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سقوطحالدرمناسباتتاریخچه: ایرانوآذربایجان
دانشیارتاریخ،دکترمیانه،ونزدیکخاورمسایلکارشناسکالچوگین،پترویچنیکالي

حضرتحقدراهانتمطلعمنابع.  فراخواندآذربایجانازراخودسفیرایران
اخیرتظاهراتجریاندرایراناسالمیجمهوريمعظمرهبرايخامنهاهللاآیت

چندي.  نمودندذکراقداماینعلتعنوانبهراباکودرایرانسفارتجلوي
آذربایجانپایتختدرایراندیپلماتیکنمایندگیساختمانروبرويپیش

و»تهرانآذربایجانیضدسیاست«بهاعتراضنشانهبهتظاهراتچندهمزمان
بدون.  شدپابر»ایرانآذربایجانیمیلیونیچندینجمعیتحقوقتضییع«

راشدمنعکسگروهیهايرسانهدرکهطرفیناحساساتیاتهاماتاینکه
.ماییمنبررسیراجاريشرایطدرایرانوآذربایجانبینمناسباتحقیقیواقعیاتبعضیکنیممیسعیکنیم،تفسیر

انآذربایج–ارمنیمناقشههايحلراهجستجويکهماندغافلواقعیتاینازتواننمیباکوخارجیسیاستارزیابیضمن
نهتاریخطولدرمستقلآذربایجان.  دهدمیاختصاصخودبهراکشوراینخارجیسیاستنهادهايتالشاعظمبخش

ورنیناگمسألهفصلوحلبرايکشورایننوظهوردیپلماسیوبردمیسربهجنگحالتدرخوداستقاللطوالنیچندان
گردیدهدیلتباستثنابالآندیگرشرکايهمهباآذربایجانروابطکلیديموضوعبهباغقرهمناقشه.  استقایلاولویتباغقره

زمینهدرخودهايبرنامهازحمایتشاهدخواهندمیایرانوغربروسیه،باخودهايتماسدرباکوسیاستمداران.  است
.شوندباغقرهناگورنیاعاده

نیاوردهدستبهراپشتیبانیاینمذکورکشورهايازیکهیچازکنونتاآذربایجانخارجیسیاستنهادکهکرداعترافباید
اچروچونبیحمایتنیستحاضرکسیجاريشرایطدر.  استارمنستانآنوداردمقابلطرفباغقرهمسألهزیرااست

متحد،مللسازمانامنیتشورايشدهشناختهقطعنامهچهاراجرايخواهانآذربایجانشرکاي. کندانتخابراآذربایجاناز
باغرهقناگورنیحقوقیوضعبایدکههستندالمللیبینمراجعسایرواروپاشوراياروپا،همکاريوامنیتسازمانتصمیمات

بهرب،غطرفازجنگیواقعیخطربروزشرایطیدرایران.  نیستندمستثنیقاعدهاینازایرانوروسیه.  نمایندتعیینرا
.استدادهنشانخودازبیشتريعالقهباشد،میمسکوپیمانهموترمطمئنکشوريکهارمنستان

همناقشدرتشیعمذهبپیروحتیومسلمانکشورآذربایجان،ازچراوچونبیحمایتبرخودايمنطقهسیاستدرتهران
آذربایجاندفاعوزیرابیف2012فوریهماهاخیرسفرجریاندرایرانیمسئولین. کندنمیتأکیدارمنستانمسیحیکشورباآن
ایرانيبراگویاکهراجاسوسیشبکهبعدروزچندآذربایجان.  نمودندخودداريباغقرهناگورنیدربارهبازنگريازتهران،به

وایرانخارجهاموروزارتبهآذربایجانسفیرفراخواندندیپلماتیک،جدیدجنجالموجباینکهکردافشاکرد،میکار
توسطقطفتواندمیباغقرهناگورنیدربارهایرانجدیداصوالً تصمیمهرمعلوم،قراراز. انجامیدويبهاعتراضیادداشتتسلیم
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ایجانآذربریاستلذاوکندبازنگريخودگیريموضعدرنداردقصدفعالً ایران. شوداتخاذایراناسالمیجمهوريعالیریاست
.بنشیندتهرانحمایتانتظاردرکهندارددلیلی

ایجانیآذرب–ارمنیمناقشهفصلوحلکهشودمیمتمایلگیرينتیجهاینبهپیشازبیشوضعاینبهعنایتباباکو
ردمحاسباتاین. دهندقرارفشارتحتراتهرانومسکوقادرندکهاستوابستهاروپاومتحدهایاالتگیريموضعبهعمدتاً 

متحدانجرگهبهغربجلببراي»ایرانیعامل«ازکندمیسعیاکنونهمآذربایجانولیاستاشتباهقطعاًروسیهحق
نمیمداراشمالیهمسایهبامتقابلاقداماتاتخاذضمنونماندهغافلواقعیتاینازایرانیمقاماتکهکنداستفادهخود
.استرساندهاثباتبهراواقعیتایناخیرهايماهحوادثکهکنند

هوایینیرويروزهدهرزمایشآذربایجانمرزهايفصلبالنزدیکیدرایرانغربیشمالقسمتدر2011سالسپتامبرماهدر
کهکردنداعالمصریحاًکشورنظامیمقاماتاسالمی،ایرانتاریخدرباراولینبراي. شدبرگزار» 3-والیت«عنوانباایران
هاصدایران.  گرددتلقیباکوحقدرجملهازهشدارنوعیکعنوانبهبایستیباشد،دفاعیاینکهازپیشرزمایشاین

واقعرد.  گذاشتنمایشبهآذربایجانبهنسبتراخودنظامیبرابريچندبرتريآشکارصورتبهوآورددرپروازبهجنگنده
نظامیانازیکیرزمایشآنآغازازقبل.  شدمتوسلشودمینامیده»توپدارقایقدیپلماسی«معموالً کهچیزيبهایران

. کنداردوضرباتایرانايهستهتأسیساتبهآذربایجانخاكازتواندمیاسراییلکهبودکردهعقیدهاظهارایرانیبلندپایه
هاينگرانیصحتبربیشترواقعیاتولینمایدمیردودانستهتخیلیراایراناسالمیجمهوريسويازاتهاماتاینباکو

.داردداللتایرانیان

منظوراینبهوکندخنثیراایراناسالمیجمهوريازناشیموشکیخطراصطالحبهکندمیسعیواشنگتنمثال،عنوانبه
آمادگیمعنیبهعملدرآذربایجانخاكدرسامانهایناستقالل. نمایدمیمستقرراموشکیضدسامانهآذربایجانخاكدر

.استایرانبهمتحدهایاالتنظامیحملهبراي

کنونتایفعلیالهامدولت. یافتخواهدخاتمه2015سالتاموشکیضدسپرکاملاستقرارمتحده،ایاالتمقاماتگفتهبه
ایراندرولی.  استنکردهمشخصآذربایجانخاكدرموشکیضدسامانههايبخشاستقرارقبالدرراخودگیريموضع

.ودشآمریکایینیروهايمیزباننیستمیلبیمالی،گزافهايهزینهوجودباحتیآذربایجانمقاماتکهدهندمیاحتمال

سانهردرمارسماهاوایل.  کندمیدنبالايسازندهغیرسیاستروسیهتوسط»قباله«راداراجارهتمدیدبهنسبتآذربایجان
این. کندمیتأکیدسالدردالرمیلیون300تا7ازرادارایناجارهحقافزایشبرآذربایجانکهشداعالمگروهیهاي

انیآذربایجطرفتوسطکهراداراینساالنهاجارهحق. شدروبروروسطرفتعجببااجارهحقبرابرچندیندلیلبیافزایش
باآذربایجانیطرفهايخواست. استمقایسهقابلروسیهخاكدرمشابهراداردوساختهايهزینهباشود،میپیشنهاد
یرتمغاشد،حاصلآذربایجانوروسیهبینعالیسطحدرگذشتهسالدرکهرادارایندرروسیهحضورحفظدربارهتوافقات

نیستیمحاضرما. ندارد»قباله«واحدتركجزايچارهروسطرفشرایطایندرکهمعتقدندروسیهدفاعوزارتدر. دارد
.ندانندرارادارهاقیمتکههستندخبربیدنیاازحدآنتاآذربایجاننظامیمتخصصینکهبدهیماحتمال
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ايهسالحپهپادها،موشکی،وهواییپدافندوسایلخریدزمینهدراسراییلبامعاملهبزرگترینجاريسالدرآذربایجان
مهماین.  شدخواهدسفارشاینمجرياسراییلIAIشرکت.  کردنهاییرادالرمیلیارد1,6معادلنفراتآموزشودقیق
نآذربایجابهنظامیصادراتارزشنظرازاسراییلکهشدخواهدفنینظامیهمکاريزمینهدرکشوردوبینقراردادترین

سفیرآخوندوفجوانشیر2012سالفوریه28روزاقداماینبهسریعواکنشطیتهران. گرفتخواهدسبقتهمروسیهاز
تسلیحاتیبزرگمعاملهایندربارهاوازوکردهاحضارایرانخارجهاموروزارتبهراایراناسالمیجمهوريدرآذربایجان
دریلاسراینفوذتقویت«ازراخودجدينگرانیمراتبایرانخارجیسیاستنهاد. خواستتوضیحاتاسراییلی–آذربایجانی
.نمودابراز»ایرانباهممرزکشورهاي

دركقابلیهوديدولتباهاآنشمالیهمسایهنظامیهمکاريخصوصدرایرانیانشدیدوسریعناراحتیابرازواعتراض
زاایرانیان. نداردوجودظاهراًمیانهونزدیکخاورمسلمانکشورهايبااسراییلفنینظامیهمکاريدیگرهاينمونه. است
نظرازتنهانهکهشودمیپایمالهاآنهمسایهسويازاسالمیوحدتدفعهاینکهشدندناراحتبیشترچنداندوامراین

اسالمجهاندرکههستندشیعهمذهبپیروکشوردوهرمسلمانجمعیت. استنزدیکایرانبهدینینظرازبلکهجغرافیایی
. وندشنمیتقسیمهاتركوهافارسبهکهدارندقرارایرانرأسدرشیعهروحانیونکهکردفراموشنباید. نداردرهبريمواضع

شدهبمرتکراهبردياشتباهکرد،آنفدايراایرانباسالمروابطوآوردهروياسراییلبافنی–نظامیپیمانبهکهآذربایجان
نعقدمتسلیحاتیبزرگقراردادهايآذربایجانبااستندادهاجازهخودنظامیهايشرکتبهمتحدهایاالتحتیکنونتا. است
.نشوداستفادهباغقرهناگورنیسربرایروانباباکوجدیدجنگدراسلحهاینازتاکنند

هدفایرانمعلوم،قراراز.  کندمیکسبواقعیچهرهنیزآذربایجانخاكازایرانعلیهتروریستیفعالیتگسترشخطر
فرماندهانقتلوايهستههايپژوهشزمینهدرکشوراینعلمیتوانبردنبینازآنهدفکهاستشده»گزینشیترور«

شبکه«کردنمنهدمازایرانمقاماتآوریل10روزکهشودمییادآوري. باشدمیاسالمیانقالبپاسدارانسپاهعالی
ردستگیخارجیانوایرانشهروندانجملهازنفر،پانزدهپروندهآنچارچوبدر. دادندخبر»اسراییلیتخریبی–جاسوسی

بودآمدهمربوطهگزارشدر. شدضبطوکشفارتباطیوسایلوگرمهايسالحانفجاري،هايدستگاههاآننزدکهشدند
.نبردندنامکشوراینازکهبرندمیسربههمسایهکشورهايازیکیدرشبکهروسايکه

هکدهندمیاطالعایرانویژههايسرویس. کنندمیمتهمتروریستیهايسازمانباهمدستیبهپردهبیراآذربایجانولی
بقط.  بدهدسرپناهخودخاكدر»ایرانخلقمجاهدین«دولتیضدتروریستیسازمانهايدستهبهکندمیسعیاسراییل
قبولمحلیهايپایگاهدرراهاتروریستتادهدمیقرارفشارتحتراآذربایجانمقاماتاسراییلیالبیویژه،اطالعات

قرارررسیبوبحثموردباکوبهاسراییلخارجهوزیرلیبرمانآویگدورسفرجریاندرمسألهاینگویاکهشودمیگفته. نمایند
.گرفت

ازپایگاهچهارکهدارندوجودمتروكنظامیپایگاهوفرودگاه16آذربایجاندرکهنمایندمیخاطرنشانایرانیکارشناسان
ازاتکندتعمیرراتأسیساتاینمابقیاستصدددرآذربایجان.  استشدهدادهاجارهاسراییلبهوشدهبازسازيتعداداین
120ردواقع»اشرف«پایگاهشرایطبهشبیهشرایطدنبالآذربایجاندراسراییلکهآیدمینظربه. نمایداستفادههاآن

درکههستنداعتقاداینبرایرانیان.  بودمستقرهمانجامذکورسازماناردوگاهقبالًکهگرددمیایرانباعراقمرزکیلومتري
کندیمتالشآذربایجانبامذاکراتجریاندرآمریکاعراق،خاكازهاتروریستراندنبیرونبرمبنیعراقدولتتصمیمپی
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سازمانفهرستازمجاهدینحذفاحتمالازگروهیهايرسانهبعضی. نمایدمتقاعدهاتروریستمیزبانیبهراکشوراین
.دهندمیخبرمتحدهایاالتخارجهاموروزارتتروریستیهاي

ديشدیواکنشهمسایهکشورهايخاكدرتروریستیگروهکایناعضاياستقراربهاستدرصددایرانخارجیسیاستنهاد
خبريکنفرانسجریاندرایرانخارجهاموروزارترسمیسخنگويپرستمهمانرامینتوسطمطلباین. دهدبروزخوداز

رايبآذربایجانبهجملهازوهمسایهکشورهايبهخلقمجاهدینسازماننظامیانشبهانتقالمسألهوي،گفتهبه. شداعالم
کنندتاررفايگونهبهبایدهاآن. بگیرندنظردررانکتهاینبایدهمسایهکشورهايکهگفتوي. استحساسیمسألهایران

هاآنيبراتواندمی»مجاهدین«کردنمستقربرمبنیاسراییلی–آمریکاییطرحاجراي.  نکنندتیرهراایرانباروابطکه
میادارراعراقملتعلیهبلکهایرانعلیهتنهانهجنایاتطوالنیسابقهگروهکاین. باشدداشتهدنبالبهمنفیعواقب
.«باشد

دروي. کردسفرآذربایجانبهاروپااتحادیهامنیتیسیاستوخارجهامورعالینمایندهاشتون،کترین2011سالاواخر
مینهزدراروپااتحادیهشریکمهمترینراباکوداشت،اختصاصآذربایجانبهکه»ییربیزنس«مجلهنامهویژهبامصاحبه

ازیگربترینمهمآذربایجانوي،عقیدهبه. دارندتنگاتنگیهمکاريآذربایجانبازمینههمیندرهااروپاییکهدانستانرژي
لملسازمانامنیتشورايدائمیغیرعضوعنوانبهويشدنانتخابباعثامرهمینکهاستجنوبیقفقازمنطقهتمامدر

وهاارزشوحدتاساسبرکه»شرقیمشارکت«چارچوبدرتنگاتنگهمکارينمایشبهنسبتاروپااتحادیه. شدمتحد
ایشنمباکو،بهاروپاییکمیسرسفرازهدف. دهدمینشانخودازعالقهشود،میتنظیمآذربایجانواروپااتحادیهتمایالت
.استقایلآذربایجانباروابطبراياروپاکهبوداهمیتی

اتحادیهنقش: «کردخاطرنشانوي. دادندقراربررسیوبحثموردراباغقرهناگورنیمناقشههمچنینطرفیناشتون،گفتهبه
من.  داردتفاوتپردازد،میمناقشهمستقیمفصلوحلبهکهاروپاهمکاريوامنیتسازمانمینسکگروهنقشبااروپا

.کردممنصوب–باشدمیسراروپااتحادیهچارچوبدرکاراینکهحديتا-رونداینازحمایتجهتدرراخودویژهنماینده
نایدراروپااتحادیهمداخلهکهشودمییادآوري. »کندفعالیتطرفینبیناعتماداقداماتتحکیمزمینهدرتواندمیوي

.استنشدهذکراروپاهمکاريوامنیتسازمانومللسازمانمذکورتصمیماتوهاقطعنامهدرمسأله

میسرک. دادقرارمفصلبررسیوبحثموردباکودراشتونخانمکهبودخارجیسیاستمسایلمیاندرایران،پیراموناوضاع
راه«رویکرد.  داردمیرواتخلفاتايهستههايسالحاشاعهعدمزمینهدرایراناسالمیجمهوريکهدارداعتقاداروپایی

دهپرون«بهدیپلماتیکدادنخاتمهبرايآمادگینمایشبرناظروکرداعالماشتونتوسطاروپااتحادیهکه»الینیدو
جلبايهستهدیپلماسیبهمستقیماً راباکو. شودنمیقبولتهرانتوسطاست،ایرانبرواقعیفشاراعمالوایران»ايهسته
لحبااشتونهمدلیکهآیدمینظربه. استمندعالقهایرانبرفشاراعمالدرآنمشارکتبهاروپااتحادیهولیاندنکرده
ینکهاوجودبا. بودایرانمسألهبهآذربایجانرهبرانبیشترتوجهجلببرايايوسیلهتنهاباغقرهناگورنیمناقشهنشده

ابرازوحوضبهایرانعلیهدربارهمتحدعنوانبهباکوبهعالقهنشد،معرفیويسفرنتیجهدرموردایندرمشخصتصمیمات
.کندمیتالشخزرمنطقهدر»اعتماد«اینجبرانبرايعوضدرآذربایجان.  گردید
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قوقیحپایگاهدربارهترکمنستانوآذربایجانبینمذاکراتاجراياجازهاروپاییکمیسیونبهاروپااتحادیه2011سالپاییزدر
ژیمرتعیینمسألهدرپردهبیاستحاضرکهدهدمینشانوسیلهبدیناروپااتحادیه. دادخزرزیردریاییلولهخطساخت
باعثاست،برخورداراروپااتحادیهوآمریکاعالقهذينیروهايحمایتازکهطرحایناجراي.  نمایدمداخلهخزرحقوقی
ریادنشدهحدودتحدیدبستررويازلولهخطساختمخالفتهرانومسکو. شودمیهمایرانبلکهروسیهتنهانهنگرانی
.هستند

خزرسمتقاینشدیدثباتیبیودریابسترپیچیدهسطحبهعمدتاً لولهخطاینعلیهاستدالالتطرحضمنایرانوروسیه
ردایرانوروسیهولیاستالزمساحلیکشورپنجهرموافقتلولهخطساختبراي. کنندمیاستنادهالرزهزمیننظراز

اختسکهکردتصورتواننمی. کردنخواهندازکارایننزدیکآیندهدرونکردهنظرتجدیدطرحاینباخودمنفیبرخورد
اختسآغازبرايهمهاآنموافقتکهمعتقدندآبادعشقوباکواینکهولوشودشروعکشوردواینموافقتنبودندرلولهخط
استهآمدشد،صادراروپاییکمیسیونتوسطکه»انرژيبخشدراروپااتحادیهخارجیروابط«سنددر. کندمیکفایتلوله
واهدخریزيپیرازیرساختیایجاداساسوپایهلولهخطدربارهترکمنستانوآذربایجاناروپا،اتحادیهبینتوافقاتکه

.نمایدتأمینراخزردریايطریقازترکمنستانگازانتقالبایدکهکرد

ومریکاآاینکهبهعنایتبادهد،نمیتشخیصچندانیسودترکمنستانتوسطترانزیتحقهايپرداختازکهآذربایجان
دروتهگرفنادیدهراخودمنافعکهباکو. استکردهراخودسیاسیانتخابآننفعبهبرند،میپیشراطرحایناروپااتحادیه
وله،لخطسربرتهرانومسکوباروابطتشدید.  شودمیمرتکباشتباهکندمیرفتارانرژيزمینهدراروپااشتهايخدمت
بازارهبترکمنیگازورودزیراکندرفتارخوداقتصاديمنافعضرربهحتیاستحاضرباکو. گیردنمیراآذربایجانجلوي
روابطنزدیکیبرايخودهايتالشخاطربهآذربایجانولی. شدخواهدآذربایجانیگازباآنرقابتتشدیدباعثترکیه

اروپا،باایرانروابطسازيسالموایرانعلیههاتحریملغوصورتدرکهنیستبعید. دهدمیتنکاراینبهغربباراهبردي
بیشتريجذابیتفنیراهکارهايوزیستمحیطازحفاظتوشدهتمامبهاينظرازایرانخزرساحلیدرهطریقازمسیر
ماند؟خواهدباقیآذربایجانبرايچیزيچهآنگاه. مذکورمسیرتاباشدداشته

وآذربایجانروسیه،. داردهمگازانتقاللولهخطازغیرنظرهاییاختالفآذربایجانباخزردریايدرایرانمعلوم،قراراز
نای. نمودندامضاخزردریايمجاورهايقسمتحدودتحدیدخطوطتالقینقطهدربارهايجانبهسهموافقتنامهقزاقستان

جانبهسهقالبدررادریازیربسترمنابع%60حدودحقوقیرژیمشد،امضاخارجهاموروزیرانمعاونینسطحدرکهسند
مثلثدرخزر،جنوبیقسمتدر. ندارنداختالفموردمسایلهمباکشورسهایندیگر،عبارتبه. بخشیدمشروعیت
وایجانآذربباروسیهدوجانبهتوافقاتمشروعیتایران. استنشدهحاصلتوافقاتاینهنوزترکمنستان–ایران–آذربایجان

بارهردهاآننظرتجدیدبردالکهاندنکردهاعالممطلبیهیچکنونتاایرانمقاماتونشناختهرسمیتبهراقزاقستانبا
.باشدخزردرصدي20قسمتدرخواست

نتأمیمنظوربهایران«کهداشتاظهارجدیداًایراندریایینیرويفرماندهسیارياهللاحبیب،»مهر«خبرگزاريگزارشبه
تهرانمعلوم،قراراز.  »نمایدمیکنترلدقتبهراسرزمینایندرصد20مسلحنیروهايوسیلهبهخزردریايدرخودمنافع

2001سالژوئیهماهدرمثال،براي. استزدهدستآذربایجاننظامیارعاببهکنونتاخزرمسألهحلبرايخودتالشدر
بهود،بدریابستردراکتشافیعملیاتمشغولکهآذربایجانیکشتییکبهنسبتایرانجنگیهواپیماهايورزمیناوهاي



سقوطحالدرمناسباتتاریخچه: ایرانوآذربایجان8
.............................................................................................................................................................

خواهدنشانخودازواکنشخودتوانحددرآذربایجاندولتکهبودشدهاعالمزمانآندر.  زدنددستآمیزتهدیداقدامات
ماش: «کرداعترافزمانآندریفعلیحیدرارشدمشاوراسدوف،. نداشتنظامیامکاناتعملیاتایندفعبرايباکوولیداد
ناقشهمحتیبروزصورتدر. داریمنیازکمکبهماونیستکافیماتوان. داریداطالعمامرزبانینیرويرزمیآمادگیسطحاز

ازبعد»اویلستات«و»پیبی«هايشرکتواقعاً .  »شدخواهدمتوقفخزردرماهايفعالیتهمهمنطقه،ایندرکوچک
میدانازبرداريبهرههمبعدسال10. کردندخوددارياختالفموردنفتیهايمیدانازبرداريبهرهازایرانیانباحادثهآن
.استنکردهپیشرفت)  البرز(»آلوف«

است،آنمدعیآذربایجانکهرادریاقسمت%30تنهاتواندمیواستضعیفنسبتاًدریادرآذربایجانفعلینظامیتوان
قسمتدررا»البرزایران«جدیدسکوينکند،راکاراینکههاییوعدهخالفبر2009سالنوامبرماهدرایران.  کندکنترل

.  دارددربرراایرانباتعمديغیررویاروییخزردریايدرآذربایجانضعیفتوان.  انداختآببهآذربایجانبااختالفمورد
ائتالفهکآیدمینظربه. شودمنجرنظامیزوربهتوسلبهتواندمیآسانیبهلغزشیکاثربرواستمتشنجکماکاناوضاع

وایراننبیمیانهگرفتندتصمیمکند،میحرکتجنوبیقفقازدرهاآنسیاستراستايدرباکوکهاسراییلی–آمریکایی
.بزندهمبرنهایتاً راآذربایجان

استسیکردندنبالبرايفرصتیکوچکترینآذربایجانرهبرانبراياندازد،میایرانجانبهراآذربایجانکهمتحدهایاالت
راهاندتونمیتنهانهکند،میشرکتآمریکاییهايطرحاجرايدرکهآذربایجان.  گذاردنمیباقیتهرانبهنسبتمستقل
آنبرايکه(روسیهجملهازوخودايمنطقههمسایگانتریننزدیکازانزوادرخودشبلکهکندپیداراایرانباآشتی

باوابگرانهحسصورتبهباکوکهاسترسیدهآنوقتکهآیدمینظربه. گیردمیقرار) نیستقبولقابلواشنگتنسناریوي
باایدنبآذربایجانمقاماتباالخره. بنگردآذربایجانجمهوريفعلیسیاسیخطباایرانمخالفتهايریشهبهتمامصداقت
اساسربایرانرسمیمقاماتکه»یورویدنیه«موزیکالمسابقهبرگزاريکهکنندتأکیددولتیبااليسطحدرتمامجدیت

.باشدگردیدهسیاسیجدیدجنجالباعثندارند،قبولدینیمالحظات
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»صیادتور«ازرهایی: ایران
گنادي لیتوینتسف

موسسهاینترنتیپایگاهدراینترنت،آمریکاییپژوهشگراندرسونکالین
سنديایراناطالعاتفناوريوارتباطاتوزارتبهوابستهتهرانپژوهشی

ایجادموضوعآندرکهنمودکشف»اطالعاتدرخواست«عنوانتحت
يوروداطالعاتبیشترکنترلوتردقیقتصفیهباایراندر»محلیاینترنت«

عملیآمادگیدهندهنشان»درخواست«اینآندرسون،عقیدهبه.  گردیدتشریح
.باشدمی»حاللاینترنت«اصطالحبهساختآغازبرايایراندولت

برشبکهپاکسازيجانبههمهسامانهایجاد: «استآمدهجملهازسندایندر
امنیت.  »باشدمیزمینهایندرهدفترینمهمآن،محتوايتحلیلاساس
اسراییلوآمریکاطرفازویروسیتجاوزاتدربرابردولتیايرایانههايشبکه

لطمهربوشهاتمینیروگاهبهکه»نتاستاکس«کامپیوتريویروسکهمعتقدندتهراندر.  گردیدذکردیگرهدفعنوانبه
عنوانبه-فرضاً-تواندمیداخلیشبکهایجاددیگرهدفیک.  بودشدههدایتکشوردواینازیکیهکرهايتوسطزد،

.شودتلقیایرانیان،جواننسلاذهاندرخصوصبهغربفرهنگینفوذکردنمحدود

بهشبیهکند،ایجادراخودمخصوصايرایانهفضايوشدهجدا»جهانیعنکبوتتور«ازبزوديتواندمیایرانکهخبراین
تصوربهایرانیاینترنتکهدادتوضیحرابطهایندرایراناسالمیجمهوريارتباطاتوزارتکهچندهر.  بودبمبانفجار
قضندربارهجدیديهیستريوشیونآمریکاییخصوصبهوغربیمطبوعاتدرکرد،خواهدفعالیتجهانیشبکهباموازي
اعالموشدهملحقتبلیغاتیکارزاراینبهرسمیهايشخصیت. کشیدفلکبهسراسالمیجمهوريدرهاآزاديوحقوق
اراكبتوسطجدیداً اصطالحاین(راالکترونیکیپردهتاورزیدنخواهددریغتالشیوپولهیچازمتحدهایاالتکهنمودند

.کندسوراخشود،میجدادیگرانازآنوسیلهبهایرانکه) شدانداختهگردشبهآمریکاجمهوررئیساوباما

هبوکردهاعالمتحریمپشتتحریمایراناسالمیجمهوريعلیههاشخصیتهمینزیراپوشیدچشمنبایدهمحقازولی
باراایرانیحت. نمایندمیتأکیدهااهللاآیترژیمسرنگونیبرايخودتالشبرنظیربیگسیختگیلجامباودائمیصورت
رفتهگشکلاینطوراوضاعکهحاال.  خوردمیمشامبهگرمجنگبلکهسردجنگنهبوياینجادر.  کنندمیتهدیدهابمباران

قرارجنگیپردهبیتهدیدهايواطالعاتیترورهدفکهکشوريازتوانندمی»آمیزصلحمداخلهبالقوهعوامل«اینآیااست،
نماید؟خودداريخودامنیتوحاکمیتحقازدفاعبرايتدافعیتدابیراتخاذازکشوراینکهباشندداشتهانتظاراست،گرفته
کند،دتهدیاوسرشکستنواوخانهنشاندنآتشبهباراخودهمسایهبلندصدايباکسیاگر. شودرعایتبایدجنگرسم
.داردحديهمدوروییباالخرهشود؟میناراحتبندد،میاورويبرراخودخانهدرهمسایهاینکهازچرا
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آلمانهايروزنامهانتشاراجازهشوروياتحادوبریتانیامتحده،ایاالتدومجهانیجنگهايسالدرکهکردتصورتواننمی
الاستقبوحکومتسرنگونیبهمردمازدعوتباهاشبنامهتوزیعوفاشیستیرادیويهايبرنامهپخشخود،خاكدرنازي

یناحریفانازکهبودنرسیدهاینجابهفکرشگبلسحتی. باشنددادهرادستدرگلدستهبا»بخشآزادينیروهاي«از
نای. استشدهترقويبرابرصدهااطالعاتیهايسالحتوانمنديجاريشرایطدرولی. بخواهدرا»علنیوبازفضاي«گونه

آزمایشموردسوریهدراکنونولیبیدرسابق،شورويفضايکشورهايازبسیاريدریوگسالوي،درراآنغربکهاسلحه
ايهپدیدهجامعهدراستقادرکهاستشدهشناختهخوفناکیویرانگرانهنیرويعنوانبهکارشناسانهمهتوسطداد،قرار

طراحان. آوردوجودبهراتجاوزبامقاومتزمینهدرمردمارادهفلجومرجوهرجتصنعی،اعتراضاتمصنوعی،بحرانبیمارگونه،
داخلیهايجنگومناقشاتتشدیدمغضوب،هايرژیمباهادولتحاکمیتحقشکستنبرايخودعملیاتدرغربراهبرد

.هستندقایلرااولدستنقشاطالعاتیهايسالحبراي

. استاندوختهراخودمردمعلیهخصوصبهاطالعاتیجنگهاياجرايسرشارتجربهمتحدهایاالتخصوصبهوغرب
وودهبیکیهاآنمقاصدواهدافکهدهندمیتشکیلراجهانیالیگارشیطبیعیالینفکقسمتايرسانههايامپراطوري

یوکنن،بپاتریکنوشته»غربمرگ«معروفکتابتوانیدمی. شودمیگرفتهکاربهیکسانگونهبهتقریباًکشوريهردر
دوستمیهناینهاياستداللکهشویدمتوجهتاکنیدمطالعهراآمریکاسابقجمهوريرؤسايریگانونیکسونمشاور

. دارداملکمطابقتتقریباًفرهنگیمستقلسیاستایرانیطرفدارانهاياستداللباشدنجهانیعلیهآمریکاییکارمحافظه
راضمونمهمینتقریباًولیدمکراتیکچپگرايمواضعازاروپاپارلماننمایندهوایتالیاییمعروفنگارروزنامهکیزا،جولیتو

ساالريرسانهجانبههمهفرمانروایینگرانهماو. استکردهبیان»غرب–شرق: هاامپراطوريجنگ«عنوانباخودکتابدر
درونیتشویشواضطراباحساسهاآننشدهتقویتروحونوجوانانوکودکانسرنوشتخاطربهوبودهآنتخریبیکارو

.کندمی

اسالمجهانهايکشورهمهازاولایران. دانستپیشرفتازدوروماندهعقباندیش،تاریککشورعنوانبهراایراننباید
طالعاتاطبق.  گرفتسبقتاروپاییکشورهايازبسیاريوروسیهازحتینظراینازوشدهاینترنتوسیعگسترششاهد

برخوردارندشبکهبهمرتبدسترسیازجمعیت%48یعنینفرمیلیون36,5ایراناسالمیجمهوريدرحاضرحالدررسمی،
بهنظراینازایرانیاندیگر،عبارتبه. %18,7چیندرو%7,1هنددراست،%27برابررقماینروسیهدرکهحالیدر

.هستندنزدیککشورهاترینپیشرفته

اینترنتبهمیلیونی75کشوراینبزرگشهرهايهمهپیشبینیقابلآیندهدرکهدهدمیوعدهایرانارتباطاتوزیرپورتقی
هاستینگدور،راهازآموزشامکاناتاینترنتی،تلویزیون،»بندبرود«اینترنتازکشورشهروندان.  شوندوصل»حالل«

تیپسهايصندوقاکثرحاضرحالدر.  شدخواهندبرخوردارنیست،هاآندسترسدرفعالًکههایینوآوريسایروویدیویی
دنزضربهبرايوضعاینازتوانندمیایراندشمنانکهشودمینگهداري»میلجی«و»یاهو«آمریکاییسرورهايدرایران

سرقتوردمراالکترونیکیهايسرویسرمزقادرندآنها. نماینداستفادهکشورنظامیوانرژتیکصنعتی،زیرساختامنیتبه
زمینهدرهاپژوهشدرکهایرانیدانشمندانترورموارد. کنندآوريجمعشخصیاطالعاتایرانشهرونداندربارهودادهقرار

.گذاردمینمایشبهراکاراینخطرناكعواقببعضیداشتند،دستاتمیانرژي
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وذاشتهگافزایشبهرونیستند،وابستهغرببهمعنويوسیاسینظرازکهکشورهاییسایروایرانباغرباطالعاتیجنگ
کاريحافظهمولیبرالیسمیعنیجهانیتوسعهگیريجهتدوبینعمیقتضادمسألهاین. شدخواهدبیشترروزبهروزآنشدت

ذاشتهگاخالقیموازینوقوانینفرازبرراخودکهکندمیخودنماییتوتالیتريکیشعنوانبهجاهمهلیبرالیسم. باشدمی
.  اننددمیمستحقدوگانهاستانداردهايکاربردبهراخودودارنداعتقادخودمطلقحقانیتبهفکريجریاناینپیروان. است

. کنندمیریشخندقذافیمرگبهحالعیندروگیرندمیایراداعدامحکمکاربردخاطربهایرانازلیبرالنگارانروزنامه
.کنندمیپشتیبانیهمهافلسطینیرهبرانوایرانیمحققاندادگاهیغیرقتلازهاآن

اهمدر. نمایندمیسلبخودمخالفانازرابیانآزاديحقولیکنندمیرفتارآزاديپرچمزیرلیبرالکیشاینپیروان
نکهایبهانهبهرا»ويتیپرس«شبکههايبرنامهپخشمجوز»آفکوم«بریتانیاتلویزیونورادیوادارهجاريسالژانویه

زبانیسیانگلالمللیبینروزيشبانهشبکهاین. نمودلغوشود،میدیکتهتهرانرسمیمقاماتتوسطشبکهاینسیاست
زیریزيچیعنیکفارعنوانبهنیستند،موافقآنهاباکهراکسانیلیبرالکیشپیروان.  داددستازراخودمخاطبینایرانی
.کنندمیتلقیانسانیسطح

وبندبینهمیولی. گرددمیتبدیلتوتالیتاریسمنوعترینعالیبهخودايرسانهمجازيتوانمنديبراتکابالیبرالیسم
.شودمیروبروجهانمختلفکشورهايهايملتفزایندهاعتراضاتباکههاستلیبرالمتکبرانهباري
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پایدارپیشرفت: ایرانوهندبیناقتصاديروابط
کوزنتسوفآلکساندر

آناقتصادينظامبرايکهاستایرانباتحركپرروابطتوسعهمشغولهند
درهند،خارجیاقتصاديروابطوزارتبرآوردهايطبق. داردزیادياهمیت

کهشددالرمیلیارد13,4بربالغکشوردوبینبازرگانیتبادالت2011سال
نصیبدالرمیلیارد1,9وایرانازوارداتنصیبمبلغایندالرمیلیارد11,5

خودازرادائمیرشدگرایشدوجانبهبازرگانیتبادالت.  گردیدهندصادرات
میلیون6011,36برابررقماین2005-2006هايسالدر. دهدمینشان
.بودکمتربرابردوجاريارقامازیعنیدالر

هايتحریمبههندکردنملحقبرمبنیمتحدهایاالتهايتالشوجودبا
.نداردراایرانینفتخریدکاهشقصدکشوراینریاستایران،علیهاقتصادي

نفتخریدهايافزایشدربارهتوافقات2012سالژانویهدرمثال،عنوانبه
درعاملچندکهآیدمینظربه. شدحاصل%37,5میزانبههندتوسطایرانی

حاشیهکشورهايباحسنهروابطوجودباهنداوالً،.  استبودهدخیلزمینهاین
به(عربیمتحدهاماراتوسعوديعربستانازوارداتبهوگذاشتهسبدیکدرراهامرغتخمهمهخواهدنمیفارسخلیج

کهانیایرضدهايتحریمآن،ازگذشته. باشدوابستهحدازبیش) پاکستانباکشورهااینویژهروابطبهعنایتباخصوص
.نمایدمیوادارگذاريقیمتزمینهدربیشترسازشبهراایراندولتبخشید،شدتراایراناقتصاديمشکالت

ومتحدهایاالتهايتحریمومتحدمللسازمانامنیتشوراي2010سالهايتحریماثربربانکیهايپرداختمسأله
يهند–ایرانیاقتصاديروابطمسألهترینبزرگشد،اعمالایرانبامالیمناسباتزمینهدر2011سالدرکهاروپااتحادیه

،(Аsia Clearing Union, ACU)آسیاییپرداختیاتحادیهطریقاز2010سالتاهاهندي.  دهدمیتشکیلرا
آسیاییکشورهايبیناقتصاديهايهمکاريکردنفعالمنظوربهمللسازمانحمایتبا1974سالدرکهسازمانی

فدرالخزانهسويازفشارخاطربههند2010سالدسامبردر.  دادندمیانجامراایرانینفتبابتهاپرداختشد،ایجاد
.کردامتناعسازماناینطریقازایرانبههاپرداختازمتحده،ایاالت

درمقرباEuropaische-Iranische Handelsbankتجاريبانکاز2011سالآوریل–فوریههايماهدر
خاطربههاپرداختسیستماینولی. کردمیهمکاريهنددولتیبانکوآلمانمرکزيبانکباکهشدمیاستفادههامبورگ

موردHalkbankترکیبانکطریقازهاپرداختدیگرروش2011سالدر. افتادکارازآمریکاییجدیدهايتحریم
هايریمتحفشارتحتنیزعملشیوهاینایران،بااقتصاديروابطتوسعهبهترکیهعالقهوجودباولیگرفتقراراستفاده

جدیدنحوهکشوردورسمینمایندگانهايرایزنیجریاندر2012سالفوریهاز. داددستازراخودکاراییآمریکایی
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بانکدووکلکتهدرمقرباCommercial Bank (UCO)هنديبانکطریقازهنديروپیهبههاحسابتسویه
.گردیدطراحیKarafarin BankوPersian Bankایرانیخصوصی

مصرفافزایشوهندصنایعخروشانرشدباامراین.  استبرخوردارخوبیدورنمايازهندبهایرانازطبیعیگازصادرات
ازتواندمیصادراتاین. استبررسیدستدرشرقسمتدرایرانازگازصدورامکانحاضرحالدر.  داردارتباطانرژي
.بگیردصورتشد،نامیده»صلحلولهخط«مطبوعاتدرکههند–پاکستان–ایرانلولهخططریق

خطساختدرباره»نهایی«موافقتنامههاهنديمشارکتبدونپاکستانوایراناسالمیجمهوريرؤساي2009سالاواخر
طولاوالً،. شوندحلبایدمسایلسريیکهنوزسند،اینبودن»نهایی«وجودبا. رساندندامضابهراپاکستان–ایرانلوله
لولهقطرثانیاً،. باشد) آیندهدر(هندمشارکتباکیلومتر2700وهندمشارکتبدونکیلومتر2100تواندمیلولهخطاین
مسایلثالثاً،. باشدمترمیلی1050یا) هندبهگازصدوردورنمايبهعنایتبا(مترمیلی1400تواندمیونیستروشنهم

.استنشدهحلهنوزهمگذاريقیمت

بهراایرانهند،.  دهدمیتشکیلراکشوردوبینهمکاريدیگرمهمبخشیکارتباطات،ونقلوحملزمینهدرتعامل
. ندکمیمحسوبپاکستانخاكازاستفادهبدونمرکزيآسیايکشورهايوافغانستاندرنفوذبرايدارآیندهمسیرعنوان

فارسخلیجساحلدرواقع»چابهار«ایرانیبندرساختدرراخودهايگذاريسرمایهمنظورهمینبههنديهايشرکت
.دهندمیافزایش

. کردأکیدتروابطاینبودندارآیندهوسودمندمتقابالًبربایدایرانوهندبیناقتصاديمناسباتبررسیبنديجمعضمن
باطارتدوجانبهمناسباتباکهخارجیسیاسیعواملولیدهندمینشانخودازارادهروابطاینگسترشبهنسبتطرفین
ودارندنسیاسیاختالفاتهمباکشوردوکهاندنمودهتأکیددفعاتبههنديتحلیلگران. گذاردمیاثرروابطاینبرندارد،
توسعهبر) آمریکاسويازفشار(خارجیعاملولی. دارداهمیتاسراییلباروابطاندازهبههندبرايایرانباروابطاینکه

.گذاردمیمنفیاثردوجانبهاقتصاديهمکاري
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عواقبوامکاناتسناریوها،: ایرانبهاسراییلموشکوبمبضربه
ژئوپلتیکیمسایلآکادمیرئیساولمعاونسیوکوف،کنستانتین

دولتوجودبرايخطراساسیکانونعنوانبهراایرانکهاسراییلمسئولین
خصوصبهوایرانتوسعهزودترهرچهکنندمیسعیکنند،میتلقیخود
.آورنددرتعلیقحالبهراآنايهستهبرنامه

میآنازمانعاسراییلوایرانمتقابلجغرافیاییموقعیتکهاستواضحپر
.بزنددستهواییعملیاتازغیرجنگیعملیاتبهاسراییلکهشود

بمبارانوسیلهبهتنهاکهاستبودهآنازحاکیاخیرهايجنگتجربه
ریشهطوربهراکشوریکحکومتکردنعوضمسألهتواننمیهواییهاي
اینبهرسیدنبراي. نمودکندراآننظامیهايبرنامهاجرايیاکردحلاي

.استالزمزمینیعملیاتهدف

لذینظامیمحدوداهدافبهدستیابیرويفقطتواندمیخودامکاناتبهصرفاً توسلصورتدراسراییلعلتهمینبه
:کندحساب

.ایرانباجنگیمناقشهبه) متحدهایاالتهمهازقبل(دیگرکشورهايکشاندنبرايموجباتایجاد-1
.ایرانايهستهبرنامهاجرايانداختنتعویقبه-2

بینهمؤسسکارمندباري،دوگالسوسی-بی-بینظامیمفسرمارکوسجوناتانجملهازونظامیتحلیلگراناکثرعقیدهبه
یعنیفردوزیرزمینیکارخانهوتهرانجنوبدرواقعنطنزاورانیومسازيغنیکارخانهلندن،راهبرديمطالعاتالمللی

.شدخواهندانتخاباسراییلیهايبمبارانهدفعنوانبههستند،اورانیومسازيغنیمشغولکهواحدهایی

واراكساختحالدرسنگینآبراکتورهمهازقبلوسنگینآبتولیديتأسیساتبهتواندمیضرباتآن،برعالوه
.شودوارد) اصفهانکارخانه(اورانیومسنگتبدیلواحدهاي

کهبنایییکدرنطنزواحددراورانیومسازيغنیتجهیزاتمثال،براي. برخوردارندمهندسیخوبحفاظتازتأسیساتاین
نیکوهستامنطقهیکپایهزیرزیاديعمقدرفردوکارخانهتولیديهايظرفیت. اندشدهواقعاست،رفتهفروزمیندلبه

.استگرفتهقرار

بمبانندمزیرزمینیویژههايبمبازباید. کردمنهدمراتأسیساتاینتواننمیتقریباًمتعارفمهماتازاستفادهبابنابراین،
بمبهمچنین. استبرخوردارنافذمخصوصهايکالهکازکهکرداستفادهلیزريروينشانهباGBU-28کیلویی22569
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وزمینزیرمتري10-20عمقدرواقعتأسیساتقادرندمهماتاین. آیدمیبرکاراینعهدهازJDAMپوندي2000
-12اعارتفازبایدهواپیماهاشود،حاصلنتیجهبهتریناینکهبراي. ببرندبینازراآرمهبتنازمتر2ضخامتباسقفیداراي

.بیاندازندزمینبهراهابمباینمترهزار10

توانمیاست،شدهمنعکسعلنیمطبوعاتدرکهایرانايهستهمجتمعتأسیساتمهمترینازحفاظتچگونگیازولی
واحدازحفاظتسطحمثال،براي. بردبینازرانظرموردتأسیساتهمهتواننمیمهماتاینازاستفادهباکهگرفتنتیجه
دراستممکن. دیدنخواهندآسیبیمهماتنوعاینکاربردنتیجهدرحتیآناساسیهايکارگاهکهباالستقدريبهفردو

.شوندویرانبرخوردارند،کمترحفاظتازکهمجتمعاینکمکیواحدهايفرصتبهترین

ضربتیدهرهوایی،پدافندشکستیعنیباشداساسیردهسهدربرگیرندهاسراییلهوایینیرويبنديردهکهرودمیاحتمال
.ضربهنتایجکشفردهو

لیلتحوتجزیهاساسبرنیزوکشوراینهواییضدسامانهوایرانشکاريهواپیماهايوضعیتورزمیترکیببهتوجهبا
ازهواپیما70-80دربرگیرندههواییپدافندشکستردهکهگرفتنتیجهتوانمی،21قرنجنگیمناقشاتوهاجنگ
ضدزمینیوسایلسرکوبگروهعضوهواپیماهاسایر. شدخواهدهواییحریمکردنپاكبرايشکاريجنگنده40تاجمله
.بودخواهنداکتشافیعملیاتتکمیلوهوایی

تأسیساتبهزدنضربهمخصوصضربتیهايگروهراآنها80-90کهباشدهواپیما120تادربرگیرندهتواندمیضربتیرده
.دادخواهندتشکیلرزمیتأمینومشایعتمخصوصشکاريهايجنگندهرابقیهوایرانايهستهمجتمع

.شدخواهندگنجاندههمراهشکاريهايجنگندهوتجسسیهواپیماي20-30تاضرباتنتایجکشفردهدر

فکشوهواییپدافندشکستهايردهدرسرنشینبدونعملیاتیهواپیماهاياستممکندار،خلبانهواپیماهايبرعالوه
.شوندگنجاندهضربهنتایج

درآنهاعملیاتطولکهحالیدربرسدکیلومتر150-200بهتواندمیهوایینیرويگروهبندياینعملیاتیساختارعمق
عملیاتزماندرچهوایرانسويبهپرواززماندرچههواپیماها.  بودخواهدساعتیکالیدقیقه30برابرایرانخاك

.کردخواهندفعالیتمختلفارتفاعاتدرجنگی

واهدرگیريسوختتکمیلوآنهاشدههماهنگعملیات،باالارتفاعاتدرومنظمصورتبههواپیماهازیادتعداداینپرواز
ایننبودناگهانیتأمینامرهمینکهنداردامکانارتباطیوسایلازوسیعاستفادهبدوندیگرکشورهايسرزمینفرازبر

.ندبکغافلگیرراایرانیطرفتاکتیکیلحاظبهضربهاینکهدهندنمیاجازهوساختهدشواراسراییلبرايراعملیات

دستاسراییلهوایینیرويدربرابرمؤثرمقاومتبهتواندمیشود،تنظیممعقوالنهصورتبهایرانهواییضدنیروياگرلذا
.بزند
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خشبواحددواکثرحدکوتاهیبسیارمدتبرايتواندمیاسراییلهواییضدنیرويفعالمقاومتبهعنایتباهااسراییلی
.گذاشتنخواهدچندانیاثرایرانايهستهبرنامهبرامراینکهبیاندازندکارازراایرانايهسته

کارازسال3-4مدتبرايراشدهتعییناهدافهمهتواندمیاسراییلنباشد،موثرایرانهواییضدنیرويواکنشاگرولی
نیزامراینکهآورددرتعلیقحالبهسال1-3مدتبرايراایرانايهستهبرنامهتوسعهو) صنعتیواحد3-5(بیاندازد
.داشتنخواهدايکنندهتعییناهمیت

مهمیاثرورکشاینايهستهبرنامهاجرايروندبرقوياحتمالبهایرانايهستهبخشتأسیساتبهاسراییلضربهاین،بربنا
هدف،بگیردصورتضربهایناگربنابراین،. کنندمیدركراواقعیتایناسراییلسیاسیونظامیمقامات. گذاشتنخواهد
جنگنایبهمیانهخاورواروپاکشورهايبعضیومتحدهایاالتکشاندنبلکهایرانايهستهبرنامهکردنمختلنهآنواقعی
.بودخواهد
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گفتگو؟آغاز: نژاداحمديوپوتیندیدار
ویاچسالو آدونیاسوف، نویسنده در زمینه ژئوپلیتیک

آمدنکاررويباکهروسیهحکومتعالیهايردهمسئولینجابجایی
کهراغربرهبرانآمد،عملبهروسیهجدیدجمهوررئیسپوتین،والدیمیر

بههاآنامید. کردسردرگمیدچارکشند،میهایینقشهروسیهبراي
اندازچشم.  شدآببرنقشه»دمکراتولیبرال«عنوانبهمدودفدمیتري

درمتحدهایاالتسفیرفال،مکفعالیت. شدرنگکم»نارنجیهايانقالب«
رنگینهايانقالبوپذیرهدایتمرجوهرجشدهشناختهمتخصصومسکو

اصطالحبهنمایندگانصدايوسرپرتظاهرات.  بردمیسربهخفتهحالتدر
هبهاآن. استشدهدانشجویانومدارسآموزاندانشنشین،حاشیهروشنفکراناززیاديعدهدربرگیرنده»متوسططبقه«

شدهگرمروسیهدرگستردهمالیفسادو»تقلبیانتخابات«دربارهمخالفانقالبیونشعارهايواجتماعیمسایلوسیله
نوناک. گرددمیمشاهدهکنندگانتظاهرصفوفدرنظمیبیوفریبیعوامازهاآنخستگیهاينشانهاکنونهمولیبودند

دفهوشدههماهنگغربروسیضدبانفوذمحافلباکهسیستمیغیرمخالفانهايبرنامهکهگفتتوانمیاطمینانبا
هاآنکردنعوضوپوتینریاستبهکشوررهبرانسرنگونیاکثر،حدهدفوکشوردرداخلیثباتیبیایجادهاآناقلحد

.استخوردهشکستبود،غرببهوابستهوفرمانبردارنخبگانبا

صیتشخباپکندرويژوئنماههايمالقات.  دادترجیحراجنوبیوشرقیمحورهايهاپیشبینیخالفبرپوتینوالدیمیر
باهاییمالقاتهمکاري،دربارهمهماسنادامضايوشانگهايهمکاريسازمانسراناجالسباهمزمانچینرسمیهاي

.داشتدنبالبهراافغانستانوایرانمقامعالیروساي

االحوبودندرسیدههمبهنیویوركدرگذشتهسالپاییزدرهاآن. بودنژاداحمديباپوتینوالدیمیرمالقاتدومیناین
ترینمناسبایرانجمهوررئیسبرايشانگهايهمکاريسازمانسراناجالس. شدتبدیلهاآنمالقاتمحلبهشانگهاي

همکاريسازمانتأسیسسالگردمناسبتبههاشخصیتازقلیلیعدهمیاندرنژاداحمديمحمود. کردفراهمرافرصت
شورهايکرهبرانکهگردیدباعثشد،برگزارآنتأسیسسالگردمناسبتبهکهسازمانسراناجالس. شدچینواردشانگهاي

تهیأعضوکهروسیهخارجهاموروزیرالوروفسرگئی. کنندمالقاتهمباایرانجملهازوناظرکشورهاينمایندگانوعضو
نژاداحمديمحمودبرايکهنموداعالمنژاداحمديمحمودوپوتینوالدیمیرمالقاتآستانهدربود،چیندرروسیهاعزامی

کهبودناظرکشورجمهوررئیستنهانژاداحمديمحمود. بوددیپلماتیکناگهانیخبراینکه»استشدهارسالنامهدعوت«
ازمانسگسترشمسألهگنجاندنازعضوکشورهاياینکهولوکندشرکتشانگهايهمکاريسازمانسراناجالسدرخواست

.نمودندخوددارياجالساینروزدستوردر
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هزمیندرروسیهسنتیشریکوجنوبیهمسایهحقدرایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمودبامالقاتدرپوتینوالدیمیر
توجه»ایرانايهستهمسأله«بهخودسخناندرروسیهجمهوررئیس. آوردزبانبرزیاديگرمکلماتخزردریايدرهمکاري

جهتدربزرگکارهايبهما: «داشتاظهارآمیزصلحاتمزمینهدرایرانی–روسیهمکاريبرتأکیدازبعدوي. کردخاصی
بهایدبنزدیکآیندهدرویابدمیگسترشآنکاروشدهاندازيراهنیروگاهاین. ایمدادهپایانبوشهراتمینیروگاهساخت
اتمیانرژيازآمیزصلحاستفادهجملهازومعاصرهايفناوريبرايایرانملتحقازهمیشهما. برسدطرحنهاییظرفیت

پیگیريابما: دانیدمیراماگیريموضعشما. کنمتأکید»آمیزصلحاستفاده«کلماتبرمایلمولی. کردیممیپشتیبانی
یراناکهدانیممیراایرانرهبرانهمهوجنابعالیگیريموضعماولی. پایبندیمجمعیکشتارهايسالحاشاعهعدمبهتمام

.»هستیماعتقادهمینبرما. پردازدنمیايهستههايسالحساختبه

بهما. استهمبهنزدیکشماوماهايدیدگاه: «داشتاظهارپوتینوالدیمیربهخطابخودسخناندرایرانجمهوررئیس
اینجانب.بگشاییمآیندههمکاريترفعالتوسعهبرايرادرهاداداجازهمابهامرهمینکهایمیافتهدستخوبیبسیارتوافقات

دوینبروابطکهدارمیقین. مندمعالقهبسیارتهرانبهجنابعالیسفربهپاسخعنوانبهمسکوازدیدارانجامبهخودطرفاز
.»شدخواهدترعمیقوترگستردهروزبهروزدولتدووملت

»فشارنگنهم«قاطعانهلحنوجودبا. کرداشارهنکتهچندبهتوانمیمسکودرآیندهمالقاتنهاییتصمیماتپیشبینیضمن
ازود،شمیمتکیچینوروسیهسويازحمایتبرکهایرانسازشعدمصورتدرکهاسراییلیوزبانانگلیسیایرانیضد

ایاالتتوجه. یابدتحققجاريسالپایانتااقلحدهاآنتهدیدهايکهاستبعیددهد،میهشدارعملبهحرفازگذشتن
ویابدمیتوسعهاکنونهمکهجمهوريریاستانتخاباتیمبارزهبهاست،ایرانیجبههدرضربتینیرويمهمترینکهمتحده
.شدخواهدمنحرفشد،خواهدمصادفجاريسالاواخروپاییزباآنفرجام

ردجملهازوغربدراقتصاديومالیطوالنیبحراناست،ایرانسیاسیونظامیمتحدکهسوریهمبهماوضاعبهتوجهبا
منضراغربسیاسیفناوریهايمعتبرکارشناسانکههستندعواملیجملهازآینده،مالیگزافهايهزینهومتحدهایاالت
.کندمیواداراوضاعسنجشوبیشترتفکربه2012سالپایانتاایرانعلیهجنگیعملیاتآغازدربارهتصمیماتخاذ

.  نداردارآنپاسخغربمانظربهکهاستجديبسیارسئوالاینبرد؟میکسیچهوبازدمیبیشترکسیچهامرنهایتدر
آنازايدرتاریخکهبودنخواهدماجراجوییجزچیزيواقعدرجنگیعملیاتهرسئوالاینمستدلپاسخنبودندرولی

.کردخواهدتهیهسختیمجازات
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ونکلینتهیالريايمنطقهايزنجیرهسفرنتایج: داشتتبعاتکهدیداري
قفقازانستیتويسیاسیمطالعاتادارهرئیستاریخ،دکترمیناسیان،سرگئی

سفراین. شدبرگزار2012سالژوئن7تا4ازجنوبیقفقازمنطقهبهآمریکاخارجهاموروزیرکلینتونهیالريروزهسهسفر
شورکاینواردصبحدوشنبهاسکاندیناوي،ازايزنجیرهدیدارهايپایانازبعدکلینتونخانمکهشدشروعارمنستاناز

طقهمنالمللیبینشدهشناختهکشورسههرازجنوبیقفقازبهخودايمنطقهسفرچارچوبدرکلینتونخانم.  گردید
سبتاً نبازتابايمنطقهمطبوعاتدرسفراین. شدترکیهعازمسپسوکردهبازدیدآذربایجانوگرجستانارمنستان،یعنی

پیشآمریکاییوزیرسفرکهاستطبیعی.  گرفتقرارسیاسیارزیابیموردآنازخارجوجنوبیقفقازدروداشتايگسترده
کشورهايگیريموضعبررسیهاآنمهمترینکهکردمیرادنبالعملیاهدافکند،دنبالراتشریفاتیاهدافاینکهاز

.بودایرانبهنسبتجنوبیقفقازسابقشوروي

قازقفکشورهايسیاسینقشهدرآمدهعملبهتغییراتآنوشودشروعدیگريموضوعبارامقالهاینکهاستبهترولی
.استجنوبی

کهستاطبیعی.  بودمنطقهبهکلینتونهیالريسفرپیشبینیقابلکامالً ومهماندازههمانبههدفایران،مسألهبررسی
جریاندراوکهاستتوجهجالب. گرفتقراربررسیوبحثموردآذربایجانوارمنستاندرترفعالصورتبهمسألهاین

ستانارمنرهبرانباگفتگوهادرمسألهاینکهاستروشناینکهولو(نکرداشارهایرانمسألهبهایرواندرخبريکنفرانس
باهمکاريخاطربهارمنستانبرايایرانمسألهبودنحساسازواشنگتندركدهندهنشاناقلحدامراین). شدمطرح
نحیدرآمریکاخارجهوزیرکهرودمیاحتمالدیگر،سوياز. داردحکایتارمنستانارتباطاتوامنیتتأمینزمینهدرایران

.باشدکردهمشخصراتهرانباایروانروابط»قرمزخطوط«ارمنستانریاستبامذاکرات

بحرانتشدیداحتمالبهنسبتآذربایجانمقاماتکهاستشدهایجادبرداشتاینباکودرایرانیمسألهبررسیبارابطهدر
جنگیماجراجویییکبهخواهدنمیقطعاًیفعلیالهامکهاستبدیهی. دادندبروزخودازنگرانیاحساسایرانپیرامون
–باکوروابطادامهمجموع،در. گیردقراراستفادهموردنظامیگاهتکیهعنوانبهکشورشسرزمینآندرکهشودکشانده
یا/و(آمریکاپیشنهادهايمورددربیشتراحتیاطبذلبهراآذربایجانمقاماتاست،گذاشتهتیرگیبهروهمچنانکهتهران

.گرددمیایرانباسیاسی–نظامیاحتمالیرویاروییدرآذربایجانترفعالنقشایفايبرمبنی) اسراییل

دررد،نکمطرحراایرانمسألهتعمديصورتبهوعلنیسطحدرکلینتونخانمایرواندراگرکهاستگفتنیدیگرسوياز
یکاییامروزیرسفرجریاندرکهشدتبدیلموضوعیچنینبهآذربایجاندربشرحقوقودمکراسیزمینهدرمشکالتباکو
واشنگتنرسمیمقاماتتوسطرود،نمیسئوالعالمتزیرهاآنبودنمبرمکهمسایلهمین.  ماندباقیتوجهعرصهازدور
.دشدنروسیهبهآذربایجانگرایشازاجتنابوایرانزمینهدرمعینیهايگذشتبهدستیابیفدايسفراینجریاندر
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موافقتآذربایجانازنشدموفقاوکهآمددستبهبرداشتاینمنطقهبهکلینتونهیالريسفرازکهکنیمتکراربایدولی
وذربایجانآوایرانبینروابطتیرگیبهعنایتباامراینالبته. آورددستبهراایرانیضدهايفعالیتدرترفعالشرکتبا

دتشباکودر»یوروویژن«مسابقهبرگزاريازبعدکهبشرحقوقغربیهايسازمانسويازآذربایجانازانتقاداتجدیددور
تأمینهبواقعدرموزیکالشکوهبامراسماینبرگزاريباکهکردندتعجبخودشانباکورسمیمقامات.  بودطبیعیگرفت،

دخوبهناگهانیتحوالتاینازکهباکو. زدنددستبشرحقوقزمینهدرداخلیسیاسیاوضاعازانتقاداتجدیددورمالی
کهدازدبیانخودگردنبهراایرانعلیهغربجدیدصلیبیجنگیوغکاملطوربهنیستحاضرآشکاردالیلبهاست،نیامده
نآذربایجامقاماتاست،گذاشتهفراترپامعقولحدهرازکهایراناسالمیجمهوريباآذربایجانمناسباتدرمنفیجوحتی

.دهدنمیسوقکاراینبهرا
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احتیاطباهمکاري: تاتارستانوایران
روسیهراهبرديمطالعاتانستیتويقفقازيمطالعاترئیسآملینا،یانا

بهایرانتوجهقابلعالقهوایرانکنسولگريسرگستردهفعالیتوجودبا
سطحدرسابقمانندتاتارستانجمهوريدرتهرانعقیدتینفوذتاتارستان،

. دهدنمینشانخودازراتصاعديگرایشوماندهباقیباالییچنداننهقبلی
غیرتاتارستانوشیعهایرانمعنويتوسعهمتفاوتگیريجهتنتیجهاین

ازیکهیچپیشبینیقابلآیندهدر.  باشدمی) سنیاسالمیجنبهبا(مذهبی
کنند،میاجراوفوربهطرفینکهفرهنگیواقتصادي–اجتماعیهايطرح
.آیندفایقعقیدتیومذهبیشکافاینبرشدنخواهندموفق

يزیادچندانابعادازفعالًکهتاتارستانوایرانبیناقتصاديوبازرگانیروابط
افتتاح. دهدمینشانخودازرادائمیرشدگرایشنیست،برخوردار

تحركسیاسیواجتماعیروابطتوسعهبهقازاندرایرانسرکنسولگري
واشیا،چاودمورتیا،ال،ماريکومی،جمهوريباشقیرستان،تاتارستان،سرزمیندربرگیرندهکنسولیحوزه.  بخشیدنیرومندي

درتنهاانایرسرکنسولگريولیاستچلیابینسکواولیانوفسکسوردلوفسک،سامارا،اورنبورگ،کروف،مناطقپرم،منطقه
2007سالدسامبر1ایراناسالمیجمهوريکنسولسرکندريباغبانرضا. زندمیدستفعالیکاربهتاتارستانجمهوري

راتانتاتارسپایتختباالخرهوکردندمیانتخابقازانوپترزبورگسنبینهادیپلماتوي،گفتهبه. کردشروعراخودکار
.نمودندانتخاب

اتارستانتبینمناسباتنبود،اوناپذیرخستگیانرژياگر. است»تاریخدرشخصیتنقش«خوبنمونهکندري،آقايفعالیت
زمرکدرراانسانیمسایلونکردهفراموشرااقتصاديروابطکنسولسر.  شدنمیبرخوردارخودفعلیتحركازایرانو

درکهاسالمیقلب«عنوانبهراایراناسالمیجمهوريایرانیانوي،گفتهبهکهچرانیستتصادفیامراین. دادقرارتوجه
ویتاریخمتعددمشترکاتازایراناسالمیجمهوريوتاتارستانکندري،گفتهبه. کنندمیتلقی»تپدمیروسیهمرکز

.برخوردارندفرهنگی

استانی،دهايفیلمتبادلبرناظرایرانسیمايوصداسازمانوتاتارستان»جدیدعصر«تلویزیونیشبکهبینموافقتنامه
السچندگذشتازبعدولیبودهاکارتونونوجوانانوکودکانبرايهابرنامهمستند،هايفیلمتلویزیونی،هايمجموعه

.نرسیدجاییبهکاراینمتأسفانهکهگفتتوانمی

) یشرقآذربایجانمرکز(تبریزوقازانشهردارانقبلسالسهحدود. یافتگسترشایرانهاياستانباتاتارستانروابط
.نمودندامضا»خواهرشهر«دوروابطبرقراريدربارهتفاهمییادداشت
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مههدرسرکنسولگريکارمندان. کندمیجلبخودبهراخاصیتوجهتاتارستانوایرانپژوهشیمراکزبینعلمیهمکاري
رسمیخشکهايتهنیتبههاآنسخنانوکردهشرکتانسانیعلومزمینهدرخصوصبهتاتارستانعلمیبزرگمراسم

عیتوضومناسباتتاریخ: تاتارستانوایران«عنوانبامقالهارائهضمنسرکنسولگريمشاورطاهريبهرام. نداشتشباهت
نیقیاظهار،»مدنیتوافقهايراهجستجويوتمدنیهايبحران: اورآسیاییفضاي«اورآسیاییعلمیمجمعاولیندر»جاري
طاهري. »کردخواهدبازيمهمینقشروسیهفدراسیونوایراناسالمیجمهوريبینروابطتوسعهدرتاتارستان«کهنمود

موزشیآهايبرنامهوگردشگريتوسعهبازرگانی،تبادالتافزایشروسیه،وایرانبیننقلوحملعیارتمامکریدورایجادبر
.نمودتأکید

بسیارارکالبتهکهتاتارستانمسلمانانمیاندرتشیعمذهبجذابیتافزایشجهتدرقازاندرایرانسرکنسولگريمشیخط
میعلکارگاهدرخودسخناندرایراناسالمیجمهوريکنسولزارعیرضامحمدسید. شودگرفتهنادیدهنبایداست،دشواري
عیتوض»اندازچشمومسایلها،دستاورد: المنافعمشتركجامعهدرومعاصرروسیهدرشناسیاسالم«المللیبینکاربردي

.نمودمطرحآنوضعیتاصالحبرايهاییتوصیهوکردهتوصیفجامعطوربهراروسیهمسلمانامتجاري

مشارکت«هاآنعقیدهبهکهشودمیروبروتاتارستاناسالمیروشنفکرانسويازمنفیواکنشباایراننمایندگانفعالیتاین
بهییگرااصولصدورموجبآیندهدروگذاشتهمنفیاثر»عربجهانباتاتارستانروابطتحکیمبرتواندمیتهرانباقازان

.استگردیدهروبرووضعاینباکنونتاآذربایجانکهشودتاتارستانبهشیعیصورت

جدياتاختالفهاآنبینکههستند)  تشیعوتسنن(اسالممتفاوتشاخهدوپیروایرانیانوتاتارهااینکهبهعنایتباقازان
شگاهدانرئیسمحمدشینرفیق.  کندنمیاستقبالخودمعنوينفوذتقویتبرمبنیایرانهايتالشازدارد،وجودمذهبی
بههانآبیننظرهااختالفزیرادانستتخیلیوناپذیرامکانامريراولگارودسواحلمسلمانانکردنشیعهروسیهاسالمی
کترداسحاقوفدمیر. روابطترگستردهابعادبهرسدچهکندمیایجادمشکالتآموزشزمینهدرحتیکهاستزیاديقدري
بینوجهتقابلاختالفاتکهدارداعتقاداسحاقوف.  استنظرنقطهاینشریکنیزتاتاريقومیجنبشرهبرانازیکیوتاریخ

جدمسیکساختمخالفقطعاً تاتارستانمذهبیغیرومذهبیهايشخصیت. شودگرفتهنادیدهنبایدهاسنیوشیعیان
زدیکنآیندهدرکهاستبعید. نماینداستفادهسنیعاديمساجدازکنندمیپیشنهادشیعیانبهوهستندقازاندرشیعه

.کندتغییرچیزيگیريموضعایندر

راانایرانیتاتارستانمردمکهاستمعتقدولگامنطقهمذهبی–قومیوايمنطقهمطالعاتمرکزرئیسسلیمانوفرئیس
: گفتوي. کندمیمحدودراایرانیاننفوذرشدبالقوهامکانامرهمینکهکنندنمیمحسوبخوديولیدانستهمسلمان

هايدیپلماتباریک. کنندجلبخودالمللیبینسیاستاسراییلیضدعمومیگرایشبهراتاتارستاننشدندموفقایرانیان«
اساسبرکهخواستندتاتارستانگروهیهايرسانهازوکردهدعوتغیررسمیشامبرايراتاتارنگارانروزنامهایرانی

درجاسراییلهعلیوفلسطیننفعبهمطالبیوکنندمنعکسرااسراییلی–فلسطینیمناقشهبیشتر»اسالمیهمبستگی«
شدند»میاسالهمبستگی«بابتدستمزددریافتخواهانولینکردهردراپیشنهاداینتاتارستانجرایدنویسندگان.  نمایند

راکاراینمالیپاداشبدونتاتارنگارانروزنامهکهبودندامیدوارکهشدایرانیهايدیپلماتشدیدتعجبباعثامراینکه
.»بکنند
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یپلماتیکدفشاربههاآنکهشودمیمشاهدهشرایطیدرتنهاتاتارستاندرایرانیاننفوذنوعیککهکردخاطرنشانسلیمانوف
نیژنهشهردرکهگرددمیبرپیشسالسهبهاولموردکهاستشدهشناختهقبیلاینازمورددو.  گردندمیمتوسل
هلوکاستبارهدرعلمیهمایشقازاندربودقراردومدفعه. شدمنتشرشیعهضدهايدرسحاويویدیوییدیسککامسک

هودیانیعامقتلکهایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمودنظرنقطهبامسلمانانازبسیاريکهشوددادهنشانتاشودبرگزار
گريسرکنسولمورددوهردر«کهکردیادآوريسلیمانوفرئیس.  نیستندموافقکند،مینفیرادومجهانیجنگهايسالدر

الجنجبهکاراینکهبرايرسمیمقامات. دادهشدارروابطتیرگیاحتمالازجمهوريمقاماتبهیادداشتیطیقازاندرایران
.  »ندنمودمنعراعلمیهمایشبرگزاريوآوردنددربازرگانیگردشازراشیعهضدهايدرسحاويدیسکنکشد،المللیبین

اینورندمجبمنطقهرؤسايکهشودمیختمدیپلماتیکخالصهايمکانیزمبهتاتارستاندرایرانیاننفوذکهاستمعتقداو
اشدبداشتهجذابیتقازانبرايخارجیشریکعنوانبهتهرانکهشودمیآنازمانعامرهمینولی. بگیرندنظردرراواقعیت

ومعنويفوذنپیشبینیقابلآیندهدرکهکردپیشبینیتوانمیاساسهمینبر. کندپیداگرایشایرانبهجمهورياینتا
وتانتاتارسبیناقتصاديروابطکهحالیدربماندباقیقبلیبااليچنداننهسطحدرتاتارستانجمهوريدرایراندینی
.یافتخواهدتوسعههمچنانایران
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قدم اولدرانرژي: ارمنستان–ایرانهمکاري
ایروانترساهاکیان،کارینه

اصوالً برخوردهايوتاریخمناقشات،باکشوردوبینتنهاروابطمنطقهایندر
کشوردواینکهاستنشدهتیرهوسنگینخارجیسیاستمسایلبامتضاد

زمینهازبسیاريدرظاهريشباهتعدموجودباکههستندایرانوارمنستان
بخشدرخصوصبهمشترکاتیوجوداینبازندگی،شیوهتادینازاعمها

چنینکهنیستاثريهاآننظرکاملوحدتازالبته.  کنندمیپیدااقتصاد
جنبهولیشودنمیمشاهدهآنهمسایگانباجهانکشورهیچروابطدرچیزي

بیشترمراتببهمنفیهايجنبهازایرانوارمنستانبینروابطمثبتهاي
برنامهونرودغربفشاربارزیرکندمیسعیارمنستانکهامرهمین.  است
.آیدمینظربهگویابسیارنکند،فسخراایرانبااقتصاديهمکاريهاي

جمهوررئیسسرکیسیانسرژبینعلنیغیرمالقاتازاطالعاتفرارطبق
کهشودمیمعلومآمریکا،خارجهاموروزیرکلینتونهیالريوارمنستان
.  وردخسنگبهاوتیرولیدهدقرارفشارتحتراسرکیسیانکردسعیکلینتون

انددنمیکسیکهچرااستندادهنتیجهفعالًهاتالشاینکهگفتبایدالبته
مجموع،در.  سازدروبروانتخابیچهباراارمنستانتواندمیمتحدهایاالت

نوامبرماهتامنطقهدرتندهايحرکتهمهازپیشگیرياو،یکشمارههدف: داردقراردشواريحالتدراوباماباراكدولت
هد،درخجنگاگرولی. کنندخودداريارمنستانوایرانباجنگآغازازکندمتقاعدراآذربایجانواسراییلبایدیعنی. است

خواهدرخحتماً منطقهدرجنگشود،جمهوررئیسرومنیمیتاگر. رفتخواهدسئوالعالمتزیراوباماباراكمجددانتخاب
وایرانهايبمبارانآغازهايتاریخاعالمها،هشداروهاتهدیدبهکارفعالً.  نیفتداتفاقجنگیهیچاستممکنولی... داد

.شودمیختمآذربایجانی–ارمنیمرزدرمتقابلهايتیراندازي

شود،تهگرفنظردرآموزشیوعلمیفرهنگی،روابطگرفتننظردربدونایرانی–ارمنیاقتصاديروابطفقطاگرحال،اینبا
وبرقنیرويجایگزینکنندهصادربهایران. خوردمیچشمبهانرژيهايحاملزمینهدرویژهبهوزمینهایندرپیشرفت
رجیگطرف. استشدهسازمسألهگذرد،میگرجستانخاكازکهدومزمینیمسیرکهچراشدتبدیلارمنستانبهسوخت

انفجارهايهنوزارمنیطرف. اندازدمیروسیهگردنبهراصادراتقطعتقصیروبنددمیراگازانتقاللولهخطگاهیازهر
روبروبرقنیرويشدیدکمبودباارمنستانزمانآندرکهاستنکردهفراموشرا1990هايسالدرلولهخطایندرمتعدد

.شدمی
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رهنگیفرایزنشیراوندمهرانگذشتههفتهکهبگوییمبایدکنیم،شروعراانرژيبخشدرهمکاريدربارهبحثاینکهازقبل
سابقهبیروباطیایران،وارمنستانبینروابطکهنموداعالموکردهمالقاتارمنینگارانروزنامهباارمنستاندرایرانسفارت

.باشدمیمنطقهایندرنظیرکمو

رانای–ارمنستانبرقانتقالخطسومینومگريآبیبرقنیروگاهساختنزدیکآیندهدرکهداداطالعایرانانرژيوزیر
.شدخواهدشروع

برايهجلساین. شودتشکیلایرانوارمنستانمشتركکمیسیونجدیدجلسههمچنینایرواندرنزدیکآیندهدراستقرار
.استشدهریزيبرنامهامسالتابستان

طرفبااعتباريقرارداد. پرداختیوروییمیلیون25مکملوامارمنستانبهبرقانتقالخطسومفازساختمنظوربهایران
اامضایرانیطرفو-استپروژهایندهندهسفارشکه-»باالولتاژبرقانتقالخطوط«خاصسهامیشرکتتوسطارمنی

خطساختقرارداد،طبق. گرددمیشروعگستردهاجراییعملیاتآنازبعدکهشودمیدریافتژوئنماهدراولقسط.  شد
یورومیلیون107,9معادلطرحاینهايهزینه.   شودتکمیلمالیتأمینآغازموقعازماه18مدتظرفبایدبرقانتقال
میلیون24,817وشدپرداختایرانصادراتتوسعهبانکتوسط2011سالسپتامبردریورومیلیون83,083جملهاز. است

. واستخمکملیمالیتأمینایرانیطرفازپولنبودندرکهشودتأمینارمنستاندولتتوسطبایستیماندهباقییوروي
CIRR+1%معادلآنتسهیلیبهرهنرخکهشودمیپرداختاولسالدوتسهیلیمدتباسال5مدتبرايواماین

(commercial interest reference rate)صدوروسیلهبهوشودمیمتعهدارمنستان. استگردیدهتعیین
.نمایدپرداختبازراهاواماینبرقنیروي

شبکهظرفیتسوم،خطازبرداريبهرهآغازازبعد. دارندوجودکیلوولتی220برقانتقالخطدوکشوردوبینحاضرحالدر
.یافتخواهدافزایشمگاوات1200تامگاوات350از

شهردر»مگري«آبیبرقنیروگاههايپایهساختدرکلنگاولینمراسماوتماه22کهاستآنازحاکیدیگرخبریک
انایرقرارداد،طبق. کشیدخواهدطولسالپنجساختمانیعملیات.  شدخواهدبرگزارارمنستانجنوباقصیدرواقعمگري

جبرانراتهرانهايگذاريسرمایهامرهمینکهبودخواهدنیروگاهاینبرقنیرويکنندهمصرفتنهاآیندهسال15طی
.نمودخواهد

رمایهسبرنامهاین. شوندساختهایرانطرفازچیالرقرهوارمنستانطرفازمگريآبیبرقنیروگاهدوارسرودبراستقرار
.گرددمیاجراارمنستاندرکهاستقبیلاینازهابرنامهاولینازیکیگذاري،

بهسبتنکشوردوبینبازرگانیتبادالتاینکهواستارمنستانبازرگانیبزرگشریکچهارمینایرانکهشودمییادآوري
سالدروبوددالرمیلیون320برابررقماین2011سالدرکهايگونهبهاستیافتهافزایش%40میزانبهگذشتهسال

مشتركکمیسیوننمایندگانعقیدهبه.  برسددالرمیلیارد1به2012سالدررودمیانتظارودالرمیلیون2010،270
سالدرایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرصالحیاکبرعلی. شودحاصلتواندمیواقعاً رقماینایرانی،–ارمنی
.یافتخواهنددستروادیدلغوبهایرانوارمنستانآیندهدرکهداشتاظهارکرد،سفرایروانبهکه2011
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100حدازکردند،بازدیدارمنستانازکهایرانیگردشگرانتعدادما،شرکاياخیرآمارطبق: «داشتاظهارصالحیآقاي
کهامیدوارمهمچنین. نمایندبازدیدکشوراینازایرانیگردشگرمیلیون1حدودزمانیکهامیدوارم. استگذشتهنفرهزار

.»گرددبرقرارروادیدلغورژیمکشورماندوبینکهبرسدفرازمانی
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پوتینبهامید: ایران
تحلیلگرخروستالف،ماکسیم

باشد،ترمناسبایرانبرايمسکودرجواینکهبهراخودامیدهايایرانیان
مرتبطپوتینوالدیمیرشخصیتبازیاديحددرامراین.  کنندنمیپنهان

.استشدهروسیهجمهوررئیسدوبارهکهشودمی

تهراندر«است،کردهخاطرنشانمعروفمفسرتاراسوف،استانیسالوهمانطور
دستازهايفرصتزمانعنوانبهمدودفدمیتريجمهوريریاستدوره
آیاکهشودمیمطرحسئوالاینحاالو. شودمیارزیاب»کشوردوبرايرفته

مسکودرمذاکراتازبعدخصوصبهنژاداحمديمحمودوپوتینوالدیمیر
خیر؟یاکنندجبرانرارفتهدستازهايفرصتاینتوانندمیایرانايهستهمسألهدرباره

ایرانقحبایدکهکردخواهیمتأکیداندیشهاینبرتمامشدتباما«روسیه،جمهوررئیسدستیاراوشاکوف،یوريگفتهبه
ستامایلروسطرف. »کردتأییداتمیانرژيالمللیبینآژانسنظارتترینمطمئنتحتآمیزصلحانرژيتوسعهبرايرا

رانایايهستهبرنامهپیراموناوضاعبهمربوطمسایلهمهدیپلماتیکوسیاسیحلراهجزحلیراههیچکهنمایدتأکید
.«نداردوجود

موردراروسیهگیريموضعاینپکندرشانگهايهمکاريسازمانسرانژوئن5-7اجالسدرپوتینوالدیمیرخودواقعدر
بامالقاتآنپیدروداشتهشخصیمالقاتایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمودبااجالسحاشیهدروي. دادقرارتأکید
یبانیپشتاقتصاديبخشدراستفادهجهتآمیزصلحاتمیانرژيتوسعهبرايایرانحقازمسکوکهنموداعالمبلندصداي

معاصرهايفناوريازاستفادهبرايایرانملتحقازهمیشهما: «نوشتپوتینوالدیمیرقولازISRAlandپایگاه. نمایدمی
تداشاظهارنژاداحمديمحمودآنازبعد.  »ایمکردهپشتیبانیاتمیانرژيازآمیزصلحاستفادهبرايایرانحقازجملهازو

.اندگرفتهقرارسنگرسويیکازتهرانومسکواکنونکه

میشکلايگونهبهجهانومنطقهاوضاع: «نمودنقلصورتاینبهراایرانجمهوررئیسسخنان»اینترفاکس«خبرگزاري
نگرسسويیکازروسیهوایراندیگر،عبارتبه. نمایدمیایجابراروسیهوایرانترگستردهوترجديهمکاريکهگیرد
بهجهتوباویژهبه-ماهمکاري. ایرانهموهستندروسیههمتوسعهوپیشرفتمخالفکههستندکسانی.  اندگرفتهقرار

.«شودمنطقهدرامنیتوثباتتحکیمموجبتواندمی–استدوختهچشمشرقبهناتواکنوناینکه

کهايقطعنامهدرونمودهاتخاذسانیکمواضعایرانبهنسبتشانگهايهمکاريسازمانعضوکشورهايسایروچین
همهمخالفوایرانپیراموناوضاعنگرانجداًشانگهايهمکاريسازماناعضايکهنمودنداعالمکردند،صادرهاآنرهبران
مینه. »کندمیتهدیدراجهانومنطقهامنیتوثباتامراین. «هستندزوربهتوسلبامسألهاینفصلوحلبرايهاتالش
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واندتمیسوریهپیراموناوضاعهماناکهنمودندخاطرنشاناساسهمینبرمفسرانبعضیکهشداعالمسوریهدربارهمطلب
.بخشدسرعتراایرانوروسیهبینروابطجدیدنزدیکی

کشورهايبارابطهدرروابطنوسازياصطالحبهمرحلهدرمدودفدمیتريهمهازقبلوروسیهرهبرانکهآیدمینظربه
ضدموشکیهايسامانهصدوردربارهقراردادلغودربارهتصمیماتخاذباعثامرهمینظاهراً.  داشتندواهیهايخیالغرب

نهات.  زیبدنمیراروسیهمجموعدرقضیهاین. شد) بودندکردهپرداختپیشایرانیانآنکهازبعدحتی» (300-اس«هوایی
روسیهوناتکهشداعالمآندرکهبودلیسبندرناتوآورالزامغیرپروتکلکرد،دریافتعوضدرروسیهکه»جبرانیپرداخت«
!بکشدراحتینفسبایستیحتماًروسیهآنازبعد. کندنمیمحسوبخودحریفرا

و) داردادامههمچنانرونداینکه(روسیهمشارکتبااروپاییموشکیضدسپردربارهثمربیمذاکراتبعديسلسلهولی
دوستی«مابانیستحاضرغربکهدادنشانگراغربمدودفبهحتیروسیهعلیهآنازاستفادهعدمهايضمانتدرباره

پردهیبجمهوررئیسعنوانبه)  پاریسوبرلین(غرببهخودسفراولینجریاندرپوتینوالدیمیر. باشدداشته»صادقانه
یستنکافیمعاصرجهاندرغیره،ونیفتداتفاقیکهدهیممیقولشمابهماونباشیدنگرانکهادعاهااین«کهداشتاظهار

.«خواهیممیراواقعیهايضمانتما. استکودكمهدهايبچهرفتاربهشبیهو

شورايقطعنامهازغربسوءاستفادهزیراکنداعتمادغرببهسوریهمسألهزمینهدرکهداردکمتريهمبازدالیلپوتین
زتجاوبراي) دادممتنعرأيقطعنامهاینبهروسیهکه(لیبیدرممنوعپروازمنطقهایجاددربارهمتحدمللسازمانامنیت
کرددیديشانتقادغربرفتارازبود،روسیهوزیرنخستزمانآندرکهپوتینوالدیمیر. بودنمایانبسیارکشوراینبهآشکار

. داردقرارجمهوررئیسعنوانبهوياختیاراتحدوددرخارجیسیاستکهداشتاظهارحتیآنازبعدمدودفدمیتريکه
ترعایراهاقوهتفکیکاصلحدازبیشصداقتباگاهیمدودفدمیتريجمهوريریاستمدتطولدرکهپوتینوالدیمیر

میرساختیاراتازاستفادهبااوکهامیدواریماست،شدهجمهوررئیسدوبارهکهاکنونولی.  کردسکوتزمانآندرکرد،می
.کنددنبالدیگريگونهبهراخودسیاستخود

بافتگوگدر) روسیهفدراسیوندفاعوزارتبهوابستهاجتماعیشورايرئیسو(»ملیدفاع«مجلهسردبیرکوروتچنکوایگور
توسعه،ويگفتهبه.  داردحیاتیاهمیتکشوردوهربرايایرانوروسیهبینشراکتکهنموداعالمصریحاًسطورایننگارنده

بهرساندمیاثباتبهراایرانی-روسیمتقابلشراکتضرورتوضوحبهبزرگمیانهخاورمنطقهتمامدراوضاعتهدیدآمیز
ضیهقخواهدنمیکهکردقبولکوروتچنکو. ندارندالینحلیوجدينظرهاياختالفهمباکشوردوکهاینبهعنایتباویژه
.نشودتکرارهااتفاقازاینآیندهدرکهاستامیدوارولیکندتفسیرراایرانبه300-اسصادراتلغو

سامانه29روسیهازایرانکهبودپوتینوالدیمیرجمهوريریاستزماندر2006سالدرکهنمودیادآوريهمچنینوي
فضاییپایگاهازکهروسیکنندهحملموشکهاسالهماندروکردهدریافترا» 1ام-تور«هواییضدموشکیسیار

بودشدهصادرایرانبهزیردریاییسهآنازقبل.  بردفضاییمداربهرا» 1-سینا«ایرانیماهوارهبود،شدهپرتاب»پلستسک«
یفراوانصدايوسررابطهایندردفعههراسراییلخصوصبهوغربیاروپايآمریکا،سیاستمدارانوگروهیهايرسانهکه
حریمتخاطربهفعالً که(فنینظامیهمکاريتنهانهدربرگیرندهکهکشوردوبینهايهمکاريآیندهدر. انداختندمیراه
.یابددستباالترياصوالً کیفیتبهتواندمیاست،سیاسیواقتصادياموردرتعاملبلکه) نیستپذیرامکانها
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دارد »واهمه«ایرانوروسیهباسوریهنظامیهمکاريازغرب
تحلیلگر،یفستراتوف آنتون

. استشدهسوریهبهروسیاسلحهصادراتپیراموناوضاعتشدیدشاهداخیرهفتهدو
کاالهايوداشتهتسلیحاتیقراردادهايهمباپیشمدتهاازکشوردواینکهوجودبا

شپیازبیشراروسیهفدراسیوننیست،المللیبینهايتحریممشمولروسینظامی
»نمکبا«راوضعیتاینکهآنچه. کنندمیمتهمنظامیانغیربهیورشبهمساعدتبه

درروسی،اسلحهدهندهسفارشاسد،بشاردولتداشتندستکهاستآنسازد،می
هیچ. استنرسیدهاثباتبهحولهشهروالکبیرروستايدرآمدهعملبههايخشونت

.استنشدهدریافتهم»آمیزصلح«تظاهراتسرکوببرايروسیتسلیحاتازاستفادهازحاکیدالیل

متبوعکشورنگرانیازواشنگتنکنفرانسدرسخنانیطیآمریکاخارجهاموروزیرکلینتونهیالريژوئن6روزوجود،اینبا
گردهابالاینکهدارداطالعاوکلینتون،خانمگفتهبه. دادخبراسدبشاررژیمبرايروسیجنگیبالگردهايصادراتازخود
.هستندسوریهبهروسیهازراهدراکنونهم

الگردب»ايافسانه«صادراتبهکهآمریکادولتنمایندگانکهاستاینکند،میجلبخودبهراتوجهزمینهایندرکهآنچه
مهوريجایننتیجه،در. نمایندمیپافشاريکشوردوبیننظامیهمکاريکاملقطعبرکنند،میاشارهسوریهبهروسیهاي
المللنبیحقوقنظرازوواقعیکههواییضدوسایلبلکه»نشدهاثبات«و»مشروعنا«هايبالگردتنهانهدریافتازعربی

تجاوزدربرابرراسوریهخواهندمی: خوردمیچشمبهدرخواستایندرتجاوزکارانهنیات. شدخواهدمحرومهستند،مشروع
حتیوهممبخشراهبردي،تأسیساتبههواییضرباتکهباشدداشتهتردیدکسیکهاستبعید. نماینددفاعبیمسلحانه

.دادخواهدتشکیلراسوریهمسألهبالقوه»نظامیفصلوحل«کنندهتعیین

استدبعیاست،ترقويلیبیهواییضدنیرويازسوریههواییپدافندنیروهايکارشناسان،برآوردهايطبقاینکهوجودبا
ازغربنگرانیهمین. برساندمهمیآسیباسراییلیاناتوکشورهايهوایینیرويبهبتواندخودفعلیحالتدرنیرواینکه

ابدمشقنظامیقراردادهايبهآندقیقتوجهباعثباشد،شدهمسلحمناسبهايسالحبهکهسوریهارتشباشدنمواجه
درایرانسهمکند،میارسالدمشقبهخرد،میسوریهکهراهاییسالحازنیمیحدودروسیهکهحالیدر. گرددمیتهران

.باشدمی%20زیرواستکمتراسلحهتجارتاین

عنوانبهسوریهجمهوريشد،متحدمللسازمانامنیتشورايتسلیمکهمللسازمانکارشناسانگزارشدرحال،اینبا
بینهايتحریمخاطربهروسیه،فدراسیونخالفبرایرانکهاستگفتنی.  شدذکرایرانساختهايسالحاساسیگیرنده
درهجملازآنمتحدباتهرانهمکاريبهغربیکارشناسانوجود،اینبا. نمایدصادراسلحهکشوريهیچبهنداردحقالمللی
هکشدکشفایرانیهايسالحنامشروعمحمولهسهگذشتهسالدرمثالعنوانبه. نمایندمیاشارهنظامیصادراتزمینه
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هايسالحبریتانیا،مطبوعاتنوشتهبه. شدمیارسالافغانستانبهمحمولهیکوبودسوریهراهیتعداداینازمحمولهدو
محمولهدوهر. بودمنفجرهموادوانفجارچاشنیها،مسلسلتهاجمی،هايتفنگدربرگیرندهاسدبشارارتشمخصوص
متحدمللانسازمامنیتشورايونیافتهخاتمههنوزپروندهایندرتحقیقاتالبته. شدکشفترکیهمرزبانانتوسطتسلیحات

.استنکردهصادرحکمیموردایندر

کهوریهسنفتانتقالبراينتفکشیایراناسالمیجمهوري. کنندمیمتهمنیزاسدبشاررژیمبهکمکدیگرانواعبهراایران
بودجهبهدالرمیلیون80شدموفقطریقاینازسوریه. کردفراهمچینبهاست،گرفتهقراراروپااتحادیههايتحریمهدف
ISIM Tourشرکتبهمتعلقنفتکشوسیلهبهنشد،شریکاروپااتحادیههايتحریمدرکهچینبهآننفت.  بریزدخود

Limitedکردبارگیريسورينفتتن132,2طارطوسبندردرنفتکشاینکارشناسان،گفتهبه. گردیدمنتقل.

شرکتشود،میاسراییلحدوديتاواروپااتحادیهمتحده،ایاالتسیاستمدارانانزجارموجبهمهازبیشترکهچیزيولی
جانشینقاآنیاسماعیلاظهارات»گاردین«روزنامهجدیداً.  استشورشیانباسوریهارتشنبردهايدرایرانیرزمندگان

سوریهدرایراناسالمیجمهوريحضوراگروي،گفتهبهکهکردمنتشررااسالمیانقالبپاسدارانسپاهقدسنیرويفرمانده
بعضیاطالعاتطبق. نمودذکررافیزیکیوفیزیکیغیرحضورقاآنی.  شدندمیکشتهبیشتريمراتببهمردمآنجانبود،
جنایاتدرافرادایندخالتالبته. دیدندآموزيکاردورهایراندرسوریهویژههايسرویسافرادغرب،گروهیهايرسانه
اینهکنیستاولباراینالبته. آیدمینظربهاساسبیاسالمیجمهوريازایرادهاهمهلذاواستنرسیدهاثباتبهجنگی
.گرددمیمطرحادعاها

کهتهران. داردادامههمچنانشد،شروع1979سالدرکهسوریهوایراناسالمیجمهوريبیننظامیهمکاريحال،هردر
جمهورياینریاستازعملدرهمزمانآورد،میزبانبرويدولتواسدجمهوررئیسنفعبهمطالبیالمللیبینصحنهدر

.نمایدمیپشتیبانیعربی

. استصداقتازدوروخطرناكپیچیده،بازيمشغولسوریهبارابطهدرغربکهدهدمینشانوضوحبهمذکوراطالعات
شور،کاینبهنظامیحملههايبرنامهپردهبیاعالموشورشیانکردنمسلحضمناروپااتحادیهوناتوآمریکا،نمایندگان

یدتأکایران،وروسیهیعنیسوریهمتحدانولی. دهندمیقرارايفزایندهفشارتحترادمشقمتحدانوبازرگانیشرکاي
مذاکراتدرنگبیبرگزارينظر،هرازموجهحلراهتنهارابطهایندر. دادخواهندادامهسوریهباخودهمکاريبهکهکنندمی

.استمنطقهکلیديبازیگرانهمهبا

صحبتمسألههمینبارهدرتهراندرایراناسالمیجمهوريریاستبامالقاتدرروسیهخارجهاموروزیرالوروفسرگئی
دربارهآنابگفتگوازفرانسهوبریتانیاآمریکا،که(ایرانچونکشورهاییسابقمانند»متمدنجامعه«کهزمانیتاولی.  کرد

ظامینسنگینجنایاتسريیکبهراکشورایندولتیمسئولینوجمهوررئیسکه(سوریهخودو) کردندخودداريسوریه
کوفیطرححاضرحالدرمتأسفانه. نداردامکانمذاکراتاینبرگزاريکند،محسوبمذاکراتنابابطرفرا) نمودندمتهم
گیريموضععلتبهکشور،نوسازيودمکراسیبرقراريجهتدرسوریهرژیمهايتالشوشودنمیاجراعملدرکهعنان
.گرددنمیشود،میترجديروزبهروزکهايمسألهفصلوحلموجبغرب
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برهاییحرفچهامرحقیقتدرزمانآندرنژاداحمدي: مریدوراعترافات
بود؟آوردهزبان
تاریخايدکترپتروف،اندري

نهایتدرشدهکهبهاییهربهایرانبهضربهکردنواردبرمبنیایرانآرزوي
رئیسنژاداحمديمحموداظهاراتکهگروهیهايرسانهکهشدباعثامر

را»شودمحوروزگارصفحهرويازبایداسراییل«اینکهبرمبنیایرانجمهور
وزیرمریدوردان.  بگیرندقراراخالقیدشوارحالتدرکردند،پخشجاهمه
قبلهفتهیکاسراییلدولتوزیرنخستمعاونواتمیانرژيواطالعاتیامور

اعتراف»الجزیره«شبکهبامصاحبهدرمسکودر5+1گروهباایرانمالقاتاز
جمهوررئیسنژاداحمديمحمودبهاغلبکه»روزگارصفحهرويازاسراییلامحايدرباره«معروفقولنقلآنکهکرد

کیدتأولی.  »استنزدهراحرفهاییچنیناو: «گفتمریدور. استنشدهبیانهرگزامرحقیقتدرشود،میدادهنسبتایران
بیعیطغیرپدیدهیکاسراییلکهگویندمیودانندمی»شودعملبایدکهسرطانیغده«رااوکشورایرانمقاماتکهنمود
.باشدداشتهوجودنبایدواستنامشروعدولتایناینکهواستزوالبهمحکومکهاست

ترجمه؟مشکلیااشتباه

کهدادتوضیح2008سالدروي. نکردندترجمهدرسترااوهايحرفکهداشتاظهاردفعاتبهنژاداحمديمحمودخود
درهکاستاسراییلوفلسطیندرپرسیهمهبرگزاريجملهازوانسانیوسیاسیبلکهنظامینهفصلوحلمنظورش

ونداشتهاراسراییلبهحملهقصدتهرانوي،گفتهبه.  شودپاکسازيبایستی»صهیونیستیرژیمجنایات«همههاآننتیجه
کندنمیدنبالراايهستههايسالحساختهدفایرانايهستهبرنامهکهداشتاظهارهمچنیننژاداحمديمحمود.  ندارد
.ترسیدنخواهداسراییلوغربازويمتبوعکشورلزوم،صورتدرکهنمودتأکیدولی

وکولخوانشواهدبهودهندقرارتوجهموردرانژاداحمديمحمودهايحرفنداشتندقصدقطعاًگروهیهايرسانهولی
بهودادهقرارتحلیلوتجزیهموردرانژاداحمديمحمودسخنانکهکننداعتناغربیبرجستهتحلیلگرانهامون،جرمی
د،داروجودمشخصسفارشیککهشرایطیدر.  نبوددرستقطعاً سخنانآنترجمهکهنمودندثابتکنندهقانعصورت

یایرانضدغوغايدرروسهراسانایرانوغرببرايقاطعبرهانبهکاذبقولنقلهمیندارد؟احتیاجحقیقتبهکسیمگر
.شدتبدیلهاآن

ايههستهايسالحدریافتباایرانکهکنندمیادعاهاحرفهمیندیگرامثالوقولنقلاینبهاستنادبااسراییلمقامات
کردنخنثیبراينظامیزوربهتوسلامکانعلتهمینبهاورشلیم. آوردخواهدوجودبهمرگباريخطریهوديدولتبراي
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امینظتدارکاتبهبخشیدنمشروعیتبرايآوردزبانبرنژاداحمديمحمودگویاکهراکلماتیونکردهمنتفیراخطراین
.بردکاربهخود

بهراعیتواقاینایرانايهستهتأسیساتبمباراندربارهاسراییلبلندپایهنظامیغیرونظامیهايشخصیتفزایندهاظهارات
بهراورکشامورزمامندارندقصدمصرنظامیان: گرفتنادیدهاست،شدهداغبسیارکهرامنطقهاوضاعنباید.  رساندمیاثبات
ارشالم.  باشدشدهانتخابدمکراتیکبسیارصورتبهتواندمیاواینکهولوکنندواگذارشدهانتخابجدیداًجمهوررئیس

. داشتخواهدعواقبیچهمصربرايآورد،نمیدرسرکشورامورادارهازکهمرسیمحمدحکومتفهمدمیخوبیبهطنطاوي
ولی. تنیسروشنشود،میتحریکترکیهتوسطکهسوریهقبالدرغربگیريموضع. استمشکوکیامرهماوپیروزيتازه

بازيیناهمهدراسراییل.  کندمیبررسیجداًراسنینفوذمداربهسوریهکشاندنواسدبشارسرنگونیهايگزینهترکیه
»المسلمیناخوان«نیرواینکند،پاکسازيروزگارصفحهرويازراآنبخواهدکسیواقعاً اگر. دارداسفناكبسیارنقشها

.ایمشدهمنحرفمطلباصلازماالبته. است

خواهدرفتارچگونهیهوديدولتنباشد،کاردرمتحدهایاالتحمایتاگرواستجديایرانعلیهاسراییلتهدیدهايآیا
زنیونفتکشوجنگیهواپیماهايافزار،جنگصورتبهجديبسیارحمایتبلکهمعمولیحمایتنهزمینهایندرکرد؟

»مکک«اسراییلبهایرانزمینهدرخواهندمیهاآمریکایینیستمعلومفعالًولی.  استالزمتجسسیهايماهوارهازاطالعات
ند،کبمبارانراایرانايهستهتأسیساتخواستمیاگرواستکردهدیرکمیایرانزمینهدراوباماباراكخیر؟یاکنند

قبولیتمشاخصوماندهباقیناچیزيوقتجمهوريریاستانتخاباتتاکهاآلنولی. بکندراکاراینگذشتهسالدربایستی
.دادنخواهدنجاترااوایرانبهايضربههیچکند،میافتوقفهبیفعلیجمهوررئیس

ودشنمیکارگر»هویجوچوب«ایرانبارابطهدرزیراشودحلمذاکراتطریقازفقطتواندمیمسألهاین

برگزارمسکودرهاآنمالقات.  استالمللیبینگرانمیانجی5+1گروهبامذاکراتانجاماست،ماندهباقیکهايچارهتنها
یشینپهايمالقاتازتربینانهواقعوترجديایراناسالمیجمهوريملیامنیتشورايدبیرجلیلیسعیدگفتهبهوشده
. »دباشمیایرانالینفکحقاورانیومسازيغنیکهنمودیمتأکیدما. استروشنوآشکارماگیريموضع: «گفتوي.  بود

اسراییلارهدربنژاداحمديمحموداگرحتی. بکندبایدچکاربگویدمللسازمانعضومستقلکشوریکبهتواندنمیکسیواقعاً
.استاوحقاینباشد،زدهعوضیهايحرف

خاطربهراحسینصدامحقدرجمعیکشتارهايسالحتولیدبهاتهاماتایرانايهستههايسالحقضیهتماممجموع،در
قضیههمانکهامیدواریم. نبودکاردرهاسالحکهنمودنداعالمزمانیگذشتازبعدونکردهکشفراهاسالحآن. آوردمی
کند،یمتعیینراغربکشورهايبعضیومتحدهایاالتسیاستاسراییلکهزمانیتامتأسفانه. نشودتکرارایرانزمینهدر
برنامهکهکندمیاعالموکردهردرااتهاماتهمهتهراناینکهولوداشتخواهدوجودمشکالتهمیشهایرانبارابطهدر

.کندمیدنبالرابرقنیرويبهداخلینیازهايتأمینهدفصرفاً آنايهسته
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اساسبیايفرضیه: کندمینفیراهلوکاستکهستیزيیهوديشخص

نژاداحمديمحمود. کندتركراسیاسیصحنه2013سالدرداردقصداوکهاستمعلومایران،جمهوررئیسآیندهمورددر
. کندمیکفایتسالهشت: «داشتاظهارآلمانچاپFrankfurter Allgemeine Zeitungروزنامهبامصاحبهدر

فناوريوعلمدانشگاهدراستممکنکهداشتاظهارایراناسالمیجمهوريرئیس. »گردمبازعلمیفعالیتبهدارمقصد
.بپردازدسیاسیفعالیتبهکرد،دفاعخوددکتراينامهپایانازآنجا1997سالدرکهتهران

.نویسندمیونوشتهچیزيچهایراندرباره-»ویکی«تعبیربه-گروهیهايرسانهکنیم،یادآورينیستبد

استهلوککهشودپاكروزگارصفحهرويازبایدصهیونیستیرژیمکهاستگفتهخودهايمصاحبهوعلنیسخناندروي«
اسراییل،بایرویارویکهگفتمیاو.  کنندمیاستفادههافلسطینیعلیهآنازاآلنباشد،افتادهاتفاقاگرحتیونیفتادهاتفاق

یسرزمین.  بردخواهندبینازراآنبزوديوهستنداسراییلدشمنمنطقهکشورهايهمهاینکهواستدینیوملیوظیفه
پرستی،ژادنسیاستاسراییل.  بگیردتعلقفلسطیندولتبهکاملطوربهبایدگذاشت،اسراییلاختیاردرمللسازمانکه

کاناداوپا،ار(باشدداشتهبیشترجاکهشودایجاددیگريمکاندرتواندمییهوديدولت. کندمیدنبالراآپارتایدوفاشیسم
لسطینیفنهوکشورها،اینزیراشودمنتقلاتریشیاآلمانخاكازبخشیبهفلسطینازیهوديدولتکهاستبهتر). غیرهو

.»کنندجبرانیهودیانبرايرادومجهانیجنگهايمصیبتبایدها،

خواهانکهاستکردهمالقاتیهوديارتدوکسگرايسنتالعادهفوقمحافلبعضینمایندگانبابارهانژاداحمديمحمود
مجمعسومینوشصتدرويسخنرانیروزفرداي2008سالسپتامبر24هامالقاتاینازیکی. هستنداسراییلدولتلغو

.شدارزیابییهوديضدبلکهاسراییلیضدتنهانهکهشدبرگزارمتحدمللسازمانعمومی

ظرنبه. شودظاهرمختلفکشورهايبلندپایهمسئولینزبانازادعاهااینتکذیبگروهیهايرسانهدربزودياستممکن
.است–اسراییلشدیدمیلخالفبر–ایرانباجنگبودنممکنغیرنتیجهاینکهآیدمی

. داردنراسیاسیحزبتشکیلقصدکهداشتاظهارمذکورمصاحبهدرایرانجمهوررئیسکهکنیمخاطرنشانبایدخاتمهدر
.دانستبعیدرامقاماینبهبعديبازگشتباشد،میجمهوررئیس2005سالازکهساله55نژاداحمديمحمود

یمنفنکتهولی. نداردقرارردیفاینآخرواولدرنژاداحمديمحمود. شوندمی»ترجمهاشتباه«قربانیسیاستمداراناکثر
.شودکشاندهمرجوهرجبهتواندمیتماممنطقهیکاشتباهیچنیننتیجهدرکهاستآن
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آمریکایینیروهايخروجآستانهدردشوارشراکت: افغانستان–ایران
کوزنتسوفآلکساندر

درکهاستایرانخارجیسیاستدرکلیديمحورهايازیکیافغانیمحور
وعراقازبعددوممقامدرایرانخارجیسیاستدکترینهاياولویتمیان

ودبینفرهنگیوسیاسیاقتصادي،روابطتاریخ.  داردقرارفارسخلیجمنطقه
کهشودگفتهاستکافی.  استبرخوردارسالهپانصدوهزازدوقدمتازکشور

ایرانیهايامپراطوريازبخشیافغانستانفعلیسرزمینمالحظهقابلقسمت
1725سالتاافغانستانهراتشهرودادمیتشکیلراساسانیانوهخامنشیان

.داشتتعلقایرانبهصفویه،دولتسقوطزمانیعنی

تأمینبرايافغانیمحورالعادهفوقاهمیتنیست،ايسادهکارآنازپاسداريکهافغانستانوایرانمرزبودنطوالنی
1990هايسالدومنیمهدرافغانستاندرطالبانجنبشآمدنکارروي.  کندمیتعیینراایراناسالمیجمهوريامنیت
بودنزدیک1998سالدرافغانستانشریفمزارشهردرایرانیدیپلماتنهقتل. آوردوجودبهجديخطرایرانامنیتبراي

یراناسیاسیمتحدانعلیهطالبانتجاوزاتبهنسبتتهرانآن،برعالوه. شودمنجرکشوردوبینعیارتمامجنگآغازبه
اهللاآیتغدارانهکشتار. دادنشانخوداززیاديحساسیتهرات،منطقهمالکخاناسماعیلوتشیعاهلهايهزارهیعنی

.  گردیدطالبانباایرانرویاروییباعثبعدهايسالدرشیعهقوماینعامقتلو1995سالدرهزارهسیاسیشخصیتمزاري
.نمودمیپشتیبانیطالبانمخالفشمالیائتالفازروسیهوهندباهمراهایران1990هايسالاواخر

حریفنیروهايظهورسو،یکاز. بوددوپهلو2001سالاواخرافغانستانآمریکاییاشغالباتهرانبرخوردعلتهمینبه
ثباعکابلدروهابیافراطیرژیمسقوطدیگر،سوياز. کردایجادخطرایرانیشرقیجناحبرايمنطقهایندرراهبردي

ایرانمایتحکهنمایندمیخاطرنشانآمریکاسیاسیکارشناسانازايعده. بکشندراحتینفسایرانسیاسینخبگانکهشد
وافغانیمحوردرایرانی–آمریکاییهمکاريموجباتتوانستمیاول،مرحلهدرافغانستاندرتروریستیضدعملیاتاز

محور«درراایرانبوشجرجدولت2002سالدرولی.  نمایدفراهمرادیگرمسایلمورددرکشوردومواضعبعدينزدیکی
.کردآببرنقشهراایرانی–آمریکاییروابطسازيسالمبههاامیدوسیلهبدینوگنجاند»شرارت

در. دادمینشانخودازراکابلدرکرزايحامددولتبامشارکتودوستیروابطبرقراريبرايآمادگیابتداهمانازایران
سالدر. گذاشتافغانستاناختیاردررادالريمیلیون570اقتصاديکمکهايایراناسالمیجمهوريدولت2002سال

افغانستانبرايایرانانسانیهايکمک2002–2010هايسالدرآنبرعالوه. شدپرداختدیگردالرمیلیون2006،100
وادهخانبرايهاآنپولیهايحواله. کنندمیکارایراندرافغانیمهاجرکارگرمیلیوندو.  گردیددالرمیلیاردیکبربالغ
.شودمیمحسوبزیاديکمکافغانیکثیراالوالدهاي
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قراردادترکیبیجزو،2024سالتا) قندهاروشیندندبگرام،(افغانستاندرآمریکایینظامیپایگاهسهحفظمعلوم،قراراز
دیمتقبررسیومالحظهجهتکابلبهشیکاگودرناتوسرانمیماهاجالسدرکهدهدمیتشکیلراافغانی–آمریکایی

راهبردينظارتبرقراريهدفهمسایهکشوردرآمریکانظامیحضورادامهکههستندمتوجهایرانیسیاسینخبگان. شد
.کندمیدنبالراایرانوچینمرکزي،آسیايبرمتحدهایاالت

خالفممردمعمدهبخشزیراانگیختبرتفرقهافغانیجامعهدرمتحدهایاالتباراهبرديشراکتدربارهموافقتنامهبررسی
راآنوشدهمتوسلافغانیملیغیرتعاملبهکرزايدولتشرایطایندر. هستندافغانستانخاكدرآمریکانظامیحضور

توسط»فارس«خبرگزاريافغانیدفتررئیسحکیمی،عبدالواحدکابلدر2012میماه21روز. کردمتوجهایرانعلیه
بهراانافغانستدرایرانسفیروندظهرهابوالفصلکرزاي،.  شدبردهنامعلومجاییبهوبازداشتافغانستانویژههايسرویس

25زرو.  کردمتهمافغانی–آمریکاییقراردادتصویبازممانعتمنظوربهافغانستانمجلسنمایندگاناذهاندرنفوذاعمال
راهبرديشراکتدربارهموافقتنامهدربارهایراننظرايبیانیهطیاقداماتاینبهپاسخدرایرانخارجهاموروزارتمیماه
اموررتوزابیانیهبههراتدرکرزايملیامنیتمشاورسپانتادادفررنگین. کردتشریحراافغانستانومتحدهایاالتبین

کهدهدمیگسترشمنطقهدرراگراییملیودینیافراطخطرایرانکهداشتاظهارجملهازوي. دادپاسخایرانخارجه
.شدرفتاراینبهپاسخیمتحدهایاالتباموافقتنامهامضاي

ایناجرايعواقبکهکردعقیدهاظهارافغانی،بلندپایهمقاماینلفظیحمالتبهواکنشدرکابلدرایرانسفیروندظهره
نمودخواهشافغانستاندولتازوي. داشتخواهدايفرامنطقهوايمنطقهتأثیربلکهنشدهمحدودافغانستانبهموافقتنامه

عنایتباوهگرفتنظردرراایرانهاينگرانیبایدافغانستاندولتسفیر،عقیدهبه. کندبررسیبیشتريدقتباراسنداین
.بگیردراخودتصمیممنطقهکشورهايسایروافغانستانملتمنافعبه

هممالًکاکشورایندرروسیهاهدافومنافعباافغانستاناوضاعتثبیتوآمیزصلحفصلوحلقبالدرایرانگیريموضع
به. کندمیفراهمراافغانستانمسألهمورددرایرانی–روسیثمربخشوسازندههمکاريموجباتامرهمینکهاستخوان
دیديجتحركروابطاینبهوکردهزندهراایرانی–روسیروابطتواندمیافغانستانبارابطهدرکشوردوبینتعاملعالوه،
.بدهد
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 ...بود خواهد چگونهسناریوی واشنگتن برای سوریه 

 پوستوویتوا یلنا

 

 و روسیه ملی منافع تضاد امریکا خارجی سیاست پیر روباه کیسینجر هنری
 المللی بین اقتصادی مجمع حاشیه در وی. دهد نمی تشخیص را متحده ایاالت

: گفت و کرد اعتراف امر این به پریماکوف یوگنی با گفتگو در پترزبورگ سن
 عنوان به سوریه اوضاع از گوناگون های ارزیابی وقتی شوم می ناراحت بسیار»

 وضع این از تواند نمی متحده ایاالت. شود می تعبیر ملی منافع برخورد و تضاد
 ...زنند می ها حرف این از همیشه پیر های روباه خوب،. «ببرد سودی هیچ

 هقطعنام با متحدانش و آمریکا  حقه. بخوریم را هاآن چوب و کرده تکرار را گذشته اشتباهات که است شده رسم کشورمان در

 شد، صادر لیبی درباره  1133 مارس 39 تاریخ به متحد ملل سازمان امنیت شورای 3976 جلسه در که( 1133 سال) 3796

 وتوی از و کرده گمراه «رژیم معصوم قربانیان» درباره پایان بی های حرف با را چین و روسیه  هاآن.  است نشده فراموش هنوز

 به و هکرد متالشی را کشور تمام بلکه قذافی معمر تنها نه آن از بعد که کردند اجتناب متحد ملل سازمان امنیت شورای در ما

 نای بر بودند کرده فراهم را تجاوز موجبات که خارجیانی اکنون که است این نتیجه.  انداختند داخلی خونین جنگ گرداب

 باید. اردند کاری ها حرف این به کسی.  شود نمی حساب حتی جنایت این گناه بی تلفات تعداد و کنند می فرمانروایی کشور

 .ببرند سوریه به شرق، سمت به را دمکراسی

 سال یک از بیش. است کرده تهیه را سناریو همین سوریه برای غرب که ماند می غافل واقعیت این از  نابینا شخص یک تنها

  شورک این ملت و دولت با گرا غرب اشرار های دسته و شود می گذاشته سوریه «انقالبیون» اختیار در اسلحه و پول که است

 هایرسانه ولی شوند می تأمین ترکیه تا قطر از اعم سوریه همسایگان همه توسط ، خارج از ها دسته این) کنند می مبارزه

 دهید؟ حتوضی شاید یا. نیست شود می چه عاقبت که واقعیت این توضیح به نیازی(.  کنند نمی توجه واقعیت این به گروهی

 که ستا آلبرایت همان این. بود کلینتون بیل دولت در امریکا خارجه امور  سابق وزیر آلبرایت، مادلین دستیار  روبین جیمز

 می أکیدت ناتو در متحده ایاالت نفوذ بیشتر هرچه تحکیم بر و بوده المللی بین مناسبات در متحده ایاالت شدید خط طرفدار

 طبخیم روبین جیمز. رساند اثبات به را واقعیت این یوگسالوی های بمباران که شد نمی روگردان زور به توسل از حتی و کرد

 خواهد چه کند می اعالم صریحاً «پلیسی فورین» آمریکایی مجله در و داند می خوب شد، تهیه «سوری نسخه»  آنجا که را

 :بود

. دش خواهد الزم متحده ایاالت نظامی و دیپلماتیک مستحکم رهبری شود، برگزار موفقیت با سوریه در تجاوز اینکه برای»

 یامق  تا کند شروع ترکیه و سعودی عربستان قطر، چون ای منطقه متحدان با همکاری برای آمادگی اعالم از باید واشنگتن

 هسوری ارتش از نظامیان گسترده فرار موجب خود به خود تصمیم این اعالم. دهد آموزش و کرده سازماندهی را سوری کنندگان
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 کردن متحد و تقویت به اردن، شاید و ترکیه خاک از استفاده با توانند می پنتاگون مأموران و ها دیپلمات آن از بعد. شد خواهد

 تریاس توان می زمان مرور به کنند، می دریافت را واقعی نظامی کمک که بفهمند مخالفان که موقعی. بزنند دست مخالفان

 وجود به را سوریه آزاد ارتش فرماندهی ساختار توان می همچنین. داد تشکیل سوریه ملی شورای اساس بر را سیاسی قوی

 باشیم داشته نظر در را واقعیت این باید ما ولی است وقتگیر و دشوار کار این. هستند مجزا و ضعیف ساختار دو این اکنون. آورد

 ایانش که دومی گام.  خیر یا بگیرد صورت خارجی تجاوز اینکه از نظر صرف بکشد طول ها سال باید سوریه داخلی جنگ که

 لذا و کرد نخواهد پشتیبانی عملیات این از هرگز روسیه.  است ائتالفی هوایی عملیات از المللی بین حمایت تأمین است، توجه

 این رد نیستند مایل هم  اروپایی کشورهای بعضی اینکه به عنایت با. ندارد معنی ملل سازمان امنیت شورای طریق از اقدام

 شورهایک فرد به منحصر اتحاد  باید عملیات این لذا. کند بروز مشکلی هم ناتو با روابط در است ممکن کنند، شرکت عملیات

 اکثر قوی حمایت از توان می  عرب کشورهای اتحادیه در سوریه کامل انزوای به توجه با. آورد وجود به  را میانه خاور و غرب

 رهایکشو اکثر زیرا است الزامی متحده ایاالت رهبری.  شد برخوردار ترکیه و سعودی عربستان ریاست تحت عربی کشورهای

 .«باشد عملیات این رهبر واشنگتن که شد خواهند ملحق ائتالف این به صورتی در تنها کلیدی

 تیح و است اصول بی  بن و بیخ از که – هدف تعیین چگونگی بلکه معنا تنها نه  زیرا آوردم را طوالنی قول نقل این عمداً 

 واقعیت این بر گویا بسیار طور به  - شود نمی دیده آن در هدف این به رسیدن راه در  ریزی خون برای نگرانی از ای گوشه

 .گذارد نمی اثر ها آمریکایی توسط ابراز و وسایل انتخاب بر دیگران خون بهای  که دارد گواهی

 نندگانک صادر این تمایالت زیرا ماست نفع به حتی امر این. باشند آلبرایت خانم دستیار توانند نمی اخالق با و وجدان با افراد

 .گردد می بیان بیشتری صداقت با دمکراسی

 با آنها .کند نفی را سوریه داخلی جنگ و ایران ای هسته برنامه بین پیوند وجود که کرد پیدا را کسی توان نمی حاضر حال در

  .دارند ناگسستنی ارتباط هم

 بخواهد دلش که کاری هر میانه خاور در دهد می اجازه او به اکنون که بدهد دست از را خود ای هسته چماق اسراییل اگر

 دولتی واحد این وجود اصل بلکه رفت خواهد سئوال عالمت زیر اسراییل خارجی طلبانه توسعه سیاست تنها نه دهد، انجام

 – هک کند شروع جنگ اسراییل با بالفاصله ایران که نیست این مسأله. شد خواهد برده بزرگی سئوال عالمت زیر تصنعی

 دست در ای هسته اسلحه ظهور. «شد خواهد کشور دو هر نابودی باعث» - نویسد می درست آلبرایت دستیار که همانطور

 وریه،س لبنان، عربهای نارضایتی از دهد می اجازه بدان اکنون که را سوریه و لبنان در اسراییل نظامی برتری خود به خود ایران

  کند فکر خوب شد خواهد مجبور اسراییل. نمود خواهد خنثی کند، بازدارندگی غزه نوار در اسالمی جهاد و حماس اهلل، حزب

 حل دبای چگونه است، گرفته سوریه از که را جوالن مسأله و دهد قرار باران گلوله مورد را فلسطینی شهرهای نباید شاید که

 .شد خواهد منقبض «شگرن» پوست مانند اسراییل سرزمین. نماید

 که تاس ساخته پذیر امکان قدری به را گزینه این اسد بشار ریاست تحت روسیه و ایران اسالمی جمهوری بین راهبردی روابط

 .ببرد بین از را خطرناک اتحاد این تا آورد می عمل به را خود های تالش نهایت اسراییل حاضر حال در
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 بر أکیدت ضمن «پست واشنگتن» روزنامه که کند می خاطرنشان طنز و طعنه با آمریکا چاپ «کنسرواتیو امریکن» مجله حتی

  ناطقم ایجاد برای آمریکا هوایی نیروی از استفاده کنندگان، قیام کردن مسلح یعنی سوریه در متحده ایاالت مسلحانه تجاوز

 این در ای گونه به که کند می استناد «متحده ایاالت حیاتی منافع» وجود به مرزی، های قسمت در رژیم مخالفان برای امن

 سدا بشار و اسد حافظ ریاست تحت سوریه رژیم با که است سال چهل ما: »افزاید می مجله این. است افتاده مخاطره به منطقه

 حافظ  پدر بوش جرج 3773 سال در است؟ بوده خطر معرض در سال چهل این طی ما حیاتی منافع مگر. کنیم می همزیستی

 ما. فرستاد را خود نظامی هزار 9 زمان آن در دمشق و نمود دعوت کرد، آزاد را کویت که «صحرا در توفان» ائتالف به را اسد

 اسراییل و داس بین توافق به رسیدن به بایستی که کردیم برگزار را مادرید کنفرانس همکاری، نوع این از امتنان ابراز عنوان به

 هب جوالن ارتفاعات اعاده موجب  توانست می ولی نشد عملی طرح این. نماید مساعدت «اراضی عوض در صلح» اصل اساس بر

 با وانیمت نمی ولی کنیم همزیستی تحوالت این با توانیم می ما. شود جلیل دریاچه  شرقی ساحل به سوریه بازگشت و اسد

 «کنیم؟ همزیستی  بشار

 به هانج مابقی از را آن شهروندان و متحده ایاالت که آمریکایی استاندارد. نیست اطالق قابل اینجا در «حیله» فهم قابل  واژه 

 ملی حیثیت و استقالل خود، سرنوشت تعیین برای ها ملت حق مانند ابتدایی حقایق  کرد، جدا «راهبردی منافع» سد وسیله

 سیاست علت همین به.  است زدوده ها امریکایی اذهان از ،(باشد نداشته ارتباط هاآمریکایی خود با ها ارزش این چنانچه) را

 .نیست «حیله» دیگر این. دارد فراوانی شباهت المللی بین راهزنی به متحده ایاالت خارجی

 سألهم طرح» از تا کرد کمک اسد بشار جمهور رئیس رژیم علیه هاآن مبارزه در سوریه مردم به باید: »نویسد می روبین جیمز 

 امریکایی دربرابر اویو تل توسط تمام شدت با قوی احتمال به که شود پیشگیری ایران ایهسته تأسیسات به اسراییلی حمله

 .«است شده گذاشته ها

 یستندن متحد سوریه کنندگان قیام لیبی، در مخالف نیروهای خالف بر: »دارد وجود هم مشکالت زمینه این در که است بدیهی

 همداخل به - بود کرده لیبی حق در که کاری خالف بر – عرب کشورهای اتحادیه. کنند نمی کنترل را مشخصی سرزمین و

 معادالت اگر ولی.  «ورزند می مخالفت شدت به امر این با. اسد رژیم دیرینه حامیان ها، روس. است نکرده دعوت خارجی نظامی

 ولی ستا دشوارتری  مورد سوریه،. بود شده لیبی رهبر سرنوشت دستخوش کنون تا سوریه جمهور رئیس بود، دیگری گونه به

   یگرد رحم بی دیکتاتور یک فقط نه. شد خواهد تبدیل آفرین تحول رویداد یک به میانه خاور برای کشور این در موفقیت»

 را اسراییل آنجا از که داد خواهد دست از مدیترانه در را خود گاه تکیه ایران بلکه شود می مردم های توده مقاومت قربانی

 .هاستحرف این همه «خشک مانده پس» این. «نماید می ثبات بی را منطقه و کرده تهدید
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...امااستمنطقهرهبرایرانکهشوندمتوجهبایدتفلیسوباکو
تحلیلگرساهاکیان،ترکارینه

طوربهدهد،نشانايمنطقهقدرتعنوانبهراخودکندمیسعیکهایران
گسترشوکردهتقویتجنوبیقفقازکشورهايباراخودروابطبایدطبیعی

ازفعالًکهداردزیادياهمیتروابطایناقتصاديجنبهسیاست،برعالوه. دهد
عقبدارد،ايیافتهتوسعهنسبتاً روابطآذربایجانوگرجستانباکهترکیه
یکدرتنهاآذربایجانباترکیهبازرگانیتبادالتمثال،عنوانبه. استمانده
ترکیه. دالرمیلیون500گرجستانباوبوددالرمیلیارد3,5برابرگذشتهسال

میلیارد2تاکشوراینمتوسطوکوچکهايشرکتدروگرجستانارتباطاتوبانکداريانرژي،هايبخشدراستحاضر
.کندگذاريسرمایهدالر

گرجستانهايتپهرويبر

همهدرهکاستگرجستانریاستگیريموضعگرجستان،باایرانسیاسیواقتصاديروابطتوسعهراهسربرمانعمهمترین
100حدود(گرجستانواردات%1زیرگرجستانوایرانبینبازرگانیتبادالت. کندمیپیرويمتحدهایاالتازهازمینه

کهاستحالیدراینونداردوجودتقریباًکشوردوبینبازرگانیتبادالتکهگفتتوانمی. دهدمیتشکیلرا) دالرمیلیون
نکهایولوگذاردمیاثرکشوردوبینروابطبرناگزیرامراین. گرددمیسیاسیروابطتوسعهموجباقتصاديپیوندهاي
. داندمیخوددوستکشورراایرانگرجستان،کهاستنمودهاعالمدفعاتبهگرجستانجمهوررئیسساکاشویلیمیخاییل

سالنوامبر3تاریخدراینکهولونیستآورالزامایرانیوگرجیطرفینبرايساکاشویلیمیخاییلآقاياظهاراتاینالبته
سرهمچنین.  رسیدامضابهکشوردوشهروندانروزه45سفرهايبرايروادیدلغورژیمدربارهايموافقتنامه2010

نشانهینا. شدگرفتهسرازتهرانوتفلیسبینهواییارتباطاتوشدهافتتاحباتومیدرایراناسالمیجمهوريکنسولگري
برآیندباشد،گرجستانبهایرانیگردشگرانسفرهايبرابري2,5افزایشنتیجهاینکهازپیشتفلیسسوياز»نیتحسن«

فقدانازیناشروابطاینکهمعتقدندکارشناسانبعضی. استتهرانتوسطجنوبیاوستیايوآبخازياستقاللشناساییعدم
میظرنبهمصنوعیتوضیحاتاین. استزبانودینفرهنگ،زمینهدرالعبوريصعبمشکالتوکشوردوبینمشتركمرز
وابطرتوسعهبرايزبانیودینیفرهنگی،هايتفاوتوداردخوبیبسیارروابطارمنستانمسیحیکشورباایرانزیراآید

برنامهألهمساگرولیباشدامریکاسويازفشارنتیجهاینکهرودمیبیشترياحتمال. کندنمیایجادمشکلیهیچدوجانبه
.دادخواهدتغییرراخودرفتارگیريجهتگرجستانشود،حلآمیزصلحراهازایرانايهسته

اسیسیانتخاببرايایرانکهداشتاظهارتفلیسدرجدیداًگرجستاندرایراناسالمیجمهوريسفیرصابرصمدزادهمجید
ایرانبینروابطدرموجودتنشاینکهوگذاردمیاحترامخودخارجیسیاستخطتعیینبرايآنحقبرايوکشوريهر
وابطرخودملیمنافعاساسبرایرانوگرجستان: «گفتوي. بگذارداثرایرانوگرجستانبینروابطبرتواندنمیغربو



...امااستمنطقهرهبرایرانکهشوندمتوجهبایدتفلیسوباکو40
.............................................................................................................................................................

طرف. ندکمداخلهنبایدثالثکشورکهحالیدرشودحلکشوردوهمینتوسطبایدکشوردوبینروابطمسأله. کردندبرقرار
.«نمودخواهدجلوگیريایرانوگرجستانبینروابطگسستنجهتدرهاتالشهمهازایرانی

ظهاراتاخاطربهگرجستانجمهوررئیسساکاشویلیمیخاییلواست»راهنیمهرفیق«مجموعدرگرجستانکهاستگفتنی
شورهاکاین. استیافتهشهرتکند،برقرارحسنهروابطهاآنبابایدکهکشورهاییبهسفرهاجریاندرخصوصبهخودناباب

ازعبیريتبهگرجستاندارد،حسنهروابطروسیهباایراناینکهبهتوجهبا. کندمینظراظهارروسیهعلیهفقطاولذاوزیادند
لذاویستنخزرساحلیکشورگرجستان. استترکیهباروابطتقویتبرناظرخودنوبهبهامرهمینکهگیردمیفاصلهتهران

بغداددرمیماه23تاریخبهایرانبا5+1گروهمذاکراتاگرحال،اینبا. نداردمشتركهايتنشومشتركمنافعایرانبا
زیرانداردولویتاگرجستانبرايایرانباروابطالبته. کندتغییرتواندمیایرانبهنسبتگرجستانسیاستبرسد،موفقیتبه

.دارداحتیاجايمنطقهمتحدانکدامبهاستنگرفتهتصمیمخودبرايهنوزکشوراین

المیاسجمهوريخبرگزاريگزارشبه. گیردمیصورتایرانوگرجستانصنعتیوبازرگانیهاياطاقبینهمکارينوعیک
دتولیزمینهدرجملهازگوناگونهايزمینهدردوجانبههمکاريبرايآمادگیگرجستانوایرانخصوصیهايشرکتایران،

شدهواقعآسیاواروپابینکهگرجستاندرایرانیهايشرکتحضورموجبعاملیک. کنندمیاعالمبرقنیرويصدورو
ازهاجایرانیکارفرمایانبهشرایطاین. استکشورایندرتجارتآزاديوخارجیهايشرکتثبتسهولتآنوشودمیاست،

بخشردهمکاريگسترشموجبگرجستانوایرانبینروادیدلغورژیم. کنندتقویتراالمللیبینبازرگانیروابطدهدمی
.شودمیگردشگري

دیگرورکشآذربایجان،باایرانمناسباتیابد،میتوسعهسالموعاديکمابیشطوربهگرجستانباایرانروابطکهحالیدر
جانآذربایآشکارتمایلباکو،بهخطابایرانخارجهاموروزارتمرتبهايیادداشت. استگذاشتهتنزلبهروجنوبی،قفقاز

ستندهعواملیجملهازایران،ازآذربایجانملیمجلسنمایندگانیبعضیسرزمینیادعاهايواسراییلباروابطگسترشبه
قشنزمینهایندرباغقرهناگورنیمناقشهقبالدرایرانگیريموضع. کنندنمیفراهمراسالمروابطبرقراريموجباتکه

»ارضیتمامیتاحیاي«برايباکوتالشازترکیهمانندبایدایرانکهاستاینباکومقاماتمنطق. کندمیبازيمهمی
.نمایدپشتیبانی

زمانی.کندمیخواهیزیادهمعمولطبقباکو. استکشوردوبینتنشعللازیکینیزخزردریايتقسیممسألهنشدنحل
مانندباکوود،شتقسیمساحلیکشورپنجبینبرابرصورتبهدریااگر. بودکردهتیرهراآبادعشقوباکوبینروابطخزرمسأله
شکالتمکشوردوبینروابطدردیگر،عبارتبه. نمودخواهددریافتراخودواقعیسهمقزاقستانوترکمنستانروسیه،ایران،
ضوعجاريسالدرکهآذربایجانعالوهبه. باشدخوبوسالمتواندنمیهاآنفیمابینروابطشرایطایندرکهاستفراوان

مککبهامیدالبته. زیبدنمیراباکوامراینکهدهدمیرأيایرانعلیهاست،متحدمللسازمانامنیتشورايدائمیغیر
لهمداخسوریهاموردرگرفتتصمیمناتوکهحاال. نیستزیادچندانقفقازدرمنفیتحوالتوقوعصورتدرناتووآمریکا
کهاستایننتیجه.  نداردنیازيافغانستانازغیرجدیديسردردبهزیراشدنخواهدقفقازمنطقهواردکهاستبدیهینکند،
راشنجمتاوضاعکهاستبهترنشود،درستدوستیهماگر. کننددوستیایرانباکهاستبهترآذربایجانوگرجستانبراي

وانآذربایج(آنايمنطقهاقماروترکیهمقاومتوجودبا. نمایندخودداريتندهايگامبرداشتنازونبخشندشدتبیشتر
.بفهمندراحقیقتاینبایدتفلیسوباکو.  استمناسبايمنطقهرهبرنقشایفايبرايبیشترایران،)گرجستان
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دالر300فقطبرابرارمنستانوترکیهبینبازرگانیتبادالتمرز،بودنبستهعلتبهکهگفتبایدارمنستانخصوصدر
بازرگانیبزرگشریکچهارمینایرانکهحالیدرکردنخواهدتغییرنزدیکآیندهدررقماینکهاست)  دالرسیصد(

.برسددالرمیلیارد1بهتواندمیجاريسالدرارمنستانوایرانبینبازرگانیتبادالتواستارمنستان

یروينجایگزینکنندهصادرایران: استشدهذکربارهاکهکردیادآوريرانکاتیبایدفقطارمنستان-ایرانروابطمورددر
»مگري«آبیبرقنیروگاهزیربنايساختدرکلنگاولینمراسماوت22روزاستقرارواستارمنستانبهسوختوبرق
تنهاسال15طیایرانقرارداد،طبق. یافتخواهدادامهسال5ساختمانیعملیات.  شودبرگزارارمنستانجنوباقصیدر

رايبجاريشرایطدر. آمدخواهددرآنهايگذاريسرمایهوسیلهبدینوشدهنیروگاهاینتولیديبرقنیرويکنندهمصرف
وهابمبارانبرايگاهیتکیهبهاي،هستهبرنامهزمینهدراوضاعناگوارتوسعهصورتدرارمنستانکهدارداهمیتتهران

استقاللزمانازمنظورهمینبهایران.  دهندقرارهدفراایرانايهستهتأسیساتکهنشودتبدیلهاییهواپیمااستقرار
.یابدتوسعهثباتباارمنستانکهآوردمیوآوردهعملبهراخودهايتالشنهایتارمنستانیافتن

صحتتانارمنسهممورددرگیرينتیجهاینکههستیماقتصاديوسیاسیمصلحتبلکهاجباريدوستینهشاهدمابنابراین
.ایرانهمودارد
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معاصرایراندرتروریستیخطر
تاریخايدکترفیلین،نیکیتا

تروریستیحمالتهدفدفعاتبهاخیرهايسالدرایراناسالمیجمهوري
دردانستترورشدیدموجآغاززمانتوانمیرا2005سال. استگرفتهقرار

مشاهدهتروریستیخطرکاملتقریباً فقدانآنازقبلسالچندطیکهحالی
توسعهشدتبهکشورایندرتروریستیفعالیتابعاد2005سالاز. شدمی

سیستاناستان،)عراقبامرزدرواقع(خوزستاناستاندرفعالیتاینکهیافت
درو) ترکیهبامرزدر(کردستاناستاندر،)پاکستانبامرزدر(بلوچستانو

.استشدهمتمرکز) ترکیهوعراقبامرزدر(غربیآذربایجاناستان

2011سالژوئنماهتا2005سالاوایلازکهتروریستیعمل80اقلحداز
سوءیکوسفارشیقتل8مسلحانه،حمله15توانمیداد،رخایراندر

دریافتمنظوربهرباییآدموگیريگروگانموردششاقلحدانفجار،50قصد،
جمهوريدرنفر378اقلحدسالششطیمجموع،در. کردذکرراباج

کمتعدادتروریستیاعمالاینهايویژگیاز. شدندزخمینفر959اقلحدوشدندتروریستیاعمالقربانیایراناسالمی
کشتهتعداددائمیافزایش2007سالازکهايگونهبهاستذکرشایانهاآنتلفاتتوجهقابلشمارواعمالاینموارد

.شودمیمشاهدهتروریستیهايگروهزورگویانهاعمالنتیجهدرشدگان

عنوانهیچبه2005سالتازدند،دستتروریستیاعمالبهایراناسالمیجمهوريخاكدراخیرهايسالدرکههاییگروه
سالدرکهگرفتندراایرانخلقمجاهدینسازمانجايکهشدندصحنهواردجدیديکامالًهايسازمان. نبودندمطرح
وکردستانآزادزندگیحزب،»السنهمجاهدياهللاجند«هايسازمانتعدادایناز. کشیددستمسلحانهمبارزهاز2003
.هستندذکرشایاناهوازآزاديراهدرعربیجنبش

هاياستاندرتروریستیاعمالاعظمبخش. استایراندراخیرهايسالتروریستیفعالیتهايویژگیازیکیقومی،جنبه
فعالیتدامنه2007سالاز. شودمیمحسوبترانفجاريهمهازبلوچستانوسیستاناستان. دادندرخکشورنشیناقلیت

وظامیاننشمارازبلکهسازماناینتروریستیاعمالتعدادازتنهانهامراینکهگذاشتافزایشبهرو»اهللاجند«تروریستی
مدهعبخشمسلحانهحمالتوبمبانفجار. گرددمیمعلومشدند،کشتهآندستبهکهایراناسالمیجمهورينظامیانغیر

.دادتشکیلرا»اهللاجند«تروریستیاعمال
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دیگرگونهبهتروریستیفعالیتنوساناتکرد،میفعالیتکردستانآزادزندگیحزبآنجاکهغربیآذربایجانوکردستاندر
2010سالازتنهاوکردنمیموجودیتاعالمبعدسالسهتا،2006و2005هايسالدرشدنفعالازبعدسازماناین. بود

.استشدهآنتروریستیاعمالاشکالترینرایجایران،نظامیانبهمسلحانهحمالت. یافتشدتآنتروریستیاعمال

.استشدهمشاهدهگرایشچندایراناسالمیجمهوريدراخیرسالششطیمجموع،در

مسلحنیروهايباموفقیتباکهشدندظاهرزیاديجدیدقومیتروریستیهايسازمانایرانخاكدراخیرهايسالدراوالً،
.نمودندمیمقابلهایران

.بودمتنوع) گیريگروگانومسلحانهحمالتسفارشی،هايقتلها،انفجار(تروریستیهايگروهاینفعالیتاشکالثانیاً،

این. شدمیمشاهدهتلفاتشماررشدنبود،زیادچندانتروریستیاعمالتعدادکه2011سالژوئنتا2005سالازثالثاً،
گواهیخارجیکشورهايویژههايسرویسمساعدتبرتواندمیامرهمینکهبودندشدهریزيبرنامهخوبمعموالًعملیات
.باشدداشته

.شدمیمشاهدهتروریستیاعمالتلفاتتعدادرشداخیرسالچندطیرابعاً،

از. شودرهاتروریستیخطرازکاملطوربهشودنمیموفقنزدیکآیندهدرایرانکهاستآنازحاکیهاگرایشاینهمه
ايهماهآمارکهنموداشارههاتروریستعلیهایرانمسلحنیروهايآمیزموفقیتعملیاتزیادتعدادبهتوانمیدیگر،سوي
برستیتروریهايگروهعلیهاسالمیانقالبپاسدارانسپاهموفقیتباتدابیردربارههاگزارشتعدادفزونیدهندهنشاناخیر
شورکداخلدرتوانندمیایرانمقاماتکهدهدمینشانوشدهخوشبینیباعثامرهمین.  باشدمیتروریستیاعمالتعداد
.دهندتنزلسطحترینپایینتاراتروریستیخطر
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متحدهایاالتوایرانبینراهیدوسر: پاکستانوافغانستان
لئونوفآندري

صمیماتت.  دارندقرارخودتاریختحولیمرحلهدرپاکستان،وافغانستانایران،یعنیمیانهخاورمنطقهکشورسهحاضرحالدر
دروشدهتبدیلمتحدانحتیونزدیکشرکايبهکشورهااینکهکردخواهدتعیینآیندههايماهبساچهوهاسال

نداشتهعتماداهمدیگربهکهشوندتبدیلسیاسی–نظامیمتفاوتهايپیماناعضايبهیابردارندگامبیشترهمگراییمسیر
.باشند

پیچیدهسیاربپیوندهايدارايوپشتونجمعیتازبخشیباکشوردوپاکستان،وافغانستانبینروابطنهبیشترزمینهایندر
متعددراههايهاآنازیکهرباکهایران. دارداهمیتایراناسالمیجمهوريباهاآنازیکهرتعاملبلکهسیاسیسنتی
تبادالتشدرنیزوکشوردواینشیعهاقلیتباروابطافغانستان،زبانفارسیجمعیتبافرهنگینزدیکینوعیک(داردتعامل

ایاالتايمنطقهفعالیتهمهازقبل. گرددمیروبروجديموانعباتعاملایندر،)هاآنمیاناقتصاديروابطوبازرگانی
.کندمیایجادراموانعاینجهان،ابرقدرتتنهامتحده،

تماملکهبمذکورکشورسهتنهانهبعديسیمايووضعیتافغانستانوپاکستاندرایرانوآمریکانفوذبینمبارزهنتیجه
.کردخواهدتعیینرامرکزيآسیايمنطقه

ربافزون. دارندزیاديجاذبهدیگرهمبهنسبتدیگرسويازآنپشتونعمدتاً همسایگانوسویکازایرانتردید،بدون
روابط. کندمیبازيايکنندهتعییننقشکشورهااینبینروابطنزدیکیدرنیزاقتصاددینی،وفرهنگیالذکرفوقعوامل

التتبادگذشتهسالدرمثال،عنوانبه.  پاکستانبرايهموداراسترااهمیتنهایتافغانستانبرايهمایرانبااقتصادي
رقماین2006سالدرکهحالیدربوددالرمیلیون180ومیلیارد2برابرافغانستانباایراناسالمیجمهوريبازرگانی

درکهرودمیانتظار. استچشمگیريرشدواقعاً کههستیمبرابريچهاررشدشاهدمالذاوبوددالرمیلیون500معادل
افغانستانبازاردرایرانساختکاالهايسهمحاضرحالدر. برسددالرمیلیارد3بههاآنبینبازرگانیتبادالتجاريسال

یورومیلیون1ازبیشمعادلساالنهدرآمدافغانستانبرايمشهددرافغانستانکنسولگريسرتنها.  رسدمی%35-40به
.آوردمی

ريجمهو.  استشدهنابودجنگطوالنیهايسالاثربرکهاستزیرساختیبازسازيزمینهدرکابلاساسییاورویارایران
اختیاردربالعوضهايپرداختعنوانبهدالرمیلیون300تقریباًافغانستاندربازسازيعملیاتابتدايهمانازاسالمی

هاواموپولاینعمدهبخش. گردیدپرداختافغانستانبهایرانطرفازدالرمیلیون560مجموعدرکهگذاشتافغانستان
اختصاصمعاصرافغانستاناقتصادکلیديشاخهدوکشاورزي،بخشوانرژيبخشتوسعهبهایرانیهايگذاريسرمایهو

متخصصیندستبهوایرانپولباهرات–جمتربتخط2005سالدروهرات–طیباغبرقانتقالخط2003سالدر. یافت
افغانستانغربیهاياستانبهرسانیبرقشدند،اجراایراندالريمیلیون13,6هزینهباکههاطرحاین. شدساختهایرانی
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عادلمهايگذاريسرمایهمستلزمکشاورزيبخشدرکشوردوبینهمکاريبرنامه. بخشیدندبهبودتوجهیقابلطوربهرا
چاه180افغانستانغربیهاياستاندرایرانگذارانسرمایهومتخصصینبرکتبه2005سالتا. شددالرمیلیون11,15
احیاآبیاريهايسامانهوآمدندوجودبهکشاورزيبخشبرايتجهیزاتمرکزچندوزیرزمینیهايآباستخراججدید

در.نمودندتعمیرزیاديحددرهمراهاجادهشبکهافغانستانغربیمناطقدرایراناسالمیجمهوريمتخصصین. گردیدند
ایرانخراساناستانباراافغانستانهراتاستانجادهاین. شدساختههرات–دوغارونکیلومتري123جاده2005سال

.نمودمرتبط

وآهنراهساختطرحهاآنازیکیکهشودمیجلبالمللیبینبزرگهايطرحبهایرانتجاريبخشکمکبهافغانستان
راایلمساینکشورسهجمهوريروساي. گذردمیافغانستانخاكازکهاستتاجیکستانوایرانبیننفتانتقاللولهخط
.اندیافتهدستاصولیتوافقاتبهودادهقرارنظرتبادلوبحثمورد

لهبالفاصایران. کندمیبازيراکلیدينقشافغانستانخاكدرمخدرموادتجارتبامبارزهزمینهدرایراناسالمیجمهوري
بهراخودمساعدت(UNODC)مللسازمانکاريبزهومخدرموادبامبارزهادارهمشارکتباطالبانرژیمسرنگونیازبعد

زاتنها.  کردشروعمرزيهايپاسگاهکردنآبادومخدرموادضدپلیسنیرويآموزشزمینهدرافغانستانانتظامینیروي
غیرگردشازمخدرموادتن430ایرانانتظامینیروي) شمسی1390سال(2012سالمارستا2011سالمارسماه

وريجمهاینکهوجودبا. گرفتندقرارقانونیپیگردموردداشتند،دستستدودادایندرکهنفرهزار21. کردخارجقانونی
آندرایرانبادشمنیباعثگاهیامراینبرخوردارست،افغانیمخدرموادبا1شمارهمبارزافتخاريلقبازایراناسالمی

عاملوستانافغاناقتصاديزندگیاساسبهتقریباً افیونتولیدطالبان،سرنگونیازبعدکهنشودفراموش. گرددمیمرزسوي
ستانافغانجمهوررئیسکرزايحامددولتاعضاياطالعاتبعضیطبق. شدتبدیلروستاییفقیرمردمانوجودبقاياساسی

قصدسوءاثربر2011سالدرکهافغانستانرهبرناتنیبرادرکرزايولیاحمد. دارنددستخطرناكتجارتایندرهم
ناختهشافغانستانمخدرموادبزرگمالکانازیکیعنوانبهاروپادرقندهاروالیترئیسمقامدرفعالیتضمنشد،کشته
.بودشده

البته.نمودندتنگايمنطقهدیگرمهمبازیگرپاکستان،بررامیداناخیرمرحلهدرایرانیکارفرمایانکهاستتوجهجالب
تتحپاکستانخوددیگر،سوياز. شودمیافغانستاناموردرآباداسالمزیادنفوذباعثحالهردرپشتونجمعیتحمایت

وادماینکمبودکهاستوابستهایرانیانرژيهايحاملوارداتبهکشوراین. داردقرارایرانتجاريبخشتوجهقابلتأثیر
. است%10برابرکشورایندربیکاريرشدنرخ.  شودمی%4میزانبهپاکستانملیناخالصتولیدکاهشباعثسالهر

میکند،دریافتراایرانیسوختدادخواهداجازهآباداسالمبهوشدهشروع2010سالدرکهگازانتقاللولهخطساخت
.ودشمیمحسوبمرکزيآسیايهايطرحبزرگترینازیکیمعاملهاین. شودمحسوبپاکستانمسایلگشايگرهتواند

سوياز.نمایندانتخابخودبرايراترثمربخشوترعمیقهمکاريشریکبایدخودشانپاکستانوافغانستانتردید،بدون
مانند(همتحدایاالتدستاوردهايباوشدهبررسیایرانانسانیوسیاسیفرهنگی،اقتصادي،الذکرفوقابتکاراتاگردیگر،

هایآمریکایارتشیعملیاتوهواییضرباتافغانستان،خاكدرآمریکاییهايشبیخونمخدر،موادتولیدبرابري40افزایش
خابانتمذکورکشوردوهايدولتکهامیدواریم. استترمعقوالنهتصمیمکدامشدخواهدمعلومشود،مقایسه) پاکستاندر

.بکننددرستی
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سعودآلهراسیایراندربارهحقیقتتمام
شبیريجواد

باخوداخیرمصاحبهطیمیانهخاوراموردراوباماباراكمشاورراسدنیس
کرداستنادعبداهللاملک2009سالاظهاراتبهاسراییلچاپ»هارض«روزنامه

موفقسرعتبهسعوديعربستانشود،تبدیلايهستهقدرتبهایراناگر«که
درتمایالتایندربارههاگزارش. »شدخواهدخودايهستهبمبساختبه

2007سالدرپوتینوالدیمیرباعبداهللاملکمالقاتازبعدجملهازگذشته
دتأییموردرسماًبیاناتاینکهاینوجودباکهگویدمیراس. بودندشدهمنتشر

پژوهشگريهرولی. گرفتجديراموضوعاینبایدتردیدبدوناست،نگرفتهقرار
موجودواقعاًايهستهزرادخانهازسعوديعربستانچراکهکندمیسئوالخوداز

دارد؟واهمهایرانفرضیايهستههايسالحازولیترسدنمیاسراییل

زرادخانه1967سالجنگازبعدعربیممالکبارویاروییاوجهايسالدراسراییلکهاستآنازحاکیواقعیاتهمه
ایناب. بودکردهاشغالراعربستانبهمتعلقتیرانوسنافیرجزیرهدوجملهازوزیادياراضیکهکردایجادراخودايهسته
اظهاراتشاید. نشداسراییلبامقابلهوسیلهعنوانبهايهستههايسالحطراحیخواهانهرگزسعوديعربستانوجود

زوالبهرورهبريحفظبرايپادشاهیاینتالشوخاورمیانهدرايهستهمسابقهبرآمددرپیشنشانهعنوانبهبایدعبداهللا
شود؟تعبیرخود

تنشدتشدی. «کندمیتلقیايمنطقهرهبريسربرمبارزهدراساسیرقیبعنوانبهراایرانسعوديعربستانتردید،بدون
پادشاهیاینکهدفعههر. استایراناسالمیجمهوريبهنسبتسعودآلسیاستتعبیربهترین،»فزایندهنفوذبهواکنشدر
برايهمچنین»ایرانیخطر«از.  استایرانکاراینکهکنندمیاعالمآنرهبرانشود،میروبروداخلیوخارجیمشکالتبا

.گردیدخواهدبررسیذیلدرموضوعاینکهکنندمیاستفادهسعوديعربستانجامعهکردنیکپارچه

سعیاوالً هاسعودي. نیستتصادفیامراینکهشدشروعسپتامبر11حوادثپیدرسعوديهراسیایرانجدیدگیرياوج
انیاً ثو) شدمطرحسلطنتیخانوادهباالدنبنروابطدربارهزیاديهايسئوالزمانآندر(شوندتبرئهغربنظرازکردندمی

امراین. نمایندحفظراغربباویژهروابطودادهجلوهخاورمیانهدرغربراهبرديشرکايتنهاعنوانبهراخودنمودندسعی
منظوربهراخودتبلیغاتیکارزارزمانهماندرسعوديعربستان. شدمطرحعراقآمریکاییاشغالمرحلهدرخصوصبه

هايرسانهازاعمسطحچنددرکارزاراین. کردشروعايمنطقهثباتیبیوخطراتمنبعمهمترینعنوانبهایرانمعرفی
عرب،کشورهاياتحادیهدرنیزوبودسعوديعربستاننظرزیرهنوززمانآندرکهفارسخلیجهمکاريشورايوگروهی
.داشتجریانمللسازمانواسالمیهمکاريسازمان
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اطالعاتیظغلالیهباکنونتاآنشرایطکهقتلایننتیجهدر. بودکارزارایناوجلبنان،سابقوزیرنخستحریريرفیققتل
جبورمسوریهارتشکهیافتافزایشحديتامنطقهدرایرانمتحدتریننزدیکسوریه،برفشاراست،شدهپوشاندهکاذب

منطقهمتحدانازایرانکردنمحرومطرحاین.  بردندیورشاهللاحزبوحماسبههاسعوديمتحدانوشدلبنانتركبه
.شودآناوجنقطهبایستیاسالمیجمهوريبهمسلحانهتجاوز. بودآنالمللیبینانزوايتداركواي

وکردهاختیارسکوت)  2008-2009(غزهنوارو) 2006سال(لبنانبهاسراییلتجاوزدربارهسعوديعربستانحالعیندر
روابطدردکردنمیسعیدیپلماتیکمختلفمانورهايبهتوسلباهاسعودي. کندتضعیفرااسراییلیضدائتالفخواستمی

.نمایندمتقاعداسالمیجمهوريبامشارکتتركبهرااسدبشاروانداختهتفرقهسوریهباایران

اعتراضاتموج. گرفتايتازهجان»عربیبهار«حوادثجریاندرخوداهدافبهرسیدنبرايايوسیلهعنوانبههراسیایران
واقعیخطر. ترساندجداًرا) فارسخلیجحاشیههايپادشاهیسایرو(سعوديعربستانمقاماتعربیکشورهايدرمردمی

یحت. کنندمبارزهآنباهاروششدیدترینبهتوسلبابودندحاضرهاسعوديکهآمدوجودبههارژیماینموجودیتبراي
ینبتنشتشدیدحالهماندر.  کندپشتیبانیهاآنکارازنبودحاضراست،پایبند»دوگانهاستانداردهاي«بهکهغرب

عربستانبرايامراینکهشدشروع»ایرانايهستهبرنامهدربارهجدیدهايداده«باارتباطدرغربوایراناسالمیجمهوري
هايسرویسگریختهجستهاطالعات»خالقانه«پردازشفقط»جدیدهايداده«این. بودبموقعومناسببسیارسعودي

االستخبارات«سعودياطالعاتسازمانکهکردنداعالمصریحاًپژوهشگرانبعضیولیبوداسراییلومتحدهایاالتویژه
کاذبهدفبهراجهانیمحافلتوجهجهانیخبريگردشبه»جدیداطالعات«اینانداختن. بوددخیلکارایندر»العامه
انهرسدر. کنداشغال»ایرانیخطردربرابردفاع«بهانهبهرابحرینامرحقیقتدرداداجازهسعوديعربستانبهکردهجلب
ظهوربرمقدمساعتچندفقطسعودينیروهايورودکهکردپیداراهاییگزارشتوانمیزمانآنايمنطقهگروهیهاي

شورهايکاکثرکهاستاینهمهازمهمترولینیست؟اینطوراست،آشناییتصویر. گرفتصورتبحریندر»ایرانیکماندوي«
ونکردهباورزمانآندرراخلیفهآلرژیمبرايایرانیخطروجودفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشورايعضو
.کنندنمیباورهماآلن

. دکنمیاستفادهداخلیجامعهیکپارچگیوسیلهعنوانبه»ایرانیخطر«ازسعوديپادشاهیخاندانکهاستآمدهفوقدر
ملیهویتاز) عربیواسالمی(فراملیتیوايقبیلههویتکهشودمیروبرومسألهاینباهمیشهخوددولتیاموردرریاض

تحدماستنگرفتهشکلدرستکهراملتیتادارداحتیاجخارجیدشمنبهپادشاهیخاندان. استترقويمردمعربستانی
روعیتمشتأمینبراياسالمیهویتکهکنندمیتأکیدتحلیلگرانبعضیالبته. نمایدتقویتراواحدکشورحسوکرده

شیعهضدویایرانضدتبلیغات. نیستندموافقدیدگاهاینباسعوديعربستاننخبگانولیکندمیکفایتسلطنتیخانواده
لقیتسعودآلبهوفاداريتأمینمطمئنوسیلهعنوانبه)  کشوراینجمعیتدرشیعیانتوجهقابلمیزانوجودبا(ریاض

تأمینهدفهمهازقبل»ایرانیايهستهبمبخطر«و»بحریندرایرانبامقابله«دربارهبیاناتهمهمجموع،در. شودمی
متنظیدرستعربستانکارهايکهموقعیهر: خوردمیچشمبهسادهقانونمنديیک. کندمیدنبالراحاکمخاندانثبات
میشروعشدهکهايبهانههربهستیزيایرانجدیددوریابد،میشدتداخلیمناقشاتواجتماعیاختالفاتوشودنمی
.شود
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گامهبولیکندمیانگاريسهلاسراییلايهستهتوانبارابطهدرسعوديعربستانچراکهسئوالاینبهدادنپاسخضمن
لاسراییهرگزسعوديعربستانکهگفتاطمینانباتوانمیدهد،مینشانخودازعصبیواکنشزمینهایندرایرانهاي

کنندمیمحسوبخودبرايخطرمهمترینراایراندوهرسعوديآلواسراییل. کردنمیمحسوبخودايمنطقهرقیبرا
.آنهاستاتحادعاملمشتركدشمنوجودکه

ولفیانسبیناختالفاتازسعودي،علمايبعضیتعبیربهتشیع،مکتبوهاسعوديسلفیتبیناختالفاتکهایندوم
.استتراساسیوترجديیهودیان

بهارخودجايتدریجبهواقعی،تاداشتشعاريحالتبیشترسعوديآلطرفازهازمانهمهدرکهاسراییلبامقابلهثالثاً،
حدهمتایاالتآنودارندوجودبقايمنبعیکوراهبرديشریکیکسعوديعربستانواسراییلزیرادادهمزیستینظریه
روییرویاازسعوديسلطنتامر،حقیقتدر. استمنطقهدرغربیوآمریکاییحضورگسترشمصمممخالفایرانولی. است

هارمانآازسودسلطنتیخاندانبراي. آورددستبهاسراییلبارویاروییازتوانستمیتاگیردمیبیشتريبهرهایرانبا
.استمهمتر

ونداردوجودایراناسالمیجمهوريسويازواقعیخطهیچکهاستاینسعوديعربستانپادشاهیهراسیایرانحقیقت
. نمایداستفادهخودخارجیوداخلیمسایلحلبرايآنازکندمیسعیعربستانکهداردوجودسیاسیابزاریکفقط

رايامنطقهراهبردياساسیشریکنقشخودبرايکندمیکوششاسراییلومتحدهایاالتباروابطدرسعوديعربستان
کهدشوحفظمتقابلتجارتونظامیهايکمکابعادونگردند) قطرمانند(جدیدمتحداندنبالهاآمریکاییتاکندحفظ

بهکهاستالزمنظراینازداخلیمصرفبرايهراسیایران. رسیددالرمیلیارد55بهوشکستهنصابحدگذشتهسالدر
جامعهتواندمیعاملهمین. شوندمیترفعالکهکردتبرئهراتشیعاهلمخالفانسیاسیهايتصفیهتوانمیآنوسیله

خودرانندهازکهاستسلطنتیخاندانبرايدوچرخهنوعیکهراسیایران. نمایدمتحدحاکمخاندانحوشوحولدررا
.افتادخواهدزمینبهقطعاً توقفصورتدرزیرابزندپدالبیشتريسرعتبامرتباً کهخواهدمی
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ایرانی–روسیآمیزصلحاتم
سیاسی–اجتماعیمطالعاتمرکزمدیریفسیف،والدیمیر

هايسالبهتواندمیظاهراًايهستهزمینهدرایرانی-روسیهمکاريآغاز
جمهوريدولتوروسیهفدراسیوندولتبینموافقتنامه«کهگرددبر1992
به»اتمیانرژيازآمیزصلحاستفادهزمینهدرهمکاريدربارهایراناسالمی
...رسیدامضا

.استشدهتأمینتجهیزاتکاربااليایمنیبوشهراتمینیروگاهدرمجموع،در
آنجاکههاییتلمبهکاراوالً،. شودمبالغهنبایدداردوجودآنجاکهفنیمسایل
تعلهمینبه(شودمیتضمیندیگرهايتلمبهوسیلهبههمیشهشدند،نصب

ريپیشگیامکانکهداردوجودایمنیايمرحلهچندسامانهنظرمورداتمینیروگاهدرثانیاً،). شدندنصبآنجاتلمبهچهار
نهمنظوراینبه. نمایدمیتأمینرااست،ترخطرناكهمهازکهاولمدارلولهخطشدنپارههنگامبهجملهازسوانحاز

جاذبوریک،باسیدغلظتتغییرامکانکهشدخواهدگرفتهکاربه»بوریک«تنظیمبلکهسوانحدربرابرحفاظتسامانهتنها
گرمارادیواکتیويحاملباتجهیزاتاست،اتمسفر160برابرمدارایندرفشاراینکهبهعنایتبا. دهدمیرانیترونمیعانی

داردوجوداضطراريحوادثوقوعصورتدرحرارتکاهشسیستمهمچنین. شودمینصببتنیحفاظتیپوستهداخلدر
ساعت24گذشتازبعدVVER-1000راکتوردرگرماماندهپستولید)بردمیبیرونراشدهخاموشراکتورگرمايکه

آموزشپرسنلحضورطبیعتاً ولیشودمیسانحهنوعهربروزازمانعتدابیراینهمه.(باشدمیمگاوات15ظرفیتبرابر
.کندمیایجابرادیده

درهاآنازنفر38. شدخواهندبوشهراتمینیروگاهازبرداريبهرهمشغولکهکردآمادهراایرانیمتخصصینقبلازروسیه
دورهباالکوووکالینینهاينیروگاهدرایرانیمتخصصینآن،برعالوه.  دیدنددوره»وارونژنوو«تمرینوآموزشمرکز

.دیدندآموزشایرانیکارشناس700مجموعدرروسیهدراخیرسالچهارطی. نمودندطیکارآموزي

ايلرزهنزمیچنینوقوع. آیدمینظربهتخیلینسبتاً بوشهرنیروگاهبرايشد،ذکرتحلیلیمطلبدرکهلرزهزمینخطر
زمینبرايروسیراکتورزیرااستشدهنگرانینوعیکبرايايبهانهفقطریشتردرجه5حدودشدتبا2002سالدر

1-فوکوشیمانیروگاهاتمیهايراکتوربدنهولیدادرخژاپندرلرزهزمینهمین.  استشدهطراحیریشتردرجه9تالرزه
ویرانايویرانگرانهسونامیاثربرهاآنراکتورفعالمنطقهکنندهسردقسمت. ندیدآسیبیشدند،ساختهپیشسال40که
3بود،شدهریزيبرنامهنیروگاهطراحیضمنکهسناریوییبدترینازرقماینکهرسیدمتر14بهآنموجبلنديکهشد

متر90آنعمقمیانگین(نداردزیاديچندانعمقکهفارسخلیجدرسونامیوقوعکهاستروشنکامالً. بودبیشتربرابر
.نداردامکانتقریباً) است
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7شدتباايلرزهزمینارمنستانغربیشمالقسمتدر1988سالدسامبردرکهآوردخاطربههمراواقعیتاینباید
ویرانحادثهآناثربربود،VVER-440هايراکتورباواحددودربرگیرندهکهارمنستاننیروگاهولیدادرخریشتردرجه
شبیلرزهزمینوقوعصورتدراتوماتیکصورتبهسوانحدربرابرحفاظتسیستمVVER-1000مدرنهايراکتوردر. نشد

.شودمیعملواردریشتردرجه6

دبودنشدهخاموشآنراکتورهاي. داشتوجودارمنستاناتمینیروگاهامنیتبرايخطرکهکردقبولبایددیگر،سوياز
کردهتركنیروگاهآندرراخودکارمحلترسشانازکهبودالزمنیروگاهپرسنلحضورروندها،ادارهوکنترلبرايولی

.ببردارمنینیروگاهبهراکولسکاتمینیروگاهمتخصصینشدمجبورشورويدولتشرایطآندر. بودند

ازکهمدومدارکنندهخنکسیستمبهبایداست،گرمسیريمنطقهکهبوشهراتمینیروگاهاستقرارمحلکهاستبدیهی
آبازادهاستف.  شودمیتغذیهآنبهايویژهآبواستبستهمداراین.  کردخاصیتوجهاست،امننسبتاً رادیواکتیویتهنظر

آبریزشبوشهراتمینیروگاهازبرداريبهرهعاديشرایطدر. داردامکاندوممدارچگالشسیستمدرتنهادریایی
.شودنمیپیشبینیفارسخلیجهايآببهآنرادیواکتیوي

یطراحروسمتخصصین. کندنمیایجادخطريهیچعربیمجاورکشورهايبرايبوشهراتمینیروگاهاندازيراهاین،بربنا
هبعنایتباولی. آوردندوجودبهرااضطراريهايموقعیتدربرابردفاعايردهچندینسامانهودادندانجامتمامدقتباراآن

امکانکهاستصالحنیروگاه،ساختطوالنیمدتوایراناسالمیجمهوريدرتأسیساتاینازبرداريبهرهتجربهفقدان
طیکهاستشدهمقررحاضرحالدر(شودبررسیاینازبرداريبهرهمدتتمامطولدرواحدایندرروسیپرسنلحضور

.)بگیردصورتمشتركبرداريبهرهبعدسال5طیوکنندادارهرانیروگاهتنهاییبهروسمتخصصیناولسالدو

ابغربمنفیبرخورددرواقعدراست،بزرگمیانهخاوردراتمیانرژيپروژهتنهاکهبوشهراتمینیروگاهساختالبته،
تساخبهمسکوکهدارنداعتقادسابقمانندزیاديعده.  استنکردهایجادتغییراتایرانوروسیهبینايهستههمکاري

مطالعاتالمللیبینمؤسسهگزارشرونماییمراسمبهتوانمیمثالعنوانبه.  کندمیمساعدتتهرانتوسطاتمبمب
شارها»مشتركارزیابی: میکروبیوشیمیاییاي،هستههايسالحساختزمینهدرایرانامکانات«عنوانتحتلندنراهبردي

رااهآنازبعضیذیلدر. شوداصالحتوجهیقابلطوربهبایدگزارشاینمربوطهمفاد.  افتاداتفاق2011سالاوایلکهکرد
.کنیممیبررسی

.درسیدنزیادياهدافبهمستقلصورتبهایرانیانکهحالیدراستشدهمبالغهتهرانبهمسکوکمکگزارشایندر-1

این. ردککمکایرانبهآنکنسنترهتولیدواورانیوماستخراجزمینهدرروسیهکهنمایندمیتأکیدغربیکارشناسان-2
معدنلیکن. آوردوجودبهرایزداستاندرنشدهثبتطبیعیاورانیوموجودازمعینیهاينگرانیتوانستمیامر

دریاورانیومکنسنترهتولیديواحددروضعهمین.  استنیافتهتوسعهکنونتادارد،کمیذخایرکهسگنداورانیوم
استاندربندرعباسنزدیکیدرگچینمعدنمستقلتوسعهمشغولآنجايبهایرانیان.  شودمیمشاهدهاردکان

استخراجلذاواستترنزدیکزمینسطحبهو) %0,5الی0,2(استترغنیمعدنایناورانیومسنگ. هستندهرمزگان
تولیداورانیومکنسنترهتن24سالهرآنجااستقرارکهاستشدهساختهصنعتیواحدهمانجا. شودمیترآسانآن
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بارابطهدرغربکهافزودباید. استکردهشروعراخودمحصوالتتولیدواحداینآمده،دستبهاطالعاتطبق. شود
.گیردنمیایرادروسیهازاست،شدهفعالکهواحداین

هايراکتوروسنگینآبهايکارخانهساختبهروسمتخصصینوعلمیموسساتکمکدربارهاطالعات-3
راکتوراراكدرواقعاً. باشدمیپیشداوريبهآمیختهشد،ارائه1990هايسالاواسطگویاکهسنگینآبپژوهشی
صرفاً 2004سالسپتامبردرآنساختولی. شودمیساختهمگاوات40ظرفیتباIR-40سنگینآبپژوهشی

ياهستههايفناورياشاعهبههمیشههمراهاآنکهشمالیکرهمتخصصین(شدشروعایرانیمتخصصینتوسط
روسوهاپاکستانیها،چینیکهحالیدربرخوردارندگازوگرافیتیراکتورفقطساختتجربهازکنند،میسرزنش

.)استنگرفتهرامچشانکسیولیدارندبیشتريتجربهزمینهایندرکههایی

راکتورهاي. تاسبحثقابلتسلیحاتیپلوتونیوممنبععنوانبهبوشهراتمینیروگاهازاستفادهامکانبرمبنیادعاهاي-4
راکتورهايدرعمدتاًمادهاین.  گیرندنمیقراراستفادهموردشکافندهمواداینتولیدبرايوقتهیچسبکآب

ايهستهسوختصورتایندرتنها. شودمیتولیدخاصیرژیمشرایطدرسنگینآبراکتورهايوگازوگرافیتی
.شدخواهدبرخوردارپلوتونیوممطلوبایزوتوپتوجهقابلمقادیرازشدهمصرف

صورت) NPT(ايهستههايسالحاشاعهمنعنامهپیمانچارچوبدرايهستهزمینهدرایرانی-روسیهمکارياین،بربنا
اینماهیتتحریفبرمبنیغربمستمرهايتالش. استمشروعنظرهرازوسودمندمتقابالًهمکارياینکهگیردمی

راهکهاینبراي. کندنمیمساعدتکرد،بروزمتحدانشوآمریکاتأثیرتحتکهایرانیايهستهبحرانفصلوحلبههمکاري
هايلحراهازیکیعنوانبه. گیردقرارنظرتجدیدموردبایدسیاستاینشود،پیدافعلیبستبنازرفتبرونواقعیهاي

ردبوشهراتمینیروگاهبرايايهستهسوختتولیدزمینهدرایرانی–روسیمشتركشرکتساختامکانداردجابالقوه
شدهتأییدسوختازتضمینیطوربهصنعتیواحداینساختصورتدرایران.  شودبررسیایراناسالمیجمهوريخاك
نايغباایرانیاورانیومذخایرمستمرطوربهتواندمیالمللیبینجامعهوشدخواهدبرخوردارخوداتمینیروگاهتنهابراي

.نمایدکنترلراایراندرشدهتولیدايهستهموادمصرفوکردهخارجگردشازراپایین
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اسالمیکشورهايبامقایسهدرایراناقتصاديتوان
اقتصاديتحلیلگرحاسم،سعید

جمعیت%50ازبیشکهکنندمیمحسوباسالمیکشورهايراکشورهایی
شاملمقاله،اینتألیفبرايآمارياساسیمنابع. هستنداسالمدینپیروهاآن

بانکنشریاتومختلفکشورهايملیآمارجهانی،بانک2011سالگزارش
.هستند2011و2010هايسالدرایراناسالمیجمهوريمرکزي

%5,6برابرجهانیناخالصتولیددراسالمیکشورهايسهم2011سالدر
کهملیهايارزخریدقدرتحساببههاآنسهمولی. بودکمترجهانجمعیتدرهاآنسهمازبرابر3,5میزانبهوشده
اقتصاددرهاآنسهمصورتایندرحتیولی. رسدمی%8,3بهواستباالترکند،میمنعکستردرسترااوضاعرقماین

.باشدمیهاآنجمعیتسهمازکمتربرابر2,5جهانی

جهانیجمعیتدرآنجمعیتسهمبارقماینکهاست%0,9صاحبخریدقدرتمعیارباجهانیناخالصتولیددرایران
ازواستخریدقدرتاساسبر%10,8و)  دالربه(%8,2اسالمیکشورهايملیناخالصتولیددرایرانسهم. داردمطابقت

.استبیشترمراتببه) %5,4(اسالمیکشورهايجمعیتدرایرانسهم

ملیلصناخاتولیدطریقازبلکهجمعیتطریقازنهاسالمیکشورهاياقتصاديتواندرایراناقتصادحاضرحالدربنابراین
.کندمیایفامهمیسهم

ازرااقتصاديرشدباالينرخ2000هايسالدرهاآنکهگفتبایداسالمی،کشورهاياقتصاديتوانتمامبهاشارهضمن
. دهندافزایشراآنبلکهندهنددستازجهانیاقتصاددرراخودسهمتنهانهدهدمیاجازههاآنبهکهدهندمینشانخود
رشدازکشوراین: استشدهزمینهایندرمهمترتحوالتتأمینبهموفقایرانشود،گرفتهنظردرکالناقتصادمعیارهاياگر

دیدشوابستگیولی. دادافزایشخودبعديرشداساسوپایهعنوانبهرااساسیسرمایهوکردهاستفادهنفتهايقیمت
اقتصاديروابطربکهشودمیالمللیبینسیاسیمناسباتبهایراناقتصاديتوسعهوابستگیتداومباعثنفتبهایراناقتصاد

.گذاردمیاثرنیزخارجی

اخلیدتولیدطریقازخودروسوختتقاضايوقفهبیرشد. استنشدههماهنگداخلیبازارنیازهايباایراندرتولیدساختار
مبودکتنهانه. گرددمیصادردیزلسوختوکورهسوختسفید،نفتکهحالیدرشودنمیارضا) روزدرلیترمیلیون40(

میداخلیبازاردرخودروسوختکمبودعللازیکیهمسایهکشورهايبهایرانیارزانسوختقانونیغیرصدوربلکهتولید
.شودمیحساسبسیاروارداتبهوابستگیبنزینوارداتتحریمشرایطدر. باشد
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بازاردرایرانمجموع،در. استحلقابلمسألهاینولیدارداهمیتسوختهايقیمتنوساناتایران،داخلیاوضاعنظراز
نظرازایرانینفت.  داردمستحکمینسبتاًموقعیتجهانی،اقتصادسويازنفتتقاضايدائمیرشدشرایطدرنفت،جهانی
عنایتباایران.  استبرخوردارفروشدائمیکانالهايازوشودمیتولیدآسانیبهکهاستنفتانواعبهترینازیکیکیفیت

بازاربهاروپاییبازارازراخودنفتصادراتاستنمودهتالشاخیرسال3-4طیصادراتی،هايتحریماعمالاحتمالبه
.نمایدمنتقلآسیایی

ازيگذخایرآنجاکهشودمیتعیینفارسخلیجمنطقهدرگازذخایروسیلهبهعمدتاً گاززمینهدراسالمیکشورهايسهم
.برخوردارندگازتوجهقابلذخایرازقزاقستانوترکمنستانعالوه،به. استشدهواقعقطرو) جهانیذخایر%15,3(ایران

. ودشمیمصرفکشورداخلدرکاملطوربهتقریباً گازاینکهاستسالدرمکعبمترمیلیارد65-70برابرایراندرگازتولید
244به2020سالدروبودخواهدمکعبمترمیلیارد136برابر2012سالدرایراندرگازمصرفها،پیشبینیطبق

.شودمبدلگازجهانیکنندهصادرمهمترینبه2025سالتاکهاستاینایرانهدف. رسیدخواهدمکعبمترمیلیارد

نمیادیهمراهگازعمدتاً حاضرحالدر. استشدهواقعقارهفالتدردیگرنصفوايقارهمیادیندرایرانیگازذخایرازنیمی
ماده(اتیلنتوانمیآنازکه»اتان«سهم.  برخوردارندزیاديمیعانیگازازایرانطبیعیگازمیادین.  شودمیتولیدنفتی

صادرهبکنونتاایراناستخراج،قابلگازتوجهقابلذخایروجودبا. استزیادآندرگردد،میتولید) پتروشیمیبراياساسی
مناطقبه)  ایران(کردکوي–) ترکمنستان(قرپجهکیلومتري200لولهخططریقازگاز.  استنشدهتبدیلآنخالصکننده
دردهشتولیدگازسومیکحدود. نمایدمیمنتقلترکیهبهراگازمقدارهمینتقریباً ایرانکهشودمیصادرایرانشمالی

.گرددمیسوزاندهآنازبخشیوشودمیزدهپمپهاچاهبهایران

هزمیندرایراناوضاعبر. استشدهاعالمخودمنافعمنطقهعنوانبهآمریکاتوسطکهايمنطقهدرمتحدهایاالتسیاست
یشتربچههرراخودايمنطقهفعالیتابعادبایدمتحدهایاالت«معروف،تحلیلگرکوهن،آریلگفتهبه. گذاردمیاثرانرژي
امهادانرژيصادراتجایگزینمسیرهايساختزمینهدرپاکستانوچینهند،هايدولتبهمساعدتبه«بایدو»کندحفظ
هدفمنطقه،درروسیهنفوذبیشترچههرکاهشهدفبرعالوه. »بکشاندچالشبهراانرژيانتقالروسیانحصارکهدهد

اهیگازهرمتحدهایاالتفشارتحتترکیه.  شودمیمطرحخزرمنطقهازروسیهوایرانراندنبیروننیزوایرانکردنمنزوي
.دنمایمیتأکیدصادراتحجمکاهشیاهاقیمتکاهشبروکشیدهدستروسیوایرانیگازخریدازمختلفهايبهانهبه

. سازدمیترپیچیدهرالولهخطوطمسیرهايتعیینزمینهدرخصوصبهوگازبازاردرایرانموقعیتایرانباآمریکابرخورد
ايهطرحقزاقستانمثال،براي. کرداضافهراشرقیمحوردرترکمنستانوقزاقستانروسیه،سويازفزایندهرقابتباید

.کندمیبررسیراچینبهلولهخطوطساخت

میگازوتنفتقاضايرشدنتیجهاینکهاستناپذیراجتنابگازيونفتیالمللیبینهايطرحبهایرانجلببلندمدتدر
خارجی،هايگذاريسرمایهبهجهانیبازارهايبهخودانرژيهايحاملانتقالمدرنهايشبکهایجادمنظوربهایران. باشد
شدرموجباتتوانندنمینفتبااليهايقیمتحتی. داردنیازداخلیثباتبهنیزوباثباتصادراتبهخریدارانعالقه

تواندمیخصوصیهايوامبازارشدنفعالوخارجیسرمایهجلبکهحالیدرکنندتأمینراتولیديهايظرفیتمطلوب
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عقبه،جامعفزایندهقشربنديتورم،کاري،بیچونمسایلیکنونتاایراندرعلتهمینبه. نمایدفراهمراپولاینآسانیبه
نوانعبهگازونفتازکهترکیهچونکشوريازبلکهفارسخلیجحاشیهکشورهايازتنهانهمردمزندگیسطحماندگی
نایتعباایراناجتماعیواقتصاديتوسعهبلندمدتهايبرنامه. استنشدهحلنیست،برخوردارارزيذخایرتکمیلوسیله

ستیدجهانیبازارنیازهايوملیمنافعبهینهتناسببهکنندمیسعیایرانبرحاکممقامات. اندشدهطراحیعواملاینبه
.یابند
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