازمان
أسیساتتدیجیتالوراداريتصاویرتحلیلوتجزیهتلفنی،مکالماتشنودالکترونیکی،نظارتبهسازماناین.  کندمیرصد

نشینسربدونهواپیماهايازاستفادهوشدهواقعظنسوءموردتأسیساتنزدیکیدرسنسورهايدستگاهاستقراراي،هسته
دربارهاطالعاتکسببرايآمریکاییهايهواپیمااکتشافیپروازهاي. شودمیمتوسلایرانیمحرمانهتأسیساتفراربر

.استگرفتهصورتهمایرانخاكدرايهستهونظامیتأسیسات

. استنیاوردهدستبهراایراندرايهستههايسالحساختبرنامهاجرايشواهدامروزبهتاآمریکااطالعاتسازمانولی
جملهازوکشورهاهمهبرايبایدلذاوکندمیمعرفینمونهقانونمنددولتعنوانبهجهانیجامعهدرراخودمتحدهایاالت
ژهویبرخوردنهواشنگتننظرازبایدايهستهزمینهدرایراناسالمیجمهوريبرائتاصل. باشدقایلحقوقبرابريایران

هستهايهسالحنامشروعساختاثباتازقبلنداردحقکسی. باشدالمللبینحقوقعینیاصلبلکهاسالمیدولتباآمریکا
.نمایدمتهمزمینهایندرعملیفعالیتبهراایرانملل،سازماندارصالحیتهايسازمانتوسطایراندراي
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زمینهدرانتهرکهکردقبولباید. گیردقرارجديبازنگريموردپیشبینیقابلآیندهدرایرانسیاسیراهبردکهاستبعید
حقبرانایرانی. استیافتهدستمعینیهايموفقیتبهغربیآسیايدراسراییلیضدوآمریکاییضدفعالیتابعادتوسعه
راهرسبراسالمجهاندرمنطقه،درمتحدهایاالتفعلیسیاستازنارضایتیوآمریکاییضدروحیاترشدکهدارنداعتقاد
ازبسیاريدرایرانعامل. کندمیایجادجديموانعدیگر،کشورهايوایرانعلیهسفیدکاخراهبرديهايطرحاجراي

.شودمیسفیدکاخکارازمانعشوند،میمحسوبآمریکامنافعحوزهکهکشورهاییدرجملهازومنطقهکشورهاي
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سعوديعربستانگورکنمثابهبهبحرین: جمالحیدر
جمالحیدر

دادند،میتکانرامیانهخاوراخیرسالدوطیکهداريدامنهوصداسروپررویدادهايشرایطدرحتیسعوديعربستان
کهنموداعالمجهانسراسربهبحریناطالعاتوزیررجبسمیراخانم.  سازدمتعجبراجهانیجامعهتاکردپیداايوسیله
نهاقتصاديعرفدرکهچیزي.  گرددمیملحقخودبزرگهمسایهبهودادهدستازراخوداستقاللويمتبوعکشور

.گیردمیصورتماچشماندربرابراست،شدهنامگذاري»دیگرشرکتبلعیدن«مشروعچندان

برمیالدزاقبلسومهزارهبهاقلحدآنتاریخزیرااست»سعوديدولت»ازبیشترافتخارباتشکیالتیتاریخینظرازبحرین
اینکهدادمیتشکیلرا) 9-11هايقرن(قرامطهسرزمینازبخشیالجزایرمجمعاینجزایراسالمیدوراندر. گرددمی

بیشتريتقدمبحرینشیعهتاریخچهاین،بربنا. بردهجوممکهشهربهزمانیحتیکهبوداسماعیلیانچپگرايرادیکالجناح
.)1500سالاز(ایراندرتشیعمذهبتادارد

اینوعضمشرقموروثیاشرافهمهالبتهکهدهدمیتشکیلراانگلیسدوستانحزبسنتیهستهبحرینبرحاکمخاندان
تظاهرات.  بیاندازدسعوديغولآغوشبهراخوداستمجبورناچاريازجاريشرایطدرکوچکدولتاین.  هستند»حزب«

ازتفسیريهیچبدونسعودآلکهشدباعثدهند،میتشکیلرابحرینساکنان%75کهشیعیانیسلطنتیضدنیرومند
حاضرحالدر. نمایندغرقخوندررا»بحرینبهار«وکردهگسیلبحرینبهراخودنیروهايجهانی،جامعهاصطالحبهطرف

هزار2حدودجزایرایندر. اندآمدهدراهتزازبهسعوديوبحرینیپرچمدوبحرینمهمکمابیشاداريساختمانهرفرازبر
.اندشدهمستقرسعودينظامیانازنفر

گاماینولی. شدمطرحریاضتوسطبلکهبحرینبرحاکمخانداننهتوسطعربستانبهجزایرالحاقابتکارکهاستبدیهی
درمنطقه،تمامبرايخطرناكالعادهفوقشکبدونوسعودآلبرايراهبرديلحاظبهآورشکستمنطقی،غیربسیار
.استآمدهپیشعربمعاصرجهانسلطنتیکشوربزرگترینبرابرکنونتاکهشدبرداشتهدشواريوضعیتنتیجه

بهشد،میمحسوبآمریکامتحدزمانآندروداشتهقراردشواريحالتدرکهصدامریاستتحتعراقپیشسال22
اتتزریقازنظرصرفکهایرانباسالههشتخونینجنگ. دیدنمیدیگريچارهخودبرايصدامزیرادادتنکویتتصرف
داخلدربرد،مرگکامبهراعراقمردمجانمیلیوننیمونرسیداينتیجهبهغربفنی–نظامیهايکمکومالیعظیم
اوازهت. کندجبرانراشکستآنممکنوسیلههربهبایستیصدامکهشدمیتلقیشدهباختهجنگیکعنوانبهکشور

.نمودمیحمایتبغدادازایرانباجنگجریاندرکهبودکویتبدهکار
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کهحالیردکردنمیجلوهصباحآلخانوادهبادوستانهدوجانبهتوافقعنوانبهتشریفاتیلحاظبهحتیکویتتصرفالبته
جبورمصدام: خوردمیچشمبهمهمتفاوتیک. استشدهمعرفیداوطلبانهالحاقنوعیکعنوانبهاوضاعبحرینبارابطهدر

لیفهخآلحمدبهتافرستادندبحرینبهراخودنیروهايابتداسعوديمقاماتکهحالیدربکندنظامیتجاوزکویتبهشد
...کنندکمککشورشمردمبامبارزهدر

. ردکاشارهسوریهدرهاآنشکستبهبایدهمهازقبلدهند؟تنمأیوسانهواقعاً گاماینبههاسعوديکهشدباعثچیزيچه
بهراآنهکشدپادشاهینظامژئوپلتیکیشکستترینبزرگاینکهکنندسرنگونرااسدخانوادهنشدندموفقهاسعودي
ويسبهراراهسو،یکازسوریهبرحاکمرژیمسرنگونیکهبوداینریاضطرح.  نامندمی»وهابی«دقیقچنداننهصورت
هايرژیمهمهامرنهایتدر.  بکشدهاعربهمهرخبهراعربستانسیاستکاراییدیگر،سويازوکندبازایرانبهتجاوز

کهدهندیلتشکراعربستانینظامیپیماننوعیکوگرفتهقرارریاضنظارتتحتبایستیفارسخلیجحاشیهسلطنتی
ودخهمسایگانبهآنجايبهریاضولی.  دهدتشکیلراجدیدخالفتهستهبایستی) ایران(اسالمیجمهوريسقوطازبعد

همچنینسوریهدرسعودآلشکست.  نداردکارایی)  سوریهیعنی(»دیگرانسرنوشتمتصدي«عنوانبهکهدادنشان
خاندانهايطرحامر،حقیقتدر.  دادنشانجهانیانبهراهاسعوديازاوباماباراكریاستتحتسفیدکاخضعیفحمایت
پوستسیاهوطنجهانجمهوررئیسکهچپگراییهايدمکراتبرايشد،طراحیپسربوشحکومتزماندرکهوهابی
کاآمریپیشینجمهوررئیسبرايکهبزرگمیانهخاورمسایلبااوکاردستور.  نداردجذابیتباشد،میهاآنرهبرآمریکا
.نداردچندانیارتباطبود،مهماینقدر

یطوالنزنجیرهدرنهاییحلقهتنها–استایرانیضدراهبردتمامنهاییشکستواقعدراینکه–سوریهدرناکامیولی
هاآندويهر. بودیمندرصالحعبداهللاعلیومصردرمباركحسنیرژیمسقوطها،آنترینحساس.  استشدههاشکست
جدیدکارانمحافظهجهانیهايطرحدروبودندآمریکاخواهجمهوريحزببهمندعالقههايشخصیتوسعودآلرعایاي
لطودرکهاستحجازجنوبینرمشکمیمن،.  کرددفاعبیراسعوديپادشاهیهاآنرفتنکنار. داشتندآلیایدهجایگاه
منیسیاسیفضايکنترلانتقال.  دادمیرختجاوزاتوشدهایجادشمالبرايخطرآنجاازهمیشهجزیره،شبهنظامیتاریخ

هکمعتقدندزیاديعده.  شودمیترتنگ»صحراییپادشاهی«محاصرهحلقهکهاستمعنیبدانافراطینیروهايدستبه
زیرابودنسعوديرژیمطبعبابقذافیمرگ.  نیستدرستادعااینولیبودندلیبیدیکتاتورشکستپشتیبانسعودآل

در2003سالدرصدامرژیمنابوديازبعدداشت،هاسعوديباگذشتهدرکهعلنیهايجنجالوجودبالیبیدیکتاتور
.  داشتبیشتريعالقهلیبیدرتغییراتبهسعودآلرقیبوحریفقطر،ولی.  کرداصولینظرتجدیدخودسیاسینظرگاه

خاندانکهاستسال15ازبیشثروتمند،بسیارولیکوچککشوراینقطر،. شودمی»حرمینخادم«سردردمایهامراین
حمدکردنخنثیجهتدرهاتالشکنونتا. شودمیفارسخلیجعربیقسمترهبريمدعیوکشاندهچالشبهراسعودي

.استندادهمثبتینتیجهثانیآلخلیفهبن

»المسلمیناخوان«باکهاستاسالمجریانآنسیاسیتوسعهشود،میمطرحریاضفرارويکهجديمشکالتازیکی
عربهانجکشوربزرگتریناینتنهانهمصرمجلسنمایندگانانتخاباتدرجنبشاینانکارقابلغیرپیروزي.  داردارتباط
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اناخو«بههازمینهبعضیدراوزیراکردتقویتترکیهدررااردوغانمواضعبلکهکشیدبیرونسعودآلکنترلزیرازرا
نزدیکنیمعبهامراینوکندبرقرارترينزدیکروابطهافلسطینیباکندمیسعیترکیهاکنون. استنزدیک»المسلمین

ریانجاینهمیشههاسعودي. باشدمیاست،»المسلمیناخوان«شعبهواقعدرکهفلسطینیجنبشحماس،باروابطکردن
همهازهمیشهفلسطینمسألهزمینهدراساسهمینبرهاآن. کردندمیتلقیخودخوردهقسمدشمنعنوانبهرااسالم

وانعنبهعباسمحمودازعلتهمینبههاآن. برقصنداسراییلرژیمسازبهبودندحاضرکهنمودندمیحمایتسازشکارانی
.نمایندمیپشتیبانیفلسطینمشروعرهبر

رسند،میرهبريبهمغربکشورهايدر»المسلمیناخوان. «خوريمیبستبنبهبروي،جاهرکهشودمیایجادوضعیتی
غرب. ددارمینگهخوددستدرراامورزمامسوریهدراسدرژیموشودمیترنزدیکایرانبهوگرفتهفاصلهاسراییلازترکیه

وایرانباهمبستگیروسیهوچیندهد،میدستازراعربستانوبوشجرجقدیمیهايطرحاجرايبهعالقهگونههر
بحثقابلتجربهتکراراحتمالبهزیاديظنسوءبافارسخلیجحاشیههايپادشاهیدهند،مینشانخودازراسوریه

چندانهنآیندهدرنفتیمنابعکشیدنتهاندازچشمکهاستحالیدراینو. نگرندمیعربستانجزیرهشبهدراروپااتحادیه
.شودمیمشاهدهدور

چرادشهماهنگمتحدهایاالتباگاماینکهکنندمیخیالکهکسانیاند؟بستهامیدچیزيچهبهبحرینالحاقباسعودآل
نتیجهاروایینشتابباکند،تهدیدراآنشیعیانقیاماستممکنکهاستشدهواقعآمریکاییپایگاهبزرگترینبحریندرکه

نگتنواشبرفشاراعمالبرايايوسیلهریاضبهسو،یکازهمسایه،کشورتصرفزیرااستعکسبراوضاع. کنندمیگیري
وارداهپایگامنیتبهايضربهدیگر،سوياز. شودمیپایگاهاینامنیتضامنسعوديعربستانبعدبهاینازکهچرادهدمی
همسایگانبهسعودآل. زندمیدامنرااشغالگرانبابلکهداخلیرژیمباتنهانهمردمگستردهمقاومتکهچراگرددمی

هبدستیابیصورتدر(ایرانعلیهداوطلبانهپیمانتشکیلطرح: دهندمیآشکاريهايدرسجزیرهشبهدرخودکوچک
وطلبانهدا«کشیدندستبهکشورهااینکردنواداربهاکنونبود،شدهتهیهابتداکه) سوریهدرعربستانراهبرديموفقیت

.گرددمیتبدیلخودحاکمیتحقاز»اجباريیا

صریحاًهاآنهب. شوندتبدیللندنیانیسمقیمبازنشستگانبهبخواهندفارسخلیجحاشیهپادشاهانکهکنمنمیفکرولی
شونتخباسعوديعربستان. استگردیدهتبدیلخطرمنشأبههاآنمتحدو»بزرگبرادر«بلکهایراننهکهشددادهنشان
نوعاینشوروياتحادومتحدهایاالتچونبزرگیهايقدرتتنهاجدیدعصردرکهکندمیرفتارواقعیامپراطوريیک

.دانستندمیمجازخودبررارفتار

راقعتوسطکویتتصرفبهواکنششدتبهعربستانبهمستقلدولتالحاقاینبه»جهانیجامعه«واکنشاستممکن
.استنخواستهفوريکمکمتحدمللسازمانامنیتشورايازونکردهفراربحرینپادشاهامر،نهایتدر. نباشد

باعربیمتحدهامارات.  ایستندبهسعوديطویلهدرنیستندحاضرعربیتیزپايهاياسبکهنیستپوشیدهکسیبرولی
.  نمودادپیشنهایرانبهراسوریهسربردوستانهمعاملهرسمیغیرطوربهقطروکندمیبرگزاررزمایشایراندریایینیروي
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یعهشساالريمذهبنظاممخالفانهمهبرايطوالنیمدتطیکهایراناسالمیجمهوريعلیهعربیجبههتشکیلاندیشهلذا
.شدگذاشتهعقیممقدسحجازکنونیحکامايحرفهکفایتیبیعلتبهبود،دلگرمیوسیله

عناصرکشوراینچارچوبدرکنونتا.  کردخواهدمنفجردرونازراسعوديعربستانریاض،بهبحرینالحاقحال،هردر
همردگبرايايآمادهمجمعبحرین،پرستانمیهن. دهندتشکیلرامشروعمقاومتهستهبتوانندکهنداشتندوجودايبیگانه
تشکیلراکشوراینجمعیتاکثریتکههستندمهاجرانیوهاسعوديغیرسعودي،کشوردومدرجهساکنانهمهآوردن

انجبدانابتالاثربرعربستانیهايخاندانآخرینکهدانستمهلکبیماريیکویروستوانمیرابحرینلذا. دهندمی
.استانقالبسلطنتی،ضدبیماريایننام. دادخواهنددستازراخود
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شود؟میچهآینده: شدفراخواندهآذربایجانازایرانسفیر
ی پتروفئسرگ

قربامحمدایران،.  استگذاشتهافزایشبهروآذربایجانوایرانبینروابطتیرگی
بهسفیرفراخواندنعلتعنوانبه. خواندفراآذربایجانازراخودسفیربهرامی
درایرانسفارتجلوياخیراعتراضاتجریاندرایرانروحانیرهبربهاهانت

اراحضتهرانبههارایزنیانجامبرايسفیرکهاستآنبرفرض.  گردیداشارهباکو
چندباکودرایرانسفارتجلويگذشتههفتهکهشودمییادآوري. استشده

ضدسیاستعلیهآذربایجانیمهاجرانسازمانهايومخالفاناعتراضمراسم
عکسازتظاهراتآنجریاندر. شدپابرکشوراینآذربایجانیمیلیونیچندینجمعیتحقوقتضییعوتهرانآذربایجانی

.شداستفادهنابابتفسیرهايباایرانروحانیرهبرايخامنهعلیاهللاآیتوایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمودهاي

وسردرگمیابهام،«ایراندرکهگرفتنتیجهتوانمیآذربایجانخارجهاموروزارتسخنگويیفعبداهللالماناظهاراتاز
یاديزتعدادورودوباکودر»یوروویژن«بزرگمسابقهبرگزاريآذربایجان،توسعهکهاستتأسفجاي. داردوجودنظراختالف

خارجهاموروزارتسخنگويتوضیحاتاین. »استشدهایرانجملهازوزیاديکشورهايناراحتیباعثگردشگراناز
وزدورمیحسادتآذربایجانبهجهانتماماینکهبرمبنیرسمیتبلیغاتافتادهپاپیشذهنیهايقالبباآذربایجان

اسدوفقتايآ. استسازگارکامالً نمایند،تبدیلتخریبیاعمالبهراخودحسادتکنندمیسعیجوکینهنیروهايبعضیاینکه
جریانجهانسراسردرکهمهاجرهايآذربایجانیایرانیضدتظاهراتماهیتتوضیحضمنآذربایجانملیمجلسرئیس
.آوردزبانبررامطلبهمیندارد،

: کردتأکیدوي. »بردمیکجااستمعلوم«کهداردهاییریشهدارد،جریانایراندرکهروندهاییمجلس،رئیسگفتهبه
ایینپسطحتاغلتیدنازکنیمتالشوآوریمزبانبرراخودحرفبایدماوماستهمسایهکشوروبزرگدولتیایرانولی«

بیغریوعجیبنتیجهتوانمیاینجااز. »نماییمخودداريهستند،آذربایجانیضدکارزارمشغولکهایرانیمحافلبعضی
ارجنوبیآذربایجانیساکنانکههستندهاارمنیاینکهونوشتندراایرانروحانیرهبرحقدرهااهانتهاارمنیکهگرفت

حسابچگونهارامنهکندمینظارتفقط: کندمیچکارایرانحکومتولی. کنندمیبازداشتعمومینظمازتخلفازايدر
!!رسند؟میکشورشانشهروندان

مناقشهفصلوحلدربارهتهراندرآذربایجانی–ارمنیمذاکراتباهمزمانشوشیشهرکهکندفراموشتواندنمیباکو
طتوساگرحتیگري،میانجیبرمبنیایرانپیشنهادهايهمهموقعآناز. شدآزادایرانسرپرستیتحتباغقرهناگورنی

ازواشتهبردبلندتريگامباکوایامایندر. شدندمیمعلقهوادرونشدهقبولباشند،نشدهگرفتهنادیدهآذربایجانیطرف
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حلکوبانفعبهمناقشهاینکهخواهندمیحتماً. نمایداقدامارمنی–آذربایجانیمناقشهفصلوحلبهنسبتخواستناتو
.اسلحهتولیدوصدورزمینهدرسودآورقراردادهايعوضدربلکهرایگانصورتبهنههمآن. شود

،)دنشوندلگیرمندستازارامنهوهاآذربایجانیکهامیدوارم(استمحلیمسألهیکباغقرهمسألهفصلوحلکهحالیدر
یلهوسبهامرنهایتدرخزرحقوقیرژیمقبالدرایرانگیريموضع. استجديبسیارموضوعخزردریايحقوقیرژیمتعیین

ربایجانآذتفاهمحسنباگیريموضعاینتهرانعقیدهبهکهشودمیتعیینمنطقهدرآمریکانفوذازبازدارندگیسیاست
.گرددمیروبرو

به.شدبرگزارترکیهمقیمهايآذرياجتماعیسازمانتوسطجنوبیآذربایجانمجمع)  ترکیه(ایزمیرشهردرقبلماهیک
مقیمهايآذريباروابطتوسعهضمنآذربایجانجمهوريقفقازي،راهبرديمطالعاتمرکزرئیسآقتايحسندکترگفته

بهزهنوآذربایجانیمهاجرهايجمعیتفعالیتکهاستمعتقدآقتايدکترولی. کندمیتبلیغراخوددولتیمنافعجهان،
کهشدجدیديهايسازمانظهورباعثامرهمینوي،عقیدهبه.  استنرسیدهیهوديوارمنیهايجمعیتکاراییسطح

میصورترقابتنوعیکهاسازماناینبیناکنون. کننددریافتراآذربایجاندولتمالیاختصاصاتازبخشیخواهندمی
هکشودمیمشاهده. استشدههاآذربایجانیجهانیکنگرهعنوانتحتمختلفهايسازمانتشکیلباعثامرهمین.  گیرد
هايآذربایجانیویهوديهايسازمانبینمالی،خوبتغذیهعوضدریهوديهايسازمانباهمکاريطیهاسازماناین

کنگره.استپولفقطآناساسیهدفواستمدتکوتاههاکوششاینولی.  کنندمیبرقرارخوبیمناسبات) ایرانی(جنوبی
هايیآذربایجانباهاسازماناینوسیلهبهکهکندمیخیالاسراییلولی. شدتقسیمقسمتچهاربهبودجهکسبمنظوربه

.نمایدمیبرقرارروابطایرانی

ردنهزمینهایندرمراسمبرگزاري. کندمتحدراجهانهايآذربایجانیکندمیسعیآذربایجان: «گویدمیکارشناساین
ویجانآذربامساعیتشریک.  شودمتکیترکیهاقتداربهاستمایلباکوکهدهدمینشانترکیهخاكدربلکهآذربایجان

یجانآذرباازابتکارایناجرايزمینهدرترکیهاگر. دادخواهدبیشترينتیجهآذربایجانیهايجمعیتباهمکاريدرترکیه
فقطبایدبتکاراتاگونهاینکهاستابتکاریکفقطاین. باشدآذربایجانانتظاردربزرگینومیدياستممکننکند،پشتیبانی

بهایرانکردنوادارنظامیغیرهايراههمهازکهاستطبیعیامراسراییلبراي. شوندعملیاجتماعیهايسازمانتوسط
داخلیطشرایمیانایندرمتأسفانه. شوندمیمطرحروزدستوردرجنوبیهايآذربایجانیعلتهمینبهکهکنداستفادهصلح

هکشوندتبدیلعراقکردهايمانندعناصريبهنبایدهاآذربایجانی. شودنمیگرفتهنظردرایرانزندگیدیگرعواملو
. تاسرفتهسئوالعالمتزیرعراقدرکردهاآیندهاقدامایننتیجهدرزیراکننددعوتمیهنشاناشغالبرايراهاآمریکایی

هايتركنبایداسراییل. استمهمبسیارمنطقهآیندهنظرازایرانی،دمکراسیمهمعنصرعنوانبههاآذربایجانیاستقرار
مییاروییروایرانباکهاسراییل. استروانیجنگعملیاتیکاین. کندتبدیلایرانباجنگحربهووسیلهبهراآذربایجانی

مسألهمهمترینولی.  استآذريهايتركازاستفادهراه،ترینآسان.  نمودخواهداستفادهنظامیغیروسایلهمهازکند،
کسیهچبفهمیمنهایتاً تابیاوریمطوالنیقولنقلکارشناسایناظهاراتازشدیممجبورما.  »استدمکراسیفقدانایران،

.بودروشنوواضحاولهمانازموضوعاینالبته. استآذربایجاندرایرانیضدنیروهايپشتیبان
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بارهدرایرانیارشدکنندهمذاکرهوایرانملیامنیتشورايدبیرجلیلیسعید
مذاکراتدومدورآنجاکهشدبغدادعازممیماه22روزاي،هستهمسایل
سیاسیمعاونباقريعلی.  گردیدخواهدبرگزار5+1گروهوایرانبینايهسته

وزیراقیانوسیهوآسیامعاونعراقچیعباسوامنیتشورايدبیرالمللیبینو
هايهیأت. نمایندمیهمراهیسفرایندرراجلیلیسعیدایران،خارجه

اروپاتحادیهاامنیتمسایلکمیسراشتونکترینخانمنیزوآلمانوفرانسهچین،آمریکا،بریتانیا،روسیه،ایران،نمایندگی
راق،عجمهوررئیسطالبانیجاللبابغدادنشستحاشیهدرجلیلیسعیداستقرار.  کردخواهندشرکتمذاکراتایندر

.نمایدمالقاتعراقمجلسرئیسالنجفیاسامهوعراقوزیرنخستالمالکینوري

ندارداعتقادامانویوکیاطرفیبیبهتهران

کهداشتاظهارایرانبهامانوسفرخصوصدرایرانمجلسخارجیسیاستوملیامنیتکمیسیونعضوعابديکریم
بهآژانسکهحالیدرکردههمکارياتمیانرژيالمللیبینآژانسبادرصد100میزانبههمیشه«ایراناسالمیجمهوري

سلطهادعاهايازدفعاتبهکنونتاآژانسکلمدیرنقشدرامانووي،گفتهبه. »نمودمیهمکاريایرانبا%10زیرمیزان
ایرانی،انمفسرعقیدهبه. استنشناختهرسمیتبهراایرانايهستهحقوقتمامصراحتباهنوزوکردهپشتیبانیغربجویانه
میاخیرهايسالدرآژانسمبهمفعالیتوآمریکاسیاسیفشارمشتركمحصولایران،ايهستهفعالیتعلیهپروندهجعل
.باشد

آژانساساسیادعايششبههم2007سالدرایرانکهکنندمیجلبتوجهنکتهاینبهایرانکارشناسیمحیطدراکنون
قتورئیسالبرادعیمحمد. بوددادهمستدلیهايپاسخآژانسباشدههماهنگنظارتطرحاساسبراتمیانرژيالمللیبین

.  دانستیافتهخاتمهوشدهحلرامسایلاینخودگزارشدرکرد،میفعالیتمقامایندر1997سالازکهآژانس
ایرانايهستهتأسیساتمرتبهايبازرسیجریاندرآژانسکهنمایندمیخاطرنشانسیاسیعلومایرانیکارشناسان

درال،حاینبا. نمایدکشفراايهستههايسالحاشاعهمنعنامهپیمانمفادازایرانايهستهفعالیتانحرافدالیلنتوانست
اقدامیهیچغربسیاسیفشارتحت«اتمیانرژيالمللیبینآژانسکهمعتقدندایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزارت
.«تاسماندهباقیبازامنیتشورايدرسابقمانندپروندهاینکهاستنکردهاتخاذایرانايهستهپروندهسازيسالمبراي

وکشقابلونشدهکنترلمنابعبهایراندربارههاگزارشتداركضمنويریاستتحتآژانسکهکنندمیانتقادامانواز
طالعاتاایناساسبرامانوبازگشتازبارهارابطهایندرآژانسدرایراننمایندهسلطانیهاصغرعلی. نمایدمیاستنادتردید
دهشبرطرفآژانسبازرسانبرايهاآنابهاموشدهبررسیگذشتهدرکهنمودمیتعجباظهارمسایلیبهغیررسمیجدید
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گرفتنرنظدربدونراایرانریاستباگفتگوامانوریاستتحتاتمیانرژيالمللیبینآژانسایران،نمایندهعقیدهبه. بود
.نمایدمیبرقرارنارواپیشداوريوفشارمواضعازو»متقابلتعهدات«

شش. شدمعرفیاتمیانرژيالمللیبینآژانسکلمدیرمقامبرايژاپندولتتوسط2008سالدرامانوکهشودمییادآوري
سومدوگیريرأيششمدورازبعدشدموفقامانو2009سالژوئیهماهدرتنها.  شدالزمويانتخاببرايگیريرأيدور
گیريرأيآخردوردر. گرددانتخاباتمیانرژيالمللیبینآژانسریاستبهسالچهارمدتبرايوآوردهدستبهراآرا

توسعههايورکشنمایندگان. بودوياساسیرقیباتمیانرژيالمللیبینآژانسدرجنوبیآفریقاينمایندهمینتیعبدالصمد
نتصاباسپتامبرماهدر. دادندترجیحرامینتیروسیه،وتوسعهحالدرکشورهايکهحالیدردادندرأيامانوبهصنعتییافته
البرادعیمحمدجايبهرسماً 2009سالنوامبردراووشدتأییدآژانسکلمجمعدرتشریفاتیگیريرأيوسیلهبهامانو

مواضعازآژانس،سابقمصريرئیسخالفبرامانوکهکردندمیخاطرنشانزمانهماندرغربیتحلیلگران. رسیدمقاماینبه
بودنلیالملبینبهخودهمیشگیعادتطبقهاآمریکایی.  کردخواهدپشتیبانیایرانايهستهبرنامهقبالدرمتحدهایاالت
.کنندنمیتوجهآندرکشور140ازبیشعضویتوآژانس

حالعیندرولیاستمللسازمانهايزیرمجموعهازیکیاتمیانرژيالمللیبینآژانسکهبکنیمتأکیدداردجااینجادر
کهاستاتمیانرژيازاستفادهگسترشاول،هدف. دارداساسیهدفدوسازماناین. شودمیمحسوبخودمختاريسازمان
ايهفناوريانتقالبهاتمیانرژيالمللیبینآژانس. بودآژانستشکیلدربارهتصمیماتخاذعلتمهمترینهدفهمین
آنراستايدرفعالیتکهآژانسدومهدف. کندمیمساعدتدیگرهايعرصهوپزشکیصنایع،دراستفادهبرايايهسته

کهآیدمینظربه. استايهستههايسالحاشاعهعدمبرنظارتکند،میجلبخودبهراعمومیافکارویژهتوجهمعموالً
درحداینتاهمامانوخودنبود،ایرانايهستهپروندهاگرزیرااستشدهگذاشتهآژانسکلمدیردربرابردومهدفتنها

.بودنیافتهشهرتخوانندهمحافلمیاندروجهانگروهیهايرسانه

کندعذرخواهیایرانیدانشمندانشدنکشتهازبایدآژانس

هاینکونداشتهنگهخوبرامحرمانهاطالعاتآژانسکهکنندمیتأکیدخصوصبهایرانیکارشناسانوسیاستمداران
کارشناسانقتلموجبامرهمینکهگرفتقرارغربویژههايسرویساختیاردرایرانايهستهکارشناسانمشخصات

خارجیسیاستوملیامنیتکمیسیونعضوعابديکریم. داشتندتماسالمللیبینسازماناینبازرسانباکهشدایرانی
هبایرانايهستهمحققانشدنکشتهدرخودنقشازرسماًبایداتمیانرژيالمللیبینآژانسکهداشتاظهارایرانمجلس
ایرانیايهستهمتخصصیناسامیکردنفاشوانگاريسهلبهراآژانسعابديکریم. کندعذرخواهیهاتروریستدست
هترینبزیرابدهدراانگاريسهلاینپاسخبایدآژانسکلمدیرامانویوکیاکهکردتأکیدمجلسنمایندهاین. نمودمتهم

.گردیدندمبدلتروریستیاعمالهدفبهآنخاطربهایرانیدانشمندان

برنامهطراحانجانبهقصدسوءبهرااسراییلوآمریکاویژههايسرویسرسماًدفعاتبهایرانمقاماتکهشودمییادآوري
ازوشدهمنفجرمحمديعلیمسعوداتومبیلتهراندر2012سالژانویه12روزمثال،عنوانبه. اندنمودهمتهمايهسته
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کشتهکهساله50محمدي. ماندباقیسوختهبندياستخوانفقطبود،شدهگذاشتهکارنیرومنديبمبآندرکهويماشین
مجید. نمودمیاجراراایرانايهستهبرنامهکهبودایراناتمیانرژيسازمانکارمندوايهستهمعروففیزیکدانشد،

ردکاعترافدادگاهجلسهدروي. گردیدمحکوماعدامبهگذشتههفتهوشدهبازداشتشد،متهمويقتلبهکهفشیجمالی
.شدگماشتهخدمتبه»موساد«اسراییلیسازمانتوسطقبلسالدوکه

توسطقتلایناجرايوتهیهموثقدالیلکهداشتنداظهارتروریستیعملآنازبعدایرانخارجهاموروزارتنمایندگان
ایاالتمنافعحافظسوئیس،سفارتبهمربوطهاسناد.  دارنددستدررا»موساد«و»سیا«هايسازمانبهوابستهمأموران
تهرانمقامات. نمایدمحکومراایرانايهستهدانشمندقتلخواستمللسازمانازهمزمانتهران. شدمنتقلایراندرمتحده

هاستفادحقکنندمیسعیکهخارجیمحافلکهنمودندخاطرنشانشد،ارسالالمللیبینسازماناینبهکهاينامهطی
اتاقدام«کرددرخواستمللسازمانازایران. هستندقتلاینپشتیبانکنند،سلبایرانازراايهستهانرژيازآمیزصلح
اعمالتوقفموجبمللسازمانبهپیامارسالولی. »نمایداتخاذتروریسمشکلهرونوعهربردنبینازجهتدررامؤثر

.نشدتروریستی

مرکزدرگازيهايمخلوطتفکیکزمینهدرکهروشناحمديمصطفیجدیدتروریستیعملاثربرسالهمانژانویهدر
توسطاخیرسالدوطیکهگردیدایرانايهستهمحققششمیناو. شدکشتهکرد،میفعالیتنطنزايهستهپژوهشی
ایرانیدانشمندانجانبهقصدسوءموردسهمذکورمرحلهدر.  شدکشتهایراناسالمیجمهوريدشمنانویژههايسرویس

.  ردکمینصبخودقربانیماشینبهرارباآهنبهمجهزانفجاريدستگاهموتورسواریکدفعههر: شدانجامالگویکطبق
.گردیدتیربارانخودخانهجلويدیگریکیوشدمسمومايهستهمحققنفریک

ینبازجهتدرشدهتهیهوشدهریزيبرنامهعملیاتسلسلهبرشدهانجامتروریستیاعمالچگونگیوهاقتلتعداداین
.داردمستقیموآشکارداللتایرانوايهستهبرنامهمجریانبردن
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درقسابشورويکشورهايمسلحنیروهايتوسعهاندازچشموکنونیوضعیت
مرکزيآسیاي
ایوانوفاستانیسالو

شورويهايدولتدرفنینظامیهمکاريدورنمايومسلحنیروهايوضعیت
قرارمفصلودقیقبررسیوتحلیلوتجزیهموردکمترمرکزيآسیايسابق

آسیاياوالً،.  آیدمینظربهنادرستعلتدوبهاقلحدعملشیوهاین.  گیردمی
سیاسینخبگانکهتضادهاستگرهیکحاضرحالدرسابقشورويمرکزي
راتضادهاواختالفاتهمهکهشوندمیآرزوایندستخوشگاهیکشورهابعضی

.نمایندحلمسلحانهمناقشهراهازیعنیوجهترینسادهبه

اددخواهدرااساسیسئوالاینپاسخفنینظامیهمکاريزمینهدرمرکزيآسیايکشورهاياساسیشریکانتخابثانیاً،
علیهیاله»پارسراه«و»ابریشمجدیدراه«عنوانتحتآمریکاخارجیسیاستنظریاتاجرايجریاندرهادولتاینکه
يکشورهامسلحنیروهايتوسعهاندازچشموجاريوضعیتتحلیلوتجزیهدیگر،عبارتبه.  نمودخواهنداقدامکسیچه

.بگیردقرارایرانوروسیهکارشناساندقیقتوجهموردبایدسابقشورويمرکزيآسیاي

اجیکستانتترکمنستان،ازبکستان،قزاقستان،( مرکزيآسیايمستقلجدیدکشورپنجایجادموجبشوروياتحادفروپاشی
شدهمستقرآنهاخاكدرموقعآنتاکهراشورويتسلیحاتوافزارجنگعمدهبخشهاجمهورياین. شد) قرقیزستانو

خودمسلحنیروهايتشکیلاساسوکردهملی)  راهبرديهايموشکهايسامانهوايهستههايسالحاستثنايبه(بود
نایآوريروزبهوتعمیرمسألهشد،اخالقیوفیزیکیفرسودگیواستهالكدچارشورويهايسالحکهبعداً . دادندقرار

.گردیدمطرحترمدرنهايسالحخریدوتسلیحات

خشبشوروياتحادحقوقوارثعنوانبهروسیهزیرابودندقایلاولویتروسیهبرايسابقمانندزمینهایندرتردید،بدون
ازبکستانوقزاقستاندفاعیهايکارخانهامکاناتاز.  کردحفظوداشتهنگهخوددستدرراشورويدفاعیصنایعاعظم

در. تاسبرخورداردفاعیصنایعنیرومندترینازقزاقستانمرکزي،آسیايکشورهايمیاندر. آمدعملبهزیادياستفادهنیز
شدهاندازيراهمهماتواسلحهتولیدودریاییهايکشتیوزرهیادواتآوريروزبهواساسیتعمیرتولید،کشوراین

ها،هپادپتولیدنزدیکآیندهدراستقراروشدهافتتاحارتباطیوسایلتولیدزمینهدرمشتركهايشرکتهمچنین.  است
.شوندساختهبالگردهاوهواپیماهاجدیدهايمدلوراداريوبصريالکترونیکیهايسامانه
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والمنافعمشتركجامعهچارچوبدرکهجدیدتسلیحاتروغنوسوختیدکی،قطعاتتسهیلیهايقیمتبهعنایتبا
هايارتشبراينظامیانتربیتبهروسیهفدراسیونمساعدتبهتوجهبانیزوداردوجودجمعیدستهامنیتپیمانسازمان

اهندنخودستفنینظامیهمکاريزمینهدرروسیهباروابطبرقراريگرایشازنیزآیندهدرمرکزيآسیايکشورهايملی،
.دهندمینشانخودازعالقهفنینظامیونظامیهمکاريدربیشترتنوعایجادبهحالعیندرکشورهااینولی.  کشید

درهکشودمیتشویقبروکسلوواشنگتنسويازسودآوربسیارمتقابلپیشنهادهايوسیلهبهزیاديحددررفتاراین
. استشدهبیشترپیشنهادهااینشد،مشخصافغانستانازخارجیائتالفنیروهايخروجتردقیقمواعدکهاخیرمرحله
ورهايکشدرقبیلهمینازپایگاهچندایجادو) ماناس(قرقیزستاندرنظامیپایگاهحفظبهراخودعالقمنديمتحدهایاالت
زرهیادواتوتسلیحاتازبخشیواگذاريمسأله. کندنمیپنهانتاجیکستان،وازبکستاندرجملهازمرکزيآسیايدیگر

.گرددمیبررسینیز–هاآندفاعیقابلیتتحکیمبهانهبه–رایگانصورتبهمرکزيآسیايکشورهايبهائتالف

جلبناتوومتحدهایاالتبانظامیوفنی-نظامیهمکاريبهتدریجبهرامنطقهکشورهايتواندمیشایبهبیکمکاین
مراکزتبلندمدشبکهایجادبارهدرپنتاگونپیشنهادهايهمچنینتاشکندوتاجیکستانبهبروکسسفرجریاندر. نماید

.  رفتگقراربررسیوبحثموردمرکزيآسیاينظامیانبهافغانستاندرناتونیروهايگروهافزارجنگدادنیادبرايآموزشی
.کندمیفعالیتمتحدهایاالتپشتیبانیباآموزشیمرکزیکتاجیکستانآبادفخردر

کهویژهاستفادهموردهايگروهمخصوصانفراديتجهیزاتبسته300کهدهدمیاطالعتاجیکستاندرآمریکاسفارت
ازنگتنواشگویاکهشودمیگفته.  شدگذاشتهمحلیانتظامینهادهاياختیاردرکنند،میتربیتفخرآباددرهاآمریکایی

یشبتاجیکستانامنیتوآموزشبهداشت،هايبخشدمکراتیک،نهادهاياقتصاد،توسعهازحمایتبهکنونتا1992سال
.استنمودهپرداختدالرمیلیون984از

پایگاهدر. دادخبرEC725Super Cougarباريتاکتیکیبالگردفروند20خریدقصدازخودنوبهبهقزاقستاندولت
برايبالگردهاایناستقرارکهاستشدهاعالمبالگردهاست،اینفروشندهکهEurocopterاروپاییشرکترسانیاطالع
مقاماتحاضرحالدر. شودمیبرآورددالرمیلیون25معادلبالگردیکقیمت. شودخریدهدفاعوزارتنیازهايتأمین

.کنندمیاستفادهVIPهايشخصیتجابجاییبرايبالگرداینغیرنظامیمدلازقزاقستان

،متحدهایاالتتوسطبعدکمیواروپااتحادیهتوسطشد،اعمالآندیجانحوادثازبعدکههاییتحریموهامحدودیتلغو
تانازبکسملیارتشتوسعهبهآلمان.  کردفراهمراناتوومتحدهایاالتباازبکستانفنینظامیهمکاريتوسعهموجبات

هايزرادخانهاز»جت-الفا«آموزشیهايهواپیماجملهازونظامیتجهیزاتانواعبعضینمایدمیپیشنهادوکردهکمک
وگذاشتهازبکستانانتظامیونظامینهادهاياختیاردرراگلولهضدهايجلیقهمجموعههاآمریکایی.  بخردراآلمانارتش
اینازهاستفادواشنگتنعقیدهبهکهشودارسالناوبريویابیموقعیتهايسامانهوشبانهدیدهايدستگاهاستقرارحاال

هايتشرکحاضرحالدر.  شدخواهدافغانستانبههامحمولهانتقالهايراهبهترامنیتتأمینباعثازبکستانتوسطوسایل
.شوندمستقرمرکزيآسیايتسلیحاتبازاردرکنندمیسعیدیگرکشورهايوچینجنوبی،کرهاسراییل،
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يشورومرکزيآسیايکشورهايبانظامیوفنی-نظامیهمکاريزمینهدرناتوومتحدهایاالتگراییفعالارزیابیضمن
بالکهبافغانستانازغربیائتالفنیروهايالوقوعقریبخروجبافقطنههاگاماینکهرسیدنتیجهاینبهتوانمیسابق،
نطقهمگرينظامیآمریکایی،کارشناسانعقیدهبه. داردارتباطمهممحورایندرایرانانزوايتشدیدبرايواشنگتنتالش
آمریکاییهايسالحترینمدرنهاکشوراینبهآیندهسالچندطیاستقرار(استشدهشروعکهعراقوفارسخلیج
محاصرهاببایدتسلیحاتیجدیدمسابقهبهگرجستانوآذربایجانکشاندننیزو) شودصادردالرمیلیارد100اکثرحدمعادل
رعایتدرمجبورنداکنونهممللسازماناعضايعنوانبهمنطقهاینکشورهاي. باشدهمراهمرکزيآسیايسويازایران
.نمایندشرکتایرانیضدهايتحریمرژیم

.  زندمیلطمهمنطقهکشورهايهمهبینانرژيونقلوحملزمینهدرروابطواقتصاديوبازرگانیمناسباتبهامراین
. نگرندمیایرانبارویاروییادامهبههاآنکشاندنجهتدرهاتالشهمهبهنگرانیبامرکزيآسیايکشورهايمسئولین

مسألهاصطالحبهفصلوحلبرمبنیاسراییلومتحدهایاالتهايبرنامهازمنطقهکشورهايرهبراناین،ازگذشته
بهراخودندارندعجلهاساسهمینبرمنطقهسابقشورويکشورهايرهبراناکثر. دارندواهمهنظامیراهازایرانايهسته
درخصوصبهحسابگريمبنايبرخودشرکايباراخودروابطکنندمیسعیهاآن. بیاندازندخودجدیدشرکايآغوش
هايلتدوکهگفتبایدغربیکشورهايبافنینظامیونظامیهمکاريمورددر. نمایندبرقراراقتصاديوبازرگانیزمینه

عرضهتواندنمیروسیهکهبخرندراباالهايفناوريمحصوالتفقطدهندمیاجارهخودبهمرکزيآسیايسابقشوروي
.دگذارننمیفراترپاچینوغرببهآوردنرويطریقازتسلیحاتخریدمنابعمحدودتنوعایجادحدازکشورهااین. کند
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نشدهتسخیرهايدژآخرین
یفستراتوفآنتون

رویاروئیدستخوشکهکشوريسوریه،جمهوررئیساسد،بشارگذشتههفته
تلویزیونیشبکهبامصاحبهدردارد،قرارالمللیبینفشارتحتوشدهمدنی
ويمتبوعکشورجاريهايمصیبتکهداشتاظهار»24–روسیه«روسی
.استاطالعاتیجنگدرشکستنتیجهزیاديحددر

فعالیتحاضرحالدر. شدمنکرراسوریهرهبرنظرنقطهاینبتوانمشکل
درمتحد،کشوردوایران،وسوریهعلیهاطالعاتیمیدانایجادجهتدرجدي

بهرادولتینیروهايسوریهدرداخلیجنگابتدايهماناز. استجریان
یاتعملدربارهاطالعاتحتی.  نمودندمیمتهمشدهبازداشتمخالفانباخشنرفتارو»آمیزصلح«تظاهراتکردنتیربازان
انعمکردند،میپشتیبانیمخالفهاينیروازکه»هاییايحرفه«تروریستیاعمالو»جوصلحکنندگانتظاهر«مسلحانه

تواندمیناست،قبولقابلهاطرفهمهبرايکهعنانکوفینمایندگیفعالیتحتی. شدنمیتبلیغاتسیالباینپخشاز
مانندآمریکاخارجهاموروزارتنمایندگان.  بگیردراهاآنخدمگذارخبرنگارانوغربرهبرانتجاوزکارانهاظهاراتجلوي
کمحااینازسوریهرهاییآمریکااساسیهدفاینکهواستخونخوارمستبدحاکمیکاسد،بشارکهکنندمیاعالمسابق
.است

سالحساختبهاتهاماتکهگفتتوانمیاست،میانهخاوردر»متمدنجهان«برايناراحتیدیگرعاملکهایرانمورددر
بیآنحقدراست،میانهخاوردرغربنفوذاعمالوسیلهکهاسراییلبردنبینازبرايمختلفهايتالشوايهستههاي
ندشومیاعالمامرکارشناسانتوسطوفوربهکهراواقعیاتیهمزمینهایندر»اطالعاتحوزهرزمندگان. «شودمیمطرحوقفه

یاسالمجمهوريمسئولینمیلیبیوجاريشرایطدرایرانتوسطايهستههايسالحساختبودنممکنغیربرجملهازو
واستروشناکاذیبايحرفهکنندگانپخشاینهدف. گیرندمینادیدهدارند،داللتهايسالحنوعاینداشتنبهایران

ارزشکردننابودفکربهفقطکهاست»جهنمزاده«عنوانبههاآنهايرژیممعرفیومذکورکشورهايتیرهچهرهایجادآن
بلکهیرساناطالعمحیطدرتنهانهراهاکشوراینتوانمی... آنازبعدولی. هستندبشرعمومناپذیرتصوروتصورپذیرهاي

.بردبینازعملدر

وجودباحتی.  اندنکردهسقوطاطالعاتیجنگایندرهنوزکهنیستندمحکمیدژجزچیزيسوریهوایرانحاضرحالدر
طرفداريبهکاملطوربهراجهانیجامعههنوزهاآندشمنانبازند،میرااطالعاتیجنگاینهاآناسد،بشاراعترافبهاینکه

هايشخصیتوملیگروهیهايرسانهکهگفتبایدایرانمورددر. اندنکردهجلب» گرمجنگ«برايآمادهمتجاوزاناز
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ندازهاتاروسجامعه. کنندروشنرااوضاعمعینیحدتاشوندمیموفقخصمانه،تبلیغاتسیالبوجودباکشوراینرسمی
نهاتنهکهروسیهفدراسیوندرایراناسالمیجمهوريسفیرسجاديرضاآقايايرسانهفعالهايتالشبرکتبهزیادي

ربارهدشودمیموفقدارد،شخصیوبالگاینترنتدربلکهکندمیشرکتانگیزبرسئوالموضوعاتدربارههامصاحبهدر
.آورددستبهايسنجیدهاطالعاتکشورایناجتماعیزندگیوسیاستایران،

ویدادهايردربارهراایرانمقاماتدیدگاهوکردهپخشبرنامهاروپاییبینندگانبراي»ويتیپرس«ایرانیتلویزیونیشبکه
بکهشاینآنجاکهبریتانیاوآلماندررسانهاینبهیورش. رساندمیقارهاینمردمآگاهیبهایراناسالمیجمهوريبهمربوط

.داردگواهیطرحاینموفقیتبرمستقیمغیرطوربهگردید،قطعآنهايبرنامهپخشسپسوشدجریمهابتدا

ازناکنوهمهاآمریکایی. کندتقویتراایرانعلیهخوداطالعاتیفعالیتفنیجنبهآیندهدراستصدددرمتحدهایاالت
گرفتهکاربهروانیعملیاتبرايکهاستCommando Soloهواپیمايمنظورم.  برخوردارندکاراینبرايايویژهوسایل

هواپیماي. کندپخشبرنامهتلویزیونUHFوVHFورادیوام-ايوام-افامواجرويبراستقادردستگاهاین. شودمی
Commando Soloدسترسیوسیلهبدینوکردهروشنرافاي-وايشبکهتواندمیگذرد،مینظرموردمناطقازکه

راهراجی3شبکهمعینیمناطقدراستقادرRQ-170سرنشینبدوننامرئیهواپیماي.  نمایدفراهمرااینترنتشبکهبه
.داردارتباطاینترنتباماهوارهطریقازکهکنداندازي

یتفعالبهکنند،میپخشبرنامهزباناینبهودارندفارسیبخشکه»آمریکاصداي«وسی-بی-بیرادیوهايهمچنین
.گردندمیایرانیکنندهبلوکههايسامانهازعبوربرايجدیدهايراهدنبالهاآنفنیمتخصصین.  دهندمیادامهخود

وافتیخواهدادامهاحتماالً سوریهوایرانمتحدرژیمدوبراطالعاتیفشارکهاستاینشود،گرفتهنظردربایدکهواقعیتی
کهنددهتنکشورهاییباروابطبرقراريبهوکردهمبذولبیشتريتوجهمبارزهحوزهاینبهبایدهاکشوراینرهبرانلذا
ايهسالانتخاباتانعکاس(مثبتارزشمندتجربهازکهروسیهفدراسیون. برخوردارندالزممتخصصنیرويوهافناورياز

بامقابلهزمینهدرتواندمیاست،برخوردار) چچنمناقشهو2008سالدرگرجستانبارویارویی(منفیو) 2012-2011
فضايباروسیهکهاستاینمهمحالعیندر. شودتبدیلمتحديچنینبهمذکورکشوردوهربراي»اطالعاتیجنگ«

.استکردههمگراییجهانیرسانیاطالع
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خواهندحمایتآنازارمنستانطرفازآیا: ایراندرکرديطلبیجدایی
کرد؟
ساهاکیانترکارینه

مقیمکردهاي.  استبودهبزرگیسردردخاورمیانهبرايهمیشهکرديمسأله
اینکهواستامانوامناوضاعکهکنندمیوانمودگاهیایرانوسوریهترکیه،

بروزآستانهدرمکثیفقطهمیشهآرامشاینولیندارنددرخواستیهیچهاآن
.استبودهرویارویی

ندهستارمنستانقومیاقلیتترینبزرگ)  یزیدهاتر،دقیقعبارتبهیا(کردها
نفرهزار70-80ارمنستانکرديجمعیت. باشدمیقومیتکتقریباًکشورکه

.هستندکردهاآنازنفرهزار3حدودتنهاکهدارد

تشکیالتکهداشتوجود»سرخکردستان«1931سالتا1923سالاز
درجهانیانقالبمقدمقلعهبایستیهابلشویکمنطقطبقکهبودعجیبی
کلباجار،والچینکهسرخکردستانونشدحاصلهدفاینولی. باشدمشرق

بهراهاآن. بودندنماندهتقریباًجنوبیقفقازدرکردهاشورويدوراندر. گردیدمنحلبودند،آنعضوباغ،قرهناگورنیمناطق
شورويجمهوريدر.  بودندکردهتبعیدمرکزيآسیايبهدومجهانیجنگازقبلشورويحکومتمخالفقومعنوان

.ماندندباقیهایزیدفقطارمنستانسوسیالیستی

یمپخشرادیوازکرمنجیلهجهبهساعتهدوبرنامهیکشود،میمنتشرکرديزبانبه»تازهرؤیاي«روزنامهارمنستاندر
. افتندیپرورشیزیديروشنفکرانارمنستاندرکهاستاینهمهازمهمترولی. کنندمیفعالیتهایزیدمدارسکنونتا. گردد

ابارمنستاندرتنها. نداشتوجودهایزیدقومیخودآگاهیبیداريبرايمهیاحداینتاايزمینهآذربایجانوگرجستاندر
قومیعادياقلیتجزچیزيسابقشورويدیگرهايجمهوريدرهایزیدکهحالیدرکردندمیهمدرديهاآنهايمصیبت
.نبودند

زیرااستشدهپذیرامکاندولتاینایجادحاالو. بودندخوددولتتشکیلانتظاردرزیاديحدازبیشمدتطیکردها
کههمانطور.  بودندکردهسازيذخیرهراکرديبرگمتماديهايسالطیکهشدمصادفجهانیهايقدرتمنافعباناگهان

بجنوقسمتمقیمکردهاي.  آوردنمیارمغانبهخوبیچیزيهیچایرانوارمنستانبرايکارایناست،شدهاشارهکنونتا
خطرناكترکی–ارمنیمرزکهمعناستبداناینو. اندکردهاستقبالکردستانشدنمستقلاحتمالازکنونتاترکیهشرقی
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ردکولیکندمیفعالیت–عملدرتاحرفدربیشتر-کرديخودگردانینوعیکدیاربکرشهردر. شدخواهدهمیشهازتر
ازاتنهنهشدخواهدمجبورارمنستانصورتایندرکهکنندایجادشهراینمرکزیتبهدولتیآیندهدرهستندصدددرها

دهاکرخزندهنفوذازترکیهدیاربركو»موش«،»وان«هاياستانترکیاقلیت.  کندبازدارندگیهمکردهاازبلکههاترك
شبهرا،آنکامنطقطبق.  نمایندایجادمساعديشرایططلبیتوسعهاینبرايحتیشایدوکردهپشتیبانیارمنستانبه

موردألهمساینترکیهدرکههاستسالکهشوندمستقرارمنستانمرزيمناطقدرتوانندمیکردستانکارگرحزبنظامیان
.کرداجرافرامرزيعملیاتهمارمنستانعلیهتوانمیدارد؟تفاوتیچهعراقباارمنستانولی. گیردمیقراربحث

هویتدربارهجدينظرهاياختالفسابق،شورويفضايدرقومیهايجمعیتهمهمانندهایزیدوکردهامیاندرالبته
سالدرهاآنهمهاینکهواندنماندهباقیکردهاارمنستاندرامرحقیقتدرکهکنندمیتأکیدهایزید. داردوجودقومی

ودخکهکسانی«کهگفتهایزیداتحادیهرئیستامویان،عزیز. نمودندتركراکشوراینآذرينفرهزار150باهمراه1988
. استدیزیجمعیتریاستسربرمبارزهنتیجهاینوي،گفتهبه. »شدندکردکههستندهایییزیدواقعدرنامندمیکردرا

کردهامنافعخدمتدرهاآنزیراباشندداشتهراشدهکردهايیزیدوکردهاهوايبایدارامنهکهدهدمیهشدارتامویان
.هستندخطرناكوبوده

. استدیگريمهممسأله،)بزرگشهرهايوپایتختدرخصوصبه(شهرنشینهايیزیدمیاندرکرديخودآگاهیتضعیف
یارمنکارمحافظهجمعیتباروستاهادرهااقلیتعنوانبهکهزیاديکردهاي. خیریاهستندکردکهنیستمهمهاآنبراي

.ننمایندتحریکراارمنیهايهمسایهتاکنندمیخودداريخودکرديهویتابرازازکنند،میزندگی

برايهاینکوجودبا. استارمنستاندرهایزیدهویتبحراندیگرمهمعلتیکاقتصادي،امکاناتفقدانوبیکاريباالينرخ
ینهم. استتردشوارهمبازهایزیدچونهاییاقلیتبرايمسألهایناست،دشوارارمنستاندراشتغالکردنپیداهمارامنه

غربیقسمتدرواقع»خاکو«روستايدرمثال،براي. شدشهريمناطقبهروستاهاازجوانهايیزیدمهاجرتباعثامر
.داشتندسکونتخانواده100ازبیشآنجا1990هايسالاوایلتاولیکنندمیزندگیخانواده16فقطاکنونارمنستان،

ستايرودر.  نماینددریافترادیگرهايکمکوخوراکیموادتاشوندمسیحیهایزیدبعضیکهشدباعثاقتصاديمسایل
ازکمکدریافتکار،اینازهدف.  شدندتبدیلانجیلیمسیحیانبهناگهانمردم%35حدودایروانشمالدرواقع»امرا«

.استجدیددینبهگرویدنپاسبهغربیمیسیونرهايهايگروه

.  دآموجودبهعراقازجداییدربارهپرسیهمهبرگزارياندیشهعراقکردنشینشمالیقسمتدردور،چنداننهگذشتهدر
آزاديکسببرايراکردهاکهزدحدستوانمیآسانیبهلذاوشودمیدیدهوضوحبهکردستاندرهاآمریکاییفعالکار

ايرهزنجیواکنشایرانوسوریهترکیه،درامراینکنند،ایجادعراقدرراخودمستقلدولتبتوانندهاآناگر.  کنندمیآماده
يجلوگیرطلبانهجداییگرایشاتازکردخواهندسعیکشورهااینرسمیمقاماتکهاستبدیهیولی.  کردخواهدتحریک

ادهافتاتفاقعراقوترکیهمرزدروسوریهشمالیقسمتدرحوادثگونهاینکهشدخواهندمتوسلزوربهاحتماالً وکنند
.است



کرد؟خواهندحمایتآنازارمنستانطرفازآیا: ایراندرکرديطلبیجدایی68
.............................................................................................................................................................

توافقهبقدرتتقسیمدربارهخودسیاسیمخالفانباسپتامبرماهتاعراقشیعهرهبرانکهخواستعراقیکردستانرئیس
یتیدآسوش«خبرگزاريبامصاحبهدربارزانی. نمودخواهندبررسیرابغدادازجداییامکانکردهاصورتاینغیردرکهبرسند
اقعاً واینآیاولی. »کندمیاحیاراجداییبهکردهاآرزوهايعراقبرشیعیانفرمانروایی«کهدادهشدارزیاديشدتبا»پرس

کردستانطرحاجرايآغازبرايراجاريمرحلهمتحدهایاالتکهباشداینواقعیتشایداست؟شیعیانفرمانرواییمسأله
باشد؟دانستهمناسب

اوضاعندازاچشمآمریکاانترپرایزانستیتويازکاگانفردریکعراق،ازنیروهاکشیدنعقبدربارهگستردهمباحثاتمرحلهدر
یالمالکنورياگر: «نوشتخودگزارشدرجدیداًوي. نمودبیانتمامدقتبامتحدهایاالتمعینیمحافلدیدگاهازرامنطقه

خارجیسیاستکردنتابعتهران،هايخواستاجرايبهتمایلواقعدراوکند،تركراعراقبدهداجازهمتحدهایاالتبه
طبیعی. »کردخواهداعالمرابغداددرهافارسولینقشایفايوخودقدرتکردنیکپارچهحتیشایدوهافارسبهعراق
طمهلمیانهخاوردرمتحدهایاالتعمومیمواضعبهتحوالتاینکهباشدمیوبودهاعتقاداینبراوباماباراكدولتکهاست

دنکرمحاصرهبرايآمریکاهايتالشراهسربروکردهصفربرابرراآمریکاییخونوپولهايگذاريسرمایهوزدهشدیدي
.نمودخواهدایجادجدیدموانعتهرانعلیهزوربهتوسلبراينظامیهايپایگاهازايشبکهباایران

کهستاایننمایانواقعیتیک.  کندبازيرانقشاینموفقیتباتواندمی»کرديطرح«کهاستالزممقابلنیرويیکلذا
انقالبیسازمانو) اکثریت(ایرانخلقفداییانسازمانایران،کردستاندمکراتحزبایران،فداییاناتحاد2006سالدر

واقعردکههستنداروپاییجامعهدیدگاهشریککهنمودنداعالممشترکیبیانیهطی) کومله(ایرانکردستانزحمتکشان
مینهزایندرایرانبرالمللیبینفشارازناپذیرسازشمخالفاننمایندگانهمه.  زندمیدامنراایرانايهستهبرنامهاهمیت

.نمایندمیابرازکشورداخلازفشاراینبهمساعدتبرايراخودآمادگیوکردهپشتیبانی
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قومیمسایلایرانیرنگارنگیفرش
فداییراونديالنا

حقوقازقبیلهیاقومازاعمایرانیانایران،اسالمیجمهورياساسیقانونطبق
امتیازکسیبهدیگرمشخصاتوزباننژاد،پوست،رنگکهبرخوردارندبرابر
درفارسیزبانکناردرآزادطوربهتوانندمیمحلیهايزبان.  دهدنمی

مدارسدرقومیادبیاتتدریسبراينیزودیگرگروهیهايرسانهومطبوعات
.شودگرفتهکاربه

ازاغلبغرب.  یابدنمیتحققگاهیاساسیقانوناصولاینعملدرولی
مقاماتکهکندمیادعاوگرفتهایرادایراناسالمیجمهوريقومیسیاست

حقوقازدفاعمنعبهاتهامات(نمایندمیتبعیضراقومیهاياقلیتایرانی
.)گرددمیمطرحمادريزبانبهتحصیلحقجملهازوفرهنگیواجتماعی

درداخلیامنیتنظرازبایدکهاستکشوريهرزندگیمهمعنصرگرایی،قوم
گرایانقومفعالیت. دارداهمیتخصوصبهاست،شدهواقعاقواموتمدنهاتقاطعدرکهایراندرمسألهاینکهشودگرفتهنظر
اديزیتفاوتایرانمرکزيهاياستانبامناطقایندینیواقتصاديوضعیتکه(ایرانشرقیجنوبوغربیهايقسمتدر

.باشدخطرناكبسیارتواندمیمناطق،ایندرخارجیآمیزتحریکهايفعالیتاحتمالو) دارد

لممایرابطهایندر. استمادريزبانبهمدارسفقدانشود،میقومیهاياقلیتناراحتیباعثهمهازبیشترکهايمسأله
هویتدهداجازهداخلیاقوامبهبایداياندازهچهتاکهشودمیمطرحدشوارسئوالاینکشوريهربرايکهکنمخاطرنشان

یراناجملهازودیگرکشورهايقومیسیاستازبلندصدايبااغلبمتحدهایاالتمثال،براي. دهندتوسعهراخودقومیویژه
بهقطفتدریسآمریکادولتیآموزشیمؤسساتدرولی. گذاردمیانگشتقومیهاياقلیتحقوقتضییعبروکردهانتقاد
رامتحدهایاالتجمعیت%2010،16,3سالرسمیسرشماريطبقکهاستحالیدراینوگیردمیصورتانگلیسیزبان

از(تاسبیشترمراتببهآمریکاغربیجنوبایاالتدرهاآنسهم.  دهندمیتشکیلالتینآمریکاينسبواصلباافرادي
.گیردمیصورتانگلیسیزبانبهفقطتدریسهمکالیفرنیاایاالتدرلیکن). کالیفرنیادر%37,6جمله

گفته1907سالدرروزولتجمهوررئیس. استبحثغیرقابلامریکدولتیوحدتاهمیتآمریکاییسیاستمداراننظراز
ملیتما،شهروندانکهخواهیممیمازیراداردوجودجاانگلیسیزبانیعنیزبانیکبرايفقطکشورماندر«کهبود

.»نباشندزبانهچندینعبوريخانهیکساکنانوباشندداشتهآمریکایی
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هویتازشوندمیمجبوراغلبمردم.  گیردمیصورت»اقوامویرانی«ناگزیر،»هاملتساخت«باهمزمانحاضرحالدر
نیزنآبهمربوطمناقشاتکهاستطبیعیرونداین.  شوندبزرگکشوریاملتیکازبخشیتابکشنددستخودقومی

دیگر،دیدگاهیکبامطابق. دهدارائهحلیراهتواندنمیکارهاراهاینوندادهتغییرچیزياجتماعیتغییرات.  هستندطبیعی
رددیگرتحوالتوفرهنگیاجتماعی،سیاسی،تغییراتنتیجهداریم،اطالعهاآنازامروزماکهايگونهبهقومیمناقشات

دركبراي. کردپیدارامسألهمناسبحلراهتوانمیهاجابجاییاینعواقبوعللبهآگاهیبااین،بربنا. هستندجامعه
.نمودتوأمهمبارابرخورددواینبایدایرانمعاصراوضاع

اهآنهمهاگرواستمحدوددولتیهايمقامتعداد. استحساسیبسیارمسألهحکومتی،نهادهايدراقوامنمایندگیمسأله
همین.شودمیاختالفاتشدنسیاسیورقابتباعثوضعاین.  ماندنخواهدباقیدیگراقوامبرايچیزيبرسند،قومیکبه

.شودمی»یکپارچگیوبسیج«موجباختالفاتاینقومیگروهداخلدر. داردصحتدیگراموروفرهنگاقتصاد،دربارهامر

بهعنایتبااغلبمردم.  شودنمیجدياینقدرنشدنسیاسیصورتدرغیرهوفرهنگیدینی،سطحدرقومیبینمسایل
هاآنبرايقومیگروهتشکیلکهکنندمیمشاهدهکهوقتی. شوندمیمتحدقومیاصلاساسبرخودمنافعوهاحساب

تواندیمشود،میتمامکشورتمامیتضرربهکهیکپارچگیاین. شوندمیمتحدمشکالت،تاآوردمیباربهبیشتريفواید
.آوردارمغانبهمهمیمشکالت

کزيمرحکومتواقوامبیناختالفاتازهاآن. هستندقومیبینمناقشاتزدندامنمقصراقوامرهبرانوحاکمنخبگاناکثراً
ردوسیلهبدینو) غیرهو!» هستیمکردماآري،! هستیمسنتاهلماآري: «کنندمیتأکیدمثالً (نمایندمیسوءاستفاده

تیاراتاختاکنندمیشانتاژرامرکزيدولتخود،قومبرسلطهنمایشباوطریقاینازنخبگانخود. اندازندمیتفرقهجامعه
و.  کندمیفراهمراانفجارخطرقومیگروهومرکزيحکومتبینشکافایجادولی. آورنددستبهبیشتريامتیازاتو

.یابدنمیتوسعهطلبانهجداییهايگرایشدارد،نیرومنديمرکزيحکومتکهکشوريدربالعکس،

تلفمخاقوامتاریخیتجربه،)فرهنگوسیاستاقتصاد،جملهاز(قدرتتقسیمساختارشود؟میگراییقومباعثچیزيچه
روهاينییاقوماینهمسایهکشورهايواکنش،)کردمیفرمانرواییهاآنبرکسییاکردندمیحکومتگذشتهدرخودشانکه(

شکالتمتوانندمیترکیهکردهاي(هاهمسایهوجودجامعه،زندگیژئوپلتیکیشرایطمختلف،اقوامزندگیبهالمللیبین
خودکردنمحسوبیامشخصقومیکدرملیسراسريخودآگاهیوجود،)کنندتحریکراایرانیکردهايباایراندولت

.شوندذکربایدکههستندعواملیجملهازبزرگ،دولتازجداقومیعنوانبه

هايسالاسالمیانقالبازبعدمسألهاین. استبودهمطرحشدتبهایرانبراي20قرنطولدرقومیطلبیجداییمسأله
واقعیجنگیعملیاتسالچندطیآنجاکهشدمیمشاهدهایرانکردستاندرخاصیتنش.  یافتشدت1979-1978
لیوشدهکاستهاوضاعشدتازاکنون.  داشتجریانایراناسالمیجمهوريمسلحنیروهايباایرانیکردستاندمکراتحزب
.استنرسیدهآلایدهحالتبههنوزاوضاع
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ظاهرصحنهدرونکردهموجودیتاعالمکرديطلبجداییوسیاسیجنبشنژاد،احمديمحمودجمهوريریاستدوراندر
حسطتنزلبرايکهنژاداحمديمحمود.  یابندمیتوسعهکشورازخارجدرمستقرقومیمخالفهايجنبشولی.  شودنمی

سفرهايجمهوريریاستمقامبهشدنانتخابازبعدبالفاصلهاست،قایلزیادياهمیتنشینقومهاياستاندرمخالفت
نژاداحمديمحمود.  اندشدهبرگزاربارهادولتجلساتهمانجا.  کردشروعرامحروممناطقخصوصبهمناطق،اینبهمرتب
لبجکشوریافتهتوسعهکمتروافتادهدورمناطقبهرادولتینهادهايتوجهشدموفقکهاستایرانجمهوررئیساولین
نههزیبامجلسویافتهاختصاصمحروممناطقتوسعهبهنفتفروشمحلازدرآمدهاازبخشیدولت،تصمیمطبق. نماید

.نمودموافقتنیزهدفاینبهاقتصاديثباتبنیادپولازبخشی

سويازایرانبراقتصاديفشارتشدیدایران،اسالمیجمهوريايهستهبرنامهتوسعهباکهخارجیعاملاخیرهايسالدر
اوضاعبرجديتأثیرگذاريبهدارد،ارتباططلبیجداییزدندامنطریقازایراننظامتضعیفبرايهاتالشواروپاوآمریکا
رايگقومهايسازمانکردستان،درنیزوبلوچستانوسیستاندرخصوصبهوکشورنشینقوممناطقدر. پرداختقومی
ادي،اقتصحقوقتضییعبرآینداساساًاگرحتیقومیتروریسم. زنندمیدستتروریستیاعمالبهکهشدندظاهرزیادي

زایکیاین. باشدمیخارجیمداخلهعاملتبلورباشد،تهرانرسمیمقاماتسويازقومیهاياقلیتفرهنگیوسیاسی
موراثباتبرنیزآیندهدرقومیعاملکهرودمیاحتمال. استایرانرسمیمقاماتبرمتحدانشوآمریکافشاراعمالوسایل

.بگذارداثرایراناسالمیجمهوريسیاسیواجتماعی
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روسیهراهبردوایرانايهسته»پرونده«
کالچوگیننیکالي

قطهنحکمباید»ایزوستیا«روزنامهدرمندرجپوتینوالدیمیرانتخاباتیمقاله
اعالمصریحاًمقالهایندروي. باشدداشتهراروسیهدیپلماسیبرايمرجع

پیشنهادما. کردحلرامسألهآمیزصلحراهازتنهابایدکهدارماعتقاد: «کرد
حقجملهازونظامیغیرايهستهبرنامهتوسعهبرايایرانحقکهکنیممی

قرارعوضدربایدکاراینولی. شودشناختهرسمیتبهاورانیومسازيغنی
آژانسجانبههمهومطمئننظارتتحتایرانايهستهفعالیتتمامدادن
تحریمهمهبایدشود،حاصلهدفایناگر. شودانجاماتمیانرژيالمللیبین

.»نمودلغورایکجانبههايتحریمجملهازوایرانعلیهجاريهاي

باشدیکسانهمهبرايبایدکهاستمذاکراتروندالگوریتمطرفدارروسیه
نتایجشاهدمتقابل،گامبهگامحرکتاصلبامطابقروند،اینمرحلههردرخواهیممیمامسکو،گیريموضعبامطابق

د،داربرجهانیجامعههايخواستسويبهگامیایرانکهموقعیهر: استفهمقابلوسادهکاراینالگوریتم. شویممشخص
نهایتدرکهاستامیدوارروسیهخارجهاموروزارت. نمایداقدامایرانبرهاتحریمفشارکاهشبهنسبتبایدجهانیجامعه

االتسئوهمهآنگاه. نداردنظامیجنبهایرانايهستهبرنامهکهگرددروشنهمهبرايکهبرسدايمرحلهبهمذاکراتروندامر
فطرازدیگر،عبارتبه. شدخواهندبرداشتهایرانازهاتحریمهمهوشدهطرفبراتمیانرژيالمللیبینآژانسشبهاتو
ایندرکهشودحلمذاکراتراهازجانبههمهوکاملطوربهایرانايهستهبرنامهپیراموناوضاعکهگرددمیپیشنهادما

خطروهاتحریموسیلهبهکشوراینبرفشاراعمالبرايایران»ايهستهپرونده«ازتوانستنخواهداینازبیشغربصورت
.نمایداستفادهجنگ

یانبراخودمنفیاصولیارزیابیایران،علیهآمریکاسنايمجلسمصوبیکجانبههايتحریمجدیدبستهمورددرروسیه
هدفحدودازکهشویممیهاییتحریمشاهددوبارهما«روسیه،خارجهاموروزیرالوروفسرگئیعقیدهبه. استنموده
جملهزاوکشورهاازبسیاريبراي. »گذاردمیفراترپاکرد،تأییدمتحدمللسازمانامنیتشورايکهاشاعهعدمرژیمتأمین
علیهوداردمرزيبرونحالتزیاديحددراروپااتحادیهومتحدهایاالتیکجانبههايتحریمکهنیستقبولقابلروسیهبراي

درستیبهراایراندربارهمللسازمانامنیتشورايهايقطعنامهکهگرددمیطراحیدیگريکشورهايتجارتواقتصاد
.نمایندمیاجرا
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بریتانیا،باکهبلچینباتنهانهروسیهمواضعاشتراكجستجويبرناظرایران»ايهستهپرونده«بررسیقالبکهاستگفتنی
ونهگهردرغربیکنندگانمذاکرهبینیم،میگههمانطور. استمذاکراتایندیگرشرکايآلمان،وفرانسهمتحده،ایاالت

ازاحتماالًوکردهشرکت5+1گروهجلساتدراروپاییدیپلماسیرئیساشتونکترین. دارنددوبرابريبرتريگیريرأي
خارجهاموروزیرمعاونریابکوفسرگئینیروها،تناسبومعادالتاینبهتوجهبا.  کردنخواهدپشتیبانیروسیهابتکارات

هايژوهشپدرایراننظامینیاتفقدانانکارغیرقابلبلکهجديفقطنهدالیلبایدمذاکراتایندرروسیهنمایندهوروسیه
.دهدارائهراآنايهسته

الیحدرگرددمیقبولایرانايهستهبرنامهدربارهرسمیاطالعاتعنوانبهاتمیانرژيالمللیبینآژانسهايگزارشتنها
.شودمیگرفتهنادیدهغربتوسطغالباً وشدهروبرواعتماديبیباايهستههايپژوهشدربارهایرانیاطالعاتکه

تمصلحشاید. کندمطرحجدیديابتکارایرانايهستهمسألهفصلوحلدرآژانسشرکتمورددربایدروسیهما،نظربه
ویسرئغیردوستانهبرخوردوایرانايهستهبرنامهدربارهاطالعاتارائهزمینهدرآژانساهمیتبهعنایتباکهباشدداشته
عوضمرتبصورتبههاآناعضايویافتهتوسعهبازرسانهايگروهترکیبایران،رسمیمقاماتباآژانساینبازرسانبعضی
.شوند

المللیبینآژانسهايبازرسیبهایرانیطرفبیشتراعتمادباعثهاگروهایندرچینوروسیهنمایندگانشرکتما،نظربه
ارتهرانهايبرنامهشفافیتتوانمیطریقاینازهمچنین. گذاشتخواهدمثبتیاثرهاآنتعاملجوبروشدهاتمیانرژي

مواضعمغرضانهغیرارزیابیبرايراغرببلکهبردباالرا5+1گروهبهشدهارائهاطالعاتصحتسطحتنهانهودادهافزایش
ابتثجهانیانبراينیستمجبورآژانسکهاستاینکلیدياصلمتحدانشوآمریکامواضعدرباالخره. نمودتشویقایران
درویکراین. دهدارائهراادعااینعکسمانعوجامعدالیلبایدایرانبلکهداردنظامیحالتایرانايهستهبرنامهکهکند
هبنابجاشبهاتوکردهمحرومبرائتاصلازايهستهزمینهدرراایرانیطرفزیرااستمحضاشتباهحقوقینظرازغرب
.آوردمیوجودبهراايهستههايپژوهشانجامبرايایرانحق

واقعیتفاهمحسنشاهدمسکودرایرانبا5+1گروهمذاکراتجدیددوردراگربودخوبکهکنیمخاطرنشانبایدخاتمهدر
شدهتهشناخاصولدرتصرفودخلبرايقبولقابلغیرهايتالشازگفتگوایندرکنندگانشرکتهمهکهشویمطرفین

ژوهشپادامهبرايایرانحقهحقوقگرفتننادیده. بکشنددستخودگروهییاملیمنافعاساسبراتمیانرژيالمللیبین
عالیتفهمزمانالبتهکهاسترسیدهفراایران»ايهستهپرونده«بستنزمان. استکشیدهتهلغایتکنونتاايهستههاي

قرارود،شمیانجاماتمیانرژيالمللیبینآژانستوسطکهالمللیبینجانبههمهومطمئننظارتتحتبایدایرانايهسته
.گیرد

گفتگوادامهاز5+1گروهامتناعازتهران. بودخواهداشتباهایرانطرفازسازشفقدانبهانهبهمذاکراتتركما،نظربه
گامهبگامتوافقاتپیشنهاديالگوریتموروسیهمقاماتسازندهبرخوردلذا. کردخواهداستفادهخودحقانیتاثباتبراي

کههددنشانمنطقهدرثباتوصلححفظبهعالقمندکشورهايهمهبهبلکهایرانبهتنهانهتواندمیواقعاًبعديمتقابل
.داردوجودایراناسالمیجمهوريايهستههايپژوهشعبورقابلغیرومحکمظاهربهصخرهدرامیديروزنه
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سبزمربع
جمالحیدر

جهانشوروياتحادفروپاشیپیدرکهسیاسیشدیدلغایتبحرانشرایطدر
اسالمجهاندرشد،آشکاروبازمرحلهواردجدیدهزارهآغازباوگرفتفرارا

اکنون. گردیدآغازجهانیجدیدامپریالیسمهايگرایشبافعالمقابلهتوسعه
مخالفسیاسیونظامیپیمانتشکیلجهتدراولهايگامبهتوانمی

عنوانبهتوانندمیپاکستانومصرترکیه،ایران،کهکرداشارهناتووآمریکا
نیرومندمرکزپیماناینتشکیلنتیجهدر. شوندآنعضواساسیبازیگران

.شدخواهدظاهر) مرکزيآسیايکشورهايوافغانستاناحتساببا(جمعیتنفرمیلیاردنیمباقدرت

دارد؟امکانواقعاًاتحادیهاینایجادآیاولی

جهانیمعاصرسیاستاساسیتضاد

تبدیلرايبکهالمللیبینبوروکراسیوهستندمستقلهايدولتنمایندگانکهملیهايبوروکراسیمنافعبینمناقشه
دهندگانيرأمنافعوانتخاباتیترتیباتملی،قوانینبهخواهدنمیوکندمیتالشجهانیادارينیرومندکرپراسیونبهشدن

برکهمللیالبینبوروکراسیبینمقابله. باشدمیمعاصرجهاندرسیاسیروندمحركنیرويواساسیتضادباشد،وابسته
کیازشود،میمتکیعربکشورهاياتحادیهمانندايحاشیهسازمانهايوناتواروپا،اتحادیهمتحد،مللسازمانچونابزاري

مسلحانهمبارزهو) هاتحریمصورتبه(اقتصاديسیاسیشدیدبرخوردهايدردیگر،سويازملیهايبوروکراسیوسو،
.اندبودهفراوانآنهاينمونهاخیرسالبیستطیکهیابدمیتبلور

راسیاسینظامیهاياتحادیهتواندمیدیگر،تمدنیهايکانونازکمتراسالمجهانکهبودآنبرفرضاواخرهمینتا
منافعبینوانداختهتفرقهمسلمانامتدرکهگذاشتندمسابقهتضادهاییوصفزمینهدرهمباکارشناسان. دهدتشکیل

.نمایندمیایجادمقابلهوتضادجهاناسالمیکشورهاده

مراتببهحددرها،آنامثالوعربکشورهاياتحادیهاسالمی،کنفرانسسازماننظیراسالمیهايدولتساختارهايواقعاً،
جهانیدرونبرابردرخودازجمعیدفاعمنظوربهکهملیدولتهايهاياتحادیهتابودندغربیبوروکراسیهايشعبهبیشتري

هايامپراطوريوعثمانیخالفتفروپاشینتیجهدر20قرندرهادولتایناتفاقبهقریباکثریت.  گردیدندتشکیلسازي
لیمحالگويمنطقهایندرکهگرفتندقرارغرببهوابستهنخبگانسلطهتحتهاآن. آمدندوجودبهاروپاییاستعماري
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کرد،برقرارغربکهجهانینظمباجديمقابلهگونههیچسطحایندرکهاستبدیهی. آوردندوجودبهراغربیلیبرالیسم
.نبودتصورقابل

متحدهایاالتخواهانجمهوري.  شدحاصلغربدربوروکراتیکطایفهدوبینمناقشهبرکتبهزمینهایندرپیشرفت
وطیعماقمارمنطقهایندرکهبدوزندوببرندايگونهبهرامیانهخاورکنندمیسعیوهستندملیامپراطوريمنافعمبین

.برسانندقدرتبهراآمریکاییامپراطوريبهوابسته

حزبهبگرایشباملیدولتهاينیرومندرهبران.  هستندالمللیبینبوروکراسیمنافعمبینآمریکادمکراتحزبچپجناح
بینبرخودایننتیجهدر. نیستندالزمکند،میکاروطنیجهانروزدستورچارچوبدرکهاوباماباراكبرايخواهجمهوري

اريبید«گروهیهايرسانهدرکهچیزيدورنمايوخوردهشکستمنطقهبرآمریکایینظارتساختارآمریکایی،طایفهدو
.شدگشودهشود،مینامیده»اسالمی

یاسیسهمگراییازمانعکهشودمیتلقیتضاديمهمترینعنوانبهاسالمدرسنیوشیعههايجریانبیندیرینهمناقشه
.گرددمیاسالمیامت

ود،شگذاشتهکنارالهیمتعالیهعلومسربرنظرهااختالفاگر.  استبرخوردارمعقوالنهکامالًهايمکانیزمازمناقشهاین
حضرتظهورازقبلتااسالمیفضايدردولتیمشروعنظاموجودهاآنکهاستاینشیعیانازهاسنیایرادترینمهم

ازخروججهتدرهاییگامبرداشتنبه20قرناوایلازایرانشیعهروحانیتجدیدنسل. شناسندنمیرسمیتبهرامهدي
حلراه.باشدداشتهمشروعیتبایدقدرتبهرسیدنازبعدواستالزماسالمیانقالبکهبودروشنزیراپرداختندوضعاین

دولتیامنظبرقراريامکاننظریهاین.  شدکشفخمینیاهللاروحالعظمیاهللاآیت»فقیهوالیت«نظریهدرمسألهایندینی
.باشدداشتهمشروعیتمهدياختفايزماندرکهدهدمیرااسالمی

نمیکهرادائمیمخالفانحقوقیوضعانقالباین: دهدمیتشکیلراایراناسالمیانقالبجنبهحادترینامرهمین
عالمتزیرراموجودحاکممقاماتمشروعیتحاضرندفقطوبرسندقدرتبهگناهاندرشدهغرقدنیايایندرخواهند
واقعیسیاستفضايدرسیاسیهايشخصیتعنوانبهراخود1979سالازشیعیان.  داردمیبرشیعیانازببرند،سئوال
عربیهايپادشاهیوسعوديعربستاندینیمراکزشیعهضدتبلیغاتشاه،رژیمفروپاشیباعلتهمینبه. دهندمینشان
دیگر،سوياز.گردیدندتبدیلجهانیصحنهدرواقعیرقیبانبهمجازيونظريرقیبانازشیعیان.  شدبیشتربرابرصددیگر،

مانعکهکندمیطرفبرراسوءتفاهمیترینمهمدارند،گرایشسیاسیاسالمبهکهسنتاهلانقالبیوننظرازایرانانقالب
مرااین.  کندحسابتشیعاهلبرادرانحمایتورسمیشناساییرويتواندمیسنیاسالمیانقالب.  شدمیهاآناتحاداز
.استیافتهتبلورحماس،جنبشباهمهازقبلفلسطینی،مقاومتوتهرانبینمحکمروابطصورتبهعملدر

ایران،(نندکمیحرکتاسالمیسیاسی-نظامیبلوكبزرگترینتشکیلمسیردربالقوهطوربهکهکشوريچهارازیکهر
رفطبیهاآنهمهازکهپاکستان. دارندقرارخودسیاسیتعهداتوسیاسیهاياتحادیهبارزیر)   پاکستانومصرترکیه،
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میافغانستانملتباکشوراینخاكدرکهاستسال11ناتونیروهايکهداردژئوپلتیکیروابطافغانستانبااست،تر
ایرانوانافغانستبینپیچیدهروابطبلکهکشورغربیاشغالنهدارد،وجودزمینهایندرکهايمسألهمهمترینولی.  جنگند

فهمندیموهستندبینیواقعسیاستمدارانایرانیانالبته.  شودآنهاروابطنزدیکیازمانعمعینیحددرتواندمیکهاست
دانستیکینمودند،میتالشافغانستانکردنمتحدبراي1990هايسالاواخرکهطالبانیباراامروزيطالباننبایدکه

ردجنگند،میاشغالگرانبادستدراسلحهباکهنیروهاییوسیعطیفکهاستتجاريماركیک»طالبان«حاضرحالدر(
نشانتهران،»اسالمیبیداري«همایشدر»طالبان«پاکستانیروحانیپدرانازیکیشرکت). نمایندمیعملآنچارچوب

.نداردوجودعبورقابلغیرموانعزمینهایندرکهدهدمی

ارفشهدفمسلحانه،مبارزهفضايهمسوریهحاضرحالدر. کندمیایفارا»سیاسیبار«همانگونهنقشسوریهایران،براي
یمرژبینرویاروییجداگانهعاملآن،برعالوه. باشدمیعربستانجزیرهشبهکارمحافظهآمریکاگرايهايپادشاهیوغرب
با. دباشمیآنکاراوتهرانبینروابطقاطعانهنزدیکیراهسربرمانعترینبزرگسوریه،. داردوجوداسدبشارواردوغانهاي

.دهدخرجبهانعطافبایدآنکاراکشد،نمیدستدمشقرژیمازخودحمایتازهرگزایراناینکهبهعنایت

رامدوکردحاصلایرانکههافناوريسطحعکس،بر. شودمیمحسوبمانعکمترینایرانايهستهبرنامهولیاستعجیب
سرربمبارزهدراسالمیجمهوريامتیازعنوانبهتواندمیاست،شدهپابرایراندولتینظامجنبهاینپیرامونکهسیاسی
خممرکجهانیفشارتحتکهايهستهدولتیککهاست) پاکستانبهرسدچه(ترکیهومصرنفعبه. شودتلقیمتحدان

.شودآیندهائتالفمرکزيعنصررساند،اثباتبهراخوداستقاللحفظبرايناپذیرخللارادهونکرده

وايدعایران،باروابطپرتودر. کندحملبایدکهداردمهمبارچندترکیهخود.  نیستراهبرديهايانگیزهمسألهتنهااین
جمهوريشریکومتحدعنوانبهجنوبیقفقازدرارمنستان. نیستاساسیعاملالبتهکهاستمهمیعاملارمنستانباترکیه

بینروابطمعینتیرگیجدیداًاینکهوجودبا. استناپذیرجداییارمنیمسألهازآذربایجانموضوع.  کندمیرفتاراسالمی
اللاستقتاریخطولدر) آذربایجان(کشوراینکهاستآذربایجانواقعیمتحدتنهاترکیهاست،شدهمشاهدهآنکاراوباکو
رافراداکشوردوهردرکهاستیافتهشدتحديتاروابطایناکنون.  نمایدبرقرارحسنهروابطایرانبااستنتوانستهخود

ایجانآذربنظامیهايفرودگاهازاسراییلاستفادهاحتمالمسألههمچنین. نمایندمیمتهمهمسایهنفعبهجاسوسیاتهامبه
.شودتبدیل»جنگبرايبهانه«بهتواندمیکهاستبرانگیزجنحالحديتاامراینکهاستآمدهمیانبه

بلوكهردرترکیهعضویتراهسربرمهمیمانعاروپا،اتحادیهدرکشوراینعضویتمسألهماندنمعلقناتودرترکیهعضویت
کندمیبازيخارجیسیاستمیداندررا»دودپرده«نقشاردوغانبراياروپااتحادیهکهحالیدر. باشدمیقبیلاینازفعال

عضویت،)کردخنثیراکشورزندگیدرارتشسیاسینقشاروپایی،حقوقیموازینباخودکشورتطبیقبهانهبهاردوغان(
کیموشضدسپرتأسیساتکهراستاستهمیندر.  کندمیوادارایرانیضدعملیهايگامبرداشتبهراکشوراینناتودر
.گردندمیمستقرآناتولیشرقیقسمتدر
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همینرخاطبهناصرازبعدرژیم. داردارتباطاسراییلباصلحپیمانباآنسیاسیبارترینمهمکهگفتبایدمصرمورددر
زاهمیشهکه(نظامیمرتبهايکمکصورتبهرا»نقرهسکهسی«وکردهخیانتعربیواسالمیهمبستگیبهپیمان
ودخخاكازبخشیعنوانبهسیناجزیرهشبهکردنمحسوبحقوآورددستبه)  استکمتراسراییلبهآمریکاهايکمک

جهانمیلیونی90تقریباًکشورترینبزرگکهداردشباهتسیاسیاضافیباریکبهقراردادایناکنونولی. نموددریافترا
.بردمیدربهاسراییلضدجهانیبزرگراهازراعرب

الفائتتشکیلازمانعکهمذکورکشورچهارهرسیاسیباروفنیمسایلکهگفتتوانمیفوقمراتببنديجمعضمن
انپیماینتشکیلبرايواقعیارادهچنانچهشوندحلتوانندمیاصوالًبودن،مهموجودباشود،میهاآنسیاسی–نظامی
کدامند؟آنهايانگیزهوداردوجودارادهاینآیا. باشدداشتهوجود

مرکزدرقلمستکشوربزرگترینعنوانبهآنموقعیت. کندمیایفارا»سبزمربع«ائتالفلکوموتیونقشایرانتردید،بدون
روبرومشکالتبااسالمجهانکشورهايتوجهقابلبخشوغربسويازوطنیجهانفشارخاطربههمهازبیشتراورآسیا

رد،گیمیشکلاکنونکهقدرتمرکزدروبشکندراراهبرديمحاصرهکهکندمیاحساسرامبرمضرورتاینایران. شودمی
هايهبرنامتواندمیاتحادیهاینتشکیلطریقازترکیهکهحالیدر. گرددتبدیلآناساسیحلقهبهاقلحدیامحوربه

بهوجودبقايمسألههمپاکستانبراي. استشدهزندگییامرگمسألهایرانبراياتحادیهاینکند،عملیراخوددیرینه
بهانپاکست. گرددمیتروخیمساعتبهساعتبلکهروزبهروزفقطنهکشورایناقتصادياوضاعزیرااستحاداندازههمین

ایاالتبايهمکارادامهآمریکایی،نظامیدستگاهباريوبندبیشرایطدرکهچرادادتنافغانستانبهناتوترانزیتتعطیلی
.شودمردمهايتودهتوسطرژیمسرنگونیموجبتوانستمیمتحده

ازگازانتقاللولهخطزودترهرچهساختمبرمضرورتآنوداردوجودواقعیچیزیکخوفناك،هايبیانیهبرعالوهولی
دالريمیلیون250اعتباريخططرحاینبرايحتیکهاستعالقمندپروژهاینبهقدريبهتهرانکهاستپاکستانبهایران

.کندمیافتتاح

چههرسودگرفتنبهترکیه. اندوابستهدیگرانبههمهازکمترکههستندائتالفاینطرفدارانترینصادقپاکستان،وایران
.بیاندازدبازيبهراخودمزایايهمهاندازچشماینخاطربهنیستحاضراخالقینظرازواستمندعالقهبیشتر

وتهگرفشکلناصرزمانازکهملیبوروکراتیکمحافل. استنشدهتبدیلسیاسیارادهواقعیحاملوعاملبههنوزمصر
ایدبسیاسیعاملعنوانبهمصر. خوردندمحکمیضربات»تحریرانقالب«جریاندررسیدند،شکوفاییبهمباركدوراندر
واناخبهزیرااستنکردهتربیتراخوددولتکارمندانهنوزسازماناینکهبگیردشکل»المسلمیناخوان«حوشوحولدر
عادتبندنیمهايحرفوهاسازشانعطاف،بهسازماناین. کنندشرکتحکومتیاموردربودندندادهاجازهاواخرهمینتا

مایدنابرازآورالزامائتالفتشکیلبرايراخودآمادگیصراحتوقاطعیتباکهبودخواهددشوارنسبتاًمصربرايلذاودارد
ینتعیزمینهایندرتواندمیمصربازاروکوچهمردمارادهلذا.  تصمیماینعلیهغربسويازفشاربهتوجهباخصوصبه

.باشدکننده
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ینبرویاروییمسألههمهازقبلسیاسی،–نظامیهايپیمانمسألهجاريشرایطدرکهایمکردهاشارهدفعاتبهکنونتاما
حقرسمینابوديبهوطنیجهانزیراگراییجهانتر،دقیقعبارتبهیا(»تجاوزکارانهوطنیجهان«وهاکشوراستقالل
. تاسالمللیبینبوروکراسیمشیخط،»تجاوزکارانهوطنیجهان. «باشدمی) نیستمندعالقهملیاستقاللوحاکمیت

سازشهاییدولتاتحادباتنهاوبودهاسالمیکشورهايبینواقعیهايائتالفهمهانعقادمخالفابتداهمانازقشرهمین
.اندشدهواقع) عربیهايپادشاهی(حاکمیتحقسیاسیسامانهازخارجکهکردمی

گراننهاآنزیراهستنددخیلبلوكاینتشکیلدرکهشودمیهاییرژیممحتاطانهرفتارباعثابتداهمانازمنفیجواین
.هستندشدیدواکنشتحریک

با»ايهسای«رسمیغیرورسمیدیپلماسیوهاتحریموسیلهبهبلکهنظامیهايتهدیدباتنهانهغربتردید،وشکبدون
کردنگمراهها،آنهدفکهپرداختخواهدکاذبیمجازيهايطرحایجادبههمچنین.  کردخواهدمبارزهپدیدهاین

میهاآنبینروابطنزدیکیازممانعتواعتماديبیهايبذرافشاندنها،آنپیرامونمناطقوکشورهااینسیاستمداران
.باشد

منظورهبهیدروکربنیموادبزرگکنندهتولیددوایناتحادوسعوديعربستانوایرانبیناحتمالآشتیاصطالحبهموضوع
عضیبدرکهباشدمیايفریبندههايطرحجملهازاسالمجهانمابقیبرنظارتتقسیمنیزونفتبازاربرسلطهبرقراري
.استافتادهگردشبهمحافل

آسانیهبکشوردواینسیاسیهايرژیمسیستمیتحلیلطریقازودادهتشکیلرااطالعاتیجنگازبخشینظریاتاین
بهارتحوالتهمهوفهمندنمیراتاریخیصحنهدر»هاماهیت«نقشکهمدرنیسمپستنظریهپیروانتنها. گرددمیافشا

.بخورندرافریباینتوانندمیگیرند،مینظردرتشریفاتیسیاسیهايفناوريازجمعیعنوان

ستامتحدهایاالتازبعدملیبوروکراسیقلعهمهمترینکهاستچینآنوداردنیرومنديمتحدائتالفایندیگر،سوياز
چینردکهحالیدراستشدهبلوکهدمکراتحزبالمللیبینبوروکراسیوسیلهبهبوروکراسینوعاینآمریکادرتازه(

.)نیستبحثقابلآنفرمانروایی

یاسیس–نظامیاتحادیهدربتوانداست،شدهمنزويهنددربرابرکهآنمتحدپاکستان،کهداردشدیدياحتیاجبدانچین
.مایدنحلانرژي،تأمینوراهبرديانزوايازخروجمانندراخودمسایلبعضیبتواندآنبرکتبهچینکهکندشرکتجدید

میوبروردشواريبسیارانتخابباراروسیهفدراسیونبرحاکمنخبگانطرح،ایناجرايکهباشیمآگاهواقعیتاینبهباید
غیرطورهبافغانستانعلیهناتوباسیاسی–نظامیهمکاريبهمانعیهیچبدونتواندنمیاتحادیهاینبرابردرمسکو.  سازد

.دهدادامهچینعلیهمستقیم
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مرکزيآسیايازگازوهامحمولهجریانسربرمبارزهدرغربوایران
محمودوفرستم

ازهمیشهانرژيصادراتونقلوحملزمینهدرمرکزيآسیايژئوپلتیکیمسایل
وعموض.  شودمیگرفتهنظردرچینوروسیهبااروپااتحادیهوآمریکارقابتدیدزاویه

استهیافتکمتريبازتاباقتصاديژئووژئوپلتیکیبزرگبازيایندرایرانشرکت
غربهايقدرتمهمرقیبوحریفمحورهابعضیدرایرانکهاستحالیدراینو

.باشدمی

همینبرواست»جنوببهدروازه«مرکزيآسیايبرايتهراندارد،ادامههمچنانافغانستاندرمناقشهکهحاضرحالدر
.نمایدمیتنظیممنطقهدرراخودژئوپلیتیکاساس

نمودهلدنباراکشورهااینباسازندهروابطبرقراريپیگیرانهسیاستمرکزي،آسیايکشورهايشدنمستقلزمانازتهران
سیايآاقتصادي–سیاسیفرآیندهايسريیکبرکهاستشدهتبدیلمهمیعاملبهایرانکهگفتتوانمیاکنون.  است

.گذاردمیاثرمرکزي

ازرکزيمآسیايزیرایابدمیتوسعهايپیچیدهنسبتاً شرایطدرمنطقهدرایرانسیاستکهنماندناگفتهدیگر،سوياز
. استردیدهگتبدیلجهانیسیاستبزرگبازیگرچندهمزماناقتصاديژئووژئوپلتیکیمنافعتقاطعنقطهبهپیشهامدت

ایرانابروابطپیچیدهسابقهازکهکرداشارههماروپااتحادیهوناتومتحده،ایاالتبهبایدجهانیصحنهفعاالناینمیاندر
.برخوردارند

آسیايدرمواضعسربرتوسعهحالدررقابتدراستمجبورکهگذارندمیمستقیماثرتهرانراهبردبرعواملاینهمه
ولیشودمیتکذیببازیگراناکثرتوسطحتیوشودمیداشتهنگهپنهانومسکوتاغلبرقابتاین.  نمایدشرکتمرکزي

.دهدنمیدستازراخودخارجیوجود

درنطرفیمنافعاتفاقکهاستمرکزيآسیايکشورهاياقتصاديوبازرگانیشرکايترینمهمازیکیایرانحاضر،حالدر
.شودمیامراینساززمینهنقل،وحملارتباطاتزمینهدرجملهازوهابخشسريیک

وکردهایجادشغلیمکملهايفرصتکهکندعملینقلوحملعرصهدرراخودترانزیتیتوانکهاستمهمایرانبراي
.بردمیباالرامنطقهدرکشورایناقتصاديوسیاسیوزن
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ازیکینقلوحملمسیرهايکردنمتنوعاندیشهاخیرسالبیستطیکهگفتبایدمرکزيآسیايکشورهايمورددر
جادهوآهنراه(روسیارتباطاتبهزیاديوابستگی. بودخودسیاسیاستقاللتحکیمراستايدرهاآنکلیديهاياندیشه

یايآسکلیدياقتصاديهاينظامطبعبابژئوپلتیکیدالیلبهواقتصاديمعینخطراتخاطربه)  لولهخطوطنیزوها
.شدمیگرفتهنظردرجایگزیندارآیندهمسیریکعنوانبهایرانطریقازجنوبیمحوررابطهایندر. نبودمرکزي

بازارهايبهآنجاازوفارسخلیجبنادروترکیهبهآنبرکتبهمرکزيآسیايکشورهايکهمشهد–سرخس–تجنآهنراه
راهمفمهمیپیشرفتزمینهایندرکهبودطرحیاولینکردند،پیدادسترسیشرقیجنوبوجنوبیآسیايومیانهخاور
زاقستانقوترکمنستانمناطقتوسعهبربایدکهشدشروعایران–ترکمنستان–قزاقستانآهنراهساخت2011سالدر. کرد
.گرددتبدیلروسیهوایرانبینترانزیتمرکزبهوگذاشتهمثبتیاثرخزرسواحلدر

دادهانجامفراوانیکارخودنقلوحملزیرساختکیفیتارتقايوتوسعهزمینهدراخیرهايسالدرایراناسالمیجمهوري
ياقتصادآزادمناطقتوسعهزمینهدرهمچنین.  نمایدمیایجادجدیديمسیرهايهامحمولهترانزیتبرايکشوراین. است

.شودمیانجامزیاديکارباشند،وابستهارتباطاتبهکه

وسیسیافشارهايمکانیزمبهایرانجغرافیاییامتیازاتبامقابلهمنظوربهکهاروپااتحادیهومتحدهایاالترفتارولی
یممرکزيآسیايانرژيونقلوحملعرصهدرایراننفوذتقویتادامهازمانعشوند،میمتوسلهاتحریمیعنیاقتصادي

.شود

ديجدیمرحلهواردمرکزيآسیايازانرژيوارداتوانرژيترانزیتونقلوحملبخشدرآمریکاباایرانژئوپلتیکیرقابت
علیهردیگکشورهايبعضیواروپااتحادیه،آمریکایکجانبههايتحریموسیلهبهکهالمللیبینهايتحریمکهشودمی

وطبیعیامتیازاتازاستفادهباایرانتردید،بدون. استمرحلهاینمحركنیروياست،شدهتقویتایراناسالمیجمهوري
کهشدخواهدمعلومزمانمروربهتنهاولیاستیافتهدستزیاديهايموفقیتبهعملیبعددرخودهايدیپلماتمهارت

احتمالخیر؟یادهدتوسعهوداشتهنگهخوددستدرراهادستاورداینالمللیبینمنفیجودرتواندمیکشوراینآیا
ایلمسچنانچهشودسازسرنوشتتحوالتدستخوشجاريمعادالتوکردهتغییرايریشهصورتبهاوضاعکهرودمیزیادي
.یابدتکاملجهانیاقتصاديومالیبحرانجدیدموجبهونشدهحلاروپااتحادیهومتحدهایاالتاقتصاديجاري
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ایرانوروسیهبینهمکارياندازچشم
پوریژینسکینیس د

مسألهسهباکشورماندو. نمایدبرقرارباشد،استوارکشوردوبینپیمانبرکهراایرانباروابطجدیدسامانهبایدروسیه
کشورنایبهخارجیتجاوزگونههرازپیشگیريوسوریهاوضاعتثبیتاول،مسأله. شوندحلبایدکههستندروبروکلیدي

یروهاينمداخلهازپیشگیريمنظوربهمنطقهایناوضاعتثبیتدربارهایرانباباید.  داردارتباطقفقازبادوممسأله. است
.نمودگفتگواقیانوسیماورايثالث

شکستآزادي«عملیاتناتودرمتحدانشومتحدهایاالتکهزمانیاز. استافغانستانمسألهسوم،مهممسألهباالخرهو
بهراتوافقوصلحآزادي،عملیاتاینکههستیمآنشاهدماولی. استگذشتهنیموسالدهکردند،شروعرا»ناپذیر

.  کنندمیالدنبراخودژئوپلتیکیوژئواقتصادياهدافصرفاًمنطقهایندرهاآمریکاییکهچرااستنیاوردهافغانستانسرزمین
تمثبهايراهبرداجرايبهبایدباالخرهکشورماندو.  کندطراحیراجدیدمستقلابتکاراتبایدتهرانباهمراهمسکولذا

حکممساختارجهانوروسیهبراياقداماین. نمایندپیشنهادهمدیگربهرادوجانبهبلندمدتپیمانودادهتندیپلماتیک
.آوردخواهدارمغانبهجهانوآسیاثباتتأمینجهتراژئوپلتیکی

مرجوهرجونظمیبیدرجهانشدنغرقازتوانمیآنکمکبهکهشودتبدیلمتحديبهروسیهبرايتواندمیایران
.پرداختجهانیجدیدعادالنهنظامساختبهوکردهپیشگیري

توسعهعدممخدر،موادقاچاقافراط،سیاسی،ثباتیبی. باشندمیاورآسیاقارهتماماوضاعکلیديعواملایران،وروسیه
نزدیکهمسایهعنوانبهروسیهومیانهخاورمرکزي،آسیايکشورهاياکثرکههستندمسایلیجملهازفقروزیرساخت

میمرکزياورآسیايتوسعهازمانعکهمسایلیپیچیدهمجموعهفصلوحلمنظوربه. هستندگریبانبهدستآنباها،آن
بازیگرانتریننیرومندعنوانبهروسیهوایرانهمهازقبلوعالقهذيهايطرفهمهمساعیتشریکبهبایدشوند،
»جدیدمیانهخاور«بهموسومجدیدبزرگمنطقهمشتركساختچارچوبدرتواندمیهمکارياین.  یافتدستايمنطقه
.یابدتوسعه

یناکهاستفارسخلیجوهندشمالتاسیبريجنوبازاقتصاديمشتركفضايایجادبرناظر»جدیدمیانهخاور«طرح
د،هنهمسایهکشورهاينیزوایرانوروسیهبرايمؤثرهايهمکاريمیدانواورآسیاییهمگراییهستهبهتواندمیمنطقه
تبدیلترکیهوآذربایجانازبکستان،تاجیکستان،قرقیزستان،ترکمنستان،قزاقستان،مغولستان،پاکستان،افغانستان،چین،
ژئوعظیمواحدفضايایجاد. نمودخواهندحفظراخودحاکمیتحقواستقاللطبیعتاًکشورهااینازیکهرکهشود

رايبمهممسایلهمهتدریجیفصلوحلوجدیدسطحبهکشورهاتعاملارتقايامکاناورآسیاییفرهنگیژئوواقتصادي
ایلمسو) غیرهوآبازاستفادههايسامانهایجادرسانی،برق(مردمزندگیتأمینبرايپایهزیرساختایجادازاعممنطقهاین
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تبدیلافغانیمخدرموادقاچاقمسألهفصلوحلدرمهمیسهمبهبزرگپیشنهاديطرحایناجراي. دادخواهدرادیگر
الگويابمخدرمواداقتصادجایگزینیوافغانستاناولیهسازيصنعتی. استایرانوروسیهمشتركمسألهاینکهشدخواهد

.کردخواهدفراهمرامخدرموادتجارتاقتصاديواجتماعیپایگاهکاهشامکاندیگراقتصاديواجتماعی

تههسبایدمنطقه،مردمبرايباالتخصصباشغلیهايفرصتایجادمنظوربهراهبرديگذاريسرمایهبلندمدتهايطرح
قرارفناوري–آموزشیوزیرساختیصنعتی،دستهسهدرتوانمیراهاطرحاین. دهدتشکیلراایرانوروسیههمکاري

. دشوهاطرحاینمجريوطراحتواندمیاست،شدهپیشنهادآنتشکیلکه»مرکزيآسیايباهمکاريروسیشرکت. «داد
ازمانساینمسئولیتحوزهعضونیزپاکستانوافغانستانایران،مرکزي،آسیايهايجمهوريبرعالوهکهاستآنبرفرض
.شوند

مشتركوسعهتکلیديگاهتکیهبهبایداست،کردهبرقرارتنگاتنگیروابطآنباایرانکهروسیهفدراسیونآستراخانمنطقه
.گرددتبدیلایرانوروسیه

عملیزنیگازونفتصنعتدربایدایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونمشتركتوسعهصنعتیهايطرحتردید،بدون
صنعتتوسعهها،پاالیشگاهساختبرعالوه. استمهماندازههمینبههمبرقنیرويبخشدرهمکاريتوسعه. شوند

انرژيزمینهدرایرانی–روسیمشتركکارگروه2010ژانویهجلسهدرکهگازونفتمیادینازبرداريبهرهپتروشیمی،
انچندنههايکارخانهشاملکهانرژيوبرقهايمجتمعوآبیبرقکوچکهاينیروگاهازايشبکهایجادشد،ریزيبرنامه
استارهمیندر. شودمیتلقیدارآیندهطرحعنوانبهباشد،هانیروگاهبرايتجهیزاتوبرقیتجهیزاتساختزمینهدربزرگ
.شودمیپیشبینیجدیدمیانهخاورکشورهايدرانرژيحوزهدرمشتركهايطرحاجرايوهامجتمعاینمحصوالتفروش

استوارتوسعهوعدالتاصلبرکهجهانیجدیدنظمبرقراريامکانازکههستندایرانوروسیهحاضرحالدراین،بربنا
مشتركتوسعههايطرحاجرايوطراحیطریقازراخودهمسایگانوخودسریعتوسعهتوانندمیهاآن. برخوردارندباشد،
.نمایندتأمین
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