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»معاصرایران«مجله19شمارهمحتوايچکیده

، مانند سابق فرآیندهاي پیچیده منطقه خاور میانه و اوضاع پیرامون »ایران معاصر«هیأت تحریریه و نویسندگان مقاالت مجله 
.جمهوري اسالمی را رصد می کردند که همین امر در محتویات شماره جدید نوزدهم مجله منعکس شده است

زمان ملل متحد با اکثریت آرا پیمان نامه بین المللی را تأیید کرد که ناظر بر خرید و در ماه آوریل سال جاري مجمع عمومی سا
کنند و طبیعتاً اکثریت آرا توسط کشورهایی داده شد که کمتر از همه در داد و ستد اسلحه شرکت می. فروش اسلحه در جهان است

هاي اعمال شده آسیب ببینند، رأي منفی یا توانند از محدودیتمیولی کشورهایی که . این سند بر منافع آنها کمتر اثر خواهد گذاشت
دهد که پیمان نامه جدید در عمل به ابتکار اروپایی تبدیل شده و اینکه این امر نشان می. ممتنع دادند که روسیه یکی از آنهاست

قاطعانه ایران، کره شمالی و سوریه مانع از با این وجود، مخالفت . گرددتصمیم مربوطه در مجموع توسط کشورهاي اروپایی اتخاذ می
.تأمین اجماع کشورها در این زمینه شد

به قلم خانم »خواهد بدون هیچ محدودیتی براي شبه نظامیان اسلحه ارسال کندایاالت متحده می: تجارت تسلیحاتیقرارداد «مطلب 
.اص داردبه تجزیه و تحلیل عواقب تصویب این پیمان نامه اختص» یلنا سویتنوا«

عمل تروریستی در مسجد االیمان واقع در قسمت شمالی دمشق که بر اثر آن محمد سعید رحمان البوطی عالم برجسته اسالمی و 
اي تحت همین ، نویسنده مقاله»آنتون یفستراتوف«این دیدگاه . نوه اش کشته شدند، چهره واقعی مخالفان سوري را بر مال کرد

. کردهاي افراطی مختلف و قبل از همه سلفیون دفاع میل عمرش از اسالم سنی سنتی دربرابر گروهشیخ در طو. باشدعنوان می
سلفیت به عنوان مرحله «البوطی نویسنده کتاب . نمودسلفیت معاصر انتقاد می»چهره مقدس«نی این البوطی از ناصرالدین آلبا

بوطی مخالف مصمم توسل به زور براي رسیدن به اهداف سیاسی شیخ سعید رمضان ال. باشدمی»مبارك موقت و نه مذهب اسالمی
. طبیعی است که چنین شخصی باب طبع مخالفان نبود و به همین علت محکوم به قتل به دست یک تروریست انتحاري شد. بود

حسن تفاهم، به شبه نظامیان سوري که سعید رمضان البوطی را به قتل رساندند، به احتمال قوي این شخص را که به گفتگو و 
شیخ سلفی اردنی به قیام » یاسر العجلونی«جدیداً . کردنداعتدال و شکیبایی دعوت می کرد، رهبر اسالمی شایسته خود محسوب نمی

این . است»فتواي مشروعی«زنان غیر مسلمان و غیر سنی و تجاوز به آنها لیه بشار اسد اعالم کرد که حق تصرف کردنکنندگان ع
.کندبهترین نشانه آن است که غرب در جمهوري عربی سوریه از چه کسانی پشتیبانی می

ها رخ در کشور ستم دیده عراق نیز انفجار. تنها سوریه نیست که به هدف سلفیون و انواع و اقسام افراطیون اسالمی تبدیل شده است
استانیسالو «نوشته »افزایش اعتراضات در عراق«مقاله . شوددریده میشود و این کشور به چند قسمت دهند و خون ریخته میمی

2011به ظاهر، عقب نشینی نیروهاي آمریکایی از عراق که اواخر سال . به رویارویی جاري در این کشور اختصاص دارد» ایوانوف
ولی این انتظارات واشنگتن . ور شودصورت پذیرفت، بایستی موجب یکپارچگی تدریجی جامعه عراقی و سالم سازي اوضاع داخلی کش

بر طرف نشده و ) هاي اهل سنت و کردهاعرب هاي اهل تشیع، عرب(ها تجزیه قومی و مذهبی عراقی. و مردم عراق برآورده نشد
ی و کند، مسایل اجتماعمخالفان مسلح به فعالیت تروریستی خود ادامه دادند؛ فساد مالی در دستگاه دولتی بیش از پیش بیداد می

آب رسانی، برق، (هاي تأمین زندگی مردم ، سازمان هاي انتظامی و سامانهھازیرساخت شوند و اقتصادي کشور خیلی کند حل می
عایدات از محل صدور نفت به طور غیر مؤثر و غیر معقوالنه خرج می . شوندبه سختی بازسازي و احیا می) بخش مسکن و غیره
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رود در حالی که بخش دیگر به خریدهاي جدید هاي جنایی سازمان یافته میولین و گروهشود، بخشی از بودجه به سرقت مسئ
.یابدها و مهمات از خارج قبل از همه از ایاالت متحده اختصاص میگسترده غیر موجه سالح

سلفیون کیستند و . ها و اعمال تخریبی دیگر هستندچه در عراق و چه در سوریه سلفیون عوامل اساسی حمالت تروریستی، انفجار
هایی دارد؟ سلفیت براي خاور میانه، روسیه و جامعه مشترك المنافع چه چیزي در چنته دارد؟ آنتون اعتقادات آنها چه ریشه

نویسنده . دهدها را میپاسخ این سئوال»ت در روسیه و کشورهاي آسیاي میانهسلفی«اي تحت عنوان یفستراتوف طی مقاله
ایدئولوژي سلفیت فی نفسه کامالً مشروع است و در کشورهاي اروپایی، در روسیه و قزاقستان ممنوع نشده «کند که خاطرنشان می

به نوشته نگارنده این . دهدهاي رسمی خود نیز گسترش میعربستان سعودي، مهد سلفیت است که آن را از طریق ساختار. است
. هاي اسالمی براي سراسر جهان استکدام کشور پرورشگاه افراطی ترین اندیشهتوان حدس زد در حال حاضربه آسانی می«مقاله، 

هاي دینی، تزریقات مالی و گاهی تجاوز نظامی نه تنها در عربستان سعودي بلکه در کشورهاي همسایه قطر، سلفیت به برکت خطبه
ت نیست که تنها نفوذ خارجی به عنوان علت البته درس. »کویت، امارات متحده عربی و عمان مواضع محکمی به دست آورده است

ما در این . اندبدون تردید، بعضی عوامل داخلی زمینه را براي گسترش آن مهیا کرده. گسترش سلفیت در روسیه در نظر گرفته شود
و در جمهوري زمینه چه چشم اندازي داریم؟ سلفیون هم اکنون مشغول جنگ واقعی با دولت فدرال در داغستان و اینگوشتیا هستند

در داغستان و به اندازه کمتر در باشقیرستان و . هاي مخفی نیرومندي دارندهاي شمال قفقاز گروهکاباردا بالکاریا و سایر جمهوري
تاتارستان، خطر ورود افراطیون به میدان سیاست مشروع وجود دارد که آنها از همین طریق در سیاست مناطق خود نفوذ کرده و به 

بدیهی است که در صورت تحقق یافتن این سناریو . کننددولت اسالمی خواهند پرداخت که همین هدف را اعالم میبرقراري 
.»تمامیت ارضی روسیه دست نخورده نخواهد ماند

روابط بین قومی در توسعه اوضاع این منطقه و در . شودولی تنها سلفیت نیست که موجب بی ثبات شدن منطقه خاورمیانه می
، کردشناس معروف روس »اولگا ژیگالینا«، موضوع مقاله خانم »مسأله کردي در ایران«. جمهوري اسالمی ایران نفوذ زیادي دارد

نه تنها »کردستان بزرگ«د اندیشه ایجا«: نویسدخانم ژیگالینا می. است که این مقاله مخصوصاً براي هیأت تحریریه ما نوشته شد
را تشکیل »خاور میانه بزرگ«در اذهان و قلوب دهها میلیون کرد همچنان زنده است بلکه مهمترین جزء ترکیبی نظریه آمریکایی 

هاي حاشیه خلیج فارس که به فکر تجزیه هرچه سریع تر عراق، سوریه، ایران و همچنین عربستان سعودي و سایر پادشاهی. دهدمی
را به بازي فعال خود گرفته و در صدد »کرديکارت«واشنگتن . دهندیه افتاده اند، به اجراي این طرح عالقه از خود نشان میترک

. »هاي سوریه و ایران استفاده نمایدهاي حاکم و قبل از همه رژیمبراي تشدید فشار بر رژیم»ستون پنجم«است از کردها به عنوان 
هاي اخیر در مناطق کردنشین عراق، سوریه و ترکیه که اجزاي امپراطوري فرآیندهاي قومی و سیاسی که در سال«به همین علت 

عثمانی سابق هستند، جریان داشت، توجه مسئولین ایرانی را هم به خود جلب کرد زیرا آنها به فکر توسعه و پیشرفت بی وقفه کشور 
ود احمدي نژاد رئیس جمهور فعلی ایران براي حل و فصل حاد ترین مسایل دولت محم. خود و حفظ تمامیت ارضی آن هستند

.»آورددهد، تالش قابل توجهی به عمل میاجتماعی، اقتصادي و سیاسی کشور که مسأله کردي هم بخشی از آنها را تشکیل می

و غرب را به خود میخکوب کرده ژوئن برگزار شود، توجه دقیق شرق 14انتخابات ریاست جمهوري اسالمی ایران که قرار است 
خط سیاست خارجی ایران با روي کار آمدن رئیس جمهور جدید چگونه تغییر خواهد کرد و آیا این تغییرات پدید خواهد آمد یا . است

به هایی انتخاب خواهد کرد؟ ایران خیر؟ جمهوري اسالمی ایران در شرایط بر آشفتگی و بی قراري خاور میانه بزرگ چه جهت گیري
از خارج چه پاسخی خواهد داد؟ و باالخره، تیم جدید ریاست جمهوري در تهران در مناسبات شیعهوتحریک آتش رویارویی سنی 

و هیأت تحریریه »رو.ایران«هایی است که خبرگزاري چه تغییراتی پدید خواهد آورد؟ این تنها فهرست مختصر سئوالیه و ایرانروس



4 2013آوریل –19شماره –تحلیلی ایران معاصر - مجله خبري

»ایران معاصر«مجله 19در شماره . مطالب تحلیلی به مناسبت انتخابات ماه ژوئن بدان پاسخ دهندکنند طی سلسلهمجله سعی می
.مرحله مربوط به قبل از انتخابات درج شده استدرباره دو مقاله 

نه انتخابات ایران در آستا«پژوهشگر ارشد انستیتوي خاورشناسی آکادمی علوم روسیه در مقاله خود تحت عنوان » یلنا دونایوا«خانم 
مسأله خروج از بن . انتخابات قریب الوقوع براي ایران اهمیت فوق العاده و حتی سرنوشت سازي دارد«: نویسدمی»ریاست جمهوري

حل و فصل هر چه . ها در دستور روز قرار دارداي و تضعیف و چه بسا لغو کامل رژیم تحریمبست در مذاکرات پیرامون برنامه هسته
دفاع از منافع جمهوري . ه روابط با جهان غرب و احتماالً آغاز مذاکرات با ایاالت متحده با این دو مسأله ارتباط داردسریع تر مسأل

اسالمی ایران در خاور نزدیک و میانه، بخش مهم فعالیت خارجی ایران را تشکیل خواهد داد زیرا در مرحله اخیر در این منطقه در 
این کشور باید از خط فکري خود در . شودها تشدید برداشت منفی از ایران مشاهده میان و سنیشرایط تشدید اختالفات بین شیعی

اي در چارچوب آن تبدیل شد و نیز باید سعی کند انزوایی را جهان اسالم دفاع کند که بعد از شکست نظامی عراق به ابرقدرت منطقه
اي که و حتی تحریک کننده مسابقه تسلیحات هسته»عامل ناآرامی«بر طرف کند که برآیند سلسله مسایل اعم از چهره تحمیلی 

بر خالف ده «کند که فرق انتخابات امسال با انتخابات قبلی این است که نویسنده خاطرنشان می. »باشدبراي ایران ساخته شد، می
کرد، اکنون هر یک از سه انتخابات شرکت میهاي گذشته که از طرف هر اردوگاه سیاسی ائتالف واحد و نسبتاً نیرومندي در ساله

.»کنندنیروي رقیب چند ائتالف و تعداد زیاد نامزدها را معرفی می

هایی دریافت کرد که آمریکا گیرد که از ایاالت متحده وعدهمبارزه انتخابات در ایران در شرایط تجاوزات فزاینده اسراییل صورت می
آمریکا درصدد است برتري تکنولوژیکی ارتش . اهبردي خود در خاور میانه به حساب خواهد آوردآن را در آینده نیز مهمترین شریک ر

تحلیلگران فوراً این . این مطلب توسط چاك هیگل وزیر دفاع آمریکا در تل اویو اعالم شد. اسراییل در منطقه خاور میانه را تأمین کند
.ط کردنداظهارات را با اظهارات دیگر هیگل درباره ایران مرتب

»جنگ اعصاب: اسراییل و ایران«نتایج این سفر و عواقب آن چه براي جمهوري اسالمی و چه براي منطقه خاور میانه، در مقاله 
اي ایران که براي در جریان سفر هیگل مسأله برنامه موشکی و هسته«: نویسدوي می. گرددتوسط والدیمیر ساژین بررسی می

خاطرنشان کرد که ایاالت متحده حق تصمیم گیري یواشنگتنمهمان . و تبادل نظر قرار گرفترد بحث اسراییل حساس است، نیز مو
کند که اي ایران خطر ایجاد میبرنامه هسته«: وزیر گفت. هاي دفاع دربرابر خطر ایرانی را براي دولت یهودي قایل استدرباره راه

توانند تا انتخابات ماه ژوئن ریاست آیا سیاستمداران تندرو می. »ن دفاع نمایدگیرد چگونه از خود دربرابر آاسراییل خود تصمیم می
تواند به مذاکراتی که دچار رکود شده است، تحرك بخشد؟ جمهوري ایران صبر کنند که نتیجه آن به عقیده بسیاري از تحلیلگران می

اگر در پرده اول نمایشنامه تفنگی روي «گفت که ولی یک نمایشنامه نویس معروف روس . فعالً پاسخ این پرسش در دست نیست
»تفنگ«کند که ایران صاحب این نویسنده مقاله خاطرنشان می. »دیوار آویزان شده باشد، این تفنگ باید در پرده سوم شلیک کند

. ها شده استیعنی مدرن ترین سالح
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مرکزيآسیايکشورهايوروسیهدرتسلفی
آنتون یفستراتوف

بهارعربی که پایه هاي شماري از رژیم هاي شمال آفریقا و خاور 
میانه را متزلزل کرد؛ ابتدا از منظر افکار عمومی محلی، اروپایی و 
روسی به صورت یک نوع تحول ترقی خواهانه، دمکراتیک و غیر 

ولی این روند در . جلوه می کرد» پوسیده«مذهبی در نظام هاي دولتی 
نفوذ محافل دینی در همه کشورهاي انقالب حقیقت امر باعث رشد 

قیام کنندگانی که از . دیده اعم از مصر، تونس و لیبی شده است
کنند، در مقابله با بشار اسد رئیس جمهور شعارهاي دینی استفاده می

مردم "جالب توجه است که نه . کنندسوریه نیز نقش کلیدي را ایفا می
ترین و متجاوزترین جریان ، بلکه پیروان رادیکال"دین دار عادي

از جمله باید به سلفیت اشاره کرد که در طول سالهاي متمادي نه تنها خاور میانه بلکه بخش . هاي اسالم وارد صحنه می شوند
.اعظم کشورهاي مشترك المنافع و حتی اروپا را تهدید کرده است

یونو وهابییونسلفی
یعنی اصحاب حضرت محمد ؛از اسالف راشدرا به الگو برداري مؤمنان که به آن جریان اسالم اطالق می شود » تسلفی«اصطالح 

از )پیامبرقرآن و سنت(منابع اسالمی تحت اللفظیبیش از حدتفسیر . دعوت می کندآنها ) تابعین(و پیروان ) ص(
که از نام مترادف محسوب می شود"وهابیت"با مفهوم اغلب"تسلفی"اصطالح .می باشدی هاجمله ویژگی هاي بارز سلف

کایدئولوژینظامیرا به صورت ت سلفیمیالدي بود که18قرن در یک روحانی سعودي او. گرفته شده استمحمد ابن عبدالوهاب
بود میالدي14-13لم قرون عبدالوهاب در زمینه اعتقادات پیرو ابن تیمیه عا. شکل داد و براي پیروان خود الگوي رفتاري ایجاد نمود

به ) ص(کرد و همه نوآوري هایی را که بعد از نسل سوم پیروان حضرت محمد می تحت اللفظی منابع اسالمی تأکید فسیرکه بر ت
» افرک«که همه کسانی که شریک اعتقادات او نیستند، باید داشتوي همچنین تأکید . ی دانستم» بدعت«ه بود را اسالم اضافه شد

.شوندمحسوب
آنها به . تا به امروز ادامه داردهاسلفی» سنت«این . پیروان فرقه عبدالوهاب از بدو پیدایش آن از توسل به زور روگردان نمی شدند

نی، انفجار سفارتخانه هاي آمریکا در کنیا و تانزانیا، ااز جمله ویرانی مرکز تجارت جه؛نده ااي دست زداعمال تروریستی بی سابقه
.جنایاتاز این قبیلدر عراق و شیعه اران قتل هز

به عنوان یکی از عوامل اساسی سیاست خاور میانه تسلفی
و نیز در روسیه و ییو در کشورهاي اروپاایدئولوژي سلفی با وجود این سوء سابقه کامالً مشروع محسوب می شود

از طریق ساختارهاي رسمی خود صادر می همچنین، این اعتقادات را تعربستان سعودي، مهد سلفی. قزاقستان ممنوع نشده است
.کند
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نظیرسلفیت به برکت تبلیغ دینی، تزریقات مالی و گاهی توسعه طلبی نظامی نه تنها در عربستان سعودي بلکه در کشورهاي همسایه
ت متحده عربی و یمن جایگاه محکمی به دست ، امارا-دمشاهده می شو» الوسطیه«ه آنجا نوع معتدل تر آن به نام ک-قطر، کویت 
، »بهار عربی«پس ازدر تونس . در عراق نفوذ دارند و مهمترین عامل بی ثباتی این کشور به حساب می آیندهاسلفی. آورده است

به سرچشمه هاي بازگشت «در مصر، طرفداران . ارتباط دارد، از اکثریت پارلمانی برخوردار شده استهاکه با سلفی» النهضه«حزب 
شباهت ها البته اعتقادات اخوان در بعضی زمینه ها به اعتقادات سلفی( هستند »اخوان المسلمین«، نیروي دوم سیاسی بعد از »دینی

می باشد، پیشگامان مبارزه با بشار اسد » القاعده«که یکی از شاخه هاي سازمان » جبهه النصره«شبه نظامیان سازمان . )زیادي دارد
.یس جمهور مشروع سوریه هستندرئ

هسرچشمه هاي سلفیت روسی
به کشورمان نفوذ 1980متأسفانه، این اندیشه ها مدتها پیش، اواسط سالهاي . حوزه فعالیت وهابی ها محدود به خاورمیانه نمی شود

، تاتارستان و )انقبل از همه چچن و داغست(جمهوري هاي شمال قفقاز . کرده و تا کنون این بذرها محصول داده است
.پایتخت کشور به مرکز گسترش اندیشه هاي سلفی تبدیل شدند،باشقیرستان و در مرحله بعدي مسکو

پیروان محلی وهابیت نه . تشکیل شد» قزیل یورت«توسط بهاءالدین کبدوف در شهر 1989اولین جماعت وهابی داغستان در سال 
به . بلکه در اعمال تروریستی نیز دست داشتند،طریقت هاي تصوفی شرکت می کردندتنها در مبارزه عقیدتی با اسالم سنتی سنی و

.اتومبیل سید محمد ابوبکروف مفتی جمهوري توسط آنها منفجر شد1999عنوان مثال، در سال 
وهابیت بین دو جنگ اول و دوم در فعاالنه در جمهوري چچن توسعه 

ه ابتدا رژیم الییک در حالی ک. مصادف شد1990نیمه دوم سالهاي 
کرد و حتی گارد می اسالن ماسخادوف با گسترش این اعتقادات مقابله 

عبدالسلیم سعداهللا یف، نمودملی را براي مبارزه با پیروان آن اعزام 
سعد "جانشین"دوکو عمروف، . جانشین وي، پیرو اندیشه هاي سلفی بود

،»رت قفقازاما«اهللا یف و رهبر تشکیالت خودجوش و شناخته نشده 
.طرفدار آشکار سلفیت می باشد

زمنیه براي . شروع شد1990در تاتارستان توسعه وهابیت در سال هاي 
گسترش این اعتقادات به قدري مهیا بود که به گفته طلعت تاج الدین 

ساجد خود دربرابر حمالت رئیس اداره مرکزي روحانیت مسلمانان روسیه، ائمه سنت گرا گاهی مجبور می شدند با توسل به زور از م
.در بعضی موارد موفق شدند در ساختارهاي رسمی دینی و مراکز آموزشی جمهوري نفوذ کنندهاسلفی. دفاع نمایندهاوهابی

تاتارستان و همکاران وي در زمینه وهابیت زدایی در تاتارستان، با مقاومت شدید جدیدمنتخب فعالیت گسترده ایلدوس فیضوف مفتی 
در قازان سلسله اعمال تروریستی رخ داد که بر اثر آنها فیضوف به شدت مجروح شد و 2012در تابستان سال . روبرو شداهسلفی

.ولی اهللا یعقوبوف معاون وي به قتل رسید
نفر از ائمه، مفتیات و خطباي دینی پیرو اسالم سنتی به دست افراطیون 50در روسیه بیش از سال اخیر 10طی 

.کشته شدند

واردات خارجی
نظام . در مورد تالش هاي عربستان سعودي در جهت گسترش سلفیت در سرزمین فدراسیون روسیه هیچ تردیدي وجود ندارد

را در مدینه و مکه و نیز خارج از هروسیهاي سلفی. کندآموزشی در تبلیغات این اعتقادات یکی از نقش هاي کلیدي را ایفا می
.عربستان سعودي در کویت و قطر تربیت می کنند



7 2013آوریل –19شماره –تحلیلی ایران معاصر - مجله خبري

فرستادگان سعودي در خاك روسیه نیز فعالیت . بسنده نمی کنند» نیروي محلی«به آموزش دادن هاحامیان خارجی سلفی
کویت هم در زمینه صادرات . ی کندتنها عربستان سعودي نیست که وهابیت را به روسیه صادر مگفتنی است که .می کنند

که کویت از آن پیروي می کند و آن را به روسیه » الوسطیه«نظریه .اسالمی نقش قابل توجهی ایفا می نمایدرادیکالیسم
باید قطر را هم ذکر کرد که . کند، در واقع نوع مالیم تر سلفیت استصادر میگردیداز طریق مرکز ویژه اي که در مسکو افتتاح 

قطر به برکت تبلیغات شبکه . است که در رادیکال کردن مسلمانان روسیه نقش آشکاري ایفا می نماید» اسالم مالیم«شور دیگر ک
.فراهم می سازدزمینه اطالعاتی مساعدي » الجزیره«تلویزیونی 

اسالمی در روسیهرادیکالیسمعوامل داخلی توسعه 
، قبل از همه باید به مسأله آموزشی اشاره کرد. نده اي گسترش این اعتقادات مهیا کردبدون تردید، بعضی عوامل داخلی زمینه را برا

اندیشه هاي سلفی ساده . تحصیالت دینی سنتی کافی را کسب نکرده اند،سلفیاندیشه هاي به مندعالقهزیرا اکثر مسلمانان
.یاد می گیرندرادیکالیسممسلمانان به آسانی این اندیشه ها را از زبان مبلغان تازه هستند و 

سلفیت عمدتاً در میان اقشار ضعیف از نظر مالی و . عوامل اجتماعی و اقتصادي هم باید در نظر گرفته شوند
کمبود اعتبار روحانیت سنتی اسالمی روسیه نیز . اجتماعی در شمال قفقاز و سواحل ولگا گسترش می یابد

.عامل بسیار مهمی است

مرکزي از آسیاي"یمهمانان"
به رژیم هاي . مهاجران از آسیاي مرکزي اغلب اندیشه هاي سلفی را در روسیه یاد گرفته یا از میهن خود به روسیه می آورند

خودکامه این منطقه جلوي کثرت گرایی سیاسی را می گیرند که هر نوع دگراندیشی در این کشورها به شدت 
اغلب به ) مانند جنبش اسالمی ازبکستان(ش هاي دینی جنب. آیدشکل دیگر از جمله به شکل دینی در می

.ابراز اعتراض به نظام حاکم تبدیل می گردنداي برايوسیله
. و آوارگانی که از پاکستان باز گشتند، اولین پیروان سلفیت شده بودند1990در تاجیکستان پیشکسوتان جنگ داخلی اوایل سال هاي 

هزار نفر 20حد اقل در جمهوري تاجیکستان بهپیروان این جریان دینی شمار2009بر طبق آمار در سال 
. می رسید

ولی در ازبکستان جنبش هاي رادیکال دیگر نظیر . بسیاري از مهاجران ازبک که در فدراسیون روسیه کار می کنند، سلفی هستند
.بودند1990گسترش بیشتري یافته اند که پیروان آنها ابتدا عضو گروه هاي وهابی سال هاي » تبلیغی جماعت«و »حزب التحریر«

توسعه ضعیفی پیدا کرده بود ولی به گزارش اندیشهابتدا این . ظاهر شدند 1990اواخر سالهاي ،در قرقیزستانهااولین سلفی
در سال هاي . تشکیل دادندهاسلفیمسلمانان قرقیزستان را% 200930سال درکمیسیون دولتی امور ادیان، 

.در قرقیزستان به فعالیت جنایی دست زدندرادیکال هااخیر 
در قسمت جنوبی این کشور تعدادي از جماعت هاي 2000اوایل سال هاي . در قزاقستان مسأله سلفیت تا این حد شدید نیست

در تاشکند 2004آنها در سال .ازبکستان را تهدید می کردند،تان بیشتر کشور همسایهقزاقسهايسلفی به وجود آمدند ولی سلفی
سلفیت در قزاقستان ممنوع نشده ولی اداره روحانیت مسلمانان این کشور بر منع وهابیت تأکید می . چند عمل تروریستی اجرا کردند

جمهوري اطالع اینسلفی در خاكگروهک رادیکال24سرویس ارتباطات مرکزي قزاقستان از فعالیت . کند
.می دهد
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با توجه به اینکه کشورهاي منطقه به منظور حل و فصل مسایل اقتصادي خود گاهی مجبور می شوند از کشورهایی هم وام بگیرند 
ی آنها ، دولت هاي محلی از رشد نفوذ اقتصادي، سیاسی و مذهب)عربستان سعودي، کویت و قطر(که به ترویج سلفیت دست می زنند 
.در آسیاي مرکزي چشم می پوشند

دورنماي سلفیت در روسیه 
هم اکنون مشغول جنگ واقعی با دولت فدرال در داغستان و اینگوشتیا هستند و در هاما در این زمینه چه چشم اندازي داریم؟ سلفی

آنها در تاتارستان و باشقیرستان بسیار . جمهوري کاباردا بالکاریا و سایر جمهوري هاي شمال قفقاز گروه هاي مخفی نیرومندي دارند
در . در مسکو نیز حضور دارندهااشاره شد که سلفیش از اینپی. قوي اند و حتی در چند مسجد اندیشه هاي خود را تبلیغ می کردند

صورت ادامه توسعه این اعتقادات در فدراسیون روسیه، افزایش شمار پیروان آن و افزایش بودجه سازمانها و 
موج اعمال در حال حاضر .اي در انتظار کشورمان خواهد بودارتقاي سطح حرفه اي این مبلغان، آینده تار و تیره

در داغستان و . یابدکند و گاهی به مناطق آرام تر کشور اشاعه می فدراسیون روسیه فروکش نمی"مشکل ساز"روریستی در مناطق ت
به آنها امکان نفوذ در سیاست وجود دارد کهقانونیبه میدانرادیکال هاخطر ورود ،در باشقیرستان و تاتارستانبه اندازه کمتر

.را خواهد داد-آنچه آنها هدف خود اعالم می کنند-ري حکومت اسالمی سیاست این مناطق و برقرا

دست سلفیت به اروپا هم رسیده است
به جدیداً معلوم شد که قطر . به کشورهاي مذکور ختم نشده و تمایالت آنها از این حدود نیز پا فراتر گذاشته استهاالبته نفوذ سلفی

از قرار معلوم، حومه هاي شهرهاي . می باشدحومه هاي شهرهاي فرانسه "توسعه"ی جهتمیلیون یوروی50دنبال سرمایه گذاري 
عده زیادي از کارشناسان اعتقاد دارند که هدف . ترین مهاجران مسلمان می باشدرادیکالبزرگ فرانسه محل سکونت و سرپناه 

بلکه گسترش اعتقادات سلفی ،حله هاي فقیرنشینواقعی قطر نه ارتقاي سطح اقتصاد فرانسه و اصالح وضعیت اجتماعی ساکنان م
و استقوانین الییک بیرون راندهشریعت بسیاري از حومه هاي شهر هاي فرانسه را از تا کنون . می باشد

.می تواند در این زمینه پیشرفت جهشی فراهم کندسرمایه قطر
میلیونی1.5جامعه به مرکز انتظار می روددولت قطر حامی مالی ساخت یک مسجد عظیم در جزیره سیسیل ایتالیا است که 

که مسلمانان ایتالیا شریک اعتقادات سلفی هستند% 60حدودولی نباید فراموش کرد که . ایتالیا تبدیل شودمسلمانان
.آشکار می سازدتالش ها و هزینه هاي دوحه رااز همین امر هدف 

تدابیر الزم
منع . می توان یک نتیجه اساسی گرفت که باید با شدت تمام با گسترش سلفیت و صدور آن به روسیه برخورد کردمطالب مذکوراز 

.کامل سلفیت در خاك روسیه می تواند به اقدام مفیدي تبدیل شود
و قطر دست بزنند تا عناصر ملیات در محورهاي سعودي، کویتشاید جا داشته باشد که سرویس هاي ویژه با دقت بیشتري به ع

.همچنین باید اعزام طالب به مراکز آموزشی این کشورها را محدود کرد. افراطی و خطرناك را کشف نمایند
اط سیاست سنجیده اجتماعی و اقتصادي در مناطق مشکل ساز و از جمله در جمهوري هاي شمال قفقاز، عامل مهم پیروزي بر افر

.اسالمی خواهد بودگرایی 
.اجتماعی و سیاسی این منطقه باید حل و فصل شوند-و اما در آسیاي مرکزي، مسایل عمیق اقتصادي 
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دولت .پاکسازي کردرسطح تحصیلی ائمه و روحانیون محلی را باال برده و صفوف آنها را از عناصر بی اعتباستیولی قبل از همه بای
هاي در این رابطه باید به همکاري با رسانه. کندباید به شوراي مفتیات روسیه و ساختارهاي دیگر اسالم سنتی روسیه مساعدت 

پیشنهاد اخیر راویل عین الدین رئیس شوراي مفتیات . گروهی توجه بیشتري کرد که قادرند اعتقادات سنتی دینی را ترویج نمایند
به مسلمانان، امري منطقی و موجه به -در حال تاسیس استکه هم اکنون -زمان تلویزیون اجتماعی % 15روسیه مبنی بر واگذاري 

اعتقادات رادیکال مبدل رشدارتقاي سطح پایین آموزشی است که به یکی از عوامل اساسی براياین کوتاه ترین راه . نظر می آید
و بی عیب و نقص از نظر سابقه روحانیون، با پشتوانه چهره مناسبی که در اسالم سنتی نیرومند داراي انسجام عقیدتی. گردیده است

این همان اسالم سنتی است که در . ، می تواند به مؤثر ترین وسیله مقابله با وهابیت تبدیل شودبوجود می آوردجمعیهاي رسانه
.روسیه تاریخ دیرینه و پر افتخاري دارد
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آمریکاییسبکبهصلحبرقراري
نیکیتینسرگئی

اواخر ماه مارس یک خبر هیجان انگیز کشور عراق را که 
گویا به خاطر تاریخ پر تالطم معاصر خود دیگر از چیزي تعجب 

جان کري وزیر امور خارجه آمریکا بدون . کند، تکان دادنمی
این سیاستمدار که در مقام وزیر . اطالع قبلی وارد این کشور شد

به یک شخصیت بارز و جذاب را،خارجه جاي هیالري کلینتون
را به امور بدون اینکه داشت، ظاهراً تصمیم ه استگرفتخود

باید . بزرگ بین المللی شرکت نمایداقدامتعویق بیندازد، در یک 
در صدد بود تا او : گفت که مسأله مهمی فرا روي کري قرار داشت

هواپیماهاي ایرانی  برراآسمان خودمتقاعد کند کهرادولت عراق
.ببنددسوریهمقصدبه

کمک به بشار اسدبراي عراق کریدور 
شده هاي گروهی منتشر و به صورت گسترده در رسانهاندبر طبق داده هاي اخیر که سرویس هاي ویژه امریکا به دست آورده

کنند که نه تنها آمریکایی ها ادعا می. ار اسد در سوریه استفاده می کند، تهران از کریدور هوایی عراق براي پشتیبانی از دولت بشاند
تعجبجاي. کمک هاي انسانی بلکه محموله هاي نظامی که شامل تسلیحات و مهمات است، از راه هوایی به سوریه برده می شود

نظامی دولت ایران به این کشور خبر ايهسفیر ایاالت متحده در سوریه از افزایش شدید کمک» روبرت فورد«که قبل از آن نیست
رژیم «پروازهایی انجام می دهند تا براي -! بی برو و برگرد-حتی اعالم کرد که هواپیماهاي جمهوري اسالمی ایران هر روز او. داد

.داردشروع شده و همچنان ادامه 2012این کار از بهار سال . قیام کنندگان اسلحه ببرندکشتار اسد جهت » خونین
مستقلیدولت آنچنان در این رابطه معلوم است دولت نوري المالکی که . همه پروازهاي مذکور از طریق عراق انجام می شوند

و حریم هوایی خود مجبور به کنار آمدن شداین دولت 2012در ماه می سال . نیست، تحت چه فشاري قرار می گیرد
.فقط تا ماه ژوئیه همان سال ادامه یافتولی این وضع را بر هواپیماهاي ایران بست

و اما آقاي کري نه تنها با رئیس نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در سوریه کامالً موافق است بلکه اعتقاد دارد که قدرت بشار اسد در 
ا به روزنامه نگاران وزیر خارجه آمریک. از ایران پا بر جا باقی مانده استییسوریه فقط و فقط به برکت ارسال هوایی محموله ها

می خواست همین موضوع را به نخست وزیر عراق تلقین کند و از او بخواهد که پرواز هواپیماها بر اطالع داد که 
.فراز سرزمین عراق را به طور کامل ممنوع نماید

، یک گستاخانهدرخواست روابط دوستانه نوري المالکی با تهران و با پیشبینی جواب رد وي به اینازولی جان کري با آگاهی 
به فرود رادنپروازدر به سوي ایران یابه عراقی ها پیشنهاد شد که تنها هواپیماهایی که از ایران و. گزینه احتیاطی هم تهیه کرده بود

و فقط در و سرویس هاي ویژه عراق به دقت بازرسی و تفتیش شوند پلیساین هواپیما ها بایستی توسط نیروي . در عراق وادار کنند
.کنندصورت نداشتن محموله هاي نظامی اجازه ادامه پرواز را دریافت 
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کندایاالت متحده با کمک به شورشیان و تروریست ها صلح برقرار می
مگر براي پایان دادن به مناقشه سوریه !دنبال می کردراآشکاري» انسان دوستانه«بدون تردید، مأموریت جان کري هدف 

از اسلحه وجود دارد؟ ولی طرف دیگر مناقشه یعنی مخالفان سوري چه می شوند؟ تا » دیکتاتور خونین«راهی جز محروم کردن 
کنون براي همه واضح و روشن شده است که مخالفان به کمک آمریکایی ها، ترك ها و پادشاهی هاي خلیج فارس مشغول عملیات 

به » جبهه النصره«گسترده جنگی هستند و اینکه ارتش آزاد سوریه و متحدان با وفاي آن یعنی شبه نظامیان گروهک وهابی اي ه
تجاوزکاري هم » مخالفان«ناظر بر تأثیر گذاري بر آمریکا، ممکن است طرح برقراري صلح . فعالیت آشکار تروریستی دست می زنند

فرماندهان عالی نظامی سوریه، روزنامه نگاران، نمایندگان اقلیت هاي قومی و مذهبی (ردم است باشد که دستشان تا مرفق در خون م
مشترك المنافع و فرار کشورهاي اسارت ساکنان(و خودشان در آدم ربایی ها و از جمله ربودن اتباع خارجی ) و مردم عادي سوریه

سیاست ایاالت متحده در این زمینه لکن اند؟ دست داشته) این واقعیت است، روزنامه نگار اوکراینی، بارز ترین نمونه "آنهار کوچنوا"
.اصوالً متفاوت است

پل «کند بلکه نه فقط از شبه نظامیان سوري پشتیبانی می» سیا«اطالع داد که سازمان » نیویورك تایمز«چند روز پیش روزنامه 
می بینیم .رواز به اردن و ترکیه انجام گرفته استپ160تا کنون از طریق آن بیش از ایجاد کرده است که » هوایی

بارهاي انسانی، کمتر باعث نگرانی سرویس هاي ویژه، نظامیان و دیپلمات کریدور هوایی براي انتقال بارهایی غیر از چنین که وجود 
ریکایی ها براي تنها وزن جنگ افزاري که آمو این در حالی است که . هاي آمریکایی می شود تا وجود کریدور ایرانی

کارشناس پژوهشگاه بین » هیو گریفیس«این رقم توسط .تن است3500متحدان خود در سوریه فرستادند، برابر 
.المللی مستقر در استوکهلم آورده شد

به شورشیان سوري در زمینه انتخاب سالح » کمک هاي کارشناسی«حتی به واگذاري » سیا«به گزارش روزنامه مذکور، سازمان 
.مساعدت نموده استي درست دست زده و به انعقاد معامله در زمینه تحویل این سالح ها در خاك کرواسی ها

، همسایه ترکیهشبه نظامیان سوري توسط سرویس هاي ویژه آمریکا درگا ه هايسازماندهی اردوپیرامون حقایق روشناگر 
مبارزه با رژیم اسد را یاد ونستان آمریکایی خود به شبه نظامیان فننظر گرفته شود که آنجا افسران ترکی همراه با سرپرسوریه در

.می دهند، ماهیت تالش هاي آمریکا در جهت برقراري صلح در سوریه روشن می گردد

اهداف ایاالت متحده 
کند و کشورهاي همسایه را به اجراي این حرومواشنگتن سعی می کند به هر وسیله ممکن بشار اسد را از هر کمک خارجی م

در .نگران توجه ایران به مناقشه سوریه هستندشکل خاصیاستراتژیست هاي آمریکایی به . طرح جلب نماید
را به عنوان نامیده می شوند"ارتش آزاد سوریه"به اصطالح کهخود به شبه نظامیان مخالف"مساعدت"عین حال، ایاالت متحده 

کند زیرا به حقانیت این سازمان اعتقاد دارد و حاضر است در آینده نزدیک به آنها پول داده و همه خارجی تلقی نمیکمک نظامی 
.نیازهاي آنها را به اسلحه و مهمات تأمین نماید

رشد بی نظیر کمک هاي خود ،شخصیت هاي رسمی آمریکا ضمن اشاره به افزایش حمایت ایران از دمشق، به دلیل مجهولی
، کاخ سفید در سال »وال استریت ژورنال«و این در حالی است که بر طبق داده هاي روزنامه . کنندبه شورشیان را فراموش می

اقدامات نه تنها . چراغ سبز روشن کرد تا به همه اقدامات در جهت کمک به مخالفان سوري دست بزند» سیا«گذشته براي سازمان 
از آمار فوق الذکر ارسال تسلیحات معلوم می شود که سرویس هاي . ه استنظامی مد نظر بودسیاسی و انسانی بلکه دیپلماتیک و

دیدار آقاي کري از بغداد این واقعیت را هم نمایان ساخت که مؤلفه . کنندویژه آمریکا بخش نظامی این طرح را به طور کامل اجرا می
.دیپلماتیک طرح مذکور پیشرفت کرده است
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متحده به مراد خود خواهد رسید؟آیا ایاالت 
چندان روشن به نظر نمی ايقضیهاحتمال چنینمنزوي کنند؟ کاملآیا آمریکایی ها می توانند دولت مشروع سوریه را به طور 

ایران که با سوریه پیمان همیاري دارد و وظایف خود را بر اساس این پیمان اجرا می کند، از حمایت خود . آید
تهران نه تنها نمی خواهد آخرین قلعه مستحکم خود در برابر شاهین هاي ناتو را از دست بدهد .واهد کشیداز دمشق دست نخ

نفر افراطی مسلح و کنترل نشده فعالیت کنند، دولت انبلکه نمی خواهد که در خاور میانه افغانستان دومی به وجود آید که آنجا هزار
.شونده ت فقر به سر ببرند یا به آوارسالمی وجود نداشته باشد و مردم آن در حال

عراق با دولت شیعی نوري المالکی با وجود وابستگی جدي به ایاالت متحده و صرف نظر از نفوذ قابل توجه آمریکا در خاك 
بهبود می بخشد عراق نه تنها به تدریج روابط نسبتاً خوب خود با ایران را . خود، بیش از این دولتی نیست که تماماً تابع واشنگتن باشد

گفتنی است . بلکه سعی می کند منافع ملی خود را در روابط با سوریه و حتی با ترکیه، همسایه نیرومند و خطرناك خود رعایت کند
آیت اهللا علی سیستانی رهبر روحانی شیعیان عراق و یکی از معماران اساسی رژیم غیر مذهبی این کشور، از 2013که اوایل سال 
این رویداد نشان دهنده عدم موافقت حد اقل بخشی از نخبگان عراقی با . یر ترکیه خودداري کردمالقات با سف

بعضی کارشناسان .در کردستان و سوریه دنبال می کند) و آمریکا به عنوان متحد آن(سیاستی است که ترکیه 
.دمشق شکل بگیرد که این چشم انداز دور از واقعیت نیست–بغداد –احتمال می دهند که در آینده نزدیک محور شیعی تهران 

دیگر دولت عراق که طی سال هاي متمادي مشغول مبارزه با افراط و تروریسم در خاك کشور خود بوده است، احتماالً بیشتر از 
است زیرا در این صورت تعدادي به عدم پیروزي مخالفان و عدم تکرار سناریوي افغانستان در سوریه عالقه مند،بازیگران خاور میانه

از کشورهاي مجاور و از جمله خود عراق به ورطه هرج و مرج سیاسی و اجتماعی خواهند افتاد که بغداد و واشنگتن این واقعیت را 
اي را لیکن ایاالت متحده از خاور میانه فاصله زیادي دارد و می تواند به خود اجازه دهد همه معادالت منطقه. کنندخوب درك می

امیدواریم که دولت . نگران مسایل امنیت ملی است، از این آزادي عمل برخوردار نیستکهدر حالی که عراق؛مورد آزمایش قرار دهد
واشنگتن اعتنا » صلح سازان«نوري المالکی در زمینه دفاع از منافع ملی کشور خود و صلح در منطقه استقامت کرده و کمتر به حرف 

.نماید
م می تواند براي ممانعت از اجراي طرح هاي استراتژیست هاي آمریکایی نقش عظیمی بازي روسیه ه

که جان کري و همکارانش از خود نشان می دهند، ییآمریکاسبکبه » برقراري صلح«متأسفانه، روسیه تا کنون نسبت به .کند
ه چه در سازمان ملل و چه در روابط دوجانبه با ولی خط محکم فدراسیون روسی. واکنش شدیداً منفی خود را ابراز نکرده است

را از اقدامات ناسنجیده تجاوزکارانه و دور از صداقت باز ) از جمله آمریکا(کشورهاي شریک مناقشه سوریه می تواند بعضی از آنها 
در حال حاضر دشمنان . ه استفعالً استقامت دیپلماسی روسیه است که در کنار عوامل دیگر سوریه را از تجاوز خارجی نجات داد. دارد

با وجود اینکه ایاالت متحده و ناتو به تجاوز بی پرده نظامی . این کشور به روش هاي مدرن تر تاثیرگذاري بر اوضاع دست می زنند
ي ادست نزده اند، فعالیت آنها در محور سوري می تواند در زمینه سقوط آخرین رژیم متحد مسکو در جهان عرب نقش تعیین کننده

تحوالت سوریه باعث شد که . را به خوبی یاد گرفته است» تجربه لیبی«مناقشه سوریه نشان داد که روسیه درس هاي . بازي کند
که آمریکا و متحدانش که بعید استولی . فعالیت کند» مسأله لیبی«در خودرفتارنسبت بهمتفاوت اصوال دولت روسیه به گونه 

در این رابطه . کنند، به این سادگی عقب نشینی کنندشار اسد و سوریه غیر مذهبی را پیشنهاد میگزینه هاي جدید از بین بردن ب
غربی به » صلح سازان«مسکو باید به صورت پیگیرانه بر خط سیاست خارجی خود پافشاري کرده و از تحقق یافتن برنامه هاي 

.سرکردگی ایاالت متحده ممانعت نماید
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وختروسیه ایران را فرچگونه :مدودفدورانایران در ه وروابط روسی
»معاصرایران«مجلهسرویراستارپانکراتنکو،ایگور

دمیتري مدودف و اطرافیانش در صدد بودند از غرب پولی را 
تکنولوژي در سراسر نانو توسعهمدرن کردن و"دریافت کنند که براي 

الزم بود که به عنوان خط راهبردي توسعه روسیه اعالم شده "کشور
تنها شرطی که بایستی براي دریافت این پول اجرا شود، دست . بود

. کشیدن از شرکاي شرقی روسیه بود که تیم مدودف همین کار را کرد
برداشت عمومی این است که خیانت گستاخانه به جماهیریه لیبی به 

ره ریاست جمهوري دمیتري مدودف تبدیل یکی از صحنه هاي بارز دو
را » بازي با جایزه شکست«در این رابطه می توان فیلم . شده است

تجاوز بی پرده . یادآور شد که چندي پیش تمام اینترنت را بر انگیخت
ناتو، بمباران ها و بدن مسخ شده قذافی رهبر مشروع لیبی در این فیلم 

، همه اشتباهات فاحش و صویرپس زمینه این ت. به نمایش گذاشته شد
مسکو تقریباً در همان موقع به ایران خیانت کرد که البته این کار . برجسته می کندطور خاصیعدم صالحیت دمیتري مدودف را به

آیا . کمتر به چشم می خورد ولی ریزه کاري هاي سیاسی که آن را همراهی می کرد، به مراتب پیچیده تر و چند الیه تر بود
در این مورد پیدا خواهد شد؟ امیدواریم که همین طور باشد و به همین دلیل امید دارم که مطلبی که مستنديردانی براي ساخت کارگ

.در ذیل منتشر می شود، اساس فیلم مستند تحقیقاتی آینده را تشکیل دهد

میراث پوتین
پوتین بود که البته در زمان ریاست جمهوري جنگ در اوستیاي جنوبی و پیروزي بر تفلیس، نقطه آخر خط سیاست خارجی

آري، در آن زمان رسماً شخص دیگري فرمانده کل قوا بود ولی او فقط محصولی را بر داشت که . دمیتري مدودف اتفاق افتاد
امعه ، نقطه پایانی تالش هاي پوتین در جهت تغییر روحیات ج»اجبار به صلح«عملیات . سال کاشته بود8والدیمیر پوتین طی 

.، تغییر برخورد با ارتش خود و دگرگون کردن سیاست خارجی و دفاعی بودهروسی
به فعالیت خصمانه و توسعه طلبی غیر دوستانه براي غرب و قدرتمنديآمادگی روسیه براي پاسخ شدید2008ماه اوت سال در

، در بعد سیاست خارجی بودقانع کنندهکمترحرکت سریع نیروها در سطح گرجستان که از نظر نظامی. واقعی شد"دوش آب سرد"
روسیه به سراسر جهان نشان داد که در شرایط معینی که کسی از تعهدات خود غدارانه تخلف کرده و . بسیار وزین به نظر می آمد

هاي کشور متجاوز منافع روسیه را تهدید کرده باشد، می تواند پاسخ شدید و مناسبی بدهد و حتی ستون تانک هاي خود را به خیابان
با بیانات و دیدگاه هاي مسکو » س، دوست کلینتونیبور«اي متفاوت با زمان به غرب فهماندند که از این به بعد باید به گونه. بفرستد

.برخورد کرد
برخوردار روسیه براي اولین بار بعد از گورباچف صاحب رهبري شد که از آمادگی نظامی و مجموعه کامل دیدگاه ها درباره دولتی

صرف نظر از همه تالشهاي لیبرال ها براي تلقین نقطه نظر دیگر به ما، اکثریت مردم روسیه . به وجود آمد1991بود که بعد از سال 
در زمان پوتین اتفاق نه . شریک این دیدگاه ها بودند زیرا این دیدگاه ها پاسخگوي برداشت هاي آنها از خط سیاست خارجی بود
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براي اولین بار اجماع داخلی درباره سیاست خارجی روسیه بین مردم و نخبگان سیاسی کشور : ولی مهمی افتادچندان چشمگیر 
.است»اکثریت پوتین«توافق درباره روابط روسیه با مابقی جهان هم یکی از سرچشمه هاي تشکیل . حاصل شد

رئیس جمهور . ور نزدیک و میانه جایگاه مهمی داشتدر زمان پوتین جمهوري اسالمی ایران طی مدت معینی در سیاست ما در خا
از جمله خاور میانه را با » مناطق بحران زده«که به کار مستقل تحلیلی عادت داشته و گزارش هاي اطالعاتی و مواد مربوط به 
عراق و افغانستان را اوالً، ایاالت متحده که . حاشیه هاي خود به مجریان ارجاع می داد، حد اقل به سه نکته آگاهی کامل داشت

می کند، اکنون ایران را به عنوان هدف اساسی خود تلقی می نماید و اینکه اگر بحرانتحریک» هالل شیعی«اشغال کرده و در 
مناطق مسلمان نشین روسیه فراهم می و همچنینعملیات علیه ایران رخ دهد، خطر بی ثبات شدن خاور میانه و آسیاي مرکزي 

ویس اطالعات خارجی حتی در حالت تضعیف شده به وسیله اصالحات پریماکوف، و نیز اداره کل اطالعات که مرتباً ثانیاً، سر. شود
اي بازسازي می شد، اطالعات کافی را به دست می آوردند تا معلوم شود که ایران سعی نمی کند صاحب توسط روساي غیر حرفه

و باالخره نکته سوم این است که . وعی پیرامون این مسأله بر پا شده استاي شود و اینکه فقط سر و صداي مصنسالح هاي هسته
.اقتصاد روسیه و بخش فناوري هاي باال که والدیمیر پوتین بر آن تأکید می کرد به توسعه روابط با ایران احتیاج دارد

او . روسیه در قفقاز را به یاد داشتفاجعه،پوتین به مراتب بهتر از نخبگان سیاسی دیگر روسیه. یک نکته دیگر هم وجود داشت
فراموش نکرده بود چه کسی از جدایی طلبان پشتیبانی کرده و حامی مالی تروریسم بود و اینکه رهبران شبه نظامیان در کدام کشور 

ت که همین امر او موضع گیري ایران نسبت به چچن را به خاطر داش. ها با اطمینان خاطر و بدون ترس از استرداد پناه گرفته بودند
در پایان دوره دوم ریاست جمهوري پوتین حتی ناظران مخالف پوتین . به روسیه اجازه داد از فاجعه بیشتري جلوگیري به عمل آورد

فرجام شایسته دوره ریاست -به تعبیري –این . متفاوت شده است1990متوجه شدند که برداشت از روسیه در جهان با سالهاي 
.جمهوري پوتین بود ولی هنوز پیروزي نهایی نبود

مسأله این . دمیتري مدودف با دریافت این میراث، تصمیم گرفت دستاوردهاي سیاست خارجی رهبر پیشین را به فروش بگذارد
و را از پشت بسته و امکانات مالی و اراده سیاسی خیلی است که او خواست با کسانی داد و ستد کند که در این تجارت سیاسی دست ا

تصور می کرد، » داد و ستد«آنها رئیس جمهور جدید روسیه را فریب دادند که در این شرایط چیزي که او به عنوان . بیشتري داشتند
.به گذشت یکجانبه از مواضع و منافع روسیه در بسیاري از زمینه هاي سیاست خارجی تبدیل شد

درباره عواقب دیدگاه هاي لیبرال در سیاست خارجی. 1ره تبص
او دولت را کمپانی . طرز تفکر دمیتري مدودف تار و پود لیبرالی دارد، آن هم لیبرال به معنی روسی تحریف شده این اصطالح

. ا تنظیم خواهد کردهمه چیز ر» دست نامرئی بازار«به عقیده او . بزرگی می داند که تنها هدف آن سودجویی حسابگرانه است
اداره جریان "وزارتخانه ها، سرویس ها و ادارات چیزي جز مدیران تجاري نیستند که هدف آنها نه رعایت منافع انتزاعی دولتی بلکه 

سیاست خارجی هم . در این شرایط همه وزارتخانه ها از نهاد هاي سیاسی به ساختاري هاي تجاري تبدیل شدند. "هاي مالی است
دمیتري مدودف به عنوان . اصول بازاري مبتنی شود و نه بر حل مسایل جنگ و صلح یعنی تأمین امنیت دولتی و ملیباید بر

ما باید بفهمیم همکاري با کدام کشور ها به بهترین «اوالً، : اهداف سیاست خارجی روسیه را اینطور تعیین می کرد،کاذبيحسابگر
اي بازارهاي منطقهارائه محصوالت فناوري هاي پیشرفته روسی را در و می شودروسیهوجه موجب توسعه فناوري هاي مربوطه در 

ما باید به انسانی کردن سیستم هاي اجتماعی . تحکیم نهادهاي دمکراسی و جامعه مدنی روسیه«ثانیاً، . »و جهانی فراهم خواهد کرد
که او به طور کامل از اندیشه هایی پیروي می کرد که غرب می بینیم. »در سراسر جهان و قبل از همه در میهن خود مساعدت کنیم

ولی براي غرب، دمکراسی و انسانی کردن همه چیز در جهان تنها ابزاري براي دستیابی به . به روابط بین الملل تحمیل کرده است
اي دارد که این نه تقاد صادقانهدمیتري مدودف تا کنون اع.بیش نیست» استعمار نرم«براق براي کادو سلطه ژئوپلتیکی و یک کاغذ 

.ابزار بلکه هدف سیاست خارجی دولت است
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روسیه . دمیتري مدودف عازم خاور میانه شد2011اوایل سال . ار شدبزودي عواقب این دیدگاه ها در دنیاي سیاست واقعی پدید
روابط زمینهاسراییل، گفتگوي سازنده با حماس و در این منطقه از امتیازات آشکاري برخوردار است از جمله روابط سالم با فلسطین و 

شرکاي روسیه در خاور . ولی دمیتري مدودف نمی تواند تصور کند از دیگ جوشان خاور میانه می توان چه سودي برد. با حزب اهللا
به . اور میانه شدندروسیه در رأس مذاکرات صلح خرابطه با قرار گرفتن میانه به جاي کار عملی شاهد حرف هاي بلندپروازانه در

.عبارت دیگر، نتیجه این سفر برابر صفر بود و اعتبار روسیه به تدریج بخار می شد
نه تنها باعث پیشرفت روسیه نشد بلکه موجب تضعیف آن در چشم شرکا ) فرانسه(در دوویل 8گروه 2011اجالس ماه می سال 

موضوعی . شمالی به عنوان موضوع اساسی آن اجالس اعالم شده بودبررسی رویداد هاي خاور میانه و آفریقاي. گردیدو رقیبان
ولی از بیانات مسکو . و غیرهی، گفتگو درباره سپر ضد موشکی در اروپاي شرق»انقالب هاي رنگین«براي بحث وجود داشت از جمله 

فرجام آن هنوز رقم نخورده بود ، خطر بر نمی آمد که حوادث سوریه که تحت فشار شدید بین المللی قرار گرفته بود، جنگ لیبی که 
مسکو می توانست از روابط ویژه . اسالمی سازي صلح آمیز مصر و باالخره متحد شدن گروه هاي فلسطینی براي روسیه اهمیت دارد

جاي همه ولی مسکو به. خود با کشورهاي خاور میانه به عنوان برگ برنده در جهت دفاع از مواضع متحدان و شرکاي ما استفاده کند
مسایل مذکور بر موضوع عضویت خود در سازمان تجارت جهانی تأکید کرد که روسیه در این سازمان به ایفاي نقش رده دوم و 

.محکوم شده است» وابسته تأمین کننده مواد خام«

...هر جایی که نتانیاهو گام نهاده باشد
پنهان همغرب حتی براي یک لحظه. بط با ایران را رقم زددمیتري مدودف از اهمیت روانگرش،تجاري کردن سیاست خارجی

ولی هدف غرب نسبت به . بینش غربی حل نهایی مسأله ایران پشتیبانی کندازنمی کرد که براي آن بسیار مهم است که روسیه 
صورتی به چشم زده دمیتري مدودف که عینک . استنی شدنجهاصفحهگذشته تغییر نکرده است و آن امحاي رژیم فعلی ایران از 

ولی غرب وعده هاي فراوانی می داد که عمدتا توسط دو سیاستمدار یعنی نتانیاهو و . بود، قادر نبود این واقعیت را تشخیص دهد
.سارکوزي اعالم می شد که به داشتن روابط ویژه با مسکو می بالیدند

هاست که نشانه وفاداري قه به شراکت با اسراییل مدتعال. چرا این نقش به آنها محول شد؟ حد اقل دو علت شایان ذکر است
دمیتري مدودف دلش می خواست به باراك . کرملین به ایاالت متحده و آمادگی براي دنباله روي از سیاست خارجی آمریکا می باشد

از نتانیاهو با آغوش باز به همین علت مسکو. به نوسازي روابط با آمریکا دست زده استیاوباما نشان دهد که او با چه خلوص نیت
.استقبال می کرد ولی نتانیاهو فقط یک موضوع همیشگی براي گفتگو دارد و آن ایران است

. نظامی، سرمایه گذاري ها و فناوري هاي جدید ترین پهپاد ها-فنینتانیاهو وعده هاي فراوانی می داد اعم از گسترش همکاري 
مدودف حتی سعی نمی کرد از نخست وزیر اسراییل چند سئوال ناگوار بکند از جمله او با فصاحت زیادي صحبت می کرد و دمیتري

اسراییلی در بازار تسلیحاتی، صدور اسلحه به گرجستان و آذربایجان، رفتار اسراییل در زمینه الماس خام روسی، –درباره رقابت روسی 
.عه مشترك المنافعکاهش خرید نفت از روسیه و افزایش خرید نفت از کشورهاي دیگر جام

، در توسعه میادین واقع در مدیترانه برتري پیدا خواهد "همه چیز روسیه است"که » گازپروم«براي نتانیاهو کافی بود بگوید که 
، ادوات زرهی، 300-نهایتاً صدور سامانه هاي موشکی اس. را فراموش کند"ناگوار و چندش آور"کرد تا دمیتري مدودف همه نکات 

و قراردادهاي بعدي 300-میلیونی با ایران درباره اس800معامله . هواپیماهاي جنگی، بالگرد ها و ناوها به ایران را ممنوع اعالم کند
نتانیاهو، طی فرمانی استفاده از روسیه "اصرار"پاداش بابت دمیتري مدودف به عنوان . میلیارد دالر کنار گذاشته شدند4.2تسلیحاتی 

مرزهاي روسیه که زیر خارج از دربراي ترانزیت تسلیحات به ایران، انتقال اسلحه از خاك روسیه به ایران و واگذاري اسلحه به ایران
د؟ طی همان فرمان منع ورود بعضی چرا با این چیز کوچک شرکاي اسراییلی را خوشحال نکن. را ممنوع کردپرچم روسیه باشد 

شهروندان ایران به روسیه اعالم شد از جمله عباس رضایی آشتیانی یکی از سران سازمان انرژي اتمی ایران در زمینه اکتشافات 
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زمین شناسی و استخراج، دکتر محمد اسالمی ، رئیس دانشکده و مؤسسه پژوهشی صنایع دفاعی، سرتیپ محمدرضا نقدي معاون 
.رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح ایران در زمینه تأمین و مطالعات صنعتیسابق

درباره تبادل اطالعات ویژه 2000از جمله، موافقتنامه اوایل سال هاي . همزمان با فرمان رسمی چند تصمیم غیر علنی اتخاذ شد
و همزمان موافقتنامه درباره تبدیل همین .درباره گروه هاي تروریستی بین سرویس هاي ویژه ایران و روسیه زیر خاك گذاشته شد

.نوع اطالعات با اسراییل به امضا رسید
است که ساخت کارخانه براي تولید پهپاد ها واقعاً در شرف پایان است ولی این کارخانه در آذربایجان نتیجه این سیاست آن 

وزارت دفاع اسراییل دور چشم انداز همکاري نظامی سیاسی –آموس گیالد، سرتیپ بازنشسته و مدیر دفتر نظامی . ساخته می شود
ه و سال30ی است که دستگاه» سرچر«تنها چیزي که ما به روسیه فروختیم، پهپاد «: وي گفت. فنی بین روسیه و اسراییل خط کشید

ي داخلی به دست طرف روس می خواست آن را براي تولید پهپاد ها. با سامانه هاي از رده خارج شده استکه همراه قدیمی است
بر . »ما بخش خود در قرارداد درباره این هواپیماها را اجرا کردیم ولی هیچ سامانه مدرنی به روسیه فروخته نشده و نخواهد شد. آورد

را ایفا کند که یمی تواند براي صنایع دفاعی روسیه همان نقش300-طبق برآوردهاي کارشناسان روس، قرارداد با ایران درباره اس
عتیاین منبع مهم تأمین مالی و حفظ یک شاخه صن. ایفا نمود1990ارداد نیروگاه اتمی بوشهر براي صنایع اتمی اوایل سال هاي قر
.ولی چنین نشد. بود

وودساید «ریاست شرکت استرالیایی به گفتهچه امتیازاتی به دست آورد، بهتر است که » گازپروم«اگر بخواهید بدانید شرکت 
اوزي النداو وزیر انرژي اسراییل جدیداً . را از گازپروم برد» لویافان«توسعه میدان درصدي 30کنیم که مناقصه توجها ر» پترولیوم

.این تازه اول کار است. هاي خارجی و ازجمله گازپروم روسی را ممنوع کردبه شرکت» تامار«فروش گاز طبیعی از میدان 
نیست و یپولنیم میلیارد-میلیون دالر 300به قیمت 2010در سال ) »ووریتفا«مدل (300-گفتنی است که دو آتشبار اس

به آذربایجان یعنی شریک راهبردي اسراییل و آمریکا در قفقاز جنوبی -آقاي نخست وزیر فعلی می تواند از این مبلغ صرف نظر کند
کنند که روسیه دشمن طبیعی آذربایجان میآذربایجان کشوري است که مسئوالن آن به صورت نیمه رسمی اعالم . فروخته شد

.است، کشوري است که نهایت تالش هاي خود را براي از بین بردن رادار روسی در گاباال به عمل آورد

کارخانه افسانه هاي لیبرال. 2تبصره 
. توافق بین نخبگان و مردم در مورد سیاست خارجی را به طور کامل بر هم زد300-دمیتري مدودف با اتخاذ تصمیم درباره اس

مشاوران خوش همرزمان . مشاوران رئیس جمهور یک نوع ناراحتی احساس کردندلیبرال ترین او اینقدر زننده این کار را کرد که حتی 
افسانه اول این بود که سامانه هاي . د تا رفتار او را در چشم مردم تبرئه نمایندرا مطرح کردنه رئیس جمهور وقت دو افسانخدمت

باالخره از طریق بالروس به جمهوري اسالمی ایران ارسال شد که عکس وجود سامانه هاي مورد نظر در نیرو هاي مسلح 300-اس
او ساخت -م-پ-300-در آن عکس ها آتشبار سامانه هاي کهنه اس. ولی این دروغ است. ایران این واقعیت را به اثبات می رساند

افسانه دوم ناظر بر آن است که روسیه به این . خرید1993است که ایران در سال ) در طبقه بندي ناتو» اي-گرامبل در«(1982سال
یه فاش کرد که دولت یهودي به پهپادهایی را به روس» کد انتقال داده هاي«خودداري کرد که اسراییل 300-خاطر از فروش اس

از اینجا بایستی . را خواست که روسیه به ایران صادر کرد» 1ام-تور«هاي ضد هوایی گرجستان فروخته بود و در عوض کد موشک
این . نموداي به عمل آورد و ثانیاً از ارسال سامانه هاي غیر قابل اطمینان خوددارينتیجه گرفته شود که روسیه اوالً تبادل جوانمردانه

-انداخته شد، سامانه تورگردشبه » استراتفور«گذشته از اینکه این اطالعات توسط شرکت جنجال بر انگیز و بدنام . هم دروغ است
نیروي هوایی اسراییل بدون دریافت کد هاي تخیلی هم در سال هاي . ربطی ندارد300-به اس) به تعبیر ناتوSA-N-9(1ام

) مستقر شد1990که آنجا دو آتشبار از این سامانه اواخر سالهاي (در جریان رزمایش هاي مشترك با نیروهاي مسلح یونان 2000
.را تمرین کرده بود) Gargoyle a(1او-ام-پ-300-روشهاي مقابله با سامانه اس
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!دمت گرم، نیکوال! بارك اهللا، دمیتري
و تسلیحات دیگر به ایران با وجود اهمیت این مسأله، باالخره یک مسأله محدود بود که فقط 300-مسأله صدور سامانه هاي اس

غرب، ایجاد تحریم هاي براي. گرایش هاي سیاست خارجی روسیه در دوره ریاست جمهوري دمیتري مدودف را منعکس کرد
هدف مهم دیگر، روسیاه کردن . اي ایران اهمیت بیشتري داشتفلج کننده به بهانه مبارزه با جنبه تخیلی برنامه هستهیکجانبه و 

اسراییل در این زمینه کاري از دستش ساخته نبود زیرا پیروي از پیشنهادهاي . روسیه با کشاندن آن به شرکت در این تحریم ها بود
دست زد که سعی ظریفبه همین علت نیکال سارکوزي به این کار . در روابط با جهان اسالم استتیاسراییل به معنی ایجاد مشکال

. را بازي کند که تاچر براي گورباچف بازي کرده بودیگرجی براي دمیتري مدودف همان نقش–کرد در زمان مناقشه روسی می
دولت به عنوان یک نوع شرکت بهدمیتري مدودف نگاهوع شد که غرب در این زمینه از شر» میسترالپیوستنآب به «عملیات 

رئیس جمهور جذاب فرانسه به مدودف دوست خود تلقی می کرد که صدور ناوهاي میسترال به روسیه . بزرگ استفاده درخشانی کرد
و مظهر روابط جدید با اروپا و نیز نشانه هروسیاین کار به عنوان حمایت از دمکراسی. نه سیاسیاقتصادي استايمسألهصرفا 

غیر از میسترال وعده هاي خوشایند دیگري داده شد از جمله سرمایه گذاري ها، . رهایی از میراث استالین و جنگ سرد جلوه می کرد
... روادید با اروپامسئلهیل ، کمک به مذاکرات با تولید کنندگان اروپایی ادوات زرهی نظامی و تسهتکنولوژيهمکاري در زمینه نانو 

براي مثال، مسکو می خواست از فرانسه فقط یک ناو بخرد و سه ناو دیگر را در . البته بعضی نکات ناراحت کننده هم وجود داشت
تازه این ناوها بایستی بدون تجهیزات هوایی به روسیه . را راه حل عادالنه دانست2+2داخل روسیه بسازد ولی سارکوزي فرمول 

فرانسوي ها درباره زمان آغاز سرمایه گذاري ها و لغو روادید چیزي نمی گفتند ولی دمیتري مدودف به این نکات ظریف . صادر شوند
.توجه نکرد

وقتی که مسکو در آستانه ورود به . با ایران داشتارتباط مستقیم » مسأله خالص اقتصادي«این امر نیز او را نگران نکرد که 
با دمیتري 2010انی و اروپا قرار داشت، ایران چه اهمیتی داشت؟ سارکوزي در پی مالقات ماه مارس سال سازمان تجارت جه

مدودف با خوشحالی پنهان نشدنی اظهار داشت که روسیه حاضر است به اعمال تحریم ها علیه ایران تن دهد، چنانچه این تحریم ها 
احساس شادي می کردجه باالي اتفاق آراي روسیه و فرانسه درباره محورهاي مهم او از در. براي ایران مشکالت انسانی ایجاد نکنند

رئیس جمهور مدودف اعالم کرد که حاضر است مسأله تحریم ها را حل کند به شرطی که «: وي گفت. که یکی از آنها ایران بود
.»فاجعه انسانی ایجاد نشود

وي . هدروسیه را به شرکاي غربی نشان دخواست در این زمینه اصولو به خود گرفتالبته دمیتري مدودف چهره سختگیرانه
به همین علت . گفتگو امکان ندارد،باشد که خارج از حدود آناین تحریم ها نباید علیه غیر نظامیان باشد و باید روش نهایی «: گفت

ه همراه با شرکاي خود ادامه دهیم ولی بهتر ما آماده هستیم که به بررسی این مسأل. ابتکارات مربوطه به بحث گذاشته شده است
.ولی وقتی موافقت اصولی حاصل شد، این شرط و شروط براي کسی مهم نبود. »است که از تحریم ها اجتناب کنیم

دمیتري مدودف سه ماه بعد از مالقات با سارکوزي، در نشست سالیانه سفراي روسیه در مسکو به غرب عالمت فرستاد که آن 
بدیهی است که ایران به برخورداري از توانی نزدیک می گردد که اصوالً می تواند «: او اظهار داشت. ا فراموش نکرده استتوافقات ر

من بارها در گفتگوها با شرکاي امریکایی، اروپایی و شرکاي دیگر گفته ام که . اي به کار گرفته شودبراي ساخت سالح هاي هسته
این پیامی است که جامعه بین المللی می فرستد تا روند مذاکرات . ا نمی دهد ولی معنی معینی داردتحریم ها قاعدتاً نتیجه مطلوب ر

بعد از . و حمایت از ائتالف ضد ایرانی غرب بود که بیش از این چیزي نمی خواستبه رسمیت شناختناین در واقع . »تشویق گردد
روسیه هم شریک این تحریم ها شد زیرا به بانک هاي روسی . آن هیچ مانعی براي راه اندازي تحریم هاي فلج کننده باقی نماند

. براي صادرات و واردات با ایران اعمال کردمحدودیت هاییو نیزاجازه داد در مسدود کردن گردش پول ایران شرکت کنند 
جنگ اعالم «دمیتري مدودف نه تنها از ایران دست کشید بلکه می خواست روسیه را به ائتالف ضد ایرانی بکشاند و آن را شریک 

.علیه جمهوري اسالمی ایران بکند» نشده
اهر رشد خوبی از خود نشان می دهد ولی ساختار روسیه در عوض چه چیزي دریافت کرد؟ تبادالت بازرگانی با فرانسه به ظ

کند در حالی که صادرات صادر میاي و خودروفرانسه به ما هواپیما، تجهیزات صنایع هسته. کننده نیستقانعتجارت با این کشور 
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فلزات آهنی و ، محصوالت شیمی غیر آلی،)از روسیههواردات فرانس% 88(روسی شامل سوخت معدنی، نفت و فرآورده هاي نفتی 
فراموش شده و معامله در زمینه تکنولوژيتوسعه نانو . روسیه به تأمین کننده مواد خام براي اروپا تبدیل شده است. نیکل است

سرمایه گذاري ها، ویزا در سخنرانی خود مجددا صحبت از البته اواخر ماه فوریه اوالند به مسکو سفر کرده و . نهایی نشد» میسترال«
ي م هاریبشار اسد و اعمال تح"سر"او این دفعه خواهان . شده بودکه به مدودف دادهی یوعده هاو همه آنکردابط ویژه ها و رو

البته این حرف هاي اوالند با هیچگونه حسن تفاهم از سوي پوتین . طریق شوراي امنیت سازمان ملل متحد شداز علیه ایران جدید
.»اینجا جایی براي چانه زنی نیست«فرانسه با نزاکت فهماندند که به رئیس جمهور. کم حرف روبرو نشد

حقوق دان و شیوخ
این قضیه بیشتر به داستان هاي . مذاکرات با آل سعود که جنبه دیگر فعالیت خارجی دمیتري مدودف است، نباید از قلم بیفتد

.یح کامل آن می شودشباهت دارد که فقط محدود بودن حجم مقاله مانع از تشر» هزار و یک شب«
که همین مناقشه کانون اساسی تنش بین روسیه و (اقدامات در جهت تثبیت موضع گیري روسیه نسبت به چچن 2003تا سال 

عادي سازي ،به ریاضینپوت2007روابط بین دو کشور دوستانه تر شده و سفر سال . ، به ثمر نشسته بود)عربستان سعودي بود
پوتین و مدودف در برخورد آنها با پادشاه هاي خلیج این بود که پوتین عادي سازي نولی تفاوت اصولی بی. روابط را تثبیت نمود

کرد در حالی که روابط را فقط از نظر خنثی کردن توسعه طلبی عربستان سعودي و قطر در مناطق مسلمان نشین روسیه تلقی می
سعودي ها از این عامل استفاده کرده و . آنجا سرمایه گذاري دریافت کنددمیتري مدودف بدون توجه به عواقب بعدي، می خواست از 

را به صورت وام "تطمیع"براي ) یا سه میلیارد براساس منابع دیگر(بدون تفکر و تأمل طوالنی به دمیتري مدودف یک میلیارد دالر 
:فقط چهار شرط مطرح شد. بالعوض پیشنهاد کردند

به ایران،300-عدم فروش اس-
تجدید نظر در قراردادها درباره صدور اسلحه به سوریه و قطع کامل این صادرات،-
،»مداخله انسان دوستانه«وتو نکردن قطعنامه ها درباره سوریه در زمینه -
د شرکت در تحریم هاي ضد ایرانی یا حد اقل خودداري از وتو کردن قطعنامه هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد درباره تشدی-

.تحریم ها
است و به نمایندگان "سیاسیامتیازات"آل سعود می فهمیدند که یک میلیارد و حتی سه میلیارد مبلغ کوچکی براي این بسته 

35،100-و می17-فروند بالگرد میT-90 ،100دستگاه تانک 150از جمله . که حاضرند اسلحه روسی هم بخرندندروسیه فهماند
شیخ ها همچنین قول واگذاري اطالعات درباره . میلیارد دالر4سامانه ضد هوایی جمعاً به مبلغ 20، 3پ-م-دستگاه نفر بر ب

گذاري در غیر از این سرمایه. تروریست ها، میانجی گري در مذاکرات روسیه با آنها و حمایت از منافع روسیه در خاور میانه را دادند
.پیشنهاد گردیدنیز مناطق مسلمان نشین روسیه یعنی تاتارستان و شمال قفقاز 

اوالً، دمیتري مدودف بخش عمده شرط هاي آنها را اجرا کرده بود ولی به صورت . دو عامل مانع از انعقاد معامله با شیخ ها شد
ثانیاً، تیم دمیتري مدودف از برقراري روابط نزدیک با . ول گرفتنمی شد دو بار بابت یک کار پ. تعهدات دربرابر اسراییل و فرانسه

.داشتحامیان اساسی تروریسم در خاور میانه، آسیاي مرکزي و شمال قفقاز ترس
کاذب خود از مسایل خاور میانه را نگرشکهاز جمله اینندبه دست آوردمشخصیالبته، خانواده سلطنتی در رفتار مدودف نفوذ 

در آن روز دمیتري مدودف با عبداهللا بن عبدالعزیز آل سعود . رویداد نمایانی اتفاق افتاد2012فوریه سال22. نمودندبه او تلقین
دمیتري مدودف و ملک عبداهللا درباره اوضاع خاور «در گزارش رسمی آمده بود که . پادشاه عربستان سعودي گفتگوي تلفنی داشت

دمیتري مدودف در همان روز در جلسه کمیته ملی ضد تروریستی . »به تبادل نظر پرداختندمیانه در پرتو تحوالت جاري در سوریه
در . آنجا وضعیت بسیار دشواري ایجاد شده و مشکالت فراوانی در پیش است«: درباره چشم انداز منطقه خاورمیانه اظهار داشت
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این دولت ها ساده نیستند و .هستیما به پاره هاي کوچکبعضی موارد ما شاهد تجزیه دولت هاي بزرگ با جمعیت زیاد و تقسیم آنه
باید واقعیت را . احتمال می رود که نیروهاي متعصب به قدرت برسند که این امر به معنی گسترش افراط تا دهها سال آینده است

درباره کدام دولت ها با او منظور مدودف کدام دولت ها با جمعیت کثیر بود؟ به عبارت دقیق تر، ملک عبداهللا. »درست ارزیابی کرد
صحبت کرده بود؟

تظاهر به فعالیت خروشان به عنوان ابزار سیاست خارجی
تعریف » هم براي خود می رقصیم و هم براي شما«موضع گیري دمیتري مدودف نسبت به ایران به وسیله ضرب المثل روسی 

به ایران اطمینان می دادند که راهی تا شراکت راهبردي باقی نمانده است و باید بعد از آن به توسعه . رقصشان آتشین بود. می شود
ولی در رقص دربرابر غرب کمر خم کرده و می گفتند که . همکاري نظامی فنی پرداختبه"با صداي پایین"تبادالت بازرگانی و 

تنها عامل ثبات این بود که خط سیاست خارجی کشور فقط همراه با انحناي . حاضرند در عوض نوسازي روابط به هر کاري تن دهند
.خط مشی غرب منحنی می شد

"بحران هرمز"شکست خورده است و بعد از در نهایتی و بازنشانی روابط سیاست آشتکهمعلوم شد2012ژانویه سال 23
هاروشن گردید که مسأله ایران از طریق نظامی حل نخواهد شد و لذا کسی نیست که مواضع خود را به او بفروشیم زیرا براي آن

اروپاي انجمن امنیت«کاربردي –ی وي در کنفرانس علم.دید نظر کردجخریدار پیدا نمی شود، دمیتري مدودف در لحن خود ت
دمکراتیک تبدیل متجددکسانی می خواهند سوریه را زودتر به کشور «: به گونه دیگري صحبت کرد»افسانه یا واقعیت: کآتالنتی

شناسی معیوب منطق و روانغالبا،کنند و عده اي می خواهند از پس برنامه هسته اي ایران برآیند ولی در وراي همه این تحوالت
.»جنگ مشاهده می شود

به اهمیت ادامه گفتگو درباره » اروپا–آسیا «در جلسه عمومی اجالس مجمع ،دمیتري مدودف نخست وزیر2012نوامبر سال 6
ن اعتقاد است که هر روسیه بر ای...مهم است که گفتگو درباره مسأله هسته اي ایران ادامه یابد«: مسأله هسته اي ایران اشاره کرد

اي غیرنظامی برخوردار است ولی در عین حال باید نظارت بین المللی بر این کشوري و از جمله ایران از حق توسعه برنامه هسته
.»فعالیت را تأمین کرد

دمیتري ولی؛ واقعیت این است که والدیمیر پوتین دوباره رئیس جمهور فدراسیون روسیه شده است! آیا چشمش باز شد؟ خیر
فنی با ایران را بر -او که می خواست روي آب بماند و با جریان عمومی حرکت کند، همکاري نظامی. مدودف کار خود را کرده است

شروع شود، اوضاع دشوار مرزهاي جنوبی روسیه را پیچیده تر کرد و به "جنگ تحریم ها"هم زده و اجازه داد که علیه این کشور 
اوایل ریاست جمهوري دمیتري مدودف تبادالت بازرگانی بین روسیه و ایران در اگر . و اعتباري وارد کردکشور خود خسارات مالی

هاي کوچک و متوسط تأمین می این مبلغ را تشکیل داده و عمدتاً توسط شرکت% 80که صادرات روسی (میلیارد دالر بود 3.7برابر 
. میلیارد دالر شد2.3برابر فقط 2012کاهش یافته و در سال % 40به میزان ، تا پایان ریاست جمهوري وي تبادالت بازرگانی)شد

میلیارد در سال 1.9در مقایسه با 2008میلیارد در سال 2.96(میلیارد دالر کاهش یافت 1صادرات روسی به ایران به میزان حدود 
ولی این سیاست فقط نامش ! است خارجی استآیا این نتیجه بحران است؟ خیر، این حاصل زحمات مدیران کارآمد سی). 2012

اي که این سیاست براي دهها شرکت ورشکسته، براي شهروندان روسیه که اشتغال از دست دادند و براي بودجه. است"خارجی"
. استولی دمیتري مدودف به این مسأله چه کار دارد؟ او فاجعه شخصی خود را تجربه کرده . پول دریافت نکرد، سیاست داخلی است

او همه تعهدات خود را دربرابر غرب صادقانه اجرا کرده ولی غرب دیگر او را نمی خواهد و همه وعده هایی که به او داده شده بود، باد 
این درس زنده براي . دانست"گورباچف روسیه مابعد شوروي"می توان او را ... مواد مصرف شده، فروشنده ناکام. بیش نیستییهوا

.غرب را به دست آوردرضایتکنند که با خیانت به شریک خود می توان خیال میآنهایی است که
*****
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آیا سیاست خارجی روسیه بعد از یک سال ریاست جمهوري والدیمیر پوتین به سوي ایران حرکت کرده است یا خیر؟ چنین 
ولی یک نوع نزدیکی روابط در زمینه ؛اندداده از دستمسکو اعتمادشان را به ایرانیانی که مخصوصا نسبت بهحرکتی دیده نمی شود 

بدون تردید، . مبارزه با تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته در سطح سرویس هاي ویژه مشاهده می شود
نشانه هاي تحرك در . اندنهادهاي سیاست خارجی مسکو و تهران به خاطر حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه به هم نزدیک تر شده

فعالیت کمیسیون مشترك جمهوري اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در جهت زنده کردن تماس هاي بازرگانی بین دو کشور 
.مشاهده می گردد

ایران با توان، ابعاد و جایگاه . وجود نداردراناصل کار یعنی درك راهبردي ای،همه این عوامل مثبت است ولی در شرایط جاري
لذا روسیه باید قبل از همه فکر کند و علناً اعالم نماید چه . ژئوپلتیکی خود در جهان می تواند روسیه را نجات داده یا تجزیه کند

ایران در منطقه را تشکیل می دهد؟ مرزهاي منافع مشترك در امور سیاسی و اقتصادي کدامند؟ چه –یهروسمشتركچیزي منافع
. سیاست صریح و روشنی الزم است،رزها الزم است؟ در روابط با ایران و کشورهاي شیعی وابسته به اوچیزي براي رسیدن به این م

.آنها نه بیشتر از این چیزي می خواهند و نه کمتر. این انتظار دولت و ملت ایران از روسیه است
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مفسدیکوغربنیاتبرهنگیایران،جدیدپیشنهادهاي: 2آلماتی
اتمیانرژيآژانسازنمامقدس

و ایران که بار دوم در آلماتی 5+1دور جدید مذاکرات گروه 
هیچ موافقتنامه اي به امضا . برگزار شد، بی نتیجه خاتمه یافت

نرسیده و حتی تاریخ برگزاري مالقات هاي بعدي تعیین نگردیده 
که به هر نتیجه اي. نمی شناسد"نتیجه صفر"ولی سیاست، . است

از این نظر مهم است که خوراکی براي تفکر و دست آمده باشد، 
تأمل فراهم کرده و اجازه می دهد مواضع طرف مقابل بهتر درك 

ببینیم ما شاهد چه چیزي . شده و براي آینده نتایجی گرفته شود
چه استنباطی کردیم و اینکه » 2.0آلماتی «از مالقات ؛دیمبو

اي ایران چگونه خواهد بود؟ تحوالت بعدي پیرامون برنامه هسته
اوضاع بعد از مالقات آلماتی را می توان به ایجاز اینطور وصف 

ی و آمادگی براي سازش جدي را از خود ایرعمل گایران : کرد
از خود نشان داده و بی میلی به توافق با جمهوري اسالمی ایران و عالقه خود به "ریپتیزاست"5+1غربی گروه طرفولی . نشان داد

هیأت هاي نمایندگی روسی و چینی بهانه جدیدي . ساخت"عریان"آمیز ایران را تحریم ها صرف نظر از گام هاي سازشوضعحفظ 
مستحق » یوکیو امانو«ا یک نکته ظریف دیگر این است که و ام. به دست آوردند5+1براي تفکر درباره ادامه شرکت خود در گروه 

.شد» آژانس بین المللی انرژي اتمی) در روسیه1905کشیش مفسد و خائن اوایل انقالب سال (گاپون «دریافت لقب 

دو روز قبل از آغاز . البته این نکته ظریف منعکس کننده فعالیت یک شخص یا آژانس بین المللی تحت ریاست وي نیست
مذاکرات که غرب بعضی جزئیات بسته پیشنهادهاي ایران را براي مالقات آلماتی دریافت کرد، یوکیو امانو مطلبی بر زبان آورد که در 

رئیس آژانس اظهار نگرانی کرد که ایران . هاي گروهی پخش شدوهله اول عجیب و غریب به نظر رسید ولی فوراً توسط رسانه
ما از این امر اطالعات دقیق و موثق نداریم «: وي گفت. اي باشدنی در جهت ساخت سالح هاي هستهمشغول ادامه فعالیت هاي پنها

ولی معلوماتی داریم که حاکی از آن است که ایران به فعالیت مرتبط با تولید سالح هاي هسته اي پرداخته بود و به این کار ادامه می 
اي واحد هسته10به گفته وي، منظورش ساخت پی در پی . »نگرانی می شوداین اطالعات مورد تحقیق قرار گرفته و باعث . دهد
ولی به گفته امانو، تهران با قاطعیت از همکاري . گویا این برنامه ها توسط رؤساي نهادهاي صنعتی و دفاعی ایران اعالم شد. است

ط به آغاز اجراي این طرح و محل استقرار فعلی یا با آژانس بین المللی انرژي اتمی در این زمینه خودداري می کند و اطالعات مربو
وي افزود که بر طبق اطالعاتی که آژانس تحت ریاست وي دارد، این طرح ها نه تنها در گذشته . آینده این واحدها را ارائه نمی دهد

المللی را دور دیده و مشغول رئیس آژانس بعید ندانست که رژیم آیت اهللا ها چشم جامعه بین. بلکه در حال حاضر نیز انجام می شود
.اي جدید باشدساخت تأسیسات هسته

. »این اطالعات مورد تحقیق قرار گرفته است«از یک سو، گفته شد که . به چشم می خورند"بندهاي متضاد"در بیانیه امانو 
کند و صحت ز منابع مختلف دریافت میامانو بعد از آن تأکید نمود که اطالعات کامالً دقیق در دست ندارد ولی اطالعاتی که آژانس ا

اطالعات رئیس آژانس که با همه اطالعات . ست، باعث نگرانی جدي او می شودنیمشخصکس جز امانو یچاین اطالعات براي ه
اي ایران و حتی دیدگاه سرویس هاي ویژه غرض جوي آمریکا و اسراییل مغایرت دارد را می توان مفسده جویی درباره برنامه هسته

.را داد"برگ برنده جعلی"ولی این بیانات همزمان به تیم کاترین اشتون در مذاکرات آلماتی . محض دانست
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طرح م، این گونه مطالب را می شوددر روند مذاکرات مشاهده شخصیباید گفت که امانو به طور منظم، هر دفعه که پیشرفت م
کند که موجب رفع تنش در گفتگو درباره ایران پیشنهادهایی مطرح میاو زمانی به بیان این موضوعات دست می زند که . کندمی

اعالم کرده بود که در CNNامانو در ماه مارس، در آستانه دور اول مذاکرات آلماتی به شبکه تلویزیونی . اي می گرددبرنامه هسته
ادن بازرسان بین المللی به این واحد خودداري کند و اینکه ایران از راه داي فعالیت میپارچین آزمایشگاه ساخت سالح هاي هسته

وي تأکید نمود که جمهوري اسالمی ایران از همکاري با جامعه بین المللی خودداري می کند که در این مورد خود امانو . می کند
امانو اثري این ادعاهاي وي دروغ شاخداري بود که یک هفته بعد فاش شد ولی بر . تبلور جامعه بین المللی محسوب می شود

اي ببینیم چه چیزي باعث می شود که رئیس آژانس بین المللی همیشه دروغ گفته و نقش عامل تحریک کننده تنش هسته. نگذاشت
.استکالناین عامل پول است یا به عبارت دقیق تر، پول : را ایفا نماید؟ پاسخ این سئوال روشن است

اي ایران به برنامه هسته. بودوضعیت اسفناکی داشت و در آستانه ورشکستگی در 2000ساللمللی انرژي اتمی تاآژانس بین ا
این وضع تا زمانی ادامه یافت که مبارزه . تدریج و بدون عجله از زمان شاه توسعه می یافت و باعث نگرانی کسی در آژانس نمی شد

ایاالت متحده از همان موقع به تزریق . ایران تبدیل گردیدمبارزه با جمهوري اسالمیبرايبا اتم ایرانی به بخشی از راهبرد آمریکا
جستجوي خطرات ،میلیون ها دالر در آژانس بین المللی انرژي اتمی پرداخت و این آژانس زنده شد و بعد از این رستاخیر معجزه آسا

این کاردررادعی رئیس وقت آژانس، البولی . اي ایران را معنی و مفهوم اساسی فعالیت خود دانستجهانی ناشی از برنامه هسته
باالخره امانو به ریاست آژانس رسید که از رفتار . د یا اینکه براي او نقش مستقلی در مصر بعد از مبارك تهیه شده بودنبوچندان فعال

.نداردو گفتار او می توان نتیجه گرفت که او بر خالف مسئولین بلندپایه سازمان هاي بین المللی هیچ کنترل داخلی 

موفق از نظر مالی يآژانس از سازمان ورشکسته به دفتر. بدیهی است که این فعالیت فوق العاده خطیر باید خوب پرداخت شود
آژانس در صدد . ولی اعتبار این سازمان بین المللی کم رنگ گردید که این امر از ساختار بودجه آژانس روشن می شود. تبدیل شد

) میلیون دالر225با احتمال افزایش آن تا (میلیون از این رقم 201میلیون دالر خرج کند که 415.5لغ مب2013است در سال مالی 
% 39این بودجه براي دستمزد و مخارج نمایندگی و % 23با عنایت به اینکه . از طرف سازمان هاي ایاالت متحده پرداخت خواهد شد

ولی کار به . ج می شود، زندگی مدیر عامل آژانس واقعاً شیرین به نظر می آیدخر) یعنی پول مأموریت(براي سازماندهی بازرسی ها 
» سرویس بازرسی هاي ویژه نظارتی«دولت باراك اوباما و ریاست اتحادیه اروپا آمادگی خود را براي تأمین مالی . اینجا ختم نمی شود

بودجه مخفی "این یک نوع سازمان اطالعات است که .در چارچوب آژانس را ابراز کردند که باید تأسیسات مخفی را جستجو کند
.خواهد بودآن خارج از نظارت اجتماعی "خزنده

کسی که پول می دهد، از آژانس به نفع خود «این پرداخت هاي بی دریغ باعث می شود که اصل همیشگی پیاده شود که 
درك کرد که آژانس بین المللی انرژي اتمی سازمان مستقل ولی در این رابطه باید به طور طبیعی این واقعیت را. »استفاده می کند

امید بستن به این آژانس به عنوان داور بی طرف و ناظر مستقل . بین المللی نیست بلکه شرکت تابعه ائتالف ضد ایرانی غرب است
. است5+1گوي بلوك غرب در گروه البته امانو فقط اجرا کننده دستورات و بلند. اي ایران امر خطرناکی استدر زمینه برنامه هسته

.همین بلوك در مالقات گذشته نشان داد که صرف نظر از هر نوع گذشت ایران حاضر نیست با تهران به توافق برسد

مسئولین ایرانی «اطالع دادند که » وال استریت ژورنال«آوریل منابع مطلع روزنامه 2در واقع چگونه بود؟ روز 2.0- روند آلماتی
هیأت نمایندگی ایران در آلماتی اعالم نمود که حاضر است . »اي خود آماده هستندش هاي جدي در زمینه برنامه هستهبراي ساز

ماه به حال تعلیق در آورد، ذخایر موجود اکسید اورانیوم را که براي کار 6در واحد فردو را براي مدت % 20تا غنی سازي اورانیوم 
ایران در واقع همه . سترسی بازرسان بین المللی را براي نظارت بر اجراي این تصمیم تأمین نمایدپزشکی الزم است، مبادله کند و د

ما در جواب انتظار «: هیأت ایرانی اظهار داشت. در مذاکرات ماه فوریه مطرح شد5+1پیشنهادهایی را قبول کرد که توسط گروه 
یعنی محدودیت ها در زمینه همکاري ایران با نهادهاي . »داده شده بودداریم که وعده هایی اجرا شود که در مذاکرات قبلی به ما 

مالی بین المللی تضعیف شود، منع خرید و فروش طال و فلزات گرانبهاي دیگر توسط ایران رفع شود و تحریم یکجانبه آمریکا و 
.اتحادیه اروپا بر واردات محصوالت پتروشیمی ایرانی برطرف گردد
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ایران براي سازش آماده شده و همه پیشنهادهاي گروه . ر به فردي براي دیپلماسی غربی فراهم شدبه ظاهر، وضعیت منحص
البته ایران همین پیشنهادها را در ماه اوت سال گذشته مطرح کرده بود ولی بهتر است که از این واقعیت صرف (را قبول کرد 1+5

اي شروع شود که به پرونده اتی ثبت شود و تدارك موافقتنامه گستردهکافی بود که این توافقات در سطح پروتکل مقدم). نظر کنیم
اظهار داشت که از » مایکل مان«توسط 5+1بلوك غربی گروه ! ولی این انتظارات برآورده نشد. اي ایران خاتمه دهدبرنامه هسته

اي به صورت دهد که از فناوري هاي هستهایران باید به جامعه بین المللی اطمینان ب«پیشرفت طرف ایرانی استقبال می کند ولی 
اظهارات رهبر روحانی، بیانات ریاست سیاسی ایران و . معلوم نیست ایران باید چگونه این اطمینان را بدهد. »کندنظامی استفاده نمی

أي باشد که هر میلیون برگ ر70بعید نیست که خانم اشتون به فکر جمع آوري . کندداده هاي سرویس هاي ویژه غرب کفایت نمی
گزینه دیگري باقی نمانده . اي استفاده نظامی بکندهاي هستهشهروند جمهوري اسالمی ایران تعهد بدهد که قصد ندارد از فناوري

.است

سیاسی است که موضع گیري واقعی غرب "استریپتیز"اگر بی پرده صحبت کنیم، آنچه که ما مشاهده می کنیم، یک نوع 
نخبگان شخصی ازبخش م. در این زمینه احتیاج نداردیغرب به هیچ گونه توافق. اي ایران را برهنه کرده استنسبت به برنامه هسته

به خاطر موضع گیري بلوك غربی آن 5+1فعالیت گروه . ایران عالقه مند نیستندیاتممسئله سیاسی غرب به رفع تنش پیرامون 
.مضحک و بی معنی می شود

آنجا سعی کردند شکست دور دوم مذاکرات آلماتی را با انتخابات قریب . واقعیت را درك می کندائتالف ضد ایرانی هم این
ادعا می شود که معلوم نیست چه کسی رئیس جمهور جدید ایران خواهد شد و لذا اآلن . الوقوع ریاست جمهوري ایران مرتبط بکنند

این ادعاها یا دروغ محض است یا ساده . یس جمهور جدید اجرا نشودمعنی ندارد موافقتنامه هایی منعقد شود که ممکن است توسط رئ
اي این کشور اثري نتایج انتخابات ریاست جمهوري بر برخورد ریاست سیاسی ایران با برنامه هسته. اندیشی مقرون به نادانی و جهل

اهللا علی خامنه اي رهبر روحانی کشور قرار نخواهد گذاشت زیرا همه مسایل مربوط به این برنامه در حدود اختیارات استثنایی آیت 
رئیس جمهور، مجلس و وزارت . این برنامه زیر نظر دفتر وي اجرا می شوند و دیگر کسی این کار را نمی کندی ازدارد و بخش های

که بر طبق قانون تنها رهبر روحانی در این زمینه اختیار دارد . امور خارجه جمهوري اسالمی ایران در این زمینه حق رأي ندارند
.کنداساسی در انتخابات شرکت نمی

یک نقطه نظر دیگر وجود دارد و آن این است که مذاکرات باید در همه شرایط و حتی زمانی ادامه یابد که هر دفعه بی نتیجه 
ولی این تعبیر کاذب اندیشه فلسفی و شیوه . است که حرکت را بر هدف حرکت ترجیح می دادبرنشتایناین تکرار اندیشه . خاتمه یابد

باید از آنجا شروع کرد که . قبل از همه بخش ضد ایرانی نخبگان غرب باید به ناباب بودن این دیدگاه توجه کنند. فاسدي است
تنزل خواهد 5+1ی گفته بود که سطح هماهنگی رفتار گروه خاویر سوالنا زمان. کنندرشد می5+1اختالفات داخلی در درون گروه 

به عالوه، . از یک سو، اختالف نظر بین اعضاي گروه بر سر سوریه رشد می کند. یافت که این نقطه نظر کامالً منطقی است
سازنده بخش غربی گروه از سوي دیگر، راهکارهاي غیر . والدیمیر پوتین به طور پیگیرانه با تحریم هاي یکجانبه مخالفت می ورزد

.کند که باید حجم واردات نفتی از ایران را افزایش دهد تا نرخ رشد فعلی اقتصادي را حفظ نمایدبیش از پیش چین را ناراحت می

این امر براي ائتالف ضد . مهمتر این است که جامعه جهانی بیش از پیش به بی اساس بودن ادعاهاي غرب از ایران پی می برد
که این امر حتی مهمتر (دارد و آن از بین رفتن حمایت کشورهاي عضو و محافل بازرگانی این کشورها ناکیار بسیار خطرایران ب

کند ولی ترجیح می دهد بر اساس طرح جا افتاده رفتار کند دولت فعلی کاخ سفید این خطر را درك می. تحریم هاستاعمالاز ) است
در آستانه مذاکرات با ایران پیشنویس یک قانون جدید تسلیم . ازاي تخلف از تحریم ها استرو آن تشدید تحریم ها و مجازات ها د

کنگره ایاالت متحده شد که به دولت این کشور حق اعمال تحریم هاي مکمل علیه شرکت هاي خارجی را می دهد که با ایران 
.ت تا انزواي کامل ایران از نظام مالی بین المللی برقرار شوداس"منطقه یورو"هدف این قانون، بیرون راندن ایران از . تجارت کنند
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تحریم ها به ضرر نه تنها ایران بلکه سایر . هدبدسود اینکه این رفتار در بلندمدت به واشنگتن و بروکسل بیشتر لطمه می زند تا 
اتحادیه ملی تولید . ران تقریباً برابر صفر استالبته در حال حاضر منافع اقتصاد آمریکا در رابطه با ای. عوامل اقتصادي تمام می شود

خسارات ناشی از تحریم ها براي صادرات آمریکا را ) NationalAssociation of Manufacturers(کنندگان آمریکا 
فرانسه و از دست دادن بازارهاي ایران براي . این مبلغ باال نیست ولی ناراحت کننده است. میلیارد دالر برآورد می کند25معادل 

که وزیر انرژي آن جدیداً اعالم کرد که آنکارا سطح سابق واردات حامل هاي انرژي ایرانی را حفظ (آلمان، کره جنوبی، هند و ترکیه 
.به همین اندازه حساس است) خواهد کرد

کره کننده اساسی ایران چندي پیش سعید جلیلی مذا. اي می کندتهران این واقعیت ظریف را می داند و از آن استفاده ماهرانه
ولی آنها . تهدیدهاي اقتصادي علیه ملت ما تازگی ندارد«: اي و شخصیت مورد اعتماد رهبر روحانی، اظهار داشتدرباره برنامه هسته

تصاد در حال حاضر ایران هفدهمین اق. با چشم خود دیده اند که ملت ایران موفق شد این تهدیدها را به امکانات تبدیل کند) آمریکا(
دانشمندان ایرانی صرف نظر از تحریم ها موفق شدند سفینه فضایی ساخته و موجودات زنده را به فضاي کیهانی . جهان است

به گفته وي، اعمال تحریم ها علیه ایران قبل از همه به ضرر شهروندان و شرکت هاي ایاالت متحده تمام می شود که . »بفرستند
بدون تردید، بخش تجاري این . منظورش شرکت هاي اروپایی هم بودند. ایرانی را از دست می دهندامکان فعالیت در بازار پردرآمد

شرکت هاي بوئینگ، اکسون موبیل، کارگیل، کنوکو فیلیپس، هانوفر ره، بختل و زیمنس تنها . حرف هاي جلیلی را شنیده است
.اي ضد ایرانی تأکید می نمایندبزرگترین شرکت هایی هستند که در کنگره آمریکا بر تضعیف تحریم ه

*****

از دور دوم مذاکرات در آلماتی و توسعه اوضاع خاور میانه می توان نتیجه گرفت که راهبرد استفاده از مسأله برنامه هسته اي 
می کشد ولو ایران و تأکید بر وجود جنبه تخیلی نظامی این برنامه به عنوان وسیله اعمال فشار بر جمهوري اسالمی به تدریج ته 

واکنش جان کري به شکست . اینکه حد اقل تا دو سال آینده جو مناسبات بین المللی را با گازهاي سمی خود مسموم خواهد کرد
توضیحات –اي ایران برنامه هسته(پایان باشد ولی مسأله مذاکرات نمی تواند بی «: وي گفت. مذاکرات بسیار گویا بود

»Iran.ru« (این خویشتنداري ظاهري برخورد دیپلماسی غرب با این مسأله است ولی معنی واقعی . »لماتیک حل شودباید از راه دیپ
. آن این است که دولت باراك اوباما در حال حاضر به طور تب آلود دنبال اشکال و روش هاي جدید اعمال فشار بر ایران می گردد

در حوزه مناقشه آشکار نهن معناست که روش هاي اعمال فشار بر ایراندیپلماتیک بودن این اقدامات که اعالم شده است، فقط بدا
.علیه ایران قرار خواهد گرفت"جنگ اعالم نشده"جنگی بلکه 
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عراقدراعتراضاترشد
»عربستان جوشان«استانیسالو ایوانوف، تهیه شده در چارچوب طرح 

اتفاق افتاد، 2011خروج نیروهاي آمریکایی از عراق که اواخر سال 
یکپارچه شدن تدریجی جامعه عراقی و سالم موجببه ظاهر بایستی

ناراحتی سازي اوضاع داخلی این کشور شود زیرا مهم ترین عامل
ساله کشور توسط 8میهن دوستان عراقی مرتفع شد و آن اشغال تقریباً 

شور آمریکایی ها به نوبه خود اعتقاد داشتند که ک.بودنیروهاي خارجی 
را در اختیار نوري المالکی، نخست وزیر وفادار به غرب گذاشته اند که 

زلمی «. به اداره مؤثر امور کشور ادامه دهدبه عقیده آنها می توانست
مالکی، «: سفیر سابق آمریکا در عراق در آن زمان اظهار داشت» خلیلزاد
.»لی گراي عرب می دانداو خود را قبل از همه م. است که به ایران وابسته نیستکسی

عرب هاي اهل تشیع، عرب هاي (تجزیه قومی و مذهبی مردم عراق . ولی این انتظارات واشنگتن و مردم عراق برآورده نشد
فعالیتی خود فقط بر اختالف نظرها بین این عدمافزون بر آن، دولت نوري المالکی با فعالیت و . بر طرف نشد)اهل سنت و کردها

مسایل اجتماعی و اقتصادي . ه استمخالفان مسلح از بین نرفته و درجه فساد مالی دستگاه دولتی باال رفتتروریسم.ودگروه ها افز
آب و برق رسانی و بخش (خیلی کند حل می شوند و زیرساخت کشور، ارگان هاي انتظامی و سامانه هاي تأمین زندگی مردم 

از محل صدور نفت به طور غیر مؤثر خرج می شود و بخشی از بودجه توسط کارمندان عایدات مالی .آهسته احیا می گردند)مسکن
جدید تسلیحات عمدتاً از ایاالت به خریدهاي غیر موجهدولت و گروه هاي جنایی سازمان یافته دزدیده می شود و بخش دیگر

کند زیرا مردم تی اکثریت مردم از حکومت رشد میکند و نارضایاعتبار حکومت مرکزي افت میدر نتیجه،. متحده اختصاص می یابد
در مجموع، علل رشد . هیچ تغییرات مثبتی احساس نکرده اندبه میزان قبل از جنگ آن،تولید نفتحجماحیايتا کنون با وجود

راي اکثریت عراقی ها شرایط ابتدایی زندگی باعتراضات جامعه عراق در ناتوانی مقامات در زمینه تأمین امنیت شهروندان و ایجاد 
.نهفته است

به ریاست ایاد علوي شخصیت » العراقیه«برگزار شد، بلوك 2010از قرار معلوم، بر اثر انتخابات مجلس که در ماه مارس سال 
ی که نوري المالک» دولت قانونمند«بلوك . نسبتاً معتبر سیاسی که با برتري ناچیزي برنده شد، موفق نشد دولت جدید را تشکیل دهد

.نتیجه انتخاباتی آن در حد ناچیزي از بلوك برنده عقب ماند، نیز مدعی حق ریاست دولت جدید بود
به منظور برطرف کردن بحران دولتی که حدود یک سال طول کشیده بود، پیشنهاد نمودمسعود بارزانی رئیس کردستان عراق

گروه هاي با حق تشکیل دولت جدید به نوري المالکی داده شود ولی در نهادهاي قوه هاي مقننه و مجریه کشور نمایندگی متناسب 
براي ایاد علوي که اهل تشیع و رئیس دولت انتقالی عراق بود، مقام مهم . سیاسی پیشبینی شوداساسیقومی و مذهبی و بلوك هاي

ضمانت اجراي همه مفاد قانون اساسی جدید از جمله به کردها. در نظر گرفته شد» راهبرديرئیس شوراي ملی سیاست«جدید 
با » توافقات اربیل«این توافقات موسوم به . درباره ساختار فدرال عراق و بازنگري در مرزهاي اداري در مناطق مورد اختالف داده شد

متأسفانه مالکی تا کنون این توافقات و بخش . براي دوره دوم منعقد شددر آستانه انتصاب وي به مقام نخست وزیر نوري المالکی
.ایاد علوي در دولت جدید هیچ مقامی به دست نیاورده و بالتکلیف باقی مانده است. عمده وعده هاي خود را اجرا نکرده است
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کارشکنی بغداد در زمینه : رار ذیل استبه قاز دولت فدرال طیف وسیع ادعاها را دارد که مهمترین آنهاریاست کردستان عراق
در زمینه صدور قانون جدید درباره نفت و گاز، مبهم بودن تاخیر، )تکلیف مناطق مورد اختالف(قانون اساسی عراق 140اجراي ماده 

اربیل،با وجود پیچیدگی روابط بین بغداد و. و غیره» پیشمرگه«موقعیت حقوقی و کمبود تأمین مالی دسته هاي مسلح کردي 
.خودداري کرده و در مجلس یا دور میز مذاکرات سطوح مختلف به توافق برسندطرفین مناقشه سعی می کنند از توسل به زور

قصد دارند از راه قانونی به احقاق حقوق خود به دفعات تأکید کرده است که کردهاي عراقیمسعود بارزانی رئیس کردستان عراق
.دست یابند

هزار تن از سنی هاي 20حدود 2013در ماه ژانویه سال . دولت با عرب هاي اهل سنت به مراتب پیچیده تر استولی روابط
شیخ محمد طه طالب.ریختند تا به قیام علیه دولت عراق دعوت نمایندسامرا واقع در شمال بغدادمعترض به خیابان هاي شهر 

موج میتینگ .ولت درخواست کرد به خواستهاي بر حق تظاهر کنندگان پاسخ دهداز دخطیب مسجد در جریان نماز جمعهو امام 
اکثر استان هاي عراق با جمعیت عمدتاً سنی را فرا گرفت که این وضع چند ماه است سنی، و تظاهرات عرب هاي هاي خودجوش

ند ترین کشورهاي نفتی جهان انتقاد کرده و بر تظاهر کنندگان از دولت به خاطر سطح پایین زندگی در یکی از ثروتم. که ادامه دارد
چند صد زندانی عرب سنی را آزاد مقامات عراق به منظور رفع تنش. نمایندآزادي زندانیان سیاسی و قبل از همه زنان تأکید می
حقوق آنها را تضییع کنند که رژیم جدیداحساس میعرب هاي اهل سنت. کردند ولی هزار ها نفر دیگر در زندانها باقی مانده اند

اند و بعضی از آنها مانند سابق در نهادهاي نظامی و انتظامی را از دست دادهودولتیکارهاياشتغال در بسیاري از آنها حق. می کند
.به همکاري با رژیم صدام حسین هستنددر خارج از کشور به سر می برند زیرا نگران اتهام

روي کار هستند، از این نهضت خودجوش معترضان ) سلفی(رس که آنجا طایفه هاي سنی عربی حاشیه خلیج فاپادشاهی هاي
عربستان سعودي و قطر در رابطه با عراق به ویژه فعال هستند که . کنندعلیه دولت نوري المالکی به نفع خود استفاده میسنی عراقی

ف مخالفان مسلح عراق کمک هاي مالی، مادي و نظامی سازمان هاي غیر دولتی به گروه هاي مختلاز طریق سرویس هاي ویژه و
به نظر می آید که آل سعود و قطري . و القاعده می افتدهامانند وهابیگروه هاي تندرواین پول به دستبخش عمده. می فرستند

ها تصمیم گرفتند عراق را به میدان نبرد بین سنی ها و شیعیان تبدیل کنند که تا کنون در کشور همسایه سوریه همین کار را 
م منطقه به صحنه مبارزه تماتبدیل کردنبدنبال،که خاندان هاي سلفی حاکم بر پادشاهی هاي خلیج فارسبعید نیست . اندکرده

.را که از آن تنفر دارند، به این نبرد تعیین کننده نهایی بکشانندشیعی بین سنی ها و شیعیان باشند تا جریان اسالم 
هاي گروهی به گزارش رسانه.واقعیت اشاره کردبراي اثبات دخالت ریاض و دوحه در مناقشه داخلی عراقی می توان به چند

رئیس سازمان بن سلطانبا بندرنفر اسالم گراي وهابی بازداشت شدند که250گروهی از حدود ه فرات مرکزيعراق، در ناحی
اهداف این گروهک شامل نه تنها اجراي اعمال . اطالعات سعودي و طارق الهاشمی معاون سابق رئیس جمهور عراق ارتباط داشتند

بلکه آمادگی تروریست هاي انتحارطلب براي ،تحریک خصومت هاي بین مذاهبتروریستی، فعالیت تخریبی علیه شیعیان عراق و 
آنها به حمالت تروریستی به مقدسات شیعیان در . بود) بغداد، کربال، نجف و دوانیه(اجراي عملیات تروریستی در مناطق شیعه نشین 

.ین مالی این گروه اختصاص می یافتمیلیون دالر آمریکا به تأم250هر سال تا . کربال و نجف توجه خاصی می نمودند
در مرز با اردن را تعطیل کنند که از طریق آن کاالهاي صنعتی و » تربیل«عراق مجبور شدند گذرگاه مقامات2013اوایل سال 

سنی گروه وارد کردن ضربه اقتصادي بهتحلیلگران محلی معتقدند که هدف اساسی از این کار،. مواد خوراکی وارد عراق می شد
ابو . دالر بابت عبور از منطقه خود دریافت می کرد300این گروه از هر کامیون بزرگی . ابو ریشه بود که این منطقه را کنترل می کند

او طرفدار رژیم صدام حسین و حزب بعث . محسوب می شودعراق» انبر«ریشه، شیخ قبیله، یکی از مبتکران اعتراضات در استان 
.کندحاشیه خلیج فارس و به ویژه با قطر روابط تنگاتنگی برقرار میبوده و با کشورهاي 
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دهمین سالگرد تجاوز نیروهاي عملیات تروریستی سنی با سلسله» لشگرهاي مرگ«شبه نظامیان 2013مارس سال 20روز 
. نفر عراقی زخمی شدند200ش از نفر کشته و بی56حد اقل در مناطق شیعه نشین بغداد. ایاالت متحده به عراق را برگزار کردند

عالوه بر آن، یک تروریست .دستگاه هاي انفجاري در چند خودرو کار گذاشته شده بودند که در مناطق شیعه نشین پارك شده بودند
گروهک نمایندگان وزارت کشور عراق معتقدند که شبه نظامیان. حومه جنوبی بغداد حمله کردانتحاري با کامیون به مرکز پلیس در

بنا بر این، اعتراضات . که با القاعده ارتباط نزدیک دارند، مبتکر این اعمال تروریستی شدند» امارت اسالمی عراق«رادیکال سنی 
عرب هاي اهل سنت عراق در شرایط مداخله فزاینده نیروهاي خارجی و قبل از همه عربستان سعودي و قطر در مناطق داخلی 

ت تروریستی جدیدي توأم می شود که موجب تلفات انسانی در میان افراد نیروي انتظامی و غیر نظامیان توسعه می یابد و با عملیا
.می شود

اعتبار و حمایت بی چون و چرایی گفتنی است که نوري المالکی که پیرو مذهب شیعه است، حتی در میان شیعیان عراق از
قتدي الصدر و بعضی رهبران معتبر روحانی، از دولت مرکزي به خاطر عدم جنبش هاي رادیکال شیعی مانند گروه م. برخوردار نیست

کنند و مالکی را به دنبال کردن سیاست تأمین امنیت شهروندان و ناتوانی در دفاع از مقدسان شیعیان در کربال و نجف انتقاد می
.نمایندو آمریکایی متهم میغربی

رلمانی و غیر پارلمانی مخالف دولت مالکی و تشکیل جبهه واحد مخالفان مشاهده پاجدیداً، گرایش اتحاد همه نیروهاي سیاسی
دولت مالکی نمی تواند کشور را از بحران اقتصادي و سیاسی «اظهار داشت که »العراقیه«ایاد علوي رهبر بلوك سیاسی . شده است

سنی ها و شیعیان به نشانه اعتراض . مجلس دعوت کردو از نخست وزیر به استعفاي داوطلبانه و برگزاري انتخابات زودرس» برهاند
مخالفان همه گزینه . کنندجمعه را با شرکت رهبران با نفوذ سنی و شیعه کشور بر پا میشتركنمازهاي مبه سیاست نوري المالکی

به نظر ه و بسیار مبهم اوضاع عمومی سیاسی کشور همچنان بغرنج و پیچید. هاي احتمالی برکناري رئیس دولت را بررسی می کنند
.می آید
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ساختمالبرراسوريمخالفانواقعیچهرهبوطی،شیخقتل
نیکیتینسرگئی

مارس بر اثر حمله یک تروریست انتحاري به مسجد االیمان واقع 21روز 
شیخ محمد «در قسمت شمالی دمشق دهها نفر کشته شدند که یکی از آنها 

نوه وي نیز در آن حادثه جان . بوداسالم، عالم برجسته »سعید رمضان البوطی
رشیان بشار اسد رئیس جمهور سوریه و احمد معاذ الخطیب رهبر شو. باخت

همزمان از دست نداشتن خود در این عمل تروریستی اطالع دادند ولی 
یوسف القرضاوي نظریه . همدیگر را به قتل شیخ و شاگردان او متهم نمودند

به . پرداز قطري مخالفان سوري هم ارتباط خود را با قتل بوطی نفی کرد
سیار پیچیده ظاهر، پرونده قتل یکی از علماي برجسته سنی سوریه می تواند ب

درباره ریشه "مسأله سوریه"باشد ولی در حال حاضر اکثر عالقه مندان به 
.هاي یورش به این شخصیت روحانی و ترور او تردیدي ندارند

شیخ بوطی به عنوان مخالف هر گونه افراطگرایی، تندروي و زورگویی
شیخ چه کسی شویماز لطف نیست یادآورخالیبراي اینکه بهتر درك شود ترور سعید رمضان البوطی به نفع کدام نیروها بود، 

بوطی .بودهاشیخ در طول عمر خود پاسدار اسالم سنتی سنی در مقابل گروه هاي افراطی و از جمله سلفی. بود
سلفیت مرحله موقت «وي همچنین مؤلف کتاب . ت معاصر انتقاد می کردسلفی"مرجع"از اندیشه هاي ناصرالدین آلبانی، این 

مخالف مصمم توسل به زور به عنوان وسیله شیخ محمد سعید رمضان البوطی . می باشد» مذهب اسالمییکنه،مبارك
1993که در سال تبیین کرد » جهاد در اسالم«وي نقطه نظرهاي خود را در این مورد در اثر .دستیابی به اهداف سیاسی بود

.از زیر چاپ در آمد
بدون تردید شیخ محمد سعید رمضان البوطی به عنوان یکی از محترم ترین و آگاه ترین علماي اسالمی عصر خود در مسایلی 

و از جامعه االزهر، معتبرترین دانشگاه اسالمی درجه دکتراي فقه را گرفت1965او در سال . که موعظه می کرد، تبحر عمیقی داشت
او ابتدا . تمام عمر شیخ بوطی با این دانشکده ارتباط دارد. قبل از آن از دانشکده علوم شریعتی دانشگاه دمشق فارغ التحصیل شده بود
مرگ این عالم دینی به هنگام تدریس شریعت . شریعت تدریس می کرد و سپس طی سال هاي زیادي رئیس دانشکده بود

.در مسجد االیمان دمشق حادث شد
یخ بوطی همچنین امام مسجد اموي دمشق، رئیس اتحادیه علماي بالد الشام و عضو شوراي عالی آکادمی آکسفورد و بعضی ش

.سازمان هاي معتبر دیگر بود
مسأله : اروپا از فنون به معنویت«او مؤلف نه تنها آثار در زمینه علوم دینی بلکه چند رساله فلسفی است که عنوان یکی از آنها 

.چند اثر شیخ به زبان روسی ترجمه شده و در جریان تدریس رشته هاي دینی به کار گرفته می شود. می باشد» ویران شدهپل 
او که به اعتقادات خود . شیخ محمد سعید رمضان البوطی در جریان شورش در سوریه خواهان حل و فصل صلح آمیز مناقشه شد

بسیاري از آنهایی که با بشار اسد این امر تصادفی نیست زیرا . مخالف سازش کندوفادار ماند، نتوانست با زورگویی گروه هاي 
این عالم دینی بدون .ی هستند که شیخ بوطی درباره آنها کتاب هایی نوشته استهایکنند، همان سلفیمقابله می

، قطر، عربستان سعودي و حتی رودربایستی ماهیت واقعی جنبش معترض سوریه را افشا کرده و به ارتباط آن با کشورهاي غرب
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بدیهی است که همین امر باعث . کلمات تندي بر زبان می آورد"ارتش آزاد سوریه"اسراییل اشاره می نمود و در حق سربازان 
یوسف . در گذشته حتی روحانیون دیگر شیخ را تهدید می کردند. افزایش تعداد دشمنان شیخ در میان مخالفان و حامیان آنها شد

.است، این تهدیدها را بر زبان می آورد"خصوصیبه "ي که شخصیت قرضاو

شیخ بوطی"دوست"یوسف قرضاوي، 
یوسف قرضاوي عالم اسالمی قطري که در محافل معینی از احترام 

بدشگون یشبکه تلویزیون"کادر رسمی"زیادي برخوردار است و نیز واعظ
وي در پیام خود به مناسبت ترور شیخ بوطی اظهار . می باشد» الجزیره«

قرضاوي . او بود ولو اینکه شریک مواضع او نبود"دوست"داشت که 
نمی ،همچنین خاطرنشان نمود که کسانی که علیه اسد می جنگند

توانستند شیخ را به خصوص در مسجد به قتل برسانند زیرا آنها مخالف 
واعظ قطري . ی در حق علماي دینی در اماکن مقدس دینی هستندزورگوی

بشار اسد را مقصر ترور شیخ دانسته و احتمال داد که رئیس سابق دانشکده 
.علوم شرعی را به این خاطر از بین بردند که احتمال انتقال وي به اردوگاه مخالفان وجود داشت

لذت زیادي روحانیون سنی، شیعی، علوي و مسیحی را از جمله در معابد مخالفان سوري با عالقه و . آقاي قرضاوي دروغ گفت
بار اعدام شورشیان فقط یک هفته بعد از مرگ بوطی، شیخ حسن سیف الدین عالم دیگر سنی را به طور خشونت. کنندآنها ترور می

. جدي نصب کردند که او همانجا امام خطیب بودسر شیخ را بریدند، جسد او را به خیابان انداختند و سر او را باالي مناره مس. کردند
. حسن سیف الدین همانند شیخ محمد سعید رمضان البوطی مخالف مصمم و معتقد توسل به زور براي سرنگونی حکومت سوریه بود

. ه شدشیخ دیگر سنی به نام محمد احمد عوف صادق از مسجد انس بن مالک دمشق به دست شبه نظامیان کشت،چند ماه قبل از آن
.شمار علماي شیعی و علوي که توسط مخالفان سوري ترور شدند، به ده ها نفر می رسد

بر اثر عالوه بر موارد متعدد ویرانی مقدسات مسیحی . هم درست نیست که شبه نظامیان به معابد دست نمی زنندسخناین
جبهه «و متحدان آن از سازمان ) منعکس شده است» ایران رو«که این واقعیت بارها در مطالب (» ارتش آزاد سوریه«عملیات 

در روستاي زرزور ابراز خوشحالی » النه رافضی«، حد اقل یک سند ویدیویی وجود دارد که در آن شبه نظامیان از ویرانی »النصره
.ارائه شد» دیدبان حقوق بشر«اطالعات درباره ویرانی حسینیه شیعیان توسط سازمان . کنندمی

و عرافه عالم برجسته سنی و امام مسجد االقصی دروغ قرضاوي و حداقل دخالت غیر مستقیم وي در ترور شیخ صالح الدین اب
به گفته وي، واعظ قطري شریک مسئولیت در قبال قتل شیخ محمد سعید رمضان البوطی با مجریان مستقیم این . بوطی را افشا کرد

.عمل تروریستی وحشیانه است

حرف هاي غیر مستقیم و مستقیم: ر به مخالفان درباره ترور شیخ بوطیوفادا"علماي"اظهارات 
اي اعالم کردند که با در این رابطه موضع گیري اتحادیه علماي سوریه جالب توجه به نظر می آید که اعضاي آن طی بیانیه

این سازمان که مانند قرضاوي به . ندکنوجود عدم موافقت با مواضع شیخ، انفجار ها در مساجد و قتل مردم بی گناه را محکوم می
ما در فوق مشاهده کردیم مخالفان سوري چگونه مسایل و . مخالفان تماماً وفادار است، بشار اسد را به ترور بوطی متهم کرد

.آنها از نظر اخالقی مواضع مشکوکی احراز کرده اند"خادمان روحانی"بدیهی است که . کنندرا حل می"دینی"اختالفات 
هستند، بی پرده نقطه یه اتحادیه علماي سورمتحد و ن مخالفامتحددر امر سرنگونی بشار اسد،شیوخ عربستان سعودي که

دروغگویی که در طول عمرش از حکومت «شیخ بوطی را ،به عنوان مثال، ابو بصیر طارطوسی. کنندنظرهاي خود را ابراز می
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طارطوسی در عین حال از کشته شدن مسلمانان دیگر در آن . او تأسف نمی خورد، نامیده و گفت که از مرگ »پشتیبانی می کرد
به گفته این . عبدالرحمان السدیس امام مسجد الحرام مکه هم از کشته شدن شیخ بوطی خوشحال شد. مسجد اظهار تأسف نمود
مراتب خوشحالی خود را نوآوري، مخالفسختگیر سلفیاین . بود"مجاهدي در راه شیطان"امام، عالم بزرگ سوري، 

.ابراز کردخود » فیسبوك«بر روي صفحه 

جستجوي مقصرین
ببینیم قتل شیخ محمد سعید رمضان البوطی این رکن اسالم سنتی و مدافع سوریه دربرابر افراط دینی به نفع چه کسی بود؟ مگر 

یک نفر دیگر او را "صالح نیست که فکر کنیم که آیااین قتل به نفع بشار اسد بود که در خط مقدم مبارزه با شر مذکور قرار دارد؟
؟ در حالی که شخصیت هاي رسمی مخالفان سوري و روحانیون نزدیک به آنها که با حامیان اروپایی و آمریکایی در ارتباط "ترور کرد

ن سعودي آنها به خود این زحمت در سطح پایین و الهام دهندگا"مبارزان با رژیم"هستند، حد اقل سعی می کنند خود را تبرئه کنند، 
.را نمی دهند

بشار اسد بیچاره را به قتل او و ،دختر شیخ. از عقل و منطق درباره این رویداد ظاهر شدندبعد از مگر شیخ فرضیه هاي دور
بعد از آن اعالم شد که گویا شیخ بوطی منفجر نشده بلکه تیرباران . متهم کرد) خواهران دختر شیخ(تجاوز به خواهرانش هتهدید ب

تا کنون بخش عمده هذیان هایی که در رابطه با مرگ شیخ پخش شده، تکذیب شده است ولی مجریان . شد
بشار اسد بالفاصله بعد از قتل شیخ . قام خون شیخ وجود داردبا این حال، امید به انت.این عمل تروریستی شناسایی نشده اند

.اعالم کرد که افراطیون به دست سربازان ارتش سوریه از روي صفحه زمین پاکسازي خواهند شد

واکنش جامعه جهانی به قتل شیخ بوطی
بر طبق بیانیه وزارت . ن او شدبخش قابل توجه جامعه جهانی شریک واکنش منفی به این ترور وحشیانه عالم دینی و شاگردا

این عمل تروریستی چیزي جز جنایت امور خارجه ایران، 
نمایندگان .علیه دین اسالم و تمام بشریت نیست

جمهوري اسالمی ایران تردیدي ندارند که ترور شیخ توسط رژیم 
هاي آمریکایی و صهیونیستی طراحی شد که به این منطقه اسلحه 

مقامات رسمی . کنندولتی را آماده میفرستاده و نیروهاي ضد د
تهران همچنین عمل تروریستی وحشیانه در مسجد االیمان را به 

در بیانیه ویژه وزارت امور خارجه ایران همه . شدت محکوم کردند
ایران نه تنها به . اعمال تروریستی دیگر در سوریه محکوم شدند

ریشه هاي صهیونیستی، اروپایی و عربستانی این پدیده
به عقیده تهران، توجه .اشاره کرده بلکه مطابق با روحیه شیخ شهید، از طرفین درگیر به گفتگو دعوت کرد

نمی توان این حوادث را مسکوت . مسلمانان و آزادگان جهان باید به این مورد فاحش ترور یک عالم اسالمی جلب شود
ان بر اجراي تحقیقات هر چه سریع تر بین المللی در تهر.زیرا ادامه سکوت باعث تکرار این عملیات می گرددگذاشت

.نمایداین قتل و پیگرد هر چه شدیدتر عوامل آن تأکید می
آیت اهللا محسن اراکی رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب مرگ شیخ بوطی را شهادت خواند در حالی که محمد علی تسخیري 

دانشجویان سوري که در . یخ، ضایعه بزرگی براي جهان اسالم استمشاور رهبر معظم روحانی ایران خاطرنشان کرد که وفات ش
.کنند و حتی نمایندگان حزب اهللا لبنان ترور شیخ را محکوم نمودندروسیه و ایران تحصیل می
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به عنوان مثال، . دننمی آورتابتوجه زیادي می کنند، "مسأله سوري"گاهی سیاستمداران کشورهاي غیر دوست سوریه که به 
که شیخ (نماینده مجلس و عضو حزب جمهوري خواه ملی ترکیه نه تنها اسراییل، آمریکا، قطر و عربستان سعودي »اوز گوندوزعلی«

.اي می کند، به ترور شیخ محکوم نمودبلکه دولت ترکیه را که از مخالفان سوري حمایت گسترده) هم به دفعات آنها را ذکر می کرد
به عنوان مثال، در پاریس میتینگ . مرگ عالم اسالمی در بعضی کشورهاي اروپایی برگزار شدتمراسم عزاداري به مناسب

نه تنها سوري ها بلکه نمایندگان جمعیت هاي قومی و ساکنان بومی فرانسه مراتب . اعتراض به این قتل خشونت بار بر پا شد
مراسمی بر پا شد ازجمله در مسجد مرکزي در روسیه نیز چنین. همبستگی خود را با موضع گیري شیخ ابراز کردند

.را با قاطعیت تمام محکوم کردندششیخ بوطی و شاگردانترور،مردم در آن روز.برگزار شدمیتنماز »گروزنیشهر «
اي که منتشردر بیانیه. شوراي مفتیات روسیه نیز در پایگاه اینترنتی رسمی خود به نزدیکان و بستگان شیخ تسلیت ابراز کرد
اي درباره مقصرین این شد ترور شیخ بوطی خبر غم انگیزي خوانده شد ولو اینکه در متن بیانیه هیچ گمانه

گفتنی است که همدردي شهروندان روسیه با مردم سوریه که شیخ محمد سعید رمضان البوطی را از .رویداد ذکر نشده است
ه در سوریه علوم اسالمی یاد می گرفتند، در جلسات درس شیخ دست دادند، فرمالیته محض نیست زیرا دانشجویان روسی هم ک

بسیاري از مسلمانان روسیه از شوراي مفتیات روسیه انتظار در این رابطه جا دارد گفته شود که . شرکت می کردند
.داشتند که در خصوص ترور این شخصیت بزرگ مواضع مشخص تري ابراز نماید

اي روحانی برجسته خ محمد سعید رمضان البوطی و کشته شدن سید افندي چیرکهاي هم اکنون به تشبیه شهادت شیعده
هر دو روحانی . در هر دو مورد انفجاري که توسط تروریست انتحاري بر پا شد، سبب مرگ آنها شد. مسلمانان روسیه پرداخته اند

در این رابطه بد نیست . خالفان زورگویی هستندکشته شده، ارکان سنت اسالمی، مبارزان با وهابیت و سلفیت، طرفداران گفتگو و م
.تفکر و تأمل بکنیم،این دو جنایت مشترك"گردانانعروسک "درباره ریشه هاي مشترك و احتماالً 

بعد از شیخ بوطی
مدي خواهد داشت؟ اگر کسانی را در نظر بگیریم که شریک اعتقادات شیخ هستند، اترور شیخ محمد سعید رمضان البوطی چه پی

همه پیروان اسالم ناب و تشکیل جبهه متحد گییکپارچباعث همانطور که آیت اهللا محسن اراکی اظهار داشت، این رویداد نه تنها 
شهروند غیر نظامی را تهدید انپیروزي کامل آنها بر افراطیون و تروریست هایی خواهد شد که جان هزارباعثبلکهمی شود،آنها
چهره واقعی مخالفان سوري و هم ، همترور وي. امیدواریم که این قربانی که شیخ بوطی بر مذبح گذاشت، به هدر نرود. کنندمی

شهادت . لت هاي ایاالت متحده، اسراییل و ترکیه را به نمایش گذاشته استمتحدان آنها یعنی رژیم هاي قطر، عربستان سعودي، دو
بر خالف دروغ . بین خیر و شر در این کشور بگذاردرا شیخ بوطی و بسیاري از رهبران روحانی دیگر سوریه می تواند فرق نهایی 

"رژیم خونخوار علوي"متحد آنها نظیر الجزیره، دولت بشار اسد هايپردازي هاي قیام کنندگان و رسانه
شهید بوطی تنها عالم بزرگ .بلکه نهاد مورد حمایت مردم کشور و از جمله مردم اهل سنت سوریه است،نیست

نباید فراموش کرد که احمد . سنی نبود که ماهیت این مناقشه را درك کرده و فریب دعوت ها و وعده هاي مخالفان را نخورد
یک این مواضع است که حتی کشته شدن پسرش به دست شبه نظامیان باعث نشد که او به بدرالدین حسون مفتی سوریه هم شر

بسیاري از علماي دینی، سیاستمداران، نظامیان و شهروندان عادي سوریه شریک این دیدگاه ها . دولت مشروع کشور خیانت کند
.هستند

عمیق کرده و از این رضایتتردید، آنها احساس شخصیت بزرگ دینی چه سودي برده اند؟ بدون ترور این ولی مخالفان از 
که به د مخالفانهمچنین یک منتقد نیرومن. کنندفرصت براي ترساندن مردم عادي و روحانیون سوریه و نمایش زور خود استفاده می

.بین رفته استازاوضاع کشور و ماهیت جنبش معترض آگاه است و از اعتبار بزرگ و روابط گسترده بین المللی برخوردار است
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می تواند حکم باري را داشته باشد که باعث غرق شدن ، ولی ترور شیخ بوطی، این حریف نیرومند عقیدتی
دمشق را به همه انسان هاي سالم دولت ترور شیخ احتماالً چهره واقعی مخالفان .کشتی فرسوده مخالفان سوري شود

نه و کنند بلکه بدان دست می زنند، و اشراري که نه فقط زورگویی را توجیه میشبه نظامیان . اندیش سوریه و جهان نشان خواهد داد
مردم را می ترسانند بلکه آنها را ترور تنها نه و به بهترین شهروندان کشور لعنت می فرستند بلکه آنها را به قتل می رسانند، تنها 
21ممکن است از . اشند که مدعی متمدن بودن هستندکنند، نمی توانند طی مدت زیادي از حمایت رژیم هایی برخوردار بمی

.که ما به همین امر امیدوار هستیمانزواي دولت سوریه رو به تضعیف بگذارد2013مارس سال 
شبه نظامیان سوري که شیخ محمد سعید رمضان البوطی را ترور کردند، ظاهراً او را . در خاتمه چند مالحظه پایانی اضافه می کنیم

یاسر العجلونی شیخ جدیداً . گو، حسن تفاهم، اعتدال و صبر دعوت می کرد، رهبر اسالمی شایسته خود نمی دانستندکه به گفت
به افرادي که علیه بشار اسد قیام کردند اجازه داد زنان غیر مسلمان و "فتواي مشروعی"سلفی اردنی طی 

با تصمیم درخشان خود به همه ما نشان می دهد رهبر "دینیعالم "این .غیر سنی را تصاحب کرده و به آنها تجاوز نمایند
اگر بخش عمده مردم کشورهایی که از مبارزه با رژیم سوریه . نیروهاي مخالف سوریه چگونه باید باشدروحانی واقعی رزمندگان

بین رفته و به زودي در سوریه صلح که گویا دور سر مخالفان وجود دارد از یکنند، به این واقعیت پی ببرند، هاله دمکراتیکحمایت می
.برقرار خواهد شد
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آمریکاییسبکبهمنطقهبازسازيفرعیکارانپیماناسراییل،وترکیه
شبیرينوراکرام

هاي گردشگري تل اویو حروف بزرگی به روي پوستر یکی از شرکت
هاي شرکت. »اسراییلی ها ترکیه را دوست دارند«: چشم می خورد

گردشگري خوشبین هستند و امیدوارند که گردشگران اسراییلی دوباره 
چهار سال پیش همین وضع همانطوراستراحتگاه هاي آنتالیا را پر کنند که 

نتانیاهو از اردوغان نخست وزیر ترکیه » بیبی«باالخره . مشاهده می شد
وهی هاي گررسانه. عذرخواهی کرد و اردوغان این عذرخواهی را پذیرفت

غرب می گویند که سفر باراك اوباما به منطقه خاور میانه حد اقل به خاطر 
دو دولت . آمیز محسوب شودآشتی ترکیه با اسراییل می تواند موفقیت

نیرومند و با نفوذ منطقه دوباره به همدیگر نزدیک تر می شوند و براي 
ولی آیا روابط آنها بعد از سلسله . اور میانه آماده هستندخ"بازسازي قالب"حرکات مشترك سیاسی بر میدان مین گذاري شده 

حرکات تند نمایشی در حق همدیگر می تواند پایدار باشد؟ هدف تشریک مساعی آنها کدام خواهد بود؟ پاسخ درست به این پرسش 
د ني قفقاز تعیین خواهایران بزرگ و جمهوري هاي شوروي سابق آسیاي مرکزي و ماورا» هالل شیعی«اوضاع خاور میانه، راها

.کرد

عصر توافق صمیمانه قبل از اردوغان
خط مقدم جبهه ناتو در سنگرآنکارا به عنوان . اسراییل را به رسمیت شناخت1949ترکیه اولین کشور اسالمی بود که در سال 

این امر به خصوص اینکه . ، محکوم به تشکیل ائتالف بودند»سوسیالیسم عربی«منطقه و تل اویو به عنوان نیروي قهري مقابل 
شراکت و اشتراك منافع آنها به وسیله قرارداد یا به عبارت دقیق تر، . اساسی آنها بودجوابگوي منافع ایاالت متحده، متحد راهبردي

اي اسراییلی به امضا تثبیت شد که توسط ادنان مندرس نخست وزیر ترکیه و دوید بن گوریون، شخصیت اسطوره1958وتکل سال پر
آن سند ناظر بر همکاري هاي بسیار گسترده در زمنیه هاي نظامی و اقتصادي بود در حالی که در یادداشت تفاهم الحاقی . رسید

فوذ رو به گسترش ن"و مقابله با ) آن زمان فعالیت فلسطینی ها و کردهاي ترکیه مد نظر بودکه در(مبارزه مشترك با افراطگرایی 
.پیشبینی شده بود"شوروي

در ایران این ائتالف تقویت شد زیرا آنکارا و تل اویو از حریف مشترك جدي ژئوپلتیکی 1979بعد از پیروي انقالب سال 
از قرار معلوم، دوستی علیه یک طرف ثالث باعث یکپارچگی هر . شور را تهدید می کردتقویت ایران منافع هر دو ک. برخوردار شدند

انقالب در ایران خطر مشترکی را ایجاد کرد که نخبگان دو کشور دربرابر آن متحد شدند و ائتالف . می شود"دوستان"چه بیشتر 
.ق می شدآنها از تحرك و پویایی داخلی برخوردار شد که به وسیله خطر خارجی تشوی

. که جنگ سرد در شرف پایان بود، ترکیه و اسراییل روابط دیپلماتیک بین دو کشور را به سطح سفرا منتقل کردند1991در سال 
پنج سال بعد موافقتنامه تمام عیار نظامی بین دو کشور منعقد شد که عالوه بر صدور جنگ افزار اسراییلی به آنکارا و نوسازي 

راهبردي، آموزش افسران ترکیه در اسراییل و –اییل، شامل تشکیل گروه مشترك مطالعات نظامی هواپیماهاي جنگی ترکیه در اسر
برگزاري رزمایش هاي مشترك نیروي زمینی، دریایی و هوایی، پروازهاي تمرینی ،در مفاد موافقتنامه. بودامنیتیتبادل اطالعات 

آن موافقتنامه در جریان دوره اول . در آسمان ترکیه ذکر شده بودهواپیماهاي ترکی در آسمان اسراییل و هواپیماهاي اسراییلی 
عواقب . نخست وزیري بنیامین نتانیاهو امضا شده و تا کنون یکی از مهمترین موفقیت هاي دیپلماتیک اسراییل محسوب می شود

ین نخبگان سیاسی و نظامی و اجراي آن باعث برقراري روابط تنگاتنگ ب. انعقاد آن قرارداد فقط به امور نظامی ختم نمی شد
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در این رابطه البی . اطالعاتی دو کشور و به وجود آمدن بینش مشترك آنها درباره خطرات خارجی و معادالت ژئوپلتیکی منطقه شد
ت این آنکارا از طریق نزدیک کردن روابط با تل اویو می توانست از امکانا. اسراییلی در ایاالت متحده و امکانات آن عامل مهمی بود

براي آمریکا موانعی بر سر راه صدور قطعنامه کنگره دربا تالش البی اسراییل. البی استفاده کند که این امر بزودي به ثمر نشست
.تحت فشار البی ارمنی تهیه شده بودایجاد شد که منی هاقتل عام ملت اربرسمیت شناختن

. ل به ترکیه و توران تایان وزیر دفاع ترکیه به اسراییل صورت گرفتندسفرهاي اسحاق موردخاي وزیر دفاع اسرایی1997در سال 
افسر براي مالقات با موردخاي از راه 23، ژنرال چویک بیر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه به همراه هچند هفته بعد از سفر وزیر ترکی

» پري دریایی مطمئن«و ایاالت متحده تحت عنوان اولین رزمایش نیروي دریایی اسراییل، ترکیه 1998اوایل ماه ژانویه سال . رسید
.برگزار شد

قرارداد درباره همکاري در زمینه 1996اوت سال 28. همکاري نظامی به توسعه روابط اقتصادي بین دو کشور تحرك بخشید
ل قرارداد درباره تجارت در جریان سفر مسعود ییلماز نخست وزیر وقت ترکیه به اسرایی1998صنایع دفاعی به امضا رسید و در سال 

.آزاد منعقد شد
آنکارا در عصر جنگ سرد براي آن الزم است که روشن گردد که توافق و شراکت دو کشور از -این نگاه به سابقه روابط تل اویو

پاسخگوي روسیه، سوریه و ایران بود و به همین علت به طور هر چه بیشتر -همان ابتدا منوط به وجود دشمن خارجی یعنی شوروي
در حقیقت . این شراکت در واقع ابزار سیاست آمریکا بود و از توجه و حمایت آن برخوردار می شد. منافع ایاالت متحده در منطقه بود

.را پی ریزي کردیاسراییل–امر، منافع آمریکا در منطقه بود که پایه هاي شراکت ترکی 
متحدان دیگر آمریکا در منطقه از این . ئتالف بر کسی پوشیده نبودگفتنی است که جهت گیري ضد سوري و ضد ایرانی این ا

وقتی سوریه که در آن زمان توان تجاوزکارانه این ائتالف را احساس کرده بود، در اجالس اتحادیه کشورهاي عرب . امر راضی بودند
رد شد بلکه نمایندگان تنهاد، این ابتکار نه اي را پیشنهاد کرد که همکاري نظامی بین ترکیه و اسراییل را محکوم کنصدور قطعنامه

پادشاهی . این امر باعث تعجب کسی نشد. تل اویو جهان عرب را تهدید نمی کند–که ائتالف آنکارا داشتنداردن و عمان اظهار 
اهمیت بیشتري دارد تا هاي نفتی حاشیه خلیج فارس و عبداهللا دوم پادشاه اردن یک بار دیگر نشان دادند که منافع آمریکا براي آنها

.مسأله فلسطین و بیت المقدس

اردوغان در جستجوي صفر
به طور یکجانبه به قدرت رسید، سیاست خارجی آنکارا به ارتعاشات بی نظمی 2002هنگامی که حزب عدالت و توسعه در سال 

ولی این هرج و . گذاشتند» دیپلماسی منظم«و » حد اکثر یکپارچگی«، »با همسایگانسئلهصفر م«شباهت پیدا کرد که نام آن را 
عضویت در ناتو و پیوستن به عضویت اتحادیه اروپا اولویت هاي راهبردي نخبگان . نظم از منطق داخلی برخوردار بودمرج و روابط بی

گري روبرو شدند که چگونه اعتبار خود را در صحنه سیاست اردوغان و ریاست حزب وي با مسأله دی. سیاسی ترکیه بوده و می باشد
.غرب شناخته شوند و در عین حال حمایت مردم کشور را از دست ندهند"شریک ویژه"خارجی باال ببرند، به عنوان 

براي موقعیت ویژه "ارزش هاي اسالمی که رهبران حزب عنوان می کردند تنها ابزاري بود که اردوغان براي به دست آوردن 
اي و به رشد ملی گرایی در کشور و تمایل نخبگان سیاسی ترکیه به کسب برتري منطقهیاین پاسخ. انتخاب کرده بود"ترکیه

این برداشت به دست می آید که اردوغان و داوود اوغلو در ،با تجزیه و تحلیل دقیق اقدامات آنکارا. جهان ترکی بوددر رهبري 
. این رفتار فقط در فاصله کوتاه می تواند باعث موفقیت شود. اندرا براي خود انتخاب کرده"دائمیگرمیانجی"سیاست خارجی نقش 

اردوغان در تالش خود براي به دست آوردن امتیازات هر چه بیشتر در چشم جهان اسالم، ترجیح داد نسبت به اسراییل مواضع 
اولین . لتبع کاهش امکانات ترکیه در زمینه مانورهاي دیپلماتیک گردیدشدیدي اتخاذ کند که این امر ناگزیر باعث بحران روابط و با

بحران در روابط بین ترکیه و اسراییل زمانی رخ داد که آنکارا به منظور باال بردن اعتبار خود در میان رأي دهندگان مسلمان در فوریه 
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در نتیجه . از آن دیدار به عمل آورد،تخابات فلسطینبعد از پیروزي در ان،اولین کشوري شد که خالد مشعل رهبر حماس2006سال 
.حمایت خود را از ریاست جدید ترکیه سلب نمودبحرانی که بروز کرد، البی اسراییل

برگزار شد، می تواند اساس 2007مذاکرات بین اسراییل و سوریه که با میانجی گري ترکیه در سال . ولی این تازه اول کار بود
ترکیه با موفقیت بین طرفین میانجیگري می کرد و به نظر می آمد که . آمیز مناقشه خاورمیانه را تشکیل دهدروند حل و فصل صلح

. اي باقی نمانده استفاصله،تا دستیابی به هدف مطلوب آنکارا یعنی کسب احترام ویژه و امکان حل و فصل مهمترین مسایل منطقه
توسط تل اویو در 2008دسامبر سال 27قطع شد که روز » سرب مذاب«سیله عملیات ولی مذاکراتی که به موفقیت نزدیک بود، به و

این عملیات بالفاصله بعد از سفر اهود آلمرت نخست وزیر وقت اسراییل به آنکارا رخ داد و ترکیه احساس کرد . نوار غزه شروع شد
.اسراییلی بود–ترکی ولی در حقیقت امر، این انتقام خروج یکجانبه از ائتالف.خوردندکه فریب 

. تالش هاي آنکارا براي ایفاي نقش ویژه در گفتگوي غرب با ایران درباره برنامه هسته اي ایران به همین اندازه ناموفق بود
علیه جمهوري 2012تحریم هایی که واشنگتن در ژانویه سال تظاهر می کرد  که ازتأکید می کرد وآنکارا بر اهمیت روابط با ایران

و می گفت که به کسی اجازه می کردحق ایران براي اتم صلح آمیز صحبت از اردوغان . اسالمی اعمال کرد، حمایت نمی کند
ولی ترکیه همزمان با این . نخواهد داد بین ایران و ترکیه تفرقه بیاندازد

سخنان دنبال صادر کنندگان حامل هاي انرژي براي جایگزینی ایران در 
توسعه تو تانر ییلدیز وزیر انرژي همیشه بر ضروربازار خود می گشت

حامل هاي انرژي از عربستان سعودي، لیبی و به ویژه آذربایجان تأکید 
.می نمود
مسئولین ترکیه سعی . در همه زمینه ها مشاهده می شدتناقضاین 

برقرار کنند ولی یک "روابط ویژه اي"می کردند با پادشاهی هاي عربی 
روز بعد از آن اردوغان اعالم می کرد که گسترش بیش از حد فعالیت 

ولی واقعیت جالب این است که نه تنها . خارجی پادشاهی هاي خلیج فارس و اشاعه وهابیت از طرف آنها باعث نگرانی او می شود
کار کرده و ) عربستان سعودي(بانک اسالمی توسعه در جده سال به عنوان مشاور اقتصادي 8عبداهللا گل رئیس جمهور فعلی ترکیه 

6بعضی سیاستمداران بانفوذ کنونی ترکیه با آن پادشاهی پیوندهاي نزدیکی دارند، بلکه هر سال از پادشاهی هاي خلیجی به ترکیه 
ات ضد سعودي رهبران سیاسی همین امر باعث شک و تردید درباره خلوص اظهار. ارسال می شود"پول سبز"میلیارد دالر 12الی 

.ترکیه می شود
با تهران بر قرار نشد و با ریاض "ايویژهتعامل". این عدم پیگیري به قدري آشکار بود که نمی توانست موجب مجازات نشود

است و "خویشبه فکر "و اما تل اویو که همیشه . حاصل نشد"آباد کردن آن بعد از اسد"و دوحه توافق تمام عیار درباره سوریه و 
در همه ائتالف ها دنبال سود خود می گردد، تصمیم گرفت که اردوغان از خوردن یکی دو سیلی آسیبی ندیده و فقط تربیت خواهد 

البته این . بروز کردند» صلح ترکیهکشتی«و قضیه 2009-در نتیجه، دور جدید بحران روابط دوجانبه مانند جنجال در داووس. شد
مهمتر این است که ائتالف مذکور با وجود همه پیچ و خم هاي روابط و . کامل وصف شده و نباید از نو بازگو شوندرویدادها به طور 

.به حیات خود ادامه داده است ولی به صورتی که عموم مردم کمتر تشخیص می دهند،رسوایی هاي علنی

اوباماي آشتی دهنده
بین آنکارا و تل اویو و عذرخواهی هاي بودندر نقش عامل صلح و آشتیبرداشت عمومی از موفقیت باراك اوباما،دو عامل

عمومیآري، آنکارا و تل اویو در سطح رسمی به تبادل بیانات شدید پرداخته بودند و در سطح . اسراییل را تضعیف می کندتاریخی
ولی . هنرپیشه درخشان ترك ساخته شدبا شرکت نجاتی ششماز» فلسطین،وادي گرگ ها«هم تنش وجود داشت و حتی فیلم ممتاز 

ماوي «در سال رویداد (2010ماه اول سال 10طی . روابط اقتصادي بین دو کشور در آن مرحله هم به خوبی توسعه می یافت
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بر طبق آمار مؤسسه%. 29افزایش یافت و صادرات اسراییل به ترکیه به میزان % 18واردات اسراییل از ترکیه به میزان ) »مرمره
. میلیارد دالر رسید2.8افزایش یافته و به % 26تجارت بین اسراییل و ترکیه به میزان 2011از ژانویه تا اوت سال ؛صادرات اسراییل

پس تیرگی جدي روابط کجاست؟. رشد کرد% 23در همان مدت واردات از ترکیه به میزان 
اسراییل به نوبه خود از . ی اسراییل را به حال تعلیق در آوردآري، دولت اردوغان براي مدتی سفارش هاي دولتی از صنایع دفاع

و 8-هاي باراكکه به عوض کردن موتور نیاز داشتند، به ترکیه خودداري کرده و از صدور موشک» هرون«اعاده پنج فروند پهپاد 
ریده بود و قرار بود شرکت که ترکیه از آمریکا خ» آواکس«نوسازي چهار . صرف نظر کرد60-امتجهیزات زرهی جت تانک هاي 

ولی وقتی اعتراضات . میلیون دالر را نصب کند، به حال تعلیق درآمد25بر روي آنها برنامه پشتیبانی معادل IAI-Eltaاسراییلی 
مردم فروکش کرد، همکاري نظامی فنی به راستاي عادي خود بازگشت در حالی که همکاري سرویس هاي ویژه هیچ وقت قطع 

.نمی شد
ولی در . داشت"مصرف داخلی"علنی روابط با اسراییل که اردوغان بدان تن داد، عمدتاً یرگیاین برداشت ایجاد می شود که ت

حقیقت امر روابط با اسراییل براي ترکیه اهمیت زیادي داشت به خصوص با توجه به منافع بلند مدت این کشور و گام هاي نمایشی 
.شی از جامعه ترکی روبرو شده باشد، توافق بین نخبگان ترکیه را قوي تر نکرداردوغان حتی اگر با استقبال بخ

اي را بر هم زد و مواضع روابط با همسایگان منطقهتوازن؛قطع روابط با اسراییل به ترکیه هیچ امتیاز خارجی و اقتصادي نداد
به . ي هر چه کمتري از این وضع خارج شودریزی با آبرواردوغان بایست. آنکارا در مذاکرات با عربستان سعودي و قطر را تضعیف کرد

.جهانی جلوه دادندمهمهاي گروهی آشتی علنی را به عنوان رویداد همین علت رسانه
تل اویو دربرابر جامعه –آنکارا -کنه آشتی که با میانجی گري باراك اوباما صورت گرفت، آن بود که سه هنرپیشه واشنگتن 

نفوذ خود را در دو کشور کلیدي منطقه به نمایش گذاشت گرواشنگتن در نقش میانجی. ه صحنه سازي کردندیک نمایشنام،جهانی
اسراییل خود را دولتی نشان داد که می . اي دولت فعلی آمریکا را تا حدودي کاهش دادکه این رویداد انتقادات از سیاست خاور میانه

اردوغان نزدیک بود به عنوان . کنندشه به عدم آمادگی براي سازش متهم میتواند به سازش تن دهد در حالی که آن را همی
.شناخته شود» قهرمان ملی دنیاي ترك زبان«

. در نتیجه، ائتالف رسماً احیا شده و براي حل و فصل مسایل منطقه و فضاهاي مجاور که واشنگتن تعیین کرد، آماده است
تر خواهد شد که تشریک مساعی خود را در بالد الشام، پیرامون ایران، در قفقاز و در آسیاي عالوه بر آن، براي آنکارا و تل اویو ساده 

.مرکزي را براي محافل اجتماعی خود توضیح دهند

ایران، روسیه و ائتالف قدیمی جدید
کنه بازسازي منطقه که واشنگتن ده سال پیش شروع کرد، . روشن است که ایاالت متحده به این ائتالف جدید چه نیازي دارد

شکل "نوسازي هاي ملی"نخبگان سیاسی به قدرت برسند که بر اثر ) و مناطق دیگر(چیست؟ قرار است در کشورهاي خاور میانه 
).البته با ویژگی هاي محلی(کنند عه می دانند و جامعه مصرفی را ایده آل محسوب میگرفته و راه غربی را تنها راه ممکن توس

براي » شیوه زندگی غربی«جذابیت در واشنگتن نفوذ اسالم را دست کم گرفته و . ولی تحقق این طرح با موانع جدي روبرو شد
در طول سال هایی که رژیم . ر را به دست می آورندفعالً سنت گرایان اسالمی زمام امو. شدمبالغه ، دچار مردم کشورهاي منطقه

این نیروها مبارزه می کردند، به عنوان ساختار انعطاف پذیر سیاسی شکل گرفتند که از با واشنگتنکمتر یا بیشتر ي مورد حمایتها
اخ سفید خوشبینی خود را از ولی ک. فعالیت کنند"هرج و مرج هدایت پذیر"حمایت و عالقه مردم برخورداند و می توانند در شرایط 

» جویبار بهاريکف «کند که همه چیز در حال تغییر و تحول است و اینکه تا پنج سال دیگر دست نداده و به طور منطقی اعالم می
.ریخته و نیروهاي وابسته به آمریکا به قدرت خواهند رسید
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یعنی نیروهایی دست به گریبان است که غرب آنها را پرورش داده و "ماده قابل اشتعال"ولی فعالً واشنگتن با مسأله تبدیل 
را باید به کجا کانالیزه کرد؟ تنها به "معتدل"نارضایتی نیروهاي . و تروریست می نامدگراحاال آنها را تحویل نمی گیرد و اسالم

که ادامه دارد و می تواند به همین اندازه سال است 65مبارزه سیاسی بر سر این مسأله . اندیشه قدس یعنی بازگشت بین المقدس
سیاسی کشورهاي نوسازي شده بر اثر بهار عربی و ائتالف –چنانچه ایاالت متحده و تمام غرب بتوانند معادله نظامی ،ادامه یابد

ار دشوار تاریخچه حمایت کشورهاي عربی از جنبش مقاومت فلسطینی نشان می دهد که این ک. ندناسراییل را حفظ ک–ترکیه 
آنکارا در این زمینه نقش مبتکر روند صلح جدید را ایفا خواهد کرد زیرا از تجربه این کار و پیوندها با محیط فلسطین برخوردار . نیست
.است

بر طبق . براي اسراییل و ترکیه در سوریه نیز کار تهیه شده است
، از برداشت هاي تحلیلگران واشنگتن، اقدامات مشترك آنها باید اوالً

یعنی یک نوع سومالی » اراضی وحشی«تبدیل شدن مناطق مرزي به 
د، ثانیاً، هر کاري بکنند که نجدید در منطقه خاور میانه جلوگیري کن

ریاض و دوحه از سرنگونی دولت سوریه حد اکثر سود را نبرند؛ و ثالثاً 
اي برکنار حزب اهللا را هر چه بیشتر تضعیف کرده و از صحنه منطقه

.ندنمای
شیعی که از خارج –با تالش مشترك ترکیه و اسراییل به رویارویی سنی "میانه روان"واشنگتن همچنین امیدوار است که 

جمهوري اسالمی ایران . اي شریک شوندتحریک می شود، کشانده شوند و در مبارزه با افزایش اهمیت ایران به عنوان قدرت منطقه
ترکیه امکانات اعمال فشار "روش هاي نرم"بوده و می باشد ولی تلفیق تهدید هاي اسراییلی و حریف اساسی این ائتالف در منطقه 

.بر تهران را به طور قابل توجهی گسترش می دهد
قفقاز و آسیاي مرکزي شرکت خواهند کرد که درهالل شیعی، در » اسالم تجاوزکارانه«در گسترش » سازش ناپذیر«و اما نیروهاي 

تشریک مساعی ترکیه و اسراییل تا کنون موجب گرایش ضد روسی . روسیه را نشانه می رود،ترکی–ف اسراییلی ائتال"ضلع"این 
ولی این نقطه مقصد نهایی نیست زیرا در آینده قرار است ساختار جدید غربگرایانه قفقاز . و ضد ایرانی جمهوري آذربایجان شده است

نخبگان روسیه . رقیزستان که دیروز خاتمه یافت، نیز باعث تأمل و تفکر جدي می شودنتایج سفر اردوغان به ق. جنوبی ایجاد شود
کند و در شرایط جاري ترکیه در قرقیزستان نفوذ سیاسی، اقتصادي و گراي بیشکک تا آن حد قوي نیستند که مسکو تصور می

.فرهنگی قوي تري دارد تا روسیه
این ائتالف، . ترکی و راهبرد احتمالی آن فرا رسیده است–خود با ائتالف اسراییلی براي مسکو و تهران زمان تفکر درباره برخورد 

کاربردي این ائتالف بر تعداد چالش هاي ویژگیولی . منطقه به دیگران استامورآلتی در دست ایاالت متحده و یک نوع واگذاري 
.طراحی شده استمطرح براي سیاست خارجی کشورهایی می افزاید که این ائتالف علیه آنها
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باایرانروابطدربارهقصهیکمینوهزاریاآمریکایی،سبکبهشهرزاد
القاعده

این اصطالح در پرتو تحوالت ."شودنروزي آشکار  نیست کهیپنهانهیچ"
کهمی شودمعلوم "ناگهان".جاري سوریه رنگ جدیدي کسب می کند

متحد القاعده که غرب براي مقابله با آن صدها میلیون دالر خرج می کند،
"شعب محلی القاعده"ببینیم اگر. ایاالت متحده و اتحادیه اروپا شده است

شام، مغرب و مناطق دیگر چه کسی را هدف ضربات خود قرار در پاکستان،
عمدتاً :اهد شدخونمایانتعجب آوري در برابر چشمان ما می دهند، تصویر

به قرار می گیرند که"اسالمیبین المللیتتروریس"کسانی هدف ضربه
ولی آنچه .مخالف پیشبرد منافع غرب در این مناطق هستنددالیل مختلف

.کنندتعجب  بیشتري را سبب می گردد، آن است که ایران را همچنان به برقراري روابط با القاعده متهم میباز همکه
یکی از کشوري بوده و می باشد کهایران«ادعا کرده بود که در راه دمکراسی در سراسر جهان، مبارز نامدار»ندي رایسک«

.»مهم ترین حامیان تروریسم در مناطق حساس براي ما نظیر لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان به حساب می آید
همه به لکنت زبان می افتند و دالیل عینی دست داشتن ایران در حمایت از تروریست ها و القاعده درخواست می شود، ولی وقتی

نمی توانند هیچ واقعیت مستدلی ارائه دهند که از اینجا می توان به یقین نتیجه گرفت که همه اتهامات علیه ایران مبنی بر حمایت از 
.امه ریزي شده تبلیغاتی در جهت اعمال فشار بر جمهوري اسالمی استبخشی از کارزار برنتروریسم،

دارایی بانک هاي ایرانی که در خاك این کشور فعالیت گردون براون نخست وزیر وقت بریتانیا دستور داد2008در ماه ژوئن سال 
گویا ایران به فاده کرد که بر طبق آناز گزارش سازمان اطالعات استوي براي موجه کردن این تصمیم. کنند، توقیف شودمی

حالت تصنعی این . طالبان و گروه هاي القاعده در افغانستان اسلحه می دهد که این امر باعث قتل نظامیان بریتانیایی می شود
ادا در کابل بود، که قبل از آن سفیر کانمعاون نماینده سازمان ملل در افغانستان»کریس آلکسانر«اتهامات به قدري آشکار بود که 

ایران نقطه مبدأ ارسال اسلحه براي طالبان «اظهار داشت که Canwest News Serviceوي در مصاحبه با . آن را تکذیب کرد
بین المللی در جهت همکاريمخالف طالبان است و عضو فعال در حقیقت امر، ایران. این ادعا قطعاً مقرون به حقیقت نیست. نیست

طبیعی است که .»مالی ایران به بازسازي افغانستان بالغ بر دهها میلیون دالر می شودهاي کمک .تان می باشدبازسازي افغانس
.مقامات بریتانیا این نقطه نظر را نادیده گرفتند

تأیید کردند را طراحی و"تحریم هاي فلج کننده"اي از ایاالت متحده و اتحادیه اروپا بسته2012فوریه سال –در ماه هاي ژانویه 
اي با بانک همه معامالت با نهادهاي مالی و شرکت هایی قطع شد که به گونه.بایستی اقتصاد ایران را به فروپاشی بکشانندکه

معامالت مالی و منع واردات، خرید و انتقال نفت و محصوالت نفتی ایران و نیزاروپااتحادیه. کنندمرکزي ایران همکاري می
هاي مربوطه، سرمایه گذاري در عالوه بر آن، صدور تجهیزات براي صنعت پتروشیمی، انتقال فناوري.وطه را اعالم نموداي مرببیمه

این بسته تحریم ها با برخورد منفی جهانیان و . شرکت هاي ایرانی بخش نفتی و ایجاد شرکت هاي مشترك ممنوع اعالم شد
.دمحافل بازرگانی آمریکایی و اروپایی روبرو ش

در همان حال گویا بر اساس یک سفارش از قبل دریافت شده، در نزدیکی ساختمان سفارت اسراییل در دهلی نو انفجار رخ داد و 
اي تقریباً بالفاصله فرضیه. یک دستگاه انفجاري کشف شدهمزمان از تفلیس اطالعات دریافت گردید که آنجا کنار سفارت اسراییل

تحریم هاي فلج "بالفاصله "اکثریترضایت "در این شرایط .در این عملیات تروریستی مطرح شدمبنی بر دست داشتن ایران 
. اي می سازد بلکه در سراسر جهان اعمال تروریستی بر پا می نمایدرا تأیید کردند زیرا به گمان آنها ایران نه تنها بمب هسته"کننده
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اشاره کرد که اعضاي » مجاهدین خلق«به سازمان "رد پاي ایران"بارهقات درتحقی. البته غوغایی که بر پا شد، بزودي فروکش کرد
این سازمان دشمنان فعال نظام کنونی جمهوري اسالمی ایران هستند و در آن زمان دولت ایاالت متحده در صدد بود این سازمان را 

در ازاي دست داشتن در قتل شهروندان آمریکا آن را در این 1996فهرست سازمان هاي تروریستی حذف کند که در سال از
.فهرست گنجانده بود

اینکه مبنیادعاي معروفهاي گروهی یک اتهام دیگر در حق ایران رواج زیادي یافته است و آن در محیط کارشناسی و در رسانه
.ولی در این زمینه هم یک مشکل اخالقی بروز کرد.می باشد» کندتروریستی حزب اهللا بی پرده حمایت میایران از سازمان «

که جدیداً به این فهرست (واقعیت این است که تنها چند کشور مانند ایاالت متحده، بریتانیا، هلند، کانادا، استرالیا، مصر و بحرین 
نامیده » تروریستی«کافی نیست تا سازمانی معلوم است که این تعداد. کنندمحسوب میاهللا را سازمان تروریستی ، حزب)ملحق شد

).نماینده مجلس لبنان عضو ائتالف تحت ریاست آن هستند128از نفر 57(نماینده دارد 11شود که در مجلس لبنان 
یک .تحلیلگر بی طرف آشکار و روشن استبا القاعده براي هرابطه بی اساس و تصنعی بودن اتهامات علیه ایران به داشتن ر

دال بر وجود روابط کاري که در حال حاضر اطالعات قابل توجهی«اعالم کرد که جلسه اي کارمند وزارت امور خارجه آمریکا طی 
.»بین ایران و القاعده باشد، در دست نیست

ی آمریکا که در زمان کلینتون و بوش آنجا کار کارمند سابق شوراي امنیت مل) Hillary Mann Leverett(هیالري من لورت 
نفر شبه نظامی 200بیش از کند که تهران در گذشتهمی کرد، به فرق گذاشتن بین ایران و القاعده دعوت کرده و خاطرنشان می

او می .ن ملل گذاشتاین سازمان را که به خاك ایران نفوذ کرده بودند، اخراج کرده و کپی پاسپورت همه آنها را در اختیار سازما
قانع کننده نیست و سئوال بر بخش قابل توجه این اطالعات. فکر می کنم که ما شاهد بلبشوي تب آلود جنگی هستیم«: گوید

.»انگیز است
اطالع سپتامبر 11حمله دالیل اینکه ایران یا حزب اهللا از برنامه ریزي«سپتامبر اعالم کرد که 11تحقیقات در پرونده کمیسیون

همه . »از سوي دولت ایاالت متحده استيتحقیقات بیشتراین موضوع مستلزم«و اینکه » داشته باشند، را کشف نکرده است
اتهامات در حق ایران در این زمینه بر شواهد دو نفر فراري استوار است که شخصیت آنها با تالش زیادي پنهان شده و از اطالعیه 

.هر دوي آنها در وزارت اطالعات ایران کار می کردندفقط معلوم شد کههاي سرویس هاي ویژه آمریکا
قبل از اینکه نیروهاي ائتالف بین المللی در عراق 2003در سال «: کندخاطرنشان میForeign Policy Journalنشریه 

ست که تحوالت بعدي در رابطه با ایران در بعید نی.متهم کرده بودندمداخله کنند، رژیم حاکم بر عراق را به همکاري با القاعده
.»همین مسیر حرکت کند

***
اي استوار است که غرب با موفقیت در افکار عمومی بین المللی کاشته ایران با القاعده بر افسانهقصه هاي واشنگتن درباره روابط

.استماین افسانه وجود خطر جهانی تروریست. است
وجود "پیمان کار فرعی"فقط سازمان هاي . وجود خارجی ندارد"القاعده بین المللی"ولی واقعیت چگونه به نظر می آید؟ هیچ گونه 

غرب به . کنند ولی فعالیت آنها در نهایت امر جوابگوي منافع ژئوپلتیکی ایاالت متحده استدارند که از شعارهاي اسالمی استفاده می
امروزه سوریه و ایران . رفتار می کند» انداختن گناه به گردن بی گناهان«بر طبق اصل معروف ین واقعیت ناگوارمنظور پنهان کردن ا

متهم خواهد شد؟ شاید روسیه و چین؟کنند و فردا چه کسیرا به تروریسم متهم می
:ت کردی توان دریافلینک زیر مرا ازمقاله روسیمتن کامل. تلخیص شده مقاله استاین ترجمه

http://iran.ru/news/analytics/87099/Shaherezada_po_Amerikanski_ili_tysyacha_pervaya_
skazka_o_svyazyah_Irana_s_Al_Kaidoy



40 2013آوریل –19شماره –تحلیلی ایران معاصر - مجله خبري

ایراندرکردهامسأله
1ژیگالینااولگا

نه تنها در اذهان و قلوب دهها "کردستان بزرگ"اندیشه ایجاد 
خاور «میلیون کرد زنده است بلکه مهمترین جزء نظریه آمریکایی 

همچنین عربستان سعودي و . را تشکیل می دهد» میانه بزرگ
سایر پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس که به فکر تجزیه هرچه 
زودتر عراق، سوریه، ایران و ترکیه افتاده اند، به اجراي این طرح 

را به بازي "کرديکارت"واشنگتن . عالقه از خود نشان می دهند
"ستون پنجم"فعال خود گرفته و در صدد است از کردها به عنوان 

براي تشدید فشار بر رژیم هاي حاکم و قبل از همه رژیم هاي 
.سوریه و ایران استفاده نماید
در سال هاي اخیر در مناطق کردنشین عراق، سوریه و ترکیه که اجزاي امپراطوري عثمانی سابق جاريفرآیندهاي قومی و سیاسی 

هستند، توجه مسئولین ایران را هم به خود جلب کرد زیرا آنها به فکر توسعه و پیشرفت بی وقفه کشور خود و حفظ تمامیت ارضی آن 
ي حل و فصل حاد ترین مسایل اجتماعی، اقتصادي و سیاسی کشور دولت محمود احمدي نژاد رئیس جمهور فعلی ایران برا. هستند

از قرار معلوم، کردها بعد از سرنگونی . هم بخشی از آنها را تشکیل می دهد، تالش قابل توجهی به عمل می آوردهاکه مسأله کرد
د ولی در آن زمان براي رژیم شاه براي به دست آوردن خودمختاري ملی در چارچوب جمهوري اسالمی ایران تالش می نمودن

خودگردانی یک منطقه از مناطق کشور مبانی قانونی کافی وجود نداشت و این ابتکار با اصول آن زمان دولت مذهبی شیعی سازگار 
.نبود

به تعبیر خود کردها، منطقه کردنشین ایران که به صورت مشروط کردستان ایران نامیده می شود، شامل چهار استان ایران یعنی 
جمعیت تمام کشور را تشکیل می % 9-7میلیون نفر یا7-6ردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایالم است که جمعیت کرد آنها ک

) تهران، سنندج و غیره(کردها همچنین در قسمت شمالی خراسان و در مناطق شمال شرقی ایران و در مراکز مهم اداري . دهد
، )علی الهی(اهل تسنن هستند ولی در میان کردها همچنین شیعیان، پیروان فرقه هاي شیعی بخش قابل توجه آنها. کنندزندگی می

.یزیدها، صوفیان وغیره هستند
افزون بر آن، . متمایل هستند"دولت چندین قومی به عنوان دولت واحد"ایران به حفظ ثبات در کشور و پاسداري از نمسئولی

ه و اسراییل و بعضی علل جانبی دیگر مانند تحریم هاي محدود کننده از سوي سازمان ملل و رویارویی سیاسی ایران با ایاالت متحد
مقامات ایران به همین منظور سعی می کنند . کنندخط یکپارچگی بیشتر کشور وادار میپیگیريکشورهاي غرب، رهبران ایران را به 

خش کشاورزي یعنی زراعت و دام پروري و نیز صنایع دستی گفتنی است که ب. اقتصاد منطقه کردنشین را به سرعت توسعه دهند
کردهاي مقیم . استان هاي ایران که جمعیت عمدتاً کرد دارند، مراکز زراعتی ایران به حساب می آیند. اساس آن را تشکیل می دهد

. کنندجات را برداشت میواقع شده است، محصول غنی غله، برنج، سبزي جات و میوه» نفت شهر«استان کرمانشاه که آنجا منابع 
در استان آذربایجان غربی محصول بی نظیر چغندر قند برداشته شد که بخشی از آن توسط پنج کارخانه قند استان 2011در سال 

کند که چغندر وزارت کشاورزي جمهوري اسالمی ایران تأکید می. خریده شده و بقیه جهت فرآوري به استان هاي دیگر فرستاده شد
.جمله نباتات کشاورزي راهبردي است که از نظر تأمین نیازهاي غذایی کشور اهمیت فراوانی داردقند از

کشورهاي خاور نزدیک و میانه در انستیتوي اتاي مرکز مطالعرئیس بخش کردشناسی و مسایل منطقه، اولگا ایوانونا ژیگالینا- 1
.تاریخ و پروفسور می باشدايدکترفوق خاور شناسی آکادمی علوم روسیه، 
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دولت به ساخت کارخانه . مسئولین ایران به منظور کاهش نرخ بیکاري، سعی می کنند تعداد فرصت هاي شغلی را افزایش دهند
) میلیون دالر16.5حدود (میلیارد ریال 200ن کردستان، در شهر سنندج، مرکز اداري استا» ایران خودرو«خودروسازي جدید

سال دیگر به بهره برداري برسد که در این صورت فرصت هاي جدید شغلی براي 2قرار است این کارخانه تا . اختصاص داده است
.هزار نفر فراهم خواهد شد1.8

مسکن و غیره مشاهده آنجا کمبود آب، برق، نرخ پایین تأمین . البته در کردستان ایران مسایل فراوانی وجود دارند که باید حل شوند
کردهاي زیادي به علت درآمدهاي پایین نمی . دارندل مشک،سال مستعد به کار در زمینه اشتغال25جمعیت زیر % 63.1. می شود

سط، مدارس، بیمارستان ها و در این منطقه کمبود دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی متو. توانند حق اجاره باالي مسکن را بپردازند
.مراکز گذراندن وقت فراغت و تفریح مردم احساس می شود

بعد از آنکه در عراق . نزدیکی روابط جمهوري اسالمی ایران با کردستان عراق بر وضعیت کرد هاي ایران اثر بسیار مثبتی می گذارد
ه عنوان عضو فدراسیون عراق شناخته شد، ایران با قانون اساسی جدید تصویب شده و منطقه کردستان عراق ب2005در سال 

اقتصادي نسبتاً نزدیکی برقرار کرد که همین امر به توسعه سریع تر مناطق مرزي عمدتاً -کردستان عراق روابط سیاسی و بازرگانی 
دارد که این تبادالت معامالت بازرگانی با عراق را بر عهده خود% 60منطقه کردنشین . کردنشین ایران تحرك نیرومندي بخشید

ایرانی را –طرفین در صدد هستند روابط بازرگانی و اقتصادي کردي . میلیارد دالر آمریکا در سال است4بازرگانی معادل حدود 
شرکت ایرانی فعال در صنایع غذایی، 165با مشارکت 2012توسعه دهند که نمایشگاه بین المللی اربیل که در ماه ژوئن سال 

استان کشور برگزار شد، این تمایالت طرفین را به صورت بارز نشان 19تولید پوشاك، بخش کشاورزي، ساختمان و غیره از قالیبافی،
.داد

شرکت ایرانی مشغول فعالیت تجاري در منطقه کردنشین عراق هستند که انتظار می رود تعدادشان 500در حال حاضر بیش از 
قراردادها با کردستان به علت مشکالت حمل و نقل و وضعیت % 10کنند که ایرانی اعالم میالبته صاحبان شرکت هاي. افزایش یابد

که قرار است در آینده نزدیک » حاجی عمران«البته انتظار می رود که با افتتاح مرکز مرزي بازرگانی . نابسامان راه ها اجرا نشده است
معامالت بزرگ منعقد می شوند و ،مرکز مهم راهبرديدر این . رداشته شوندصورت بگیرد، بسیاري از موانع از سر راه توسعه تجارت ب

.تجار ایرانی از این امر سود کالنی می برند
در . روابط سیاسی و دیپلماتیک جمهوري اسالمی ایران با دولت منطقه کردستان عراق به وسیله سر کنسولگري ها برقرار می شود

در تهران نمایندگی دولت منطقه کردستان به ریاست 2007در سال . سلیمانیه افتتاح شدنددو سر کنسولگري در اربیل و2000سال 
پیچیده ترین مسایل امنیت قسمت هاي کردنشین مرز بین عراق و ایران از طریق مذاکرات و سازش . افتتاح شد» ناظم عمر دباغ«

. رتیبات انتقال شهروندان و محموله ها تسهیل می گشتو تگردید، گذرگاه هاي جدید مرزي افتتاح می ندهاي متقابل حل می شد
افتتاح پروازهاي منظم بین . در عین حال بر رعایت موازین حقوق بین الملل و احترام به حق حاکمیت دو کشور تأکید به عمل می آمد

اي دو بار ز هاي مستقیم هفتهپروا. جمهوري اسالمی ایران و کردستان عراق باعث توسعه و تحکیم روابط ایران با کردستان می شود
.و بالعکس انجام خواهند شد) کردستان عراق(به اربیل ) ایران(از ارومیه 

اي رهبر عالی کشور، مسعود بارزانی رئیس کردستان عراق به ایران سفر کرده و با آیت اهللا علی خامنه2011اواخر ماه اکتبر سال 
آیت اهللا . خواند"کشور دوست"بارزانی ایران را . محمود احمدي نژاد رئیس جمهور ایران و مسئولین دیگر ایران مالقات کرد

ی اطمینان داد که ایران به حفظ ثبات و وحدت عراق و به احیاي صنایع و زیرساخت آن مساعدت خواهد اي در جواب به بارزانخامنه
برادران «رهبر معظم ایران بر اهمیت همزیستی مسالمت آمیز گروه هاي مختلف قومی تأکید کرده و خاطرنشان نمود که آنها . کرد

رهبر ایران همچنین از روابط دوجانبه متقابالً سودمندي که میان تهران . »دنزدیک ایران هستند و روابط با آنها ریشه هاي عمیقی دار
در مالقات مسعود بارزانی با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران هم . و اربیل برقرار می شود، قدردانی نمود

ود را براي میانجی گري بین مقامات ایرانی و بعضی بارزانی آمادگی خ. مسایل روابط دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
ی، این امر در شرایطی بسیار مبرم به نظر می آید که با مشارکت فعال رهبران کردهاي عراق. گروه هاي مخالف کردي ابراز نمود

.و آنکارا تنزل یافته است) ترکیه(گفتگوي صلح برقرار شده و سطح رویارویی میان حزب کارگر کردستان 
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که هم با نظریه آمریکایی خاور » کردستان بزرگ«شن است که تهران به برنامه هاي ایجاد تشکیالت تصنعی ژئوپلتیکی به نام رو
میانه بزرگ و هم با عالقه عربستان سعودي و سایر پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس به تجزیه عراق، سوریه و ایران سازگار است، 

را به بازي بیاندازد و از کرد ها به "برگ برنده کردي"که واشنگتن در صدد است در این منطقه بدیهی است. با چشم منفی می نگرد
ولی کردهایی که از تجربه . استفاده نماید تا رژیم هاي حاکم بر سوریه و ایران را تحت فشار بیشتري قرار دهد"ستون پنجم"عنوان 

لحانه در عراق، سوریه و ایران و کشورهاي دیگر تحریک کرده و سپس تلخ گذشته که کشورهاي غرب آنها را براي قیام هاي مس
نسبت به آنها بی عالقه شده و آنها را به حال خود می گذاشتند، درس عبرت گرفته اند، عجله نمی کنند که در بازي هاي جدید 

.مایندآمریکایی شرکت کنند و ترجیح می دهند خودشان مسایل خود را عمدتاً از راه صلح آمیز حل ن
احزاب سیاسی کردهاي ایران مالقات هايمسعود بارزانی و جالل طالبانی رهبران کردستان عراق مرتباً با نمایندگان تمام طیف

که این مخالفان آنها نقشی شبیه به نقش میانجی گران در برقراري روابط مقامات ایران با مخالفان کرد را ایفا می کنند . کنندمی
زاب سیاسی هستند که عمدتاً شعارهاي مشترکی سر می دهند ولی به جریان هاي مختلف تعلق دارند و از انواع مجموعه اي از اح

22روز . جدیداً گرایش متحد شدن احزاب کردي و تشکیل جبهه ملی آنها مشاهده شده است. مختلف ایدئولوژي پیروي می نمایند
اي درباره همکاري موافقتنامه) حزب زحمتکش انقالبی کردستان(» ملهکو«حزب دموکرات کردستان ایران و حزب 2012اوت سال 

از طرف چپ عبداهللا مهتدي : در عکس(در کردستان ایران تلقی می شود » اساس اتحاد بزرگ سیاسی«امضا کردند که به عنوان 
با واکنش دو پهلوي جریان ولی این توافقات). و مصطفی هجري دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران هستند» کومله«دبیر کل 

–جنبش کرد ایران مانند سابق وحدت ندارد و فعالً نمی تواند به عنوان نیروي اجتماعی . هاي سیاسی دیگر کردهاي ایران روبرو شد
.اي در نظر گرفته شودسیاسی یکپارچه

مذاکراتی در جهت ادامه حل و فصل مسأله در عین حال مقامات ایران به رهبران کردها و نمایندگان مقامات محلی پیشنهاد کردند 
فرض بر آن است که این پیام و تدابیر مشخص دولت در جهت تسریع توسعه اجتماعی و اقتصادي . در کشور انجام دهندهاکرد

.موجب حفظ ثبات در مناطق سکونت متراکم کردهاي ایران در آینده نزدیک شود،استان هاي کردنشین
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باهموباشد"دوست"ایرانباهمتواندمیلبنانجدیدوزیرنخستآیا
سوري؟مخالفان

آنتون یفستراتوف

سیاستمدار غربگراي لبنانی که چند روز پیش به مقام » تمام سالم«
نخست وزیر لبنان انتخاب شد، ضمن اعالم حمایت آشکار خود از مخالفان 

آیا . سوري، همزمان از جنبش حزب اهللا و دولت ایران مساعدت خواست
کشور "نخست وزیر جدید می تواند اساس حل بحران در "جوییصلح"

را فراهم کند؟ "کاج

بحران مذهبی
، در تبدیل شدرویارویی سیاسی که به مناقشه مذهبی در سوریه ،در همان زمان. ادامه دارد2011تنش در لبنان از سال 

لبنان نزدیک بود به طور مستقیم به 2012در سال . احساس شدنیز جمهوري همسایه که همیشه تحت تأثیر دمشق بوده است
نفر از گروگان هایی که در دست 11توسط نیرو هوایی سوریه » آواز«ابتدا، در جریان بمباران شهر . انده شودحوادث سوریه کش

در واکنش به ربوده شدن حسن سلیم المقداد یکی از » مقداد«سپس اعضاي طایفه نیرومند شیعی . مخالفان بودند، کشته شدند
.ز سوري هاي مخالف بشار اسد را ربودندنفر ا20رهبران بانفوذ این طایفه با نفوذ لبنانی، 

کنند و همه جهانیان از این نارضایتی شیعیان شامل حال اتباع عربستان سعودي و ترکیه شد که از مخالفان سوري حمایت می
.واقعیت با خبر هستند

سوريجنگجویان یلبنان پناهگاه
ارتش آزاد «مخالفان سازش ناپذیر وي از میان شبه نظامیان هم شهروندان سوریه که به بشار اسد رئیس جمهور وفادارند و هم

شورشیان در این کشور نیروهاي تازه خود را آماده می کنند که به همین منظور از ماه می . به سرزمین لبنان پناه می برند» سوریه
جنبش حزب . مادگی رزمی هستندسنی هاي محلی همراه با برادران سوري خود مشغول آ. اي دایر شده استسال گذشته دوره ویژه

.اهللا که آماده ترین نیروي کشور از نظر رزمی است، از حریفان عقیدتی خود عقب نمانده و طرفداران خود را آماده می کند
هزار نفر تخمین زده می 400طبق برآوردهاي اخیر، تعداد آنها معادل . در عین حال آوارگان جدید سوري وارد لبنان می شوند

.طیف وسیع مسایل اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را به وجود می آورد،"مهمانان"جود این تعداد زیاد و. شود
، سیالب آوارگان و پناه جویان می تواند موجب افت گسترده »مسلمانان بدون مرز«به گفته علی عبداهللا خالق رهبر جنبش 

ی از پی آمدهاي حضور آنها در کشور است که این امر مانع از قطب بندي جامعه لبنانی هم یک. سطح زندگی مردم عادي لبنان شود
جمعیت آن را % 30و این در حالی است که براي کشوري که . آمیز پیروان مذاهب مختلف در لبنان می شودهمزیستی مسالمت

از لوازم حتمی بقاي دروزها، همزیستی مسالمت آمیز همه آنها یکی% 10مسیحیان و % 40سنی ها، % 20شیعیان تشکیل می دهند، 
.وجود به حساب می آید
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مناقشه مذهبی مردم عادي لبنان بر سیاستمداران هم اثر گذاشت
مناقشه سوریه که مدتی است که بر بخشی از جمعیت لبنان اثر گذاشت، نخبگان سیاسی این کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار 

قاتی نخست وزیر بود و اکنون رئیس جنبش غربگراي به عنوان مثال، سعد حریري که قبل از نجیب می. داد
هاي به گزارش رسانه.است، طرفدار آشکار ارتش آزاد سوریه می باشد» مارس145ائتالف «و » مستقبل«سنی 

.کند تا از مرز لبنان وارد خاك سوریه شوندگروهی لبنان، حریري حتی به شبه نظامیان القاعده کمک می
اسد چند سال پیش از علویت به مذهب تشیع (، طرفدار فعال بشار اسد است »حزب اهللا«نبش شیعی حسن نصراهللا رهبر جسید

این . کمک ایران به حزب اهللا نفوذ شیعیان لبنان را تقویت کرده و عامل مهمی به حساب می آید). اثنی عشري گروید"بر حق"
ش به قدري قوي است که حتی موجبات انتصاب نجیب این جنب. در مجلس کشور است» مارس8ائتالف «نیروي سیاسی، رهبر 
.فراهم کردبه نخست وزیريرا) زیرا نخست وزیر لبنان حتماً باید سنی باشد،ولی طبیعتاً اهل سنت(میقاتی، طرفدار خود 

نخست وزیر جدید
ت اختیارات اشرف ریفی استعفاي نجیب میقاتی به علت مخالفت وي با قانون جدید انتخابات و حل نشدن مسأله تمدید مهل

ولی دور جدید زورگویی و . رئیس ژاندارمري لبنان و مخالف شدید حزب اهللا، براي مدت معینی در لبنان وضعیت بحرانی ایجاد کرد
. رویارویی سیاسی از کنار این کشور رد شد و شخصیتی براي مقام نخست وزیر جدید پیدا شد که به ظاهر باب طبع همه نیروهاست

مارس بلکه نیروهاي سیاسی دیگر و از جمله 14م، وزیر سابق فرهنگ که مواضع غربی دارد، موفق شد نه تنها ائتالف تمام سال
.حزب اهللا را به نیات نیک خود متقاعد کند

شخصیت غربگراي سنی از شیعیان کمک می طلبد
رادر حوادث سوریه بی طرفیتمام سالم ضمن اشاره به اینکه لبنان بایدواقعیات عینی حاکی از آن است که 

: نخست وزیر جدید در یکی از سخنرانی هاي خود اظهار داشت.رعایت کند، طرفدار گروه هاي مخالف بشار اسد است
.»من طرفدار انقالب ملت سوریه هستم و این واقعیت را نفی نمی کنم«

سعودي برخوردار است، بسیار میانه رو و مالیم است که ولی او در مقایسه با سعد حریري یا اشرف ریفی که از حمایت عربستان 
.برخورد نیک حزب اهللا و متحدانش با نخست وزیر جدید شدباعثهمین امر

باید اعتراف کرد که نخست وزیر جدید ضمن درك ناپایدار بودن ائتالف خود با جنبش شیعی تا کنون گامی به نفع آن برداشته 
خواند و نیز این جنبش را جزء الینفک دستگاه دولتی لبنان "عظیم"ن نصر اهللا رهبر آن را حسسیداو سهم حزب اهللا و . است

.کار خود به عنوان نخست وزیر را درخواست نموددانست و از این جنبش پشتیبانی از 
ي اسالمی ایران آبادي سفیر جمهورنخست وزیر در جریان مالقات با غضنفر رکن. را نیز راضی کندتمام سالم سعی کرد تهران 

سفیر به نوبه خود به تمام سالم قول این . حمایت کنند» جبهه مقاومت ضد اسراییلی لبنان«خواست تا از در لبنان از مقامات ایران 
.کمک را داد و انتصاب وي به مقام رئیس هیأت دولت را تبریک گفت

سالم به عنوان نخست وزیر فنی و شخصیت مورد سازش
وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه اظهار امیدواري نمود که . فدراسیون روسیه هم از انتصاب سالم طرفداري کرد

این سیاستمدار بتواند به سرعت و با موفقیت کابینه جدید وزیران را تشکیل داده و در لبنان صلح بر قرار کند
.زدو آن را براي انتخابات تابستانی نمایندگان مجلس آماده سا
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گفتنی است که یکی از علل برخورد به ظاهر آرام حریفان سالم با انتخاب وي، آن است که نه شخصیت نخست وزیر بلکه نتایج 
شیعیانی که از رأي دهندگان زیاد و نیرومند ترین و سازمان یافته . انتخابات مجلس تکلیف لبنان در آینده نزدیک را رقم خواهد زد

تهران که منافع آن . برخوردارند، بر حق امیدوارند که نخست وزیر جدید موقعیت آنها را به مخاطره نیاندازدترین نیروي سیاسی لبنان 
در لبنان شامل نه تنها حمایت از شیعیان محلی بلکه مقابله با اسراییل است، می فهمد که تنها دولت یکپارچه لبنان قادر است براي 

.نمایدیک نوع خطر ایجاد) بیت المقدس(اورشلیم 
ولی . روسیه هم که بر خالف ایران و حزب اهللا به فکر رویارویی با اسراییل نیست، به برقراري صلح در لبنان عالقه مند است

.مسکو می فهمد که لبنان بی ثبات شده می تواند انفجار سراسر خاور میانه را سبب شود
هاي سیاسی این کشور است، از امکان حد اقل به حال بدون تردید، نخست وزیر جدید لبنان که شخصیت مورد سازش نیرو

تمام سالم تا کنون . تعلیق در آوردن بحران سیاسی و مذهبی در این کشور برخوردار است چنانچه حل کامل این بحران مقدور نباشد
. اید کسی را گمراه کندولی عالیق سیاسی وي نب. آمادگی خود را براي بذل تالش هاي هر چه بیشتر در این جهت ابراز نموده است

مأموریت اساسی وي، برگزاري . می باشد"نخست وزیر فنی"او سیاستمداري براي مدت معین نخست وزیري است و در واقع یک 
انتخابات تابستانی نمایندگان مجلس است که روابط آینده بین جمعیت هاي مذهبی و سیاست خارجی لبنان در حد زیادي به این 

این امر می تواند تا اندازه قابل توجهی فرجام رویارویی در سوریه و سرنوشت تمام خاور میانه را تعیین . واهد داشتانتخابات بستگی خ
.نماید



46 2013آوریل –19شماره –تحلیلی ایران معاصر - مجله خبري

شودنمیهماهنگآنهاصداي: تهران–قاهره
پانکراتنکوایگور

هوایی بین قاهره و تهران که حتی لغو خط مستقیم 
درست راه اندازي نشده بود و تظاهرات گسترده سلفیون مصري 
علیه گردشگران ایرانی، همگی تنها نشانه هاي ظاهري این 

مصر وواقعیت هستند که امیدها به برقراري روابط ویژه ایران 
تالش هاي دیپلماتیک گذشته و فعلی . نقش بر آب شده است

چه در (ت بهبود بخشیدن روابط بین ایران و مصر تهران در جه
تأثیر . به ثمر ننشسته است) زمان مبارك و چه در زمان مرسی

خارجی یا اوضاع داخلی مصر در پی بهار عربی، باعث این وضع 
شد؟ روسیه باید از این ناکامی چه درس هایی بگیرد؟

در زمان مبارك"یخبندان زمستانی"
مسأله حتی این . مصر در زمان محمد رضا شاه پهلوي و انور سادات بپردازموبه بررسی روابط ایراناحتیاجی نمی بینم که

مهمتر این . نیست که شاه ایران براي بار اول با فوزیه، شاهزاده مصري و خواهر کوچکتر فاروق، آخرین پادشاه مصر ازدواج کرده بود
در منطقه نقش مشخصی در نظر گرفته شده بود که از هر نظر جوابگوي منافع اکاست که براي این دو کشور در معادالت منافع آمری

شرایط در آن . ابرقدرت منطقه خاور نزدیک محسوب می شد و تهران ابرقدرت خاور میانهقاهره . نخبگان سیاسی ایران و مصر بود
بعثی اتحاد شوروي و رژیم هاي (حریفان مشترك و ) ایاالت متحده(وجود شریک مشترك . در تضاد نبودمنافع ایران و مصر با هم 

.بر هماهنگی و انسجام روابط آنها می افزود) سوریه و عراق
بعضی . آن انسجام روابط بین دو کشور ناگزیر بایستی به هم بخورد1979طبیعتاً بعد از پیروزي انقالب اسالمی در سال 

که از سوي تهران اعالم شده » صدور انقالب اسالمی«از پیشبرد نظریه کنند که نگرانی هاي نخبگان مصري کارشناسان تأکید می
زیرا آن نظریه عمدتاً حالت تبلیغاتی داشت و رهبران جمهوري ؛این ادعا را قبول کردمیتوانمشکل . بود، باعث افت سطح روابط شد

. سیاسی داشتند و نه توانمندي هاي سازمانی–آن در سطح جدي نه امکانات نظامی بهاسالمی ایران براي تحقق بخشیدن
» صدور انقالب«دستشان به ، به روابط پیچیده با ارتش، مبارزه فشرده داخلی و وضعیت سرویس هاي ویژهتوجهمسئولین ایرانی با 

رنگ زمان همآن "تهدید شوروي"نمی رسید و این خطر به زودي به یک پدیده تحقق ناپذیر و یک مظهر سیاسی تبدیل شد که با 
.بود

یعنی اعطاي پناهندگی سیاسی ؛در روابط بین دو کشور وجود داشت» زمستان سرد«برقراري دردر حقیقت امر، دو علت عمیق
که البته براي ایران به خسارات چند (در حالی که مسأله محل اقامت شاه یک مسأله سمبولیک بود . به شاه و توافقات کمپ دوید

دلیل جمهوري اسالمی ایرانهبري، توافقات کمپ دوید براي ر)م شد که شاه به یاد میهن ترك شده با خود بردمیلیارد دالري تما
» رژیم صهیونیستی«که سادات را به خیانت به تالش هاي جهان اسالم در جهت حل و فصل مسأله فلسطین و تبانی با آن شد

آیت اهللا خمینی اظهار . فسخ روابط دیپلماتیک بین ایران و مصر شدامضاي توافقات صلح بین اسراییل و مصر باعث . متهم کند
.اویو می تواند موجب از سرگیري این روابط شودداشت که تنها قطع روابط قاهره با تل

و در واقع نمی توانست در . ایران را تغییر ندادووضعیت روابط مصر1981قتل سادات و روي کار آمدن حسنی مبارك در سال 
آري، مبارك زیر شعار مبارزه با فساد مالی به تصفیه قوم و خویشان و اطرافیان نزدیک سادات در رده . مینه تغییرات ایجاد کنداین ز
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هاي عالی حکومتی دست زد ولی او از این طریق فقط مواضع خود را در حکومت تقویت می کرد و به فکر تغییر خط سیاسی نبود که 
مبانی سیاست خارجی سادات یعنی . مصر و چه در خارج از کشور به همین امر امید بسته بودنددر آن زمان عده زیادي چه در 

در داخل » اسالم گرایان«متحده و سالم سازي روابط با اسراییل و نیز مبارزه بی اصول و سازش ناپذیر با مشارکت راهبردي با ایاالت
.فراهم نکردتهران موجبات عینیوکشور، براي سالم سازي روابط قاهره 

آنچه که عامل تحریک کننده این روابط محسوب می شود این است که خالد االسالمبولی، کسی که در ازاي ترور سادات اعدام 
اعالم شده و یکی از خیابان هاي تهران به افتخار او نامگذاري شد، در حالی که عکس هاي او به موضوع "شهید"شد، در ایران 

ولی باید افزود که در همان مدت دو . ل گردید که در ایران این نوع هنر مورد عالقه ویژه قرار گرفته استدیواري تبدینقاشی هاي
در ضمن (براي صدام حسین ارسال می شد که جنگ علیه جمهوري اسالمی را شروع کرده بود سوم صادرات نظامی مصر به عراق، 

ن افغانی ارسال می شد که علیه انقالب ثور و ارتش شوروي می باید خاطرنشان کرد که یک سوم باقی مانده براي مجاهدی
نشانه دشمنی و خطر است یا بیشترهر کس بر حسب عالیق ژئوپلتیکی خود می تواند تشخیص دهد تصاویر دیواري). جنگیدند

.ارسال اسلحه و مهمات براي دشمنان
برنامه هاي امریکا، موجب آغاز دور جدید تنش در روابط بین تجاوز به عراق و آغاز بازسازي منطقه خاور میانه بزرگ بر اساس 

سیالب نیرومند انرژي اجتماعی اقشار و گروه هاي مختلف اجتماعی خاور ، به قدريسقوط رژیم صدام حسین. قاهره و تهران شد
.منطقه در واشنگتنمیانه را آزاد کرد که این امر براي همه ناگهانی و تعجب آور شد، از جمله براي معماران بازسازي 

آنها به ریاست ایران ... عراقی ها را تشکیل می دهند% 65شیعیان «: گفت» العربیه«مبارك در مصاحبه با شبکه 2006در سال 
مقامات مصر و پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس که متحدان مصر : این اظهارات بسیار گویاست. »بیشتر وفادارند تا به دولت خود

ایران همیشه مطابق با کلیشه هاي ذهنی جا افتاده، . را به عنوان مهمترین خطر تلقی می کردند» اقلیت شیعه«دن فعال ش،هستند
.ناآرامی هاي شیعیان باشد زیرا خطر براي این رژیم ها بایستی همیشه از خارج سرچشمه بگیردد دلیل بای

ه االزهر قاهره گرد هم آورده شدند که به طراحی برنامه مقابله علمایی در دانشگا. آنها مشغول مبارزه با همین خطر خارجی بودند
بعضی از آنها مانند پروفسور محمد عبدالمنیم البري براي افراد سرویس هاي ویژه مصر جلسات درس روش . بپردازندبا تجاوز شیعی 

ها را به بی نفر بر پا شد که آن60برايیدر مصر دادگاه بزرگ2009در سال . هاي عملی مقابله با توسعه طلبی شیعی را دایر کردند
.نمودمی ثبات کردن اوضاع مصر به دستور ایران متهم 

رژیم مبارك نمی فهمید که . بود» خطر خارجی«تحریر می کشید، رژیم قاهره هنوز مشغول مبارزه با الوقتی کار داشت به میدان 
ده خارج کرده و خواهان روي کار آمدن نخبگان غرب گرایی شد که در جریان خطر نه از ایران بلکه از آمریکا بر می آید که او را از ر

این رژیم باالخره نفهمید .بودندبه روز آوري کشور بر اساس الگوهاي صندوق بین المللی پول و جامعه مصرفی غربی پرورش یافته 
برخاستند و اینکه دور جدید تضادها بین رژیمآنسیاسی و اقتصادي کشور علیه -بلکه واقعیات جدید توسعه اجتماعی،که نه شیعیان

.پدید آمده استحاکم و نخبگان قدیمی مدرناستعمار نرم و دولت ملی و نیز بین جامعه جدید 

"مرحله یخبندان"ویژگی هاي دیپلماسی ایرانی در 

جمهوري اسالمی ایران، مصر، گفتنی است که . رهبران ایران همیشه موقعیت ویژه مصر در جهان عرب را درك می کردند
چگونگی روابط بین آنها، نزدیکی روابط و دوري آنها از . ترکیه و پادشاهی عربستان سعودي چهار کشور کلیدي جهان اسالم هستند

.اي و حتی بین المللی تعیین می کندهم دیگر جو سیاسی را در سطح منطقه
-2005(رئیس جمهور بود و محمد خاتمی 1989-1997در سال هاي از اینجا روشن می گردد چرا اکبر هاشمی رفسنجانی که

آنها که در . که جاي او را گرفت، سالم سازي روابط با مصر را یکی از جهت گیري هاي اساسی دستور روز خود می دانستند) 1997
به کلینسبت به این مسئلهدر او را موضع گیريسخنان علنی بر پایبندي به وصایاي آیت اهللا العظمی خمینی تأکید می کردند، 

.فراموش کردند و آن این است که ازسرگیري روابط بین ایران و مصر تنها در صورت قطع روابط مصر با اسراییل امکان دارد
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اول غرب این اصطالح را به آنها اطالق داد و سپس کارشناسان . می نامند"حسابگر"هاشمی رفسنجانی و خاتمی را معموالً 
که غرب در حق یک سیاستمدار خارجی به کار "حسابگر"به عقیده اینجانب، واژه . رت غیر انتقادي آن را اقتباس کردندروس به صو

کند که براي نزدیکی روابط با غرب حاضر است به گذشت هاي جدي تن داده و از اصول بنیادین دست می برد، کسی را تداعی می
نظر پیشبرد منافع ملی حاصل می شود، می تواند به عنوان معیار حسابگري و موجه بودن اي که ازدر نهایت امر، تنها نتیجه. بکشد

.ولی هاشمی رفسنجانی و خاتمی در محور قاهره نتیجه خوبی به دست نیاوردند. گذشت ها به حساب آید
مصري مطرح شد –یعنی در زمان ریاست جمهوري رفسنجانی، ابتکار تشکیل شرکت هاي مشترك ایرانی 1990در سال هاي 

.که همه آنها بدون اینکه بر تبادالت بازرگانی بین دو کشور اثري بگذارند، از بین رفتند
تصمیم گرفته شد مرکز ثقل . را کمتر نکرد"حسابگران"خوشبینی ،مید کننده در زمینه همکاري اقتصاديا اولی این نتیجه ن

تبادل تماس هاي تلفنی بین مبارك و 2000در سال . تالش ها براي نزدیکی روابط، از امور اقتصادي به امور سیاسی منتقل شود
.خاتمی صورت گرفت، انجمن دوستی ایران و مصر آغاز به کار کرد و دو نمایشگاه فرهنگی بر پا شدند

در ژنو در حاشیه کنفرانس سازمان ملل متحد را می توان اوج دستاوردهاي 2004ارك با خاتمی در سال مالقات شخصی مب
. مقامات ایران در پی آن کنفرانس اعالم کردند که سفر مبارك به تهران صورت خواهد گرفت. طرف ایرانی در این زمینه دانست

، تصمیم گرفتند نام )که رؤساي آن فوق العاده حسابگر بودند(ور مقامات پایتخت ایران تحت فشار شدید وزارت امور خارجه کش
این تصمیم باعث بلند . تغییر دهند تا احساسات مهمان بلندپایه مصري خدشه دار نشود» انتفاضه«خیابان اسالمبولی را به خیابان 

ردار تهران، یکی از مبتکران و محمود احمدي نژاد پنجاه و ششمین شه. شد» حسابگران«شدن موج انتقادات از خاتمی و همه 
اعالم شد که سفر صورت نخواهد . خود مبارك و به عبارت دقیق تر دفتر وي به این بحث پایان داد. رهبران آن کارزار تبلیغاتی بود

.در مالقات با خاتمی صورت گرفت"بررسی تمایالت"گرفت و اینکه توافقات درباره مواعد مشخص حاصل نشده و فقط 
موجبات عینی . ش هاي حسابگران در زمینه سالم سازي روابط بین ایران و مصر امري منطقی و قابل پیشبینی بودشکست تال

سیاست خارجی مصر در زمان مبارك به وسیله مشارکت راهبردي با ایاالت متحده و . براي نزدیکی روابط بین دو کشور وجود نداشت
در امور داخلی مبارزه ارتش و . یالب سرمایه گذاري هاي غربی تعیین می شدسیاست اقتصادي توسط صندوق بین المللی پول و س

محسوب » پرورشگاه ویروس انقالبی« ، ایران را »مخابرات«جریان داشت که سرویس » افراطیون اسالمی«سرویس هاي ویژه با 
.می کرد

بر خالف شرایط -بگران به وجود آمدکه با تالش حسا-ولی نیروي جبر روند جستجوي راه هاي سالم سازي روابط با مصر
ایران دولت توتالیتر . به قوت خود باقی ماند2005حتی بعد از پیروزي محمود احمدي نژاد در انتخابات ریاست جمهوري سال ،عینی

ست خارجی فرصت داشتند توان سیا2009نیست و لذا حسابگرانی که در رده باال و متوسط اداره امور کشور باقی ماندند، تا سال 
منوچهر 2009تنها در ماه آوریل سال . به کار گیرندجمهوري اسالمی ایران را براي به دست آوردن نزدیکی تخیلی روابط با قاهره 

در نسشتیدر -که عضو تیم علی الریجانی رئیس مجلس و مخالف محمود احمدي نژاد است-متکی وزیر وقت امور خارجه ایران 
ران مجبور شد اعتراف کند که مسأله سالم سازي روابط با مصر بیش از این در دستور کار سیاست خارجی دانشگاه تربیت مدرس ته

.ایران جایی ندارد

امیدهاي جدید و زنگ هاي خطر: بهار
را به عنوان فرصت منحصر به فردي براي برقراري نظام جدید روابط با » بهار عربی«ریاست سیاسی جمهوري اسالمی ایران 

.به عقیده تهران، این فرصت قبل از همه بایستی در روابط با مصر عملی شود. اي منطقه تلقی کردندکشوره
مصر و ایران دو کشور کلیدي منطقه هستند و می توانند با تشریک مساعی در اوضاع لیبی، «مسئولین ایرانی اعالم کردند که 

صالحی وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران در مصاحبه با علی اکبر 2011در ماه اوت سال . »عراق و فلسطین نفوذ کنند
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ما . مصر سنگ زاویه منطقه است و در کشورهاي عربی و اسالمی اعتبار ویژه اي دارد«: چاپ مصر اظهار داشت» االهرام«روزنامه 
.»می خواهیم با مصر روابط دوستی و برادري برقرار کنیم

مصر چه چیزي مد نظر داشت؟ حد اقل چهار نتیجه گیري مقدماتی از تحلیل اوضاع تهران ضمن آغاز این حرکت جدید به سوي
.آن زمان پیرامون مصر در نظر گرفته شد

اوالً، مقامات ایران اعتقاد داشتند که نفوذ مصر در منطقه بر اثر بهار عربی تضعیف شده و جاي خود را به نفوذ عربستان سعودي 
مصر حاضر نیست با از دست دادن عرصه هاي نفوذ خود سازش کند و اینکه رویارویی قریب الوقوع ایران اعتقاد داشت که. داده است

.کندآن با عربستان سعودي، قاهره را به متحد طبیعی تهران تبدیل می
زسازي ثانیاً، انتظار می رفت که ادامه روند بازسازي منطقه که واشنگتن مبتکر آن شد و ادامه تالش هاي آمریکا در جهت با

اشتراك منافع ایران و مصر در مقابله با این برنامه ها را ) و روي کار آوردن نخبگان سیاسی غرب گرا(نظام سیاسی کشورهاي منطقه 
.ایجاد کند

ثالثاً، سرد شدن روابط بین مصر و اسراییل و تضاد منافع مصر و عربستان سعودي در لبنان امکان طراحی مواضع مشترك ایران 
.مورد مسأله فلسطین و سالم سازي اوضاع تمام منطقه شام را فراهم می نمودو مصر در

رابعاً، این برداشت وجود داشت که وجود برنامه هسته اي صلح آمیز ایران و مصر و احتیاج مبرم اقتصادي آنها به اجراي این 
فراهم کرده و هسته ايدر زمینه استفاده صلح آمیزمی تواند براي تهران رأي بسیار مهمی را در حمایت از تالش هاي آن ،برنامه ها

مصر و توسعه روابط ایران. در چشم جامعه جهانی را ایجاد نمایدهسته ايصلح آمیزانرژي ایران براي رسمی موجبات شناسایی حق 
مصر در واکنش به مقامات جدید 2011در فوریه سال . باعث خوشبینی طرف ایرانی شد» بهار عربی«در سال اول بعد از وقوع 

سال اجازه عبور دو ناو نیروي دریایی ایران از کانال سوئز را دادند که این اولین مورد از این قبیل بعد از ،درخواست مقامات ایرانی
.بود1979

روابط با اوایل ماه آوریل نبیل العربی، سرپرست وقت وزارت امور خارجه مصر اظهار داشت که این کشور در آستانه مرحله جدید 
بعد از آن طرف مصري رسماً اعالم نمود که محمد مرسی رئیس جمهور جدید در شانزدهمین اجالس جنبش عدم . ایران قرار دارد

.تعهد در تهران شرکت خواهد کرد
از اظهارات»اخوان المسلمین«ابتدا خالد حمزه سردبیر قسمت انگلیسی زبان سایت . ولی زنگ هاي خطر هم شنیده می شد

متعلق به » الشرق االوسط«بعد از آن یاسر علی سخنگوي مرسی در مصاحبه با روزنامه . اي رهبر ایران انتقاد کردآیت اهللا علی خامنه
در آن مصاحبه صریحاً اعالم شد که برقراري . عربستان سعودي مراتب بدبینی خود را از نزدیکی روابط بین ایران و مصر ابراز نمود

.یران می تواند به روابط مصر با ایاالت متحده لطمه زده و باعث قطع کمک هاي آمریکا به قاهره شودبا اتركروابط مش
رژیم خونین "و کشورهایی که از سوریهسخنرانی مرسی در اجالس سران جنبش عدم تعهد که او از بشار اسد رئیس جمهور 

به شدت انتقاد کرد، نشان داد که نزدیکی روابط بین قاهره و مصر بدون اینکه درست شروع شده باشد، "کنندسوریه حمایت می
مصر عمداً و به طور زننده و نمایشی به تشدید روابط تن داده و بدین وسیله فهماند که احتیاجی به توسعه شراکت . خاتمه یافته است
.با ایران نمی بیند

انتخاب ژئوپلتیکی مرسی
مسایل بی شمار سیاسی و اقتصادي را به ارث برده است ،صر تحت ریاست مرسی و حزب آزادي و عدالت وي از مصر مباركم

ایران نمی تواند به مصر کمک هاي اقتصادي  بکند که براي اقتصاد ناخوش این . که تهران نمی تواند به حل و فصل آنها کمک کند
ر سطح قابل قبول همکاري نظامی فنی را پیشنهاد کند و به تنظیم روابط دشوار مصر با تهران نمی تواند به مص. کشور کفایت کند

.صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مساعدت نماید
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داشتن آمریکا و پادشاهی هاي خلیج فارس به عنوان شرکاي خود، براي قاهره سود بیشتري فراهم می کند که همین امر 
کافی است به . اقتصاد مصر نمی تواند بدون مساعدت واشنگتن فعالیت کند. فعلی مصر را تعیین کرده استانتخاب ژئوپلتیکی ریاست 

.پنج کشور شریک اساسی قاهره در زمینه سیاست خارجی نگاهی باندازیم تا این واقعیت روشن گردد

کشور
2011سال2010سال2009سال 

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

161347431563496115966457آمریکا

975391143249026035678چین

158526522207296226673121ایتالیا

461360257540247703922آلمان

عربستان 
138220151595212018822545سعودي

سنی که در حال تکوین است، در اقتصاد مصر سرمایه پادشاهی هاي خلیجی به منظور نگه داشتن مصر در چارچوب ائتالف 
2013در ماه ژانویه سال . را کاهش دهند"انقالب"کنند و سعی می کنند از سقوط آن جلوگیري نموده و عواقب گذاري زیادي می
میلیارد دالر به عنوان کمک 1میلیارد دالر سرمایه گذاري کرده بود، اعالم کرد که مایل است به قاهره 2.5، 2012قطر که در سال 

میلیارد دالري به مصر 2هم از آمادگی براي پرداخت وام » دمکراتیک«لیبی . میلیارد دالر به عنوان وام1.5بال عوض مالی بدهد و 
.خبر داد

نمایندگان کاخ سفید به محمد مرسی اطمینان دادند که به . واشنگتن اعالم نمود که بدهی یک میلیارد دالري مصر را می بخشد
.میلیارد دالري بپردازد5صندوق بین المللی پول توصیه خواهند کرد به قاهره وام 

میلیون دالر از این 250،میلیارد دالر بپردازد که کمک اقتصادي1.5است به قاهره ایاالت متحده در صدد 2013در سال مالی 
.میلیارد در چارچوب برنامه همکاري نظامی فنی که توسعه می یابد، واصل خواهد شد1.3مبلغ را تشکیل داده و 

جدیداً چهار جنگنده . تخاذ کرده استدر این رابطه ایاالت متحده خط برقراري روابط نزدیک تر با ریاست جدید ارتش مصر را ا
براي روابط نزدیک راهبردي و «وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که  . در چارچوب بسته کمک ها به مصر ارسال شد16فا

و صدور تعویق یا لغ. ل استئارزش قا، از نظر دفاع از منافع کلیدي ایاالت متحده -که سابقه طوالنی دارد-سیاسی با مصر–نظامی 
ما باید به مقامات نظامی و کشوري مصر . به تالشهاي ما در جهت تأمین منافع ایاالت متحده در این منطقه لطمه خواهد زد16فا

.»پیام روشنی بدهیم که به گذر این کشور کلیدي خاور میانه به دموکراسی عالقه مند هستیم
لذا . قاهره با واشنگتن به طور کامل از سر گرفته خواهد شدهمه این مراتب صریحاً نشان می دهد که مشارکت راهبردي 

.مانند زمان مبارك، بر اساس خط مشی واشنگتن در زمینه ایران تنظیم خواهد گردیدسیاست خارجی مصر نسبت به ایران
و با بیداري (ا ایران امروزه معماران بازسازي منطقه خاور میانه سعی می کنند مناقشه ب: آمده استتازه بوجودالبته یک پدید

نوك تیز ،مصرهايهمین امر که سلفی. شیعی منتقل کنند–را به رویارویی سنی ) اسالمی به عنوان یک نوع مبارزه با استعمار نرم
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ریاست مرسی براي شرکت در کند که مصر تحت نیزه مخالفت با هر گونه بهبودي روابط با ایران هستند، به وضوح ثابت می
.آماده است» نیائتالف س«

درس هاي مصر براي روسیه 
سرویس مطبوعاتی . آوریل در سوچی مالقات والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با محمد مرسی برگزار می شود19روز 

اي از جمله حل و فصل بحران خاور میانه و پوتین و مرسی به تبادل نظر درباره مسایل مبرم منطقه«کرملین اطالع می دهد که 
.»اوضاع سوریه و لیبی به تبادل نظر خواهند پرداخت

به روسیه، دوست قدیمی مصر به تملق گویی و کارشناسان و روزنامه نگاران وابسته به دولت مصر در آستانه سفر رئیس جمهور
.واست خواهد کردمیلیارد دالري درخ5بر طبق بعضی گزارش ها، رهبر مصر از روسیه وام تسهیلی . وسوسه کردن روسیه دست زدند

این شریک سنتی و آزموده . روسیه کشور بسیار مهمی است«آنها با این بیانات سعی می کنند دل روسیه را به دست آورند که 
توان خود را باز یافته است، می تواند دوباره به 1990روسیه که بعد از بحران سال هاي «تأکید می شود که . »اقتصادي مصر است
به روسیه قول خرید . »صر و تمام جهان عرب در مقابله با نفوذ بیش از حد آمریکایی ها در منطقه تبدیل گرددشریک راهبردي م

که یکی از آنها مجتمع (اي که در زمان شوروي ساخته شدند هاي بزرگ غله، باز کردن بازار گاز و شرکت در نوسازي دهها کارخانه
. داده می شود) بزرگ فوالد سازي حلوان است

ما به توان روسیه در خاور میانه و به تقویت اتحاد بین عرب ها و مسکو احتیاج «: لحن پر طمطراق شعارها سر به فلک می کشد
در عوض از روسیه چیز زیادي نمی خواهند . »داریم که همین امر می تواند مشارکت راهبردي بین واشنگتن و تل اویو را متوازن کند

.را بر هم بزندآیندهشراکت راهبردي موفقیتمی تواند » بحران سوریهمورددر هپلماسی روسیموضع گیري دی«و می گوید که 
. شریک راهبردي مصر تا کنون مشخص شده است. پیشنهاد شراکت راهبردي در عوض سوریه و وام ها، دروغ محض است

لذا . القه اي ندارد، تصمیم نهایی گرفته استآمریکایی که به روسیه کوچک ترین ع» ائتالف سنی«قاهره هم درباره شرکت خود در 
می تواند براي رعایت موازین فقطانجام مذاکرات با مصر با امید به توافقات جدي سیاسی، امري بی اساس و بی هدف است و

.تشریفاتی انجام شود
عدالت مصر اعالم نمود که ماه گذشته نماینده حزب آزادي و. ولی استراحتگاه هاي مصر از دست روس ها فرار نخواهند کرد

ما از همه «: وي گفت. اسالم گرایان از اعمال محدودیت ها براي عالقه مندان به استراحت در سواحل دریا خودداري خواهند کرد
ما می . هیچ ممنوعیتی براي ورود گردشگران اعمال نخواهد شد. مهمانان از روسیه، اروپا و همه کشورهاي دیگر استقبال می کنیم

به گفته وي، مصر در چارچوب طرح بزرگ توسعه گردشگري خارجی . »اهیم که گردشگر از اقامت در مصر لذت بیشتري ببردخو
سود مهمی در پیش چنین وقتی که چشم انداز . میلیون گردشگر خارجی قبول کند20-25به بعد هر سال 2017مایل است از سال 

.ها صحبت کرددیده می شود، چطور می توان درباره محدودیت 
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نیرويایرانیضدائتالف: میانهخاورمنطقهبههیگلچاكايزنجیرهسفر
کندمیمتمرکزراخود

یکی از اهداف اساسی سفر چاك هیگل وزیر دفاع آمریکا به 
اسراییل، اردن، عربستان سعودي، امارات متحده عربی و مصر توسط خود 

پنتاگون در همان روز اول سفر به اسراییل رئیس . او صریحاً اعالم شد
میلیارد دالري در زمینه فروش اسلحه به متحدان آمریکا در 10معامله 

براي ایران خواند که این پیام باید » پیامی بسیار واضح«خاور میانه را 
اي ایران را امکان توسل به زور در جهت خنثی کردن خطر بالقوه هسته

فکر نمی کنم که شک و تردیدي وجود «: فتهیگل گ. به نمایش بگذارد
داشته باشد که این یک پیام بسیار روشن و واضح دیگر براي ایران 

دست آوردن سالح بازالبته او در سخنان خود خاطرنشان نمود که توسل به زور نظامی باید وسیله نهایی بازدارندگی از ایران  . »است
.را هم اکنون تهیه کرد» اییوسیله نه«اي باشد ولی باید این هاي هسته

تا تنور داغ است نان باید «در واقع، سفر هیگل و تدارك موافقتنامه درباره صدور تسلیحات براي امضا، نمونه بارز تحقق اصل 
رئیس پنتاگون باید در سطح تصمیمات مشخص آن توافقات اصولی را تحقق بخشد که قبل از او جان کري وزیر . می باشد» پخت

اصل توافقات این است که واشنگتن به اجراي . رجه آمریکا و خود باراك اوباما با متحدان آمریکا در منطقه حاصل کرده بودندامور خا
جدید و با عنایت به عقب نشینی از عراق و مبنايطرح دولت فعلی کاخ سفید در جهت تحکیم مواضع آمریکا در خاور میانه بر 

.افغانستان و حل و فصل مسایل مربوط به بازدارندگی از ایران پرداخته استتدارکات براي عقب کشیدن نیروها از
میلیارد دالري با 10طرف آمریکایی در چارچوب اجراي این طرح باید به چه کارهایی دست بزند؟ مسأله قراردادهاي تسلیحاتی 

پول را در شراکت راهبردي سرمایه گذاري می کند، ایاالت متحده که این . وجود بزرگی وسوسه بر انگیز این مبلغ، اهمیت ثانوي دارد
اگر اردن و مصر نتوانند اسلحه را با پول خود بخرند، پادشاهی . کند زیرا شرکاي آن از قابلیت پرداخت برخوردارندخطر چندانی نمی

هم در این کار "دمکراتیک"معلوم شد که لیبی (هاي حاشیه خلیج فارس به طور تضمینی مخارج آنها را بر عهده خود خواهند گرفت 
.دستیابی به اهداف سیاسی اهمیت به مراتب بیشتري دارد). سهیم می شود

، واشنگتن باید نگرانی هاي اسراییل و پادشاهی هاي خلیج فارس را مبنی بر اینکه آنها اهمیت شرکاي راهبردي کاخ سفید اوال
این نگرانی ها، در اثبات) از نظر تل اویو و ریاض(دارد و هم دالیل عینی هم این نگرانی ها وجود . را از دست داده اند، بر طرف کند

از جمله کاهش حضور نظامی ایاالت متحده بعد از عقب نشینی از عراق و افغانستان، کاهش وابستگی آمریکا به واردات حامل هاي 
ولی . در خاور میانه را زیر عالمت سئوال می برداي و نیز مشکالت مالی آمریکا که استقرار بلندمدت واحدهاي ارتشی انرژي منطقه

.است که باراك اوباما در سال گذشته اعالم نمود) یعنی چین و جنوب شرق آسیا(» چرخش به آسیا«اصل کار، 
یک بار دیگر CSIS Gulfمارتین دمپسی رئیس ستاد کل آمریکا طی سخنان هفته گذشته خود در جلسه میز گرد در 

پایبند "عالقه مشترك به آینده مشترك"ایاالت متحده مانند سابق به اصل «: مریکا را آسوده خاطر کرد و گفتاي آشرکاي منطقه
نخبگان سیاسی آمریکا معتقدند که ایاالت متحده نمی تواند حضور خود را در منطقه خاور میانه به . واقعیت همین است. »است

ابعاد تحوالت در اروپا و اورآسیا بعد از فروپاشی اتحاد شوروي قابل مقایسه اي که ابعاد آن باخصوص در بحبوحه تحوالت منطقه
این نقطه نظر با استقبال و تفاهم کامل از سوي متحدان منطقه اي امریکا روبرو می شود که اعتقاد کامل دارند . است، تضعیف کند

.»کندخاور میانه رهبري آمریکا را ایجاب می«که 
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ترس پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس از تهران، . مند استاي ضد ایرانی عالقهبه تقویت ائتالف منطقهثانیاً، ایاالت متحده 
آلی دارند که بدین وسیله پایه اي آنکارا همگی با اندیشه ائتالف ضد ایرانی سازگاري ایدهتنفر تل اویو از ایران و ادعا هاي منطقه

.آمریکاگراي منطقه ایجاد می شودهاي محکمی براي همکاري میان نیروهاي اساسی 
ثالثاً، دولت کاخ سفید باید حمایت خارجی از ثبات داخلی پادشاهی هاي هم پیمان خلیج فارس و اردن را تضمین کند که این امر 

است، این ائتالف باید هالل شیعی را که از کویت و بحرین تا پاکستان گسترش یافته . براي تشکیل ائتالف سنی معناي خاصی دارد
.بی ثبات کرده و مجزا نماید

اهداف بستن دست مصر به ائتالف در حال تکوین، گشودن گره مسایل . البته می توان رابعاً، خامساً و سادساً را هم اضافه کرد
تاکتیکی هستند که در –ولی همه اینها بیشتر اهداف سطح عملیاتی . سوریه و تنظیم روابط بین ترکیه و اسراییل نیز مطرح می شوند

اي هیگل به خاور میانه گامی در جهت سفر دوره. حل خواهند شد» راه به ایران«و » خاور میانه بزرگ«چارچوب اجراي طرح عمومی 
به هر یک از پنج کشوري که او از آنجا بازدید کرد، بسته خاصی از توافقات پیشنهاد خواهد شد که جایگاه این . اجراي این طرح است

.اي را تثبیت کندشور در ائتالف جدید منطقهک

اسراییل 
تل اویو، پیچیده ترین محل مذاکرات هیگل بود ولی از اطالعات به دست آمده می توان نتیجه گرفت که او از پس این مسأله 

د مالیم نسبت به ایران و بیش از ح«برآمده و نگرانی هاي بعضی سیاستمداران آمریکایی و البی اسراییلی را بر طرف کرد که او را 
قراردادهاي تسلیحاتی که «: هیگل تقریباً از روي نردبان هواپیما اظهار داشت. می دانستند» بیش از حد سختگیر نسبت به اسراییل

اي ستهتهیه می شوند، باید قبل از همه برتري کیفی نظامی اسراییل در منطقه را دربرابر توانمندي فزاینده نظامی تهران و ادعاهاي ه
.»آن تقویت کنند

KC-135بر طبق قرارداد هاي امضا شده، اسراییل می تواند از پیمانکاران آمریکایی هواپیماي نفتکش بویینگ 
Stratotanker موشک هاي ضد راداري قادر به نابود کردن رادارهاي پدافند هوایی دشمن، رادارهاي پیشرفته جدید و نیز ،

V-22کایی آمری» کنورتوپالن«بالگردهاي  Ospreyاسراییل اولین . از امکانات هواپیما برخوردارند و هم بالگردهمرا بخرد که
.کشور خارجی است که این بالگردها را دریافت خواهد کرد

در جریان مذاکرات با هیگل . ولی اسراییلی ها مطابق با سرشت ذاتی خود سعی کردند بر سر پاداش هاي مکمل چانه بزنند
تل اویو حاضر . عدت واشنگتن به استقرار هواپیماهاي اسراییلی در پایگاه نیروي هوایی واقع در شمال آنکارا مطرح شدمسأله مسا

را پیشنهاد کند که قادر است موشک هاي ایرانی » ارو«هاي ضد موشکی خود و از جمله سامانه ضد موشکی است به ترکیه فناوري
ن با سامانه هاي ضد موشکی آمریکایی مستقر در ترکیه هماهنگ شده است که این را سرنگون کند و کار آ» سجیل«و » شهاب«

.اي داردامر اهمیت ویژه
بدیهی است که اگر جنگنده هاي اسراییلی از پایگاه ترکی استفاده کنند، عملیات نیروي هوایی اسراییل علیه تأسیسات هسته اي 

همین اندازه روشن است که این یک نوع ماجراجویی است که براي منطقه ولی به. ایران شانس بهتري براي موفقیت خواهد داشت
انجام رایزنی ها در این مورد با همه طرف هاي ذي «به همین علت هیگل به وعده هاي . عواقب فاجعه باري به دنبال خواهد داشت

.بسنده کرده و از پذیرش تعهدات مشخص طفره رفت» عالقه

اردن
نفري نظامی آمریکایی بود که مدتی است که در این کشور فعالیت 200تعیین چشم انداز فعالیت واحد هدف هیگل در اردن، 

قرارگاه ارتش ایاالت متحده مستقر شود که به هماهنگی آمادگی نیروهاي مسلح اردن براي تأمین امنیت ،قرار است در امان. کنندمی
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اقدامات در صورت توسعه «گل و عبداهللا دوم بسیار گسترده بوده و شامل در مذاکرات هی» امنیت«تعریف مفهوم . خواهد پرداخت
.می باشد) که احتمال این امر افزایش می یابد(و کمک در صورت بروز شورش علیه پادشاه اردن » مناقشه سوري

عربستان سعودي و امارات
ولی این . ر روي ایران باقی بگذارد، رواج زیادي دارددر ریاض نگرانی هاي مبنی بر اینکه آمریکا این پادشاهی را به تنهایی رو د

پادشاهی عربستان سعودي در «: رئیس فرماندهی مرکزي آمریکا جدیداً اظهار داشت» جیمز ماتیس«. نگرانی ها بی اساس است
اي ایجاد طرات منطقهدوران سخت، آمادگی و قابلیت استفاده از نیروهاي مسلح خود در چارچوب ائتالفی را که ایاالت متحده علیه خ

و شراکت ایاالت متحده با نگه داشتن سطح توان نظامی عربستان سعودي دولت هاي دشمن را ترسانده . کرده بود، از خود نشان داد
.»کند و بر ثبات اقتصاد جهانی اثر مثبتی می گذاردعربستان سعودي را عمیق تر می

. کند و آن تقویت نیروهاي امنیتی استاجرا میرازي یک مأموریت دیگرواشنگتن دوست ندارد توضیح دهد که فرماندهی مرک
، جدیدترین 16فاانتظار می رود که بعد از سفر هیگل، عربستان سعودي عالوه بر موشکهاي فوق العاده دقیق براي هواپیماهاي 

در بحرین و نیز فناوري ها و تجهیزات مبارزه با قیام کنندگان در استان شرقی و «براي ) از جمله پهپاد هاي مخصوص(تجهیزات 
انتظار می رود که در . امارات متحده عربی، آخرین مقصد سفر هیگل است. در مرز با یمن را دریافت کند» دیوار حائل«براي ایجاد 

رات به امضا توسط اما16فافروند هواپیماي 26جریان مذاکرات وي در ابوظبی با محمد بن زاید آل نهیان قراردادي درباره خرید 
.برسد

مصر
مصر به و فنی آمریکا-هدف از سفر هیگل به قاهره، تحکیم حضور مصر در ائتالف در حال تکوین و احیاي همکاري نظامی 

دولت ایاالت متحده تا کنون به نوسازي پایگاه . هیچ مانعی بر سر راه رسیدن به این هدف پیشبینی نمی شود. صورت کامل می باشد
که جدیداً در اختیار مصر گذاشته شدند، مستقر می گردند و براي آماده 16فاکه آنجا جنگنده هاي » قاهره غربی«ی نیروي هوای

.میلیون دالر اختصاص داده است83کردن پرسنل آن، 
فرماندهی فعلی مصري در . فنی با ایاالت متحده هستند-فرماندهان نظامی جدید مصر طرفداران مصمم همکاري نظامی 

آیا عبدالفتاح السیسی فرمانده کل قوا و وزیر جدید دفاع مصر می تواند مخالف . مرحله ائتالف واشنگتن با مبارك شکل گرفت
همکاري با آمریکایی ها باشد در حالی که او قبل از این انتصاب، رئیس سرویس اطالعات نظامی بود که آمریکایی ها آن را تشکیل 

در جهت «؟ خود سیسی در همه بیانات خود همیشه بر ضرورت تعمیق همکاري با ایاالت متحده داده و از آن مواظبت می کردند
.اي تأکید می کندبه منظور تأمین امنیت و صلح منطقه» افزایش و توسعه امکانات رزمی نیروهاي مسلح مصر

بین مصر و واشنگتن محسوب سرتیپ محمد العصار، نفر سوم در ارتش امروزي مصر، یکی از شخصیت هاي کلیدي در روابط 
یکی از مقامات پنتاگون در آستانه . فنی با آمریکا به رتبه هاي باالیی رسید-می شود زیرا در زمان مبارك در حوزه همکاري نظامی 

و مصر جدید مانند سابق دشمن القاعده«: سفر هیگل با صراحت تمام نقطه نظر وزیر فعلی آمریکا درباره مصر کنونی را بیان کرد
لذا مصر به عنوان عضو مسئولیت پذیر جامعه . این کشور مانند سابق گردشگران و سرمایه غربی را می خواهد. رقیب ایران است

.»جهانی رفتار خواهد کرد
ایاالت متحده همه افراد . البته واشنگتن ضمن برقراري روابط حساس با ریاست جدید نظامی مصر با مالحظه رفتار می کند

سازمان اطالعات نظامی خود در قاهره را عوض کرد زیرا آنها با فرماندهان قدیمی در ارتباط بودند که نتوانستند با مرسی نمایندگی 
او با ژنرال . کالرك که قبالً در عراق فعالیت کرده بود، ریاست این نمایندگی را بر عهد دارد.در حال حاضر سرتیپ ر. به توافق برسند

.ژنرال صبحی رئیس ستاد کل روابط خوب کاري برقرار کرده استسیسی وزیر جدید دفاع و 
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***
اي اي هیگل به کشورهاي خاور میانه، گامی در جهت تشکیل ائتالف جدید منطقههمانطور که در فوق اشاره شد، سفر دوره

. اي از ائتالف ها می باشدهدف راهبردي این ائتالف روشن است و آن تأمین برتري ایاالت متحده در منطقه از طریق شبکه. است
در حول و حوش «تحوالت جاري نشان می دهد که تشکیل این شبکه به آسانی پیش می رود و دولت هایی که تصمیم گرفتند 

بازسازي «تنها کار کوچکی که باقی مانده است، . ، حتی یک نوع شور و شعف از خود نشان می دهند»پرچمدار خود متحد شوند
ولی بعد از آن چه می شود؟ آیا این ائتالف به حضور بازیگرانی چون روسیه و چین در منطقه احتیاج خواهد . ایران است» ساختاري

داشت؟
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مبارزه نخبگان بر سر خط مشی سیاست : انتخابات ریاست جمهوري ایران
خارجی

ایگور پانکراتنکو

کارشناسی شکل گرفته هاي گروهی و در جامعه برداشتی که در رسانه
است، ایران را به عنوان یک دولت توتالیتر معرفی می کند که آنجا یک 

اي رهبر معظم علی خامنهآیت اهللامشت مسئول عالیمقام به ریاست
از اصول قانون اساسی . کنندروحانی، براي هر گام مردم مقررات تعیین می

حانی می تواند هر آن جمهوري اسالمی ایران مبنی بر اینکه رهبر عالی رو
رئیس جمهور فعلی را از مقام وي برکنار کند، این نتیجه گرفته می شود که 
استقالل رئیس جمهور در سیاست خارجی بسیار محدود است و لذا انتخابات 

اهمیت چندانی ندارد زیرا با » معادالت بین المللی«قریب الوقوع براي 
آیا این ادعا پایه و . ارجی جمهوري اسالمی ایران دچار تغییر و تحول نخواهد شدکشور، خط سیاست خ1عوض شدن مسئول شماره 

اساس دارد؟ کافی است اظهارات نامزدها را با دقت بیشتري گوش کنیم تا بفهمیم که نخبگان سیاسی ایران بر سر گام هاي بعدي 
اي ایران و اوضاع نش، مذاکرات درباره برنامه هستهجمهوري اسالمی ایران در صحنه بین المللی، روابط با ایاالت متحده و متحدا

نتیجه انتخابات فعلی بسیاري از جوانب سیاست خارجی ایران را . کنندبا هم بحث شدیدي می» بیداري اسالمی«پیرامون سوریه و 
.ستدرست است که اعتبار رهبر روحانی عامل بسیار مهمی است ولی حرف آخر با ملت ایران ا. تعیین خواهد کرد

اي و ویژگی هاي نخبگان سیاسی ایرانخامنهآیت اهللا 
اي خامنهآیت اهللا. رهبر روحانی در زمینه سیاست خارجی در حد زیادي اشتباه ذهنی متداول بیش نیست» قدرت تام«برداشت از 

خود را از راهبرد و شیوه بیشتر داور عالی در بحث ها پیرامون راهبرد سیاست خارجی است که در جریان آن نخبگان سیاسی بینش
گزینه ایده آل براي سامانه کنترل و توازن که پدران . هاي اجرایی جمهوري اسالمی ایران در صحنه بین المللی ارائه می دهند

جمهوري اسالمی ایجاد کردند، این است که فعالیت رهبر روحانی موجب رسیدن به یک نوع اجماع شود ولی این اجماع قاعدتاً 
آیت اهللا العظمی خمینی و رهبر روحانی فعلی هر دو نتوانسته اند به جنگ هاي بین فراکسیون ها پایان دهند . ر و گذرا می باشدناپایدا

نخبگان سیاسی گاهی موفق می شدند گام هاي مورد عالقه خود در . که در طول مدت موجودیت جمهوري اسالمی جریان دارند
تالش براي برقراري روابط با (ل کنند که هم از نظر وصایاي امام خمینی قابل بحث بودند عرصه سیاست خارجی را به دیگران تحمی

).مانند همکاري با صندوق بین المللی پول در زمان ریاست جمهوري خاتمی(و هم از نظر اصول انقالب اسالمی ) مصر
نخبگان ایرانی می توانند از . در ایران استوجود این مبارزه امر منفی نیست بلکه نشانه سالم بودن جامعه و گسترش دمکراسی

هاي گروهی و از پشت تریبون مجلس مواضع خود را اعالم کنند و می توانند در جریان انتخابات محلی و ریاست طریق رسانه
ذاشته شود ولی درست است که چند شرط وجود دارد که نباید زیر پا گ. کنند یا خیرجمهوري بفهمند که مردم از خط آنها پشتیبانی می

.وجود ندارد» طرفداران آزادي«تنها در اذهان و رؤیاهاي بیمارگونه ،سانسور
مناقشات بر سر راه کارهاي سیاست خارجی بین رهبر روحانی و نخبگان سیاسی که پی آمد نظام سیاسی دمکراتیک ایران است، 

همه رؤساي «آیت اهللا مصباح یزدي که یکی از معتبرترین روحانیون ایرانی است، جدیداً اظهار داشت که . کننداغلب بروز می
اکنون . »اندستخوش کمبود اعتقاد درونی به اعتبار بی چون و چراي رهبر معظم بودهسال اخیر همیشه د24جمهوري ایران طی 

جمهوري اسالمی ایران در مرحله جدید موجودیت خود با تهدید ها و چالش هاي جدید . اوضاع حساس تر از گذشته جلوه می کند
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نامزدهاي مقام ریاست جمهوري شدت خاصی روبرو شده است که همین امر به بحث درباره مسایل سیاست خارجی بین تیم هاي 
اکنون دیگر نه فقط تاکتیک دولت فعلی احمدي نژاد در صحنه بین المللی به باد انتقاد گرفته می شود بلکه تغییر برخورد . می بخشد

.با امور بین الملل مطرح می گردد
ه تجزیه و تحلیل روند انتخابات موانع جدي ولی ما در این زمینه با یک مسأله خالص پژوهشی روبرو می شویم که بر سر را

ضمن اشاره به منظره سیاسی ایران باید فهمید که همه تالش ها براي تقسیم بندي نیروهاي سیاسی ایران مطابق با . ایجاد می کند
کن است در داخل مم. معیار هاي علوم سیاسی غربی و با عنایت به اعتقادات سیاسی رهبران احزاب و گروه ها، کاري بی فایده است

یک حزب و حتی در ذهن یک شخصیت سیاسی همزمان حسابگري محض در اقتصاد و امور اجتماعی و برخورد تحجرآمیز و 
که امسال نامزد (در انتخابات سابق مجلس تنها محسن رضایی . کارانه با سیاست خارجی و فرهنگ با هم همزیستی کنندمحافظه
ولی دیگران برنامه نداشتند که این وضع . ا به صورت عادي براي ما طراحی و تنظیم کرده بودبرنامه عمل خود ر) می باشدمستقل

.اي آنها از سخنانشان وادار می کردتحلیلگران را به استخراج ذره ذره نکات برنامه
حسابگران شمرده طلبان و نیز سنت گرایان با درست نیست که زندگی سیاسی ایران محدود به مبارزه اصول گرایان با اصالح

شود زیرا این امر زندگی سیاسی ایران را فقیر تر از واقعیت جلوه داده و آن را در قالب طرح هاي بی جانی می گذارد که با واقعیت 
اکنون نسل هاي . اوضاع ایران همزمان پیچیده تر و ساده تر است. شباهت دارد» اسب دائره اي در خأل«مغایر بوده و بیشتر به 

اصولگرایان این دولت را به وجود آوردند، نسل محمود احمدي نژاد در شرایط جنگ، محرومیت ها و فشار . وض می شوندسیاسی ع
خارجی آن را ساختند ولی جوانانی که تازه وارد عرصه زندگی می شوند، از اینکه جمهوري اسالمی ایران باید در جهان متغیر امروزي 

اگر اختالفات بین سرمایه خصوصی و طرفداران سرمایه داري دولتی از سپاه پاسداران . دارندچگونه باشد، برداشت هاي خاص خود را
انقالب اسالمی و نیز مقداري از بی تعادلی هاي اقتصادي و اجتماعی، عالیق و تمایالت شخصی و ترفندهاي گروه هاي مختلف به 

با این حال، تعدادي از مسایل . یاسی ایران به دست آیداین تصویر اضافه شود، ممکن است سیماي تقریبی دیگ جوشان مطبخ س
بین المللی معیار خوبی براي فرق گذاشتن بین مواضع کاندیداهاي مقام ریاست جمهوري و ائتالف هایی است که آنها تشکیل می 

.دهند

ايبرنامه هسته
میز به عنوان ضمانت استقالل کشور شک اکثریت مطلق اعضاي جامعه ایرانی نسبت به ضرورت اجراي برنامه هسته اي صلح آ

آمیز را به رسمیت شناخته و از آن پشتیبانی صلحبرنامه هسته ايطلبان حق ایران براي حتی تندرو ترین اصالح. و تردید نمی کنند
نفر از دو مذاکره آنچه که اهمیت اصولی برنامه هسته اي براي جامعه ایران را مورد تأکید قرار می دهد، این است که دو . کنندمی

در لیست کاندیداهاي بالقوه قرار ) علی الریجانی رئیس فعلی مجلس و حسن روحانی(اي کننده اساسی سابق درباره مسایل هسته
.هاي گروهی ایران درباره احتمال شرکت سعید جلیلی مذاکره کننده فعلی بحث زیادي می نماینددارند در حالی که رسانه

اي و فایق آمدن بر تحریم ها را به خود اختصاص داده و سایر سیاستمداران را از شرکت جراي برنامه هستهرهبر روحانی مسأله ا
ولی نخبگان سیاسی که نامزدهاي مقام ریاست جمهوري را معرفی می کنند، بینش خاص خود را . در بررسی این مسأله برطرف کرد

.اي و عمق سازش مجاز با جامعه بین المللی می باشدهستهدارند که شامل نکات ویژه درباره سرعت اجراي برنامه 
در % 20آنها طرفدار تسریع پژوهش هاي هسته اي، غنی سازي اورانیوم تا : موضع گیري نامزدهاي وابسته به دولت روشن است

ست زیرا اعضاي این گروه این برخورد رادیکال قابل درك ا. ایران و اجراي برنامه گسترده ساخت نیروگاه هاي اتمی در کشور هستند
البته دولت فعلی با این وجود با بذل پول و تالش زیادي سعی نموده است (کنند بر انزواي اقتصادي جمهوري اسالمی ایران تأکید می

).هاي الزم را به دست آورداز مجاري غیررسمی فناوري
آنها رسیدن به . سازنده تر به نظر می آید) قر قالیبافعلی اکبر والیتی، غالمعلی حداد عادل و محمد با(2+1موضع گیري گروه 

درصدي، برگزاري مذاکرات مستقیم با ایاالت متحده و همکاري گسترده بین المللی را مجاز 20سازش، امتناع از غنی سازي اورانیوم 
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نامه ي که همین امر در پیمانامی دانند ولی فقط به شرط لغو کامل تحریم ها و شناسایی حق کامل ایران براي پژوهش هاي هسته
.اي پیشبینی شده است که جمهوري اسالمی هم آن را امضا کردهاي هستهعدم اشاعه سالح

ولی آنها سازش را به عنوان گذشت موقت به غرب تعبیر می کنند که این تفکر با توجه به برداشت آنها از روند بیداري اسالمی 
هور ائتالف سنی ضد ایرانی و ضد شیعی و بر آشفته شدن خاور میانه، چالش جدیدي ظ. در هالل شیعی موجه و قابل درك است

رژیم تحریم هاي فلج کننده توان سیاست خارجی ایران و امکانات مالی و اقتصادي آن را در مقابله با . براي جمهوري اسالمی است
.تهدیدهاي در حال تکوین کاهش می دهد
ا هاشمی رفسنجانی و خاتمی، رؤساي جمهوري سابق، ارتباط دارند، معتقدند که نه سازش ولی آن دسته از نخبگان سیاسی که ب

به گمان آنها، این توافق باید نه تنها به لغو . اي الزم استموقت بلکه انعقاد موافقتنامه گسترده با غرب درباره اجراي برنامه هسته
به عنوان نمونه این گونه سرپرستی، به برنامه . ایران منجر شوده ايبرنامه هستتحریم ها بلکه به سرپرستی سیاسی و فنی غرب بر 

البته این امر در سیاست خارجی گام هایی را . اي در عربستان سعودي و امارات اشاره می گرددهسته اي مصر و مطالعات هسته
طلبان همین لی کنه تالش هاي اصالحوادار کند و» دولت مسئولیت پذیر«کند که غرب را به شناسایی ایران به عنوان ایجاب می

.است

روابط با ایاالت متحده و اسراییل 
که کارشناسان غربی اغلب در رابطه با جمهوري اسالمی ایران به کار می برند، به چه » دولت مسئولیت پذیر«ببینیم اصطالح 

دولت «بدان معناست که رایجاین جمله به زبان برگردان . دارد"روابط سالم"معناست؟ چنین دولتی قبل از همه با ایاالت متحده 
گروه . اي دانسته و شریک نقطه نظر واشنگتن درباره ساختار فعلی جهان استنظام معاصر تک قطبی را نظام عادالنه» مسئولیت پذیر

جنگ سرد با آمریکا، و نیروهاي وابسته به دولت فعلی ضمن شناسایی ضرورت سالم سازي روابط با ایاالت متحده و تنزل درجه 1+2
به تعبیر . این رفتار در عرصه سیاست خارجی را به عنوان سازش موقت تعبیر کرده و عمق این سازش را به دقت تعیین می کنند

جامعه غربی، سالم بودن، به معنی نداشتن مناقشه با اسراییل است که اصول گرایان حاضرند از شعارهاي جنجال برانگیز خارجی در 
انتقادات قالیباف از اظهارات احمدي نژاد مبنی بر . ل امتناع کنند ولی از خط مقابله با رژیم صهیونیستی دست نمی کشندحق اسرایی

با خط رهبر روحانی مطابقت دارد که همیشه می گفت که نباید رژیم صهیونیستی و ملت یهودي و نیز » لوکاستوه«نفی عواقب 
.کاخ سفید و آمریکایی ها را یکی دانست

را » نظریه همگرایی و آمیزش نظام ها«آنها به جامعه ایرانی ویراست جدید . حاضرند گام بلندتري بردارند» طلباناصالح«اما 
در دولت بشار اسد "سرمایه گذاري"از جمله پیشنهاد می شود از . پیشنهاد می کنند که یکی از علل فروپاشی اتحاد شوروي شده بود

طبیعتاً این گروه براي توجیه گام هاي . امتناع شود، همکاري با حزب اهللا کاهش یابد و اجراي نظریه بیداري اسالمی متوقف گردد
استناد می "حفاظت از کشور دربرابر خطرات بی سابقه داخلی و خارجی"و تالش براي "منافع و مصالح ایران"پیشنهادي خود به 

اي از سیاستمداران ایرانی براي رهبر روحانی قید شد که بر بازگرداندن هاشمی همین امر در نامه سرگشاده اخیر عدهکنند که 
.رفسنجانی و خاتمی به ریاست کشور تأکید نمودند

که یکی از نامزدهاي مقام ریاست ) در عکس از طرف راست است(ایران مردم ساالريحزب دبیر کلمصطفی کواکبیان 
سعی خواهیم «: وي گفت. طلبان را در سخنان خود با دقت زیادي منعکس کردي است، دیدگاه ها و موضع گیري هاي اصالحجمهور

بدیهی است که این امر . کرد به همه تحریم هاي بین المللی علیه اقتصاد ایران، فعالیت بانک ها و اشخاص حقیقی پایان دهیم
اعتقاد دارم که مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا می تواند براي طرفین ... حده استمستلزم بهبود بخشیدن روابط با ایاالت مت

که (» طلباناصالح«درست نخواهد بود چنانچه ادعا کنیم که در جامعه ایرانی کسی نیست که از موضع گیري . »سازنده و مفید باشد
ن گروه نسبت داد که این نشانه دیگر ریزه کاري هاي حیله گرانه می توان لیبرال هاي ایرانی و طرفداران هاشمی رفسنجانی را به ای

قالیباف ضمن انتقاد از اظهارات . طلبان این واقعیت را درك می کننداصول گرایان و اصالح. پشتیبانی کند) مطبخ سیاسی ایران است
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می گفت که تحریم ها یک تکه کاغذ ) د محمود احمدي نژا(ابتدا او «: محمود احمدي نژاد در زمینه سیاست خارجی خاطرنشان کرد
ولی شاید این لطمه ناشی از آن باشد که ما تحریم ها را . و حاال می گوید که تحریم ها به ما لطمه شدیدي زده است. بیش نیست

»جدي نگرفتیم؟
بانک هاي ایرانی به بعضی » حسن نیت«جدیداً سازمان هاي غیر دولتی آمریکا طی ابتکار جدیدي پیشنهاد کردند به عنوان 

. اجازه داده شود معامالتی در زمینه خرید داروها، مواد خوراکی و قطعات یدکی براي هواپیماهاي مسافربري ساخت غرب انجام دهند
همچنین پیشنهاد شد در تهران دفاتر سازمان هاي غیر دولتی افتتاح شوند که به گمان مبتکران این طرح، باید زمینه را براي 

از یک سو، . امتناع طرف ایرانی از پذیرش این پیشنهاد امر منطقی به نظر می رسد. تقیم و سالم سازي روابط مهیا کنندمذاکرات مس
از سوي دیگر، . اندتبدیل شده» مقر انقالب هاي مخملی«مدتهاست که به مفهومی مترادف با » سازمان هاي غیر دولتی آمریکا«

به » رویال داتچ شل«هلندي –تنها شرکت بریتانیایی . جز کمک حقارت بار و ناچیز نیستاجازه انجام بعضی انواع معامالت چیزي 
میلیارد دالر 2.3ایران بابت نفتی که قبل از اعمال تحریم اتحادیه اروپا بر تجارت با ایران در ماه ژوئیه سال گذشته خریده بود، 

بدهی می گردد و حاضر است این کار را حتی نه به وسیله پول چند ماه است که دنبال راه هاي پرداخت این» شل«. بدهکار است
بلکه به وسیله غله، مواد خوراکی و داروها انجام دهد ولی این ابتکارات ) بانک هاي اروپایی حق انجام پرداخت ها به ایران را ندارند(

ر جامعه ایرانی این برداشت را ایجاد می کند که ولی تبلیغات غرب در جهان و د. با موضع گیري شدید مقامات بریتانیا روبرو می گردد
.»ایران نمی خواهد گامی به سوي جامعه جهانی بر دارد«

تجاوز عراق، بازسازي کشور بعد از جنگ، . سال از زمان برقراري جمهوري اسالمی براي ملت ایران مرحله دشواري بود34
بحران اقتصادي در زمان ریاست جمهوري خاتمی، بی تعادلی هاي فزاینده اقتصادي و اجتماعی، تحریم هاي فلج کننده و جنگ 

خستگی جامعه از مبارزه و عالقه به پایان دادن به مناقشات در صحنه بین المللی اعالم نشده علیه جمهوري اسالمی، همگی باعث
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.در منطقه شام، عراق و نیز در آسیاي مرکزي، افغانستان و پاکستان خنثی کنند
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–ایاالت متحده حاضر است همچنین. براي مذاکرات با این دسته از نخبگان آماده استتردیدي نیست که غرب هم . برخوردارند
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معمار رویارویی بین سنی ها و شیعیان،ایاالت متحده
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آنتون یفستراتوف

دو شاخه اسالم در سراسر منطقه خاور میانه اعم از سوریه، ،ماه هاي اخیر شاهد درگیري هاي بی امان بین پیروان تشیع و تسنن
مصر، بحرین، عربستان سعودي، عراق، پاکستان و حتی شمال قفقاز روسیه شده 

بعضی عملیات نظیر منفجر کردن صدها نفر اهل تشیع در پاکستان نمی تواند . است
صدا که عالوه بر این گونه اعمال پر سر و . نامی جز وحشی گري داشته باشد

توسط نیروهاي حاشیه نشین انجام می شوند، رویارویی سیاسی بین دولت هاي 
کشورهایی چون سوریه و عراق به . تحت ریاست شیعیان و سنی ها شدت می یابد

بدیهی است که شرکت کنندگان در این . ورطه رویارویی خونین مدنی می افتند
ولی . کنندرا ایفا می"گوشت دم توپ"حوادث از هر دو طرف ضرر کرده و نقش 

که در خاور میانه اتفاق می افتد، به نفع نیروهایی است اهباین هرج و مرج بین مذ
.که در این منطقه و در فاصله دور از آن حضور دارند

سیاست ایاالت متحده به عنوان مسبب رویارویی آینده
مهمترین عوامل تنش بین سنی ها و شیعیان شده است ولو سیاست آمریکا در خاور میانه، یکی از در حال حاضر باید گفت که 

ایاالت متحده بود که در مرحله رویارویی جهانی . ه استاینکه روابط خصمانه بین آنها در طور قرن هاي متمادي مشاهده می شد
یکا از پادشاهی هاي حاشیه آمر. در خاك افغانستان افراطیون سنی القاعده و طالبان را به صحنه سیاسی آوردشوروي،ژئوپلتیکی با 

کند که نخبگان سیاسی آنها نیز شریک جریان هاي فکري افراطی اسالم سنی هستند و تأمین مالی صدور خلیج فارس پشتیبانی می
.این اندیشه ها را بر عهده خود دارند

ب شد که در سالهاي اخیر مشاهده را سب"رستاخیز شیعی"خواسته، یک نوع اجالب توجه است که همانا ایاالت متحده، احتماالً ن
واشنگتن رژیم صدام حسین را در عراق از بین برد که نه تنها پیروان اسالم شیعی را در داخل کشور به شدت سرکوب می . شده است

ان عراق تحت ریاست صدام را به عنو،پادشاهی هاي عربستانی. کرد بلکه نیروي مقابل جمهوري اسالمی ایران در خاور میانه بود
سقوط . قلعه محکم بر سر راه گسترش اندیشه هاي انقالب اسالمی تلقی می کردند که با نظریات الهی شیعی به هم تنیده شده است

رژیم حزب بعث در بغداد به طور منطقی موجب تقویت اکثریت شیعه این کشور شد که اکنون شیعیان صاحب غالب کرسی ها در 
.کی، اهل تشیع، نخست وزیر عراق شده استمجلس هستند در حالی که نوري المال

نظام "معمار"آیت اهللا العظمی علی سیستانی نه تنها . فعالیت رهبران دینی آنها میسر شدبه برکتاین تقویت شیعیان در عراق 
ین را فراهم نیروهاي آمریکایی از سرزمین بین النهرمسالمت آمیزراندنبلکه شخصی است که زمینه هاي عقب ،دولتی معاصر عراق

آیت . امتناع کرد)ایران(گفتنی است که سیستانی علناً از نظریه برقراري دولت مذهبی در عراق بر اساس الگوي کشور همسایه . کرد
در میان . سیستانی حتی براي دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شد که این نشانه شناسایی خدمات ارزنده این عالم دینی استاهللا

یکی از آنها مقتدي الصدر است که به خانواده علماي بزرگ عراقی . ی عراق شخصیت هاي تندرو تر هم وجود دارندروحانیون شیع
او نه تنها طرفدار . تعلق دارد و به علت حبس طوالنی در زمان صدام تنها در سالهاي اخیر از دانش و اعتبار دینی برخوردار شده است

بلکه حمالت طرفداران خود به نیروهاي آمریکایی و دسته هاي مسلح سنی ،در عراق شدهتحقق بخشیدن نظریه ایرانی والیت فقیه
» ارتش مهدي«2003در سال . قبل از آن حتی درگیري دسته هاي رزمی دو شخصیت روحانی شیعی رخ داده بود. را بر عهده داشت

وابسته به » ارتش بدر«برقرار کند، از واحدهاي تحت فرماندهی مقتدي الصدر که می خواست نظارت خود را بر مقدسات شهر کربال
این حرکت آشکار مسلحانه صدر و تلفات سنگین انسانی، از طرح ولی آیت اهللا صرف نظر از . سیستانی شکست خوردآیت اهللا

بر اشغالگران انتقادات علنی علیه حریف جوان خود خودداري کرده و به طور پیگیرانه بر وحدت شیعیان و همه مردم عراق در برا
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آنتون یفستراتوف

دو شاخه اسالم در سراسر منطقه خاور میانه اعم از سوریه، ،ماه هاي اخیر شاهد درگیري هاي بی امان بین پیروان تشیع و تسنن
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آنتون یفستراتوف
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واشنگتن رژیم صدام حسین را در عراق از بین برد که نه تنها پیروان اسالم شیعی را در داخل کشور به شدت سرکوب می . شده است

ان عراق تحت ریاست صدام را به عنو،پادشاهی هاي عربستانی. کرد بلکه نیروي مقابل جمهوري اسالمی ایران در خاور میانه بود
سقوط . قلعه محکم بر سر راه گسترش اندیشه هاي انقالب اسالمی تلقی می کردند که با نظریات الهی شیعی به هم تنیده شده است

رژیم حزب بعث در بغداد به طور منطقی موجب تقویت اکثریت شیعه این کشور شد که اکنون شیعیان صاحب غالب کرسی ها در 
.کی، اهل تشیع، نخست وزیر عراق شده استمجلس هستند در حالی که نوري المال

نظام "معمار"آیت اهللا العظمی علی سیستانی نه تنها . فعالیت رهبران دینی آنها میسر شدبه برکتاین تقویت شیعیان در عراق 
ین را فراهم نیروهاي آمریکایی از سرزمین بین النهرمسالمت آمیزراندنبلکه شخصی است که زمینه هاي عقب ،دولتی معاصر عراق

آیت . امتناع کرد)ایران(گفتنی است که سیستانی علناً از نظریه برقراري دولت مذهبی در عراق بر اساس الگوي کشور همسایه . کرد
در میان . سیستانی حتی براي دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شد که این نشانه شناسایی خدمات ارزنده این عالم دینی استاهللا

یکی از آنها مقتدي الصدر است که به خانواده علماي بزرگ عراقی . ی عراق شخصیت هاي تندرو تر هم وجود دارندروحانیون شیع
او نه تنها طرفدار . تعلق دارد و به علت حبس طوالنی در زمان صدام تنها در سالهاي اخیر از دانش و اعتبار دینی برخوردار شده است

بلکه حمالت طرفداران خود به نیروهاي آمریکایی و دسته هاي مسلح سنی ،در عراق شدهتحقق بخشیدن نظریه ایرانی والیت فقیه
» ارتش مهدي«2003در سال . قبل از آن حتی درگیري دسته هاي رزمی دو شخصیت روحانی شیعی رخ داده بود. را بر عهده داشت

وابسته به » ارتش بدر«برقرار کند، از واحدهاي تحت فرماندهی مقتدي الصدر که می خواست نظارت خود را بر مقدسات شهر کربال
این حرکت آشکار مسلحانه صدر و تلفات سنگین انسانی، از طرح ولی آیت اهللا صرف نظر از . سیستانی شکست خوردآیت اهللا

بر اشغالگران انتقادات علنی علیه حریف جوان خود خودداري کرده و به طور پیگیرانه بر وحدت شیعیان و همه مردم عراق در برا
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اکنون، بعد از آنکه نیروهاي امریکایی از عراق عقب کشیده . آمریکایی و در ساخت زندگی عادي و آینده خوب براي کشور تأکید نمود
.شدند، این دو رهبر روحانی به هم نزدیک تر شده و از رویارویی شدید دست کشیده اند

بی نظیر اعتبار رهبران شیعیان در کشور به وضوح نشان می دهند که تشکیل دولت شیعی عراق، اعتالي اکثریت شیعی و رشد 
.عراق از تکیه گاه ضد شیعی به کشوري تحت اداره شیعیان تبدیل گردیده است

و اشتباه آمریکایی ها"عدالت"ایدئولوژي 
فکر نمی کنم که آمریکایی ها و متحدان آنها در خلیج فارس انتظار داشته باشند که سقوط صدام حسین باعث اعتالي تشیع در 

در واقع، همین طور . از سوي دیگر، به نظر می آید که واشنگتن به روي کار آمدن سیاستمداران غیرمذهبی امیدوار بود. عراق شود
در منطقه ) بعد از سوریه(نشد که عراق از دشمن قسم خورده ایران در خاورمیانه به متحد دوم آن هم شد ولی این امر مانع از آن 

دمشق شکل گرفته است که حزب اهللا لبنان، اقلیت هاي شیعی افغانستان و –بغداد –حتی محور کامل شیعی تهران . تبدیل گردد
.زیره عربستان بدان ملحق می شوندپاکستان که به ایران گرایش دارند و نیز شیعیان مظلوم شبه ج

واقع در حاشیه خلیج –به لحاظ روح و ماهیت خود –این وضع موجب نگرانی موجه دولت آمریکا و رژیم هاي قرون وسطایی 
نمایندگان این کشورها گویا غفلت کردند و نفهمیدند که تشیع، انقالبی ترین جهت گیري ضد امپریالیستی و عدالت طلب . فارس شد

.الم است که البته با تروریسم هیچ ارتباطی ندارداس
انسان هم موظف است در روابط با . واقعیت این است که نظریه عدالت الهی نسبت به انسان از اهمیت فراوانی برخوردار است

عدالت، انگیزه . استنظریه عدالت عالوه بر روابط معیشتی، شامل حال مسایل اجتماعی و سیاسی شده . امثال خود عادالنه رفتار کند
تلفیق نظریه عدالت با اندیشه شهادت در راه عدالت که از زمان . ائمه بزرگ شیعیان بوده است،حسینامام علی و امام اساسی رفتار 

شهادت امام حسین در نبرد با نیروهاي برتر دشمن در کربال شکل گرفت، طی قرن هاي متمادي پشتوانه عقیدتی شیعیان در عملیات 
.ی مختلف آنها بوده استسیاس

تشیع دوباره در سطح عقیدتی و فلسفی در آثار علی شریعتی و روح اهللا خمینی و سپس در عمل در مرحله انقالب 20در قرن 
.خوار برگزار شداین انقالب تحت شعار برقراري عدالت اجتماعی و بر طرف کردن نفوذ آمریکاي جهان. اسالمی در ایران مطرح شد

ندگان حزب اهللا لبنان از خط تهران پیروي کردند که عالوه بر مسلح کردن طرفداران خود، بسیاري از مسایل مبرم بعداً رزم
.اجتماعی لبنان را حل می نمودند و نیز جلوي تجاوز اسراییل، مجري دیگر سیاست استعمار و جهان خواري را گرفتند

گرایش شبیهی . د در عربستان سعودي و بحرین به چشم می خوردهمین نظریه عدالت در حرکت هاي شیعیان در راه حقوق خو
حتی در عراق که دولت . همه این تحوالت به نفوذ ایاالت متحده و متحدان آن در خاور میانه لطمه می زند. در یمن مشاهده شد

ب کشیدن نیروهاي خود وادار شیعی آن ترجیح می دهد با واشنگتن روابط حسنه داشته باشد، موفق شده است آمریکایی ها را به عق
.نماید

اي و حتی جهانی تبدیل شد بلکه از موجبات ادامه نه تنها به عامل مهم سیاست منطقه» کمربند شیعی«در نتیجه این تحوالت، 
بود که در مرحله معینی عالقه بخش عمده مردم کوچه و بازار عربی به شیعیان جلب شد زیرا ایران. توسعه نفوذ خود برخوردار گردید

همانا حزب اهللا اول از همه کشورها، جنبش ها و اتحادیه هاي عربی در . در طول تاریخ جمهوري اسالمی با آمریکا مقابله می کرد
همانا آیت اهللا سیستانی و نوري المالکی نخست وزیر موجبات خروج نیروهاي آمریکایی از . مقابله با اسراییل مخوف به موفقیت رسید

.کردندعراق را فراهم
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خود را اصالح می "اشتباهات"ایاالت متحده با آغشته کردن خاور میانه به خون جنگ بین مذاهب، 
کند

این جریان اسالمی که تا آن حد عادالنه و موفق به لحاظ ژئوپلتیکی است، نه به نفع واشنگتن است و نه به نفع متحدان آن در 
این نقش به متحدان قدیمی و . به عمل آمد"نسخه شیعی"راي پیدا کردن پادزهر اي ببه همین علت تالش شتاب زده. خاور میانه

جلب نکنند زیرا "خطر شیعی"در واقع، امکان نداشت که آنها را به مبارزه با . فراموش شده آمریکا یعنی افراطیون اسالمی محول شد
به عالوه، همه آنها . تلقی نکرده و قتل آنها را مجاز می دانندشیعیان را به عنوان مسلمانان ،سلفیون القاعده و متحدان گوناگون آنها

در این شرایط مهم نبود که . از نظر اقتصادي، سیاسی و حتی خانوادگی با نخبگان سیاسی کشورهاي خلیج فارس ارتباط دارند
ل رسانده و حتی در خاك آمریکا سربازان و دیپلمات هاي آمریکایی را در عراق و افغانستان به قت،رادیکال هاي اسالمی اهل سنت

.مرکز تجارت جهانی را منهدم کردند
واشنگتن و متحدانش در این مبارزه با نفوذ شیعیان سعی کردند خاور میانه را به گرداب هرج و مرج و جنگ فراگیر داخلی 

ابتدا سعی کردند ایران، نیرومند ترین دولت . بیاندازند که می توانست به رویارویی سیاسی و حتی نظامی بین کشورها منجر شود
در واقع حق توسعه انرژي اتمی را از این . ی را با چهره شیطانی جلوه داده و بی اعتبار نمایندشیعی از نظر نظامی، سیاسی و عقیدت

شدت یافت، به آزمایش سختی براي اقتصاد ایران 2012تا سال 2010تحریم ها که به تدریج از سال اعمال. کشور سلب کردند
آمریکایی ها همزمان به مسلح کردن پادشاهی هاي حاشیه . می آیداز پس آن بر ،با وجود مشکالتیفعالتبدیل شد که البته ایران

هدایتگر ، سامانه هاي »پتریوت«خلیج فارس پرداختند که در سال هاي اخیر مقادیر عظیم تسلیحات جدید مانند سامانه هاي موشکی 
تنها کمک بی شایبه . اندکرده، توپ ها و تسلیحات دیگر را دریافت »آپاچ«، بالگرد هاي 16فابمب هاي هوایی، جنگنده هاي 

2005از سال . میلیارد دالر رسید، آن هم بدون احتساب صادرات تسلیحاتی1.7به 2010نظامی آمریکا به عربستان سعودي در سال 
بدیهی است که پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس . میلیارد دالر فروخته شد40به کشورهاي منطقه سالح هاي معادل 2010تا سال 

.قط براي مناقشه با ایران که از نیرومند ترین ارتش، نیروي دریایی و نیروي هوایی در خاور میانه برخوردار است، مسلح می شوندف
سلسله انقالب هایی . تحریک رویارویی مدنی، روش جدید ابتکاري مبارزه با گسترش ایدئولوژي شیعی و نفوذ ایران شده است

بعد . نامگذاري شده است، به طراحان این رویارویی کمک کرد» بهار عربی«نوردیده و درمیانه را که کشورهاي شمال آفریقا و خاور
.شد» تحوالت انقالبی«از سقوط رژیم هاي تونس، مصر و لیبی، سوریه هم دستخوش 

امور آن را اداره با وجود اینکه اکثر مردم سوریه اهل تشیع نیستند، اقلیتی. باید به طور خاصی درباره این کشور صحبت کرد
کند و پیرو با این وجود، رژیم سوریه، رژیمی است که بر الییک بودن خود تأکید می. کنند که پیرو شاخه علوي تشیع هستندمی

هرچند که حزب بعث که اکثر نخبگان سوریه . می باشد1960-1970گرایی غیر مذهبی عربی سال هاي بهترین سنت هاي ملی
یک ساختار واحد سیاسی با حزب بعث عراق به ریاست صدام حسین را تشکیل می داد، سوري ها با رژیم عضو آن هستند، زمانی

-1988حافظ اسد، پدر رئیس جمهور فعلی سوریه، تنها رهبر عربی بود که در جریان جنگ سال هاي . صدام میانه خوبی نداشتند
با جمهوري اسالمی ایران پیمان اتحاد امضا کرده 2007خط، در سال بشار پسر او ضمن پیروي از این. از ایران پشتیبانی کرد1980

.و حتی از مذهب علوي به مذهب شیعی اثنی عشري گروید
که اکثراً طرفدار آن (تبدیل شد که در میان آنها نه فقط طرفداران دمکراسی » انقالبیونی«رژیم الییک اسد به هدف حمالت 

نیروهاي ضد اسد شامل هزاران عضو سازمان جبهه . ل سنت هستند که در فوق ذکر شدندبلکه رادیکال هاي اسالمی اه) نیستند
جمعیت شیعی و مسیحی از ترس تصفیه هاي سیاسی از مناطقی که به دست ارتش آزاد . النصره، شعبه عراقی القاعده می باشد

حتی سنی هایی که . ینیه هاي آنها ویران می گردندشیعیان کشته شده و مساجد و حستعداد زیادي از. کنندسوریه می افتند، فرار می
قتل اخیر شیخ محمد سعید رمضان . شریک نقطه نظرات و روش هاي مبارزه رادیکال ها نیستند، هدف خشم آنها قرار می گیرند

د که در راه تحوالت در سوریه به کشتارگاهی تبدیل شده است که آنجا سلفیان پنهان نمی کنن. البوطی مصداق بارز این ادعاست
از رفتار افراطیون معلوم می گردد که در این امارت جایی براي شیعیان در نظر گرفته نشده . ایجاد امارت اسالمی مبارزه می نمایند

.است
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به این آسانی نمی شکند و بشار اسد رئیس جمهور سوریه با پشتیبانی ایران نمی خواهد تسلیم کهالبته سوریه گردویی است
انتخابات محلی که چند روز پیش در عراق برگزار شد، . ین حال جبهه مبارزه مذهبی بین شیعیان و سنی ها توسعه می یابددر ع. شود

هفته گذشته سلفیون در نزدیکی کرکوك . مشاهده میشد2005-2006موجب اوجگیري تروریسم شد که نظیر آن فقط در سال هاي 
افراد میلیشیاي سنی از تالش هاي پلیس براي . ارتش دولتی را به قتل رساندندبه پاسگاه ارتش عراق حمله کرده و یک سرباز 

دو ،بعد از آن شبه نظامیان. نفر از اعضاي میلیشیا و سه نفر نظامی شد25این امر موجب قتل . بازداشت مقصرین ممانعت کردند
افت نیروي کمکی موفق شد آنها را از آنجا بیرون پاسگاه در شهرهاي رساد و ریاض را گرفتند که فرماندهی محلی فقط بعد از دری

کیلومتري شمال 160آوریل شبه نظامیان سنی براي مدت کوتاهی موفق شدند یک شهر کامل سلیمان بک واقع در 25روز . بیاندازد
.بغداد را به تصرف خود در آورند

سال پیش در این کشور 6-7عنایت به حوادث این گزینه با. کندعراق بدون تردید به سوي تکرار سناریوي سوري حرکت می
آوریل معلوم می شود 23-24ابعاد زورگویی بین گروه هاي مذهبی در این کشور از ارقام روزهاي . بسیار واقع بینانه به نظر می آید

.نفر زخمی شدند269نفر کشته و 128که در آن روزها 
که چرا است گذشتهاز حدبحرین در از این نظر . نیز ادامه داردنقض فاحش حقوق شیعیان در کشورهاي حاشیه خلیج فارس 

در میدان لؤلؤ تا کنون ده ها نفر از 2011از زمان تظاهرات سال ،آنجا نیروهاي مسلح و پلیس وفادار به خانواده حاکم آل خلیفه
شیعه در زندان ها شکنجه هاي شدیدي تحمل افراداکثریت. ه اندبحرینی ها را کشته و صدها نفر را زخمی کرده و به زندان انداخت

شیعیانی را که به زندان نیفتاده اند، به دست داشتن در . حتی نوره آل خلیفه، امیره بحرین در این کار دست داشته است. می کنند
خانواده سلطنتی از با وجود اینکه این اتهامات سالهاست که به اثبات نمی رسد،. توطئه هاي اجرا شده با پول ایران متهم می کنند

.این ادعاها به عنوان بهانه براي روي کار ماندن و دنبال کردن سیاست قبلی خود استفاده می کند
میلیون نفر است، 30جمعیت شیعه این کشور که شامل قریب به . خبرهاي وحشتناك بیش از پیش از پاکستان واصل می گردد

آنها توسط اعضاي گروه پیاپیولی قتل . گاهی هدف زورگویی قرار می گرفتدر گذشته نیز احساس امنیت کامل نکرده و هراز
بر اثر عمل تروریستی انتحاري 2013در ماه ژانویه سال . به خود گرفتدر کویته ابعاد وحشتناکی » لشکر جنگوي«رادیکال سنی 

یک ماه . نفر زخمی شدند120نفر کشته و 92شبیخون زدند، ،اجرا شده توسط چند نفر که در منطقه شیعه نشین به باشگاه بیلیارد
نفر 81. سازي در نزدیکی بازار کویته منفجر شد که آنجا هزاره هاي اهل تشیع زندگی می کردنددست فوریه بمب 17بعد، در روز 

ات محلی به مقام. نفر معلول شدند150نفر کشته و 55ماه مارس بر اثر انفجار در کراچی 3روز . نفر زخمی شدند200کشته و 
به نظر می آید . قدري ترسیدند که حتی نتوانستند طی چند روز بعد از هر یک از این اعمال تروریستی اقدامات مقتضی را اتخاذ نمایند

.که پاکستان با چشم انداز واقعی جنگ مذهبی روبرو می شود

سنی می تواند چه پی آمدهایی داشته باشد؟و کشتار هاي شیعه
متحده خواهان این همه خونریزي، تنفر و هرج و مرج شده بود؟ فقط می توان گفت که این وضع به نفع آمریکاست آیا ایاالت 

مانع از مسلح شدن ،که همراه با متحدانش به طور آشکار از مخالفان سوري پشتیبانی کرده و ضمن تأکید بر اتحاد با دولت عراق
را که شروع شده است، براي خود خطرناك درگیرییظاهراً ایاالت متحده . شودمخالفان رادیکال آن توسط شیوخ عربستانی نمی 

این نقطه نظر با توجه به تجربه این کشور که آنجا افراطیون . نمی داند و معتقد است که می تواند این بی نظمی را اداره نماید
.ند، قابل بحث استاسالمی زمانی ساختمان مرکز تجارت جهانی را با خاك یکسان کرد» هدایت پذیر«

بدون تردید، جنگ مذهبی در خاور میانه فی نفسه خطرناك است زیرا این بیدادگري خشونت، تروریسم و تاریک اندیشی کسی 
باید یادآوري کرد که در کشورمان هم سنی ها . ولی این وضع براي روسیه هم خطر جدي به بار می آورد. را خوشحال نمی کند

اوت دو نفر ماسک پوش وارد 18روز . آنها تا کنون موجب عملیات خونین شده استکنند و هم شیعیان که روابط بین زندگی می
یک نفر به ضرب گلوله از پاي در آمد و هفت نفر دیگر به . مسجد شهر خاساویورت داغستان شده و بر روي نمازگزاران آتش گشودند
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انداخته از زاویه جدید به درگیريمال قفقاز می تواند اگر این عملیات تکرار شود، منطقه ناآرام ش. کمک پزشکی احتیاج پیدا کردند
این رویارویی به آسانی می تواند به خیابان هاي مسکو، سن پیترزبورگ و شهرهاي دیگري گسترش یابد که آنجا صدها هزار . شود

.مسلمان اهل سنت و اهل تشیع زندگی می کنند
نیست زیرا در آینده می تواند دور از حدود این منطقه نیز تبعات توسعه خصومت هاي بین مذاهب در خاور میانه به نفع کسی 

به نظر می آید که ایاالت متحده و تمام غرب باید با دقت بیشتري متحدان و اولویت هاي . غیر قابل پیشبینی به دنبال داشته باشد
ه این روش هاي کثیف که اآلن مشاهد همانطور که در فوق اشاره شد، حل مسایل با توسل ب. سیاست خارجی خود را انتخاب کنند

به گفته پلیس، .گ خطر براي آنها به صدا در آمدالبته در همین روزهاي اخیر زن. می شود، بر زندگی آمریکایی ها اثر گذاشته است
یکایی ها در اي بودند که آمرشوند، پیرو اسالم رادیکال و تجاوزکارانهبرادران تسارنایف که به عمل تروریستی بوستون متهم می

آیا باید از شباهت روش هاي مجریان عمل تروریستی . مبارزه خود با شیعیان در خاورمیانه به کار می برند و نام آن سلفیت است
،بوستون به کاري که عوامل عملیات خونین ضد شیعی به کار می گیرند، تعجب کرد؟ امیدواریم که حد اقل خون شهروندان آمریکا

.ه را به تجدید نظر در بعضی دیدگاه هاي خود وادار نمایددولت ایاالت متحد
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