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چکیده مطالب 

از زیر چاپ در آمد. قابل انتظار است که یازدهمین دوره انتخابات » ایران معاصر«شماره جدید بیست و یکم مجله سیاسی روسی 
شود. جمهوري اسالمی با تکذیب افسانه هاي رایج درباره ریاست جمهوري اسالمی ایران به موضوع اساسی این شماره تبدیل

قابل پیشبینی بودن این انتخابات و بی تفاوتی بخش اعظم مردم نسبت به انتخابات، جهانیان را متعجب ساخت. جایگاه اول 
ت باالي ان، مشارکانتخاباتی حسن روحانی نماینده جناح اصالح طلب نخبگان سیاسی ایران، نتایج نه چندان باالي محافظه کار

رأي دهندگان (ولو اینکه مردم به حکم ذهنیت ایرانی، با تأخیر به سوي مراکز اخذ رأي حرکت کردند)، همگی گواه بر آن است 
که این انتخابات ابراز واقعی اراده آزاد ملت ایران بود. جهانیان یک بار دیگر متوجه شدند که در حال حاضر ایران، دمکراتیک 

نطقه است. این کشور از همه شرکاي راهبردي خاور میانه اي ایاالت متحده که عضو ائتالف ضد ایرانی هستند، ترین دولت م
دمکراتیک تر است.

رأي گیري در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري ایران باید در تاریخ به عنوان طوالنی ترین رأي گیري به ثبت برسد 
د. مشارکت باالي رأي دهندگان، پاسخی قاطعانه به منتقدینی است که ادعا می نمودند چرا که رأي گیري چند بار تمدید ش

افرادي که براي شرکت در مسابقه انتخاباتی صالحیتشان تأیید شد، به گونه اي هستند که نتیجه رأي گیري از هیچ نظري «که 
نسبت به نتیجه انتخابات بی تفاوت هستند. ولی آنها همچنین ادعا می نمودند که اکثر ایرانیان». تعیین کننده نخواهد بود

معلوم شد که ایرانیان در این مورد نظر دیگري دارند. ضمن جمع بندي نتایج انتخابات باید به چند واقعیت آشکار اعتراف کرد.
تماد ملت به اوالً، جامعه ایرانی به اندازه خیلی بیشتر از تصورات غرب در حول و حوش رهبري خود یکپارچه شده است. اع

حکومت حتی در این شرایط نسبتاً دشوار اقتصادي بسیار باالست.
ثانیاً، هیچ یک از دو گروه رقیب نخبگان سیاسی در نتیجه این انتخابات به برتري آشکار دست نیافته اند. موازنه سیاسی داخلی 

که حفظ آن هدف راهبردي رهبر معظم است، دوباره حاصل گردیده است.
ا وجود اینکه لحن ضد آمریکایی و ضد غربی ریاست جمهوري در پی انتخاب شدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ثالثاً، ب

جدید ایران مالیم تر خواهد شد، این بدان معنی نیست که جمهوري اسالمی ایران به گذشت هاي یکجانبه تن خواهد داد. 
سودمند قابل قبول است ولی اصل سازش متقابل و برابري حقوق درست است که سازش معقوالنه و اتخاذ تصمیمات متقابالً

باید رعایت شود.
ایرانیان امیدوارند که رئیس جمهور جدید «از جمله آمده است: » را با پیروزي دمکراسی داد» بهار عربی«ایران جواب «در مقاله 

وحانی در برنامه انتخاباتی خود وعده داد که یعنی آزادسازي امور اقتصادي و سیاست داخلی شود. ر» انفتاح«مبتکر سیاست 
»موج سبز«را طراحی کند و زندانیان سیاسی و از جمله رهبران و فعاالن » منشور آزادي هاي مدنی«بعد از آنکه انتخاب شود، 

ه ري را که برا از زندان آزاد کند که چهار سال پیش سعی کرده بودند از راه رویارویی خیابانی نتایج انتخابات ریاست جمهو
».پیروزي محمود احمدي نژاد انجامیده بود، زیر عالمت سئوال ببرند
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ه تشریح ب» محافظه کاران ایرانی دنبال مقصرین شکست در انتخابات ریاست جمهوري می گردند«در مقاله » سمینه راستگري«
خبرگزاري هاي محافظه کار آماده بودند تا 	جراید و«واکنش اردوگاه محافظه کار به نتایج انتخابات ریاست جمهوري پرداخت: 

ژوئن اعالم شد که حسن روحانی، شخصیت اصالح طلب برنده نهایی 16پیروزي این جناح را جشن بگیرند که ناگهان روز 
انتخابات شده است. به دنبال اعالم پیروزي وي، همه آنها به تجزیه و تحلیل علل شکست محافظه کاران پرداختند. عده اي 

ی را مقصر دانستند، دیگران قالی باف را و گروه سوم از والیتی ایراد گرفتند ولی همه آنها سعی می کنند بر تفاوت رفتار جلیل
».احمدي نژاد با سیاست محافظه کاران تأکید کنند و فقط او را به پیروزي اصالح طلبان متهم می نمایند

ران با وجود تنش دراماتیک و مرموز بودن نتیجه رأي گیري تا آخر، به البته دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوري اسالمی ای
تاریخ پیوسته است که این بدترین صفحه تاریخ ایران نیست. حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران و همه کارهاي او از 

ردد. لمللی پیشبینی گزوایاي مختلف توسط کارشناسان بررسی می شود تا رفتار رئیس جمهور جدید ایران در صحنه بین ا
خاطرنشان می نماید که نمایندگان » یک اندیشمند زبردست براي ایران جدید«شامل سلطانوف طی مقاله اي تحت عنوان 

اقشار مختلف مردم اعم از گروه هاي جوانان غربگرا تا فقیرترین مردم شهرستان ها و روحانیون لغایت محافظه کار به روحانی 
جدید جامعه ایرانی مبدل گردیده است. حسن روحانی به عنوان جمهور جدید به مظهر اتحاد و یکپارچگیرأي دادند. لذا رئیس 

شخصیت روشنفکر زبده و بسیار حرفه اي شناخته شده است. او کتب و مقاالت زیادي درباره مسایل امنیت داخلی و جهانی، 
ران و مسایل فقه شیعی تألیف کرده است. او دارنده سه سیاست خارجی و داخلی جمهوري اسالمی ایران، برنامه هسته اي ای

درجه علمی در زمینه حقوق است و در اسکاتلند از پایان نامه دکتراي خود دفاع کرد. روحانی رئیس مرکز بسیار با نفوذ مطالعات 
ی است. او به زبانراهبردي و سردبیر سه فصلنامه بسیار معتبر در زمینه مطالعات علمی و راهبردي و مسایل سیاست خارج

هاي انگلیسی، آلمانی، روسی، عربی و فرانسه تسلط کامل دارد. او ذوق اندیشیدن حقیقتاً راهبردي و توان این نوع تفکر را دارا 
می باشد.

شناختی سیاستمدار توداري است ولی در عین حال متعهد عقیدتی، با انضباط و موشکاف در حسن روحانی به لحاظ روان
د است. او انسان ها را خوب می شناسد و قادر است حتی با دشمنان ارتباطات مؤثري برقرار نماید. او از استعداد کارهاي خو

هاي بارز سازمانی و اراده کم نظیر سیاسی برخوردار است و می تواند ائتالف هاي چند الیه سیاسی تشکیل دهد.
سکو به احتمال قوي به یکی از اولویت هاي سیاست خارجی رجب صفروف معتقد است که بسط و توسعه و تعمیق روابط با م

روحانی حسابگر است و در زمان ریاست جمهوري «رئیس جمهور جدید ایران تبدیل خواهد شد. این کارشناس خاطرنشان نمود: 
دن این روابط وي روابط با روسیه حد اقل رو به وخامت نخواهد گذاشت. به احتمال قوي باید منتظر عالقه ایران به فعال کر

باشیم. این حسابگري محض است زیرا روسیه به عنوان بازیگر مهم در زمینه حل و فصل مسایل خزر و از نظر پیوستن هرچه 
سریع تر به عضویت سازمان همکاري شانگهاي براي ایران اهمیت دارد. من شخصاً با روحانی گفتگو کردم. او به روسیه با چشم 

».مثبت می نگرد
این عنوان مقاله ». سوریه و ایران، خط قرمزي براي روسیه می باشند«بی طرف مدت ها پیش روشن شده است که براي ناظر

ن در غربی والدیمیر پوتی» همتایان«فشار بی سابقه اي که « ایگور پانکراتنکو است که نویسنده در آن خاطرنشان می کند: 
ر قانع کننده این واقعیت را به اثبات می رساند که با وجود تنوع مسایل بزرگ بر او اعمال کردند، به طو8جریان اجالس گروه 

را » خط قرمز«و برنامه هسته اي ایران در سیاست خارجی روسیه حکم یک نوع » گره مسایل سوریه«و تهدیدهاي خارجی، 
ی تا سالهاي آینده رقم دارند. این مهمترین مسأله اي است که چگونگی حل و فصل آن جایگاه کشورمان را در جامعه جهان
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خواهد زد. در همین دو زمینه مهمترین مسأله حل می شود و آن این است که آیا روسیه خود را به عنوان بازیگر مستقل صحنه 
بین المللی که می تواند از منافع خود دفاع کند، نشان خواهد داد یا اینکه دوباره از مواضع راهبردي در عوض تحسین اخالقی 

چیزي به ما پیشنهاد نمی شود. آیا نخبگان روسی براي این » تحسین اخالقی«شینی خواهد کرد. واقعاً غیر از غرب عقب ن
غربی دروغ هاي شاخداري بر زبان آورده و هر آن حاضرند از تعهدات خود » شرکاي«چالش آماده هستند؟ آیا می فهمند که 

»دست بکشند؟
انی قد علم کرده است، ادامه مذاکرات با غرب درباره برنامه هسته اي است. نسرین مسأله مهم دیگري که در برابر مسئولین ایر

از « می نویسد که » دورنماي درخشان مذاکرات هسته اي با روي کار آمدن شیخ دیپلمات«وزیري طی مقاله اي تحت عنوان 
یخ هاي مناسبات دیپلماتیک این روز انتخاب شدن حسن روحانی به مقام رئیس جمهور ایران یک هفته هم نگذشته بود که

کشور با جهان خارجی شروع به آب شدن کرد. همین امر باعث امیدواري به چشم انداز درخشان دور بعدي مذاکرات درباره 
بدیهی است که مذاکره کنندگان خارجی با هم توافق کردند به بحث و بررسی مسایل با دولت ». مسأله هسته اي می شود

دسعیکهآیدمینظربهبعیدحالعیندر. دهندادامهیاست نماینده سابق تهران در مذاکرات هسته اي جدید ایران تحت ر
نندهکمذاکرهسابقمانندبود،جمهوريریاستانتخاباتکاندیداهايازیکیکهایرانملیامنیتعالیشورايدبیرجلیلی
یري آن تفاوت موضع گدرکهاستسیاستمداردوانتخاباتیهايمناظرهازگیرينتیجهاین. بماندباقیایرانطرفازاساسی

آنها نسبت به مسأله هسته اي به طور کلی مشخص شد. در مجموع، رؤساي گذشته و فعلی روند مذاکرات از طرف ایران از 
ی به نتیجه مشخص.همدیگر انتقاد شدیدي می کنند. عده اي به رفتار ارتجاعی متهم می شوند و دیگران به عدم دستیاب

طبیعی است که مسأله حاد روابط جمهوري اسالمی ایران با همسایگان نزدیک آن از نظر نویسندگان مقاالت براي مجله ما دور 
خاطرنشان می کند که » میراث دشوار روابط متشنج با ممالک عربی«طی مقاله اي تحت عنوان » محمد فرازمند«نمانده است. 

ر جدید ایران در کشورهاي عربی و به ویژه در کشورهایی که با ایران هممرز هستند، شخصیت حسن روحانی رئیس جمهو
موافقتنامه درباره امنیت 1998آشنایی می باشد. او در اولین کنفرانس خبري خود اعالم کرد که با تالش وي بود که در سال 

علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دو بین ایران و عربستان سعودي به امضا رسید. روحانی همچنین از حمایت
رئیس جمهور سابق برخوردار است که عرب ها مانند سابق به آنها ارج می نهند. سران کشورهاي عربی اول از همه پیروزي در 

انتخابات را به روحانی تبریک گفته و براي او آرزوي موفقیت کردند.
مید به تغییرات در روابط جمهوري اسالمی ایران با کشورهاي عربی تعبیر کرد. همه این تحوالت را می توان به عنوان روزنه ا

وضعیت فعلی این روابط با آنچه که قبل از ریاست جمهوري محمود احمدي نژاد بود، تفاوت می کند. او در حالی به قدرت 
یه عربی و برطرف کردن عواقب سال تنش زدایی سیاسی موفق به تنظیم روابط با کشورهاي همسا16رسید که ایران در پی 

یعنی تا پایان ریاست جمهوري محمد خاتمی، رئیس جمهور قبل از 2005منفی جنگ تحمیلی با عراق شده بود. در سال 
احمدي نژاد، روابط ایران با همه کشورها غیر از مصر به باالترین سطح ارتقا یافته بود. نقش ایران نه تنها در سطح رسمی دولتی 

فته بود بلکه مردم کشورهاي عربی نسبت به ایران برخورد بهتري از خود نشان دادند. نویسنده مقاله یقین دارد که افزایش یا
انتخاب روحانی به مقام ریاست جمهوري موجب توسعه روابط دوستانه ایران با نزدیک ترین همسایگان آن خواهد شد.

ین چکیده مختصر ذکر شد، گسترده تر است. لذا به خوانندگان گرامی بدیهی است که محتواي این شماره مجله از آنچه که در ا
پیشنهاد می کنیم تمام مجله را از اول تا آخر مطالعه نمایند.
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: مالقات دوستان واقعی سوریه2013-تهران
آنتون یفستراتوف

از نظر هواداران » دوستان سوریه«تا همین اواخر اصطالح 
نظم، قانون و صلح در این کشور بار منفی داشته است. این 
امر تصادفی نیست چرا که کنفرانس هایی تحت چنین عنوانی 
در کشورهاي مختلف (بار آخر در ترکیه) توسط ایاالت متحده 

دوستقطعاً کههاییدولت		ترتیب داده می شد که هر دفعه 
همان. نمودندمیشرکتآنهادرنیستند،عربیجمهوري

علیهکهکنندگانیقیامبهمساعدتدرباره»سوریهدوستان«
یت اسلحه به آنها و حماصدورهايبرنامهورسیدهتوافقبهکردند،پابرايمسلحانهشورشسوریهجمهوررئیساسدبشار

آوریل در تهران مراسمی بر پا شد که کلیشه هاي ذهنی در خصوص 29دیپلماتیک از آنها را هماهنگ می نمودند. ولی روز 
را بر طرف کرد. طرف ایرانی موفق گردید نمایندگان دهها کشور عربی، آفریقایی و آمریکاي » دوستان سوریه«اصطالح 

آمیز اوضاع سوریه و مناقشه در این کشور هستند ن را گرد هم آورد که طرفداران حل و فصل صلحالتین و نیز روسیه و چی
و با مداخله در امور داخلی دمشق مخالفت می ورزند.

کنفرانسابتکار
المللیبیننمایندگیازگردهماییاینلذاو		کشور جهان در کنفرانس تهران شرکت کردند40شخصیت هاي رسمی 

اغلو رئیس سازمان همکاري هاي اسالمی برخوردار شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و اکمل الدین احسانوسیعی
براي شرکت کنندگان در این کنفرانس پیام فرستادند. گفتنی است که نمایندگان فقط یازده کشور در مالقات اخیر دوستان 

واشنگتن، از آن است که درسوریه بیشتردوستان که شودآوریل) حضور داشتند. معلوم می20سوریه در استانبول (
کنند.دوحه گمان مییابروکسل، ترکیه و

چگونگی فعالیت کنفرانس دوستان سوریه و نتایج اساسی آن با مالقات هاي قبلی متفاوت بود. شرکت کنندگان نه فقط 
و حمایت کشورهاي غرب از گروه هاي ابراز کردندیه از راه مداخله خارجی مراتب مخالفت خود را با حل و فصل مسأله سور

کین سناتور امریکایی به محل استقرار شورشیان سفر جان مکو نیز مخالف بشار اسد و رفع اخیر ارسال اسلحه براي آنها 
یک سري پیشنهادهاي سازنده 		کهبل، را محکوم کردند و این گونه اقدامات را مهلک براي تمام منطقه خاور میانه دانستند 

ساز چاره کردن تمام منطقه خاور میانه را مطرح نمودند که پذیرش آنها می تواند براي حل و فصل مناقشه سوریه و آرام 
باشد.
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ی الوروف وزیر امور خارجه فدراسیون مللی ژنو که در جریان مالقات سرگبه عنوان مثال، آنها از برگزاري کنفرانس بین ال
یه و جان کري وزیر امور خارجه آمریکا برنامه ریزي شد، قدردانی کرده و به شرکت طرف هاي هر چه بیشتر در آن روس

دعوت نمودند. گفتنی است که سوریه و ایران، بر خالف مخالفت گروه هاي ضد اسد و کشورهاي غرب حامی آنها، آماده 
ی وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران اندیشه تشکیل کارگروه علی اکبر صالح		هستند نمایندگان خود را به ژنو بفرستند.
حل و فصل مناقشه سوریه را مطرح نمود.

خضر االبراهیمی فرستاده هاي صلح جویانه سازمان ملل و اشرکت کنندگان در کنفرانس تهران حمایت خود را از تالش
لح آمیز اوضاع این کشور ابراز نمودند. آنها همزمان به ویژه سازمان ملل در سوریه در جهت راه اندازي روند حل و فصل ص

ضرورت گسترش تالش هاي بین المللی براي کمک به ملت سوریه از جمله در بخش انسانی، اشاره نمودند. به همین منظور 
شتري یفعال تر شوند و به جامعه هالل احمر سوریه کمک بمدنیسازمان هاي در کنفرانس دوستان سوریه پیشنهاد شد که 

نمایندگان کشورها در این همایش بر لغو تحریم ها علیه سوریه تأکید نمودند.	ارسال گردد.

!آنچه که فراموش شده است
از لطف نیست که همه مسایل مذکور به استثناي نکات جزیی، تا کنون بارها توسط نمایندگان خالیتکرار این واقعیت 

کشورهاي طرفدار حل و فصل صلح آمیز بحران سوریه بیان شده است. تصادفی نیست که علی اکبر صالحی وزیر امور 
از همان ابتدا » ايمنطقهثبات–راه حل سیاسی«شعار همایش تهران خارجه جمهوري اسالمی ایران خاطرنشان نمود که

منعکس کننده موضع گیري جمهوري اسالمی نسبت به بحران سوریه بوده است.
هاي گروهی و شخصیت هاي رسمی از همان اول مخالف کمک هاي فشرده کشورهاي غرب به مخالفان سوري بودند رسانه

روسیه و سایر کشورها به دفعات این موضع گیري را و آن را محکوم می کردند. نمایندگان نهادهاي سیاست خارجی ایران،
به عنوان مثال، مسکو، تهران و پکن اقدام اخیر اتحادیه اروپا نسبت به لغو تحریم هاي قبلی بر صدور اسلحه ابراز می نمودند.

نی نفوذ غیرقانوبراي مخالفان سوري را محکوم کردند. به نظر می آید که بخش هوشیار جامعه جهانی باید همینطور مخالف 
یک شهروند خارجی که شخصیت رسمی هم است، به خاك کشور مستقل دیگر و مالقات هاي علنی وي با نمایندگان 
شورشیان مسلح باشد. سناتور مک کین بود که این کار را کرد. باید گفت که نهادهاي سیاست خارجی ایران و روسیه به 

دیپلمات هاي ایرانی در 2012در سال بیان شد.نیز اند که در تهران کردهدفعات اصول حل و فصل مناقشه سوریه را بیان 
ژنو طرح حل و فصل مرحله به مرحله مناقشه سوریه را پیشنهاد کردند که مخالفان اسد این پیشنهادها را رد نمودند.

اهمیت کنفرانس تهران
ایشی به جنبه هاي نم؟ قبل از همه می تواناي دادببینیم کنفرانس دوستان سوریه که طرف ایرانی برگزار کرد، چه نتیجه

کشور جهان و از جمله وزیران امور خارجه الجزایر، عراق و 40در شرایطی که نمایندگان و روان شناختی آن اشاره کرد.
ودخواکنشدرنگبیسوریه؛ د، دمشق باید بفهمد که تنها نیستایران در تهران براي حمایت از روند صلح گرد هم آمدن
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رانبحفصلوحلجهتدربزرگیگام«راآنکنفرانسپایانازقبل،تهراندرسوریهسفیر»محمودعدنان«. کردابرازرا
دانست.»جانبههمهمذاکراتابتکارطرحو

کو ضروري شد. مسبه ویژه براي روسیهمحکم، صریح و روشن بعد از مالقات دوستان سوریه در ایران موضع گیري حقیقتاً 
ژوئن بیانیه جدید سازمان ملل را که با عملیات جنگی در 1چند روز بعد از مراسم تهران قاطعیت از خود نشان داده و روز 

روسیه تصمیم نهایی شهر قصیر ارتباط داشت، وتو کرده و از صدور آن ممانعت نمود. از اینجا می توان نتیجه گرفت که
عنوانبهزنیوتسلیحاتیتحریملغوبهواکنشعنوانبهبایدمسکواقدامسوریه اتخاذ کرده است.خود را مبنی بر دفاع از 

.شودتلقیتهرانکنفرانسآمدپی
باره سوریه که وزیران خارجه روسیه و آمریکا درباره آن به توافق ن کنفرانس از مالقات جدید ژنو دراصل حمایت نمایندگا

در سوئیس دور یک میز ش، دارد. انتظار می رود که نمایندگان حکومت سوریه و مخالفانرسیدند، خود به خود اهمیت 
شرکت ایران در کنفرانس ژنو.کنندتأکید میآنی ایران، روسیه و چین بر که جمهوري اسالم؛ امري مذاکرات نشانده شوند

ري ان سوندگان کنفرانس باشد، مخالفاصولی است. در حالی که روسیه می خواهد که ایران در میان شرکت کناي مسأله 
کنند و بعضی کشورهاي اروپایی نظیر فرانسه، مخالف حضور دیپلمات هاي رژیم اسد متهم میاکه تهران را به مساعدت ب

ایرانی هستند. پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس که در واقع در زمینه گسترش نفوذ خود به دمشق شکست می خورند، 
، ه حساب می آیند. آنها در این طرحت تهران در همه تالش ها در جهت حل و فصل مسأله سوریه بمخالفان اصولی شرک

اند که قطر و عربستان سعودي قصد ندارند از دریافت بهره این پول صرف نظر کنند. این پول گزافی سرمایه گذاري کرده
تقویت بشار اسد در سوریه را به عنوان ضربه جدید به کشورها هر گونه تقویت نفوذ ایران در صحنه بین المللی و بالتبع 

منافع خود تلقی می نمایند.
ند، اي بیان کرفتار ترکیه شایان توجه ویژه است. این کشور بدون اینکه در حق جمهوري اسالمی ایران مطالب جنگجویانه

، کمک اسلحهطی آن ستانبول برگزار شد و در ا» دوستان سوریه«در ماه آوریل کنفرانسمقابله می کند. در سوریه با ایران 
آید که همایش تهران و شرکت ایران در هاي دیگر و نیروي کمکی براي مخالفان از مرز ترکیه رد می شود. به نظر می

ولی موقعیت داخلی دولت اردوغان در روزهاي اخیر متزلزل شده است که همین ؛ ژنو باب طبع ترك ها نخواهد بودمالقات
یکممانعت از حضوراند او را حد اقل براي مدت معینی از بازي جدي بین المللی برکنار کند. از سوي دیگر،امر می تو

ل و فصل صلح آمیز اوضاع اخیر در جهت حهايمعتبرترین مراسم برگزار کننده یکی از خود در مالقات ژنو که کشور
، به معنی نادیده گرفتن کامل اوضاع بین المللی و هو موفق به جلب شمار کثیر شرکت کنندگان در آن شدبودهسوریه 

توسط برگزار کنندگان همایش ژنو خواهد بود.،معادالت سیاسی
ز نموده است. تاریخ برگزاري ابرارسمیدعوتدریافتصورتدر، ژنوکنفرانسدرشرکتبرايراخودآمادگیایران

که این کنفرانس اواسط ماه ژوئن برگزار گردد. فرض بر آن است که مالقات ژنو هنوز تعیین نشده است ولی انتظار می رود
همانجا پاسخ سئوال هایی داده شود که در کنفرانس دوستان واقعی سوریه مطرح شدند. با عنایت به عوامل فوق و به موضع 

که نتایج کنفرانس ژنو گیري روسیه و حمایت گسترده جامعه جهانی از روند صلح در سوریه، می توان اظهار امیدواري کرد 
امکان ارزیابی صحیح اهمیت مالقات دوستان،تفاوت جدي داشته باشد. نتیجه گردهمایی ژنو، قبلی از این قبیلاتبا مراسم

سوریه در تهران را خواهد داد.
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آمریکا: گزارش ماه می جنگ اعالم نشده-ایران 
اکرام نور شبیري

بهدر گذشته نه چندان دور کاخ سفید و شخص اوباما 
برقراريکار،اصلآنهابرايکهدادندمیاطمینانجهانیان
در. استتهرانباسازندهوسنجیدهآمیز،صلحگفتگوي

کرد که عدم میتلقینماهمهبهآمریکادولتحالهمان
انعطاف ریاست جمهوري اسالمی ایران در یک سري زمینه 
ها، تنها مانع برسر راه برقراري این گفتگو می باشد در حالی 
که دولت آمریکا آماده است حتی از فردا بدون پیش شرط 

نیکی فرمانروايعنوانز و با صداقت تمام، به ها، به صورت با
بارزیرسویکازکه		نایراملتنفعبهوجهانسراسر		در

رژیمفشارتحتدیگرسويازوبرندمیرنجهاتحریم
افتهیشدتموجودهايتحریم،همزمانتقریباًوشکستسدناگهانولی. بزننددستگفتگواینبهدارند،قرارخودکامه

هبقصدسوءپروندهزیر		د آمد،خوبهبوستون»اوتناك«ضربهازکهآمریکاقضاییهقوه. شداعمالجدیدهايتحریمو
.ریختایرانسربررااتهاماتجدیدموجوکشیدخطسعوديعربستانسفیرجان

البته ناگهانی بودن این رویدادها فقط ظاهر قضیه است و تنها کسانی می توانند این تحوالت را ناگهانی بدانند که مانند 
ند اختالفات خود را با تهران از راه صلح آمیز حل و فصل کند. منتقدین کمیسعی		متحدهایاالت		سابق اعتقاد دارند که 

صادر شد فقط اشاره می کنند که این تحریم ها بی موقع است. به گمان آنها بهتر بسته جدید تحریم ها که چند روز پیش 
بود اگر مقامات آمریکایی تا انتخابات ریاست جمهوري ایران صبر می کردند، موضع گیري تیم جدید ریاست جمهوري را 

ن ا در ادامه سخنان خود خاطرنشامی سنجیدند و فقط بعد از آن درباره اقدامات بعدي تصمیم می گرفتند. منتقدین تحریم ه
هدف رفع تحریم ،که براي مذاکره کنندگان ایرانی؛تحوالت معینی در موضع گیري رهبر مشاهده می شود«کنند که می

».ها از طریق پیشنهادهاي جدي سازش آمیز درباره برنامه هسته اي ایران را مطرح کرد

دور جدید تحریم هاي فلج کننده
مسأله آشکار و بنیادین را نمی فهمند و به همین علت این حرفهاي بچگانه را می زنند. دولت ایاالت این منتقدین یک 

عالقه مند نیست. نخبگان حاکم بر واشنگتن فقط سرنگونی ایرانهسته اي رابطه با مسأله متحده به هیچگونه سازش در
رژیم تهران را می خواهند که این تنها هدف همه گامهاي امریکاست. ایاالت متحده و هم پیمانانش مشغول جنگ اعالم 
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ر تنشده علیه جمهوري اسالمی هستند که جریان این جنگ منطق همه اقدامات واشنگتن را تعیین می کند. آنچه که بیش
انپایببازند،جانهمهکهزمانیتنهاکهاستبزرگیبازي«دارد،شباهتایرانوآمریکااز همه به تحوالت جاري در روابط 

.بدهنددستازراخودجانهمهایرانطرفازکهدهندمیترجیحآمریکاییطرفالبته. »یافتخواهد
تحریم هاي فلج کننده یکی از ابزار هاي جنگ اعالم نشده می باشد. وندبه همین اندازه روشن است که راین واقعیت هم

به همین علت تغییرات در این زمینه نه با برنامه هسته اي ایران ارتباط مستقیم دارد و نه با انتخابات ریاست جمهوري 
یم هاي جدید اطالعات ه تحرهاي گروهی غربی سعی می کنند دربارحدي مشهود است که رسانه		ایران. ضعف این ارتباط تا

کنند که تنها تحریم ها در حق ریال، ارز ملی ایران در کار است. بر طبق سانسور شده اي بدهند. به افکار عمومی تلقین می
دستور جدیدي که باراك اوباما امضا کرد، آن سازمانهاي مالی خارجی مجازات خواهند شد که ارز ایرانی را خرید و فروش 

اب هاي خارجی مبالغ قابل توجهی به ریال دارند. یکی از نمایندگان دولت ایاالت متحده اطالع داد که کنند یا در حسمی
هدف این است که استفاده از ارز ایرانی خارج از ایران تقریباً غیر ممکن باشد. به عقیده کاخ سفید، این کار جزء اعمال فشار 

شدید مالی بر دولت ایران است.
ن تأکید ویژه اعمال تحریم هاي جدید علیه صنعت خودروسازي ایران ذکر شده است. بسته هاي به طور سرسري و بدو

هزار نفر از ایرانیان را بی کار 126پایین آورده و %40پیشین تحریم ها سطح تولید صنعت خودروسازي ایران را به میزان 
قربانی » عدالت عالیه«به نام آنهاهايخانوادهاعضايوایرانخودروسازيصنعتکارکناناز	هزار نفر126کرد. البته این 

صنایع خودروسازي به دولت اجازه می دهد برنامه هاي خود و از جمله «شدند زیرا به گفته همان نماینده دولت آمریکا، 
».اي غیر قانونی را تأمین کندبرنامه هسته

کنند که بسته جدید تحریم ها پرده این واقعیت را پنهان میهاي گروهی غرب بی ولی کار به اینجا ختم نشده است. رسانه
گسترده تر از تحریم هاي گذشته است و همه شاخه هاي اقتصاد را در بر می گیرد که ایران در سالهاي اخیر موفق شد در 

آنجا رشد شاخص هاي اقتصادي را به دست آورد.
در ارتباط با اکتشاف، توسعه 		آنهاخارجیشرکايویرانیاهاي		تحریم ها در بخش انرژي. این دفعه فعالیت شرکت-1

میادین، استخراج گاز طبیعی و تغلیظ آن هدف تحریم قرار گرفته است.
هاي		تحریم ها علیه جابجایی دریایی بارها به وسیله کشتی هاي زیر پرچم جمهوري اسالمی ایران. در واقع فعالیت شرکت-2

.استشدهفلجایرانرانیکشتیوایراننفتکشدولتی
غیرنظامیهايکشتیبرايموتوروتوربینصدورها،کشتیتعمیروساخت		تحریم هاي در زمینه کشتی سازي،-3

.کندمیممنوعراایرانیهايکشتیبازسازيوفنیسرویسپرسنل،آموزشخدماتوفنیکمکهايارائهایرانی،
نوع فلزات) به 87آلیاژ هاي آلومینیوم، مس، ولفرام، نیکل و غیر ( در مجموع تحریم ها در زمینه صدور فلزات رنگین، -4

ایران.
تحریم همه معامالت با ایران در زمینه نقره، طال و سنگ هاي گران قیمت.-5
تحریم صدور نرم افزار به ایران.-6
.بیمهزمینهدرهاتحریم–7
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اقعاً به گفتگو با ایران عالقه مند است و روي ومتحدهایاالتکهکندباور		اگر کسی بعد از مطالعه این فهرست نیز همچنان
کند، این اعتقاد پاك و بی آالیش به حسن نیت آمریکا دور جدید روند مذاکرات بعد از انتخابات ریاست جمهوري حساب می

باعث حسادت ما می شود.

قوه قضاییه دوباره تر و تازه شد
ماه اخیر در جنگ اعالم نشده نمی توان دو رویداد دیگر را نادیده گرفت یعنی صدور حکم ضمن بررسی تحوالت حوادث 

روندهپدربارهابتدا. ایراناطالعاتوزارتتوسطتخریبی–جاسوسیسازمانافشايو		دادگاه آمریکا به منصور اربابسیار
14ز شود که رومییادآوري. شدمتحدهایاالتدرایرانعلیهنشدهاعالمجنگقربانیکهکنیمصحبتاربابسیارمنصور

فاشرامتحدهایاالتعلیهجهانیجدیدقصدسوءجزئیات		اریک هولدر دادستان کل ایاالت متحده2011اکتبر سال 
سفیرالجبیرعادلجانبهقصدسوءاسالمیانقالبپاسدارانسپاه		»القدس«ویژهواحدافرادکهشدمعلوم. ساخت

کردند. هولدر در بیانیه خود اعالم کرد که منصور اربابسیار، کسی که شهروند تهیهرامتحدهایاالتدرسعوديعربستان
در نیویورك بازداشت شد.2011آمریکا شده ولی پاسپورت ایرانی داشت، به عنوان یکی از متهمین در سپتامبر سال 

آید که فعالیت حرفه اي او باعث اي دست دوم بود (به نظر میساله که فروشنده اتومبیل ه56به گفته هولدر، اربابسیار 
لوس«مکزیکیمخدرموادکارتلازايحرفهآدمکشان،)بگذارند»شوروله«رااوافشايجهتدرعملیاتنام		شد که 

دافراواقعدرمذکورآدمکشانزیراآوردشانسالجبیرعادل. کرداستخدامسعوديعربستانسفیرتروربرايرا»زتاس
کا بودند و سفارش قتل، بخشی از بازي عملیاتی سرویس هاي ویژه آمریکا را تشکیل داد. ولی آمریویژههايسرویس

سفارتالردمیلیوننیمویکبابتنمودپیشنهاد»زتاسلوس«بهاو. نکردبسندهعربستانسفیر		اربابسیار بدخواه به
ژانتین را منفجر کنند. فروشنده ماشین دست آردراسراییلو		سعوديعربستانهايسفارتخانهوواشنگتندراسراییل

دوم در عوض به اعضاي گروه مذکور ارسال بارهاي چندین میلیونی افیون از خاور میانه به مکزیک را وعده داده بود.
تحده با دقت بیشتري مورد اگر ادعاهاي ایاالت م«کذب این قضیه مثل روز روش بود و کارشناسان آن را باور نکردند. 

از روند » القدس«بررسی قرار گیرد، یک سري ناسازگاري ها با واقعیت مشاهده خواهد شد که مهمترین آنها اعالم عدول 
عادي و معقوالنه آمادگی عملیات است. از قول اکثر افرادي که با حماسه آفرینی هاي القدس آشنا هستند، می توان نتیجه 

مکانا		همیشه گامهاي سنجیده اي بر می دارد تا ضمانت داشته باشد که اعمال آن پنهان بماند (یعنیگرفت که این واحد 
شدهالماعتوطئهکهرودمیضعیفیالعادهفوقاحتماللذا. شودمنجرموفقیتبهو) شودمنتفیایرانباآنکردنمرتبط

.»باشدداشتهارتباطواحداینبا
ظرنهرازاتهاماتاینکهگردیدمعلومنهایتاً		شد،منتشر		سیاراربابواقعیچهرهدربارهاطالعاتمطبوعاتدر		بعد از آن 

:باشد»007مأمور«تواندمیاست،آمدهدستبهذیلاطالعاتاودربارهکهکسیآیا«. استمعنیبیوپوچ
شهرت »لغایت حواس پرت و فراموشکار«شخص (ایالت تگزاس) به عنوان » کرپوس کریستی«اربابسار نزد ساکنان شهر -1

یافته بود.
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که نزد او کشف شد، احتماًال ناشی از مجروحیت به وسیله چاقو بود که غارتگران در » اسکلروزیس دیفوزي«بیماري -2
به او وارد کردند.1982سال 

او همیشه تلفن همراه خود را گم می کرد.-3
جا گذاشته است.همیشه یادش می رفت کلید خود را ک-4
.گذاشتمیجا	او همیشه کیف حاوي اسناد را در کافه ها و مغازه ها-5
.بودنظمبیالعادهفوقاوکهکندمیتأکیداوسابقتجاريشریک–6
.کردمیگمراخودروهامداركمرتباً	بود،فروشیاتومبیلشرکتشرکايازیکیکهاو–7
جک«ویسکینام	ي به الکل انس گرفت که دوستانش به او بهحدتادید،دورراتشیعمذهبوشریعتچشمکهاو–8

.دادند»جک«لقبداشت،خاصیعالقهبدانکه»دانیلز
زابارهاعلتهمینبهوکردمیپابرصداوسرشرابصرفازبعداو. بودمندعالقههمگريفاحشهبهسیارارباب–9

.شدانداختهبیرونخانهفاحشه
قرارورشکستگیحددرهمیشهاوو		هاي بازرگانی که او ایجاد می کرد، همیشه ورشکست می شدندطرحهمه–10

.داشت
شود، شرکت جدیدي که او تشکیل شد، ورشکست شده و او نتوانست » تروریست بین المللی«مدتی قبل از اینکه اربابسیار 

وم هم او را ترك کرد. همه این حوادث باعث تشدید بیماري روانی قبلی او شده و قسط جاري وام مسکن را بپردازد. زن د
».او را در حد جنون گذاشت

ابلیس می داند شبکه جاسوسی ایرانی و عملیات تخریبی در خاك آمریکا می توانست به این شخص چه ربطی داشته باشد؟ 
این خیال ها را با افراد اف بی آي در میان گذاشت. ولی یک الکلی مجنون در عالم خیال هاي واهی خود زندگی کرده و 

سال حبس در ازاي قصد انجام عمل تروریستی محکوم 25اربابسیار هم تخریبگر شده و او را به » در نبودن مجرم واقعی«
استکافی. کردفراموشراآمریکامقاماتشاخدار		کردند. باالخره مصلحت سیاسی از قانون باالتر است. نباید بی اصولی

ار با استفاده از این استدالل هاي بسی«لینتون بعد از دستگیري ارباب سیار را به خاطر آوریم. وي گفت: کهیالريتفسیر
هاياهرم«جزچیزيواقعاً،. »ایمشدهبرخوردارایرانباروابطبرايمکملاهرمهايازمااست،شدهکشفامروزکه		موثق

ن زیر شنی بولدوزر جنگ اعالم نشده که آنها می رانند، انداخته انساجانچندنیستمهم. ودنبالزمآنهابراي»مکمل
هزار کارگر خودروسازي ایران و اعضاي خانواده هاي آنها یا یک ارباب سیار مجنون، همگی می توانند زیر گرفته 126شوند. 
شوند.

ارتخریبی–سازمان جاسوسی اطالعاتوزارتکهوقتی. نیستمجازتهرانبراياست،مجاز		ولی آنچه که براي آمریکا
وجودسازمانیهیچکهکردنداعالمدرنگبیغربگروهیهايرسانهکرد،بازداشتراآنعضونفردوازدهوکردهکشف

بانتقاديابرخوردآنها،تقصیرتنهاکهکردبازداشترادمکراتیکیمخالفانایرانیخونخوارامنیتسازماناینکهونداشته
أيراخذمراکز		ز طرف خود اضافه می کنیم که برخورد آنها به قدري انتقادي بود که آنها سلسله انفجار ها درا. بودرژیم

پرونده«باپروندهایناصولیفرق. کردندمیتهیهراژوئن14		انتخاباتدر		بلوچستانوسیستاناستانواردبیلتهران،
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یکایی شواهد شخص متهم و مأموران اف بی آي که به صورت قاتالن به او آمرمورددرکهحالیدرکهاستآن»اربابسیار
معرفی شده بودند، اساس اتهامات را تشکیل می دهد، در پرونده دوازده نفر دالیل مستقیم مانند دستگاه هاي آماده براي 

شد، به اندازه کافی وجود داشت.انفجار، اسلحه و وسایل ارتباطی که نزد متهمین کشف و ضبط 
نفر اعتراف نخواهند 12هاي گروهی غرب با وجود قانع کننده بودن این دالیل هرگز به ماهیت واقعی پرونده البته، رسانه

وجود دارد و آن همکاري سازمان اطالعات اسراییل با فعاالن باقی مانده سازمان » باریک«کرد زیرا در این پرونده یک نکته 
، طالبان و القاعده در غرب اثبات شده محسوب می »افراطیون اسالمی«. ارتباط آنها با است		هللا در بلوچستان ایرانیجندا

دومتحدهایاالتکههستند»خلقمجاهدین«سازمانفعالاعضاي		شود. اگر اضافه شود که دو نفر از بازداشت شدگان
سب می کند. تحقیقات در این کنگواريحالتغرببرايقضیهاینکرد،حذفتروریستیسازمانهايلیستازپیسماه

م (که اسال» تروریسم اسالمی«پرونده امکان پاسخ دادن به یک سري سئوال ها را می دهد: اوًال، چه کسی حامی به اصطالح 
آمریکایاسیسنخبگان،ثالثاًکند؛میتحریکراشیعی–واقعی بدان ربطی ندارد) می باشد؛ ثانیاً، چه کسی رویارویی سنی 

از لیست سیاه چه احتیاج واقعی داشتند.» جاهدین خلقم«حذفبه
*****

در ابتداي این مقاله آمده بود که فقط به نظر می آید که تحریم ها و اتهامات جدید به طور ناگهانی مطرح شدند. در موج 
وجود دارد که با سوریه و روسیه ارتباط تنگاتنگ دارند. جدید اتهامات در حق ایران و در بسته جدید تحریم ها دو جنبه 

بهدادروییکولی. شودمیتبدیلغرببرايايکنندهناراحتواقعیتبه		»مخالفان مسلح سوریه«شکست به اصطالح 
انبحربهنسبتایرانیوروسیدیپلماسیرفتارهماهنگیوتنگاتنگهمکاريکهاستآنکنندهناراحتاندازههمان
ضد سوري شده است.ائتالفشکستاینعللازیکیسوریه

از سوي دیگر، دولت کاخ سفید که خود را قاطی مبارزه با اسد کرد، مبتکر سلسله روندهایی شد که اهمیت آنها با شکست 
ج فارس و ترکیهو اشغال عراق قابل مقایسه است. دور جدید بی ثباتی راه اندازي شد که لبنان، اردن، پادشاهی هاي خلی

(بدیهی است که ناآرامی هاي جاري زنگی براي اردوغان است که تصمیم گرفت از شرکت در ائتالف ضد سوري کناره گیري 
کند) در مدار آن قرار گرفتند.

این نکته هم براي غرب و ائتالف ضد سوري اهمیت دارد که سیاه لشگر شبه نظامیان خارجی را که اکنون علیه اسد می 
د، باید چکار کنند. اکنون آنها را در جنگ داخلی نه چندان فعال سوریه در راه منافع ژئوپلتیکی ایاالت متحده، غرب جنگن

کنند. ولی پذیرفتن آنها در خاك خود بعد از پیروزي اسد مسأله متفاوتی است. بر همین و پادشاهی هاي خلیجی خورد می
، ممانعت از شرکت مستقیم ایران ایرانی–روسیپیماندرانداختنتفرقهبرناظرکه		اساس راه حل آشکاري به دست آمد

در حل و فصل اوضاع سوریه و طول دادن هر چه بیشتر این بحران است. همچنین می خواهند به وسیله تبلیغات همراه با 
ري در گفتگوي صلح شرکتتحریم هاي بی سابقه ایران را از این بازي بیرون بیاندازند. واقعاً چطور ممکن است که کشو

کند که به حمایت از تروریسم بین المللی متهم می گردد؟ دولتی که از هر طرف با تحریم هاي اقتصادي محاصره شده 
است، چطور می تواند در بازسازي سوریه و شام شرکت نماید؟

اینکه دعوت آن براي شرکت در کند که شرکت ایران در امور سوریه غیر سازنده است وامروزه ایاالت متحده اعالم می
کنفرانس صلح دور از مصلحت و حتی مضر است. رسانه ها متفق القول غوغا کردند که رژیم اسد بدون حمایت مسلحانه 
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ایران و روسیه نمی توانست ایستادگی کند و اینکه سوریه در این صورت در مسیر اصالحات دمکراتیک قرار می گرفت. جان 
اي روسی گسیخته آمریکایی که در جریان انتخابات آمریکایی به نابودي فیزیکی متخصصین هستهمک کین سناتور لجام 

مالقات کرده و به آنها قول ارسال سالح » فرماندهان صحرایی«دعوت می کرد، سه هفته پیش به طور مخفی در سوریه با 
ي راه آزادي که به کاالشنیکوف مسلح هستند، رزمندگان سور«کند که هاي سنگین را داد و حاال در کنگره آمریکا گله می

-1981این حرفها شما را به یاد چیزي نمی اندازد؟ مثالً افعانستان سالهاي ». نمی توانند در برابر تانک هاي اسد به ایستند
، رفتار دولت ریگان و بحث در کنگره درباره صدور اسلحه براي مجاهدین افغانی؟1980

لیه ایران از منطق آهنین داخلی برخوردار است که شامل شکست دادن جمهوري اسالمی ایران کارنامه جنگ اعالم نشده ع
، سرنگونی رژیم تهران و بازنگري در نقشه خاور میانه است. بعد از آن گزارش هاي تازه جنگ اعالم »عمق خاك سوریه«در 

.شدخواهندتقدیممحترمتحلیلگرانبهآمریکایی–نشده روسی 
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ترکیه علیه افراط گرایی جامعه
سرگئی نیکیتین

واقعینبردمیدانشاهدجهانیان در طول هفته گذشته
کنندگانتظاهرعلیهترکیهانتظامینیرويکهشدند

وبزرگشهرهايهايخیابانبهکهکردپابرصلحجویی
اثربرکهايجرقه. آمدنددراستانبولوآنکاراهمهازقبل

»گزي«پاركدرسازيساختمانبهمحلی		سطح اعتراضات
ونشاندآتشبهراترکیهشهر48		شد،ورشعلهاستانبول

شرکتتظاهراتدرنفرهزارصدهاکهگردیدباعث
خودجايبزوديافراداینمحیطیزیستخواستهاي		.کنند

جامعبسیارحالتکهدادندسیاسیهايخواستبهرا
اردوغانیبطرجبریاستتحتترکیهدولتسیاستدرايریشهتغییراتایجادیادولتاستعفاي			گیرندهدربروداشتند

.نمودندابرازرادولتبهخوداعتمادعدممراتبعلنیوبازصورتبهنفرهزارصدهاواقعدر. شدند

کشورشدن	گرایی		افراط		ملت ترکیه علیه
ماییهگرد	این	قبل از همه سیاست عجیب و ناشیانه کابینه اردوغان در زمینه اسالمی سازي کشور را به رخ او کشیدند. 

روروبرسمیمقاماتشدیدناگهانیواکنشباداشتند،همايخالقانهجنبهکهتظاهراتوهامیتینگ،»مابفلس«هاي
دروندنماندپس	کنندگانتظاهر. گردیدقربانیانتعدادسریعرشدموجبامرهمینکهشدمتوسلزوربهپلیس. شدند

ودخحقوقازکشورشهرچنددرتوسعهوعدالتحاکمحزبدفاتربهحملهباوانتظامینیرويباتنبهتنهايدرگیري
و) استپلیسمأمور		آنهاازیکیکه(شدندکشتهنفرچهار»خیابانینبردهاي«آندراخیر،آمارطبقبر. نمودنددفاع
در		.شدندبازداشت		هزار نفر از معترضان2,3از شهروندان به درجه مختلف شدت مجروح شدند و حدود نفر2800اقلحد

24شدنبازداشتازحاکیکه»شدندمنفجر«گزارشیاثربرجهانگروهیهايرسانهخبريهايبخشهاروزهمین
نفر دیگري که در اینترنت فعال 14ات دانستند. اعتراضسازماندهیمقصرراآنهاترکیهمقاماتکهبود		نویسوبالگنفر

روزچنداینطیببینیم		.داشتندسنسال25اکثرحد		آنهاهمه		شدند، تحت پیگرد قرار گرفته و هنوز پیدا نشده اند.
زندان هبوشوندکشتهبریزند،پلیسباتونزیرها،خیابانبهنفرهزارهاکهشدباعثچیزيچهاست؟افتادهاتفاقیچه

اورپا مآب تا این حد خشن بود؟» دمکراتیک«بیفتند؟ چرا پلیس این کشور الییک و 
یسرئگلعداهللاواردوغانرجبتوسعه،وعدالت		پاسخ دادن به سئوال اول از همه آسانتر است. نارضایتی از سیاست حزب

ن حزب که در گذشته خود را به عنوان ایدینیپردهبیگراییاصول. گرفتمینضججامعهدرکههاستمدتجمهور
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سال اخیر بیش از پیش باعث انزجار 11سازمان میانه رو و پایبند به اصل الییک نظام سیاسی ترکیه معرفی می کرد، طی 
کمالمصطفیهاياندیشهوسکوالریسمهايآرمانباکهشهروندانیازبسیاري. استشدهترکیجامعه		و ناراحتی

به بهانه دینی را نمی پسندند. نبرد » ارزشهاي خانوادگی«مداخله بی پرده دولت در امور خانواده و تحمیل یافتند،پرورش
هدف		باس سنتی شده است،حقیقی دولت و حزب حاکم در راه لغو نوع لباس مؤسسات آموزشی که از زمان آتاترك ل

ی توانست در آینده حقوق زنان را به طور قابل مامراینکهکردمیدنبالراکشوراجتماعیزندگیدرحجابمعرفی
توجهی محدود کند. یک جبهه دیگر یورش به حقوق زنان، حق سقط جنین است. با تالش دولت اردوغان اکنون هیچ زنی 

کردن اعضاي خانواده خود، به این عمل جراحی تن دهد. حتی محدودیت هاي عادي در در ترکیه نمی تواند بدون مطلع
هبخواهدمیممکنوسیلههربهکهنیستسازگاردولتی		زمینه فروش مشروبات الکلی با آرمان هاي جامعه دمکراتیک

.کندپیداراهاروپااتحادیه
همه به روشنفکران خالق، هنرمندان، تجار، متخصصین فناوري لذا نباید تعجب کرد که این گونه محدودیت ها بیشتر از

که بیشتر از همه به آزادي نیاز دارد، لطمه زده است. همین قشر اکثریت معترضان » طبقه خالق«هاي باال و به اصطالح 
يعادمشخصاتجامعهاینکهشدندمتوجهناگهاناند،کردهعادتالییکجامعهبهکهافراداین		ترکیه را تشکیل داد.

ن را بر علم، آموزش، فرهنگ و حقوق میداوکردهنفوذآناموراتهمهدرپیشازبیشدین		.دهدمیدستازراخود
بشر تنگ کرده است. نظام سیاسی کشور نیز دستخوش تغییرات ریشه اي گردیده است.

سیاست داخلی اردوغان: رهایی از مخالفان خط سیاسی خود
به قدرت رسید، بیشتر 2002درباره تغییرات در نظام سیاسی توضیحات بیشتري بدهیم. اردوغان که در سال الزم می دانیم 

بهاستدادهمعینینتیجهمدتکوتاهدربرنامهاین. نمودجلبخودبهرامردمعالقهکرد،اعالم		که		اقتصادي		با برنامه
ريسیکمجريومبتکراردوغاندولتدیگر،سوياز. یافتارتقامعینیحدتاترکیهشهروندانزندگیسطحکهطوري

مل محدود کردن اختیارات دادگاه قانون اساسی و مهار زدن ریاست نیروهاي مسلح شاکهشدسیاسیناپسنداصالحات
. انجامیدژنرال72جملهازپایهبلندافسر		250بود. نظامیان را مورد یورش واقعی قرار دادند که این یورش به بازداشت 

اجراي خط وي در جهت اسالمی سازي کشور ازمانعتوانستندمیکهبردبینازرانیروهاییاقدامدواینباوزیرنخست
شوند. فشار بر احزاب مخالف سیاسی که در حال حاضر نیروي جدي تشکیل نمی دهند، شدت یافت.

حقیقت را بگویند زیرا این کار براي آنها مسایل جدي به بار خواهد در حال حاضر حتی روزنامه نگاران در ترکیه حق ندارند 
هاي گروهی در زندان به سر می برند، از این نظر به مقام اول جهانی نفر از کارکنان رسانه49آنجاکهآورد. این کشور

نشده اند. سیاست رسیده است. این حد نصاب واقعی جهانی است. البته در این فهرست وبالگ نویس هاي مذکور قید
داخلی اردوغان از تمامی مشخصات غلتیدن به دیکتاتوري مبتنی بر فرمانروایی افراط اسالمی و لغو تدریجی اصول الییکی 

.دادندمیتشکیلرامعاصرترکیهسیاسینظامارکانگذشتهدرکهبرخوردار است
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سیاست خارجی: حمایت از تندروان اسالمی
رداولمرحلهدرکهسوريمخالفانازپیگیرانهسیاست خارجی رجب اردوغان به همین اندازه بد قواره بود. پشتیبانی 

چشم جهانیان دمکرات و لیبرال بودند، هنوز می توانست سازگار با ایدئولوژي جمهوري ترکیه محسوب شود. ولی وقتی که 
تندروان اسالمی و سلفیونی که بر ایجاد دولت شرعی تأکید می کنند، به پیشگامان جنبش مخالف سوري تبدیل شدند، 

ن کشور که تالش می کند عضو اتحادیه اروپا شود و تکیه گاه موضع گیري کشور الییک ترکیه باعث تعجب جدي شد. ای
تبدیليافرادیاورویاربهناگهانباشد،اسالمیفاسددولتهاي ناموفق مذهبینظام الییک و شیوه زندگی اروپایی در میان

و همانطور که ویدیوهاي دهندمیقرارتجاوزموردوکشندمیراگناهبیمردمزنند،میدستتروریستیاعمالبهکهشد
که در شهر قصیر با نیروهاي » فاروق«اخیر نشان می دهند، حتی به آدم خوري دست می زنند (خالد الحمد فرمانده تیپ 

را از بدنش در آورده و خورد).» دشمن«کرد، در برابر دوربین تلویزیونی قلب دولتی سوریه رویارویی می
شد که تابعیت ترکیه به اشرار سوري اعطا شود. چنین شهروندانی می توانستند در گذشته حتی پیشنهادهایی مطرح می 

براي اردوغان مفید باشند زیرا آنها در انتخابات آینده حتماً به او رأي می دادند. مهمانان از سوریه وفاداري به نخست وزیر 
ان کرد حمله کردند.ترکیه را به اثبات رسانده و در جریان ناآرامی ها در عدنان به تظاهر کنندگ

کهستاالییکیرژیمکند،میمبارزهآنبامخالفاندستبهاردوغانکهاسدبشاررژیمدر عین حال باید تأکید کرد که
حوادثزابعد. استنزدیکترکیهرژیمبهذاتاًاست،ماندهباقیاستعماريدورانازکهسرزمینیاختالفاتبعضیوجودبا
تنها رژیم از این نوع است که در جهان عرب که از پادشاهی ها و حکومتهاي مذهبی مملو است، باقی این»عربیبهار«

مانده است.
مصري که علیه رژیم الییک حسنی مبارك قیام کرده بودند، به خاطر آورده » اخوان المسلمین«اگر حمایت اردوغان از 

ه معاصر به خودکشی واقعی دست نمی زند؟ اگر نخست رکیتخارجیسیاستمگرکهشودمیمطرحسئوالاینشود،
وانتمیفوقمراتبازولیوزیر ترکیه طرفدار حقیقی نظام الییک و ارزش هاي دمکراتیک بود، این سئوال به جا بود.

دکنپیداشباهتمصريساداتیامباركبهخواهدنمیاردوغاناینکهونداردصحتادعااینکهگرفتمنطقینتیجه
بلکه مایل است حد اقل مرسی دوم شود. نخست وزیر ترکیه از اسالم گرایان سوري حمایت می کند زیرا هدف واقعی او، 

عملی کردن چیزي شبیه به طرح مصري یا سوري در کشور خود است.

صفحات آلوده بیوگرافی نخست وزیر ترکیه
سیاسی برخوردار است. تصادفی نیست که او به عنوان شهردار » بازي کثیف«اردوغان از تجربه سرشار حقه بازي ها، خدعه و 

استانبول در ازاي سرقت پول از بودجه شهر محکوم شده بود. این سوء سابقه به او اجازه نمی داد نماینده مجلس ترکیه 
را رفع کرد زیرا در آن زمان اعضاي حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمانی شود. ولی بعد از مدتی مجلس این سوء سابقه 

للقبهاردوغانصعود. شدمجلسعضواردوغانوکرداستعفاناگهانمجلساعضايازیکیسپس. دادندمیرا تشکیل 
.شدشروعويناجوانمردانهحرکتهمینباسیاسی
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و » رفاه«سیاسی خود طرفدار دو آتشه نجم الدین ارباکان، دبیر کل حزب از سوي دیگر، اردوغان در طول زمان فعالیت 
توسط نظامیان از ریاست دولت برکنار شد، بود. تصادفی نیست که 1996طرفدار بزرگ اسالمی سازي کشور که در سال 

.کنندمیمحسوب»رفاه«گراياسالمحزبوارثبسیاري از ترك ها حزب اردوغان را

را بر هم زدندمردم ورق ها 
به ظاهر هیچ مانع مهمی بر سر راه اجراي خط سیاسی حزب عدالت و توسعه باقی نمانده است. ولی فعاالن این حزب ملت 

نیستمهم. پسندیدندنمیراخالفتبهترکیهشدنتبدیلدورنماياند. این مردم ساده ولی عاقلترکیه را فراموش کرده
حوادث اخیر علتعنوانهیچبهمحیطیزیستاعتراضات. شودانتخابمردمنارضایتیزدنفوارهبرايايبهانهچه

.بریزندهاخیابانبهترکیهدولتسیاستمخالفنفرهزارصدهانیست. این فقط بهانه براي آن است که 
فخالبر–ن اعتراضات کرد ولی در ترکیه ایاین همان اعتراضات است که اردوغان در مصر، لیبی و سوریه از آن حمایت می

هم، بدون تیراندازي و تحریکات داشت. گستردگی این حرکت از آنجامتمدنانهوآمیزصلححالتی–مذکورکشورهاي
.کردندپشتیبانیاستانبولوآنکارامعترضانازترکیههاياستانازنیمیکهگرددمیروشن

اردوغان و اعتراضات صلح آمیز
ولی نخست وزیر این اعتراضات را چگونه وصف کرد؟ او بعد از بازگشت از سفر زنجیره اي به کشورهاي شمال آفریقا اظهار 
داشت که اعتراضات با دمکراسی سازگار نیست و به خرابکاري تبدیل شده است. یعنی اعتراضات دمکراتیک با دمکراسی 

زیر ترکیه که به اوضاع سوریه توجه زیادي می کند، محکوم نشد، مغایر است ولی خوردن قلب دشمن که از طرف نخست و
با دمکراسی سازگار است؟!! اردوغان در هفته گذشته استاندارد دوگانه را به طور اینقدر بارز بر مال کرد که حتی اعضاي 

نچآریبولند. ندبگیرشد،افکارواقعیدولت وي و حامیان خارجی سعی کردند جلوي نخست وزیر را که دچار پریشانی 
درخواستهاي تظاهر کنندگان از آنها بعضیبودنحقبروپلیسخشونتبهاشارهضمنترکیهوزیرنخستمعاون

کنند که متفرق کردن تظاهرات صلح عذرخواهی کرد. ظاهراً حتی در دولت اردوغان کسانی باقی مانده اند که قبول می
آمیز به وسیله ماشین هاي آب انداز و نارنجک گاز اشک آور، روش دمکراتیکی نیست.

ه خود رفتار نیروي انتظامی در حق تظاهر کنندگان را بیش از حد شدید شتفان فوله مسئول گسترش اتحادیه اروپا به نوب
دانسته و خواهان تحقیق در بعضی حوادث شد. قبل از آن آنگال مرکل صدر اعظم آلمان از مقامات ترکیه به محکوم کردن 

روش متفرق کردن تظاهرات دعوت نمود.
ان به باد انتقاد گرفته می شود، جدیداً به نخست وزیر ترکیه اردوغطرفازهمیشهکهکشوريمعاون رئیس جمهور سوریه،

پیشنهاد کرد مقام خود را ترك کرده و از قطر تقاضاي پناهندگی سیاسی بکند. ولی چیزي که اردوغان به وفور دارد، 
ز خارج حمایت میسرسختی است. او نه تنها اروپا را به استاندارد دوگانه متهم کرد بلکه اعالم نمود که تظاهر کنندگان ا

شوند. ولی نگفت چه کسی می خواهد نخست وزیر ترکیه را سرنگون کند که غرب و از جمله آمریکا تا این حد او را دوست 
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دارند. واقعاً چه کسی می توانست ناآرامی هاي ترکی را سازماندهی کند؟ ایران؟ سوریه؟ اگر این کشورها می خواستند از 
ع این کشور حالت دیگري کسب می کرد.ترکیه انتقام بگیرند، اوضا

نباید فراموش کرد که ایران شیعی و سوریه علوي در میان شیعیان و علویان ترکیه نفوذ زیادي دارند و می توانستند آنها را 
به نمایش گذاشته است. اگر معترضان ترکی به » مسأله کردي«علیه اردوغان بر انگیزند. سوریه تا کنون نفوذ خود را در 

فع ایران و سوریه رفتار می کردند، دولت ترکیه تا کنون عالوه بر تظاهرات صلح جویانه، با جنگ داخلی هم مواجه شده ن
بود. اردوغان باید از اسد و احمدي نژاد تشکر کند که آنها برگ ترکی را به بازي نمی گیرند. و این در حالی است که اردوغان 

وانتمی. کنندپابرتظاهراتکردپیشنهادخودطرفدارانبهوکردهقلمداد»رغارتگ«یک روز قبل تظاهر کنندگان را 
.کردتصورراگروهدواینبرخوردنتیجه

ترکیه از بازي خارج می شود
صحتحوادثایناوالً،بی ثباتی ناگهانی سیاسی ترکیه براي خاور میانه و سراسر جهان چه چیزي به ارمغان می آورد؟

شجنببااردوغاندولت. افتدمیقدیمی را به اثبات رساند که هر که براي دیگري چال بکند، خودش در آنالمثلضرب
فانمخالخالفبرهاتركفقط. کردمیپشتیبانیآنازدیگرکشورهايدرکهشدروبروشدیدياندازههمانبهمعترض

زندگی اروپایی قیام کردند. از سوي دیگر، ما شاهد استاندارد شیوهوالییکنظامراهدروسازياسالمیبهسوریه،ولیبی
میعدفاخارجیکنندگانتظاهرازولیکندنمیمداراخودکنندگانتظاهربادوگانه در رفتار آنکارا هستیم زیرا اردوغان

.نماید
سوریه و ترکیه می توانند در میان آنها به اکنون در منطقه خاور میانه تکلیف رژیم هاي الییکی تعیین می شود که تنها 

مبارزهدرامرحقیقتدرهستند،همدیگرحریفسوريرویاروییدرکهحساب آورده شوند. این دو کشور و دو رژیم حاکم
خواهدحفظراخودسیاسیآیندهمبارزهایندراردوغانگفتبتوانمشکل. اندشدهواقعقایقیکدراسالمیافراطبا

ولی اگر ترکیه به عنوان کشور الییک باقی بماند، آینده سیاسی او زیر عالمت سئوال خواهد رفت. این علت خیریاکرد
واکنش شدید نخست وزیر به تظاهرات و عدم آمادگی کامل وي براي گفتگو با معترضان است (گفتنی است که بشار اسد 

مجرمینی را که دستشان به خون مردم سوریه آغشته شده است، همیشه براي گفتگو آمادگی داشته و فقط مذاکرات با 
نفی می کند).

ايبراقلحداسدبشارخارجیحریفانمهمترینازیکی. استسوریهنفعبههمهازقبلگذرد،میآنچه که در ترکیه 
نقشبود کهخواهدتردشوارترکیهبراي. استشدهمتمرکزخودداخلیمسایلدروشدهخارجبازيازمعینیمدت
خارجیوداخلیساختهايسالحومعالجهجنگی،آموزشآنهابرايوکردهایفاراسوریهآزادارتشنظامیانشبهپایگاه

رودیمانتظار. کردخواهندبیشتريتوجه»داخلیجبهه«بهقوياحتمالبهنیزترکیهویژههايسرویس. کندتأمینرا
لمللی هم که در مرحله اخیر بیشتر متوجه سوریه بود، تا حدودي کاهش یابد. شبه نظامیان ابینبعددرترکیهفعالیتکه

سوري در واقع حمایت نظامی و دیپلماتیک از طرف نزدیک ترین دولت دوست را از دست خواهند داد. براي سوریه و ایران، 
یده است که می توان از آن براي تکمیل شکست شورشیان متحد آن، به ویژه بعد از پیروزي در قصیر، مرحله مناسبی فرا رس

استفاده کرد. گفتنی است که افکار عمومی کشورهاي اروپایی هم در پی حوادث در ترکیه (و نیز صحنه قلب خوري!) به 
احتمال قوي به اسد و طرفدارانش عالقه بیشتري از خود نشان خواهند داد.
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رفتار2011سالازشدتیچنینباکهه اهمیت دارد. اروپا و ایاالت متحده در این رابطه واکنش غرب به حوادث ترکی
بهنسبتراناپذیرسازشرفتارهمینبایداصوالًکردند،میمحکومراایراندولترفتار2009سالازوسوریهدولت

ت با وفا و مجري دوسکهرااردوغانکندسعیحتیمتحدهایاالتاستممکن. دهندنشانخودازخود،متحداردوغان
کند و از شرش خالص شود که این بارز ترین نوع پایمالی اصول و نشانه فاحش اصل » آب«ابتکارات آمریکا بود، به گونه اي 

استاندارد دوگانه خواهد بود. ایران در صورت ادامه بی ثباتی در ترکیه از بزرگترین و مهمترین رقیب ژئوپلتیکی خود رها 
و دست آن نسبت به کشورهاي عربی خاور میانه و ماوراي قفقاز باز خواهد شد.خواهد شد 

وارمنستانباخودمستقیمرویاروییدرآذربایجان. بگیردصورتجديتحوالتاستممکنالبته در ماوراي قفقاز هم
یه ضامن نمندي ارتش ترکتوا. شودیممتکیترکیهبابرادرانهروابطبرهمهازقبلروسیهبامستقیمغیررویاروییوایران

برخورد پایدار خصمانه باکو با کشورهاي مذکور است. حتی کناره گیري موقت ترکیه می تواند به عامل مهم تجدید نظر 
آذربایجان در باره رادار قباله، میادین نفتی خزر و مسأله قره باغ تبدیل شود. خط آذربایجان نسبت به کشورهاي همسایه 

صلح جویانه تر شود.می تواند 

دارداهمیتهمروسیهبرايترکیه		حوادث در
اهدخومنطقهایندرروسیهنفوذتقویتموجبنفوذ ترکیه در ماوراي قفقاز و انتقال موقت توجه آن به مسایل داخلی

و اتحادیه همتحدایاالتتنهانهروسیهبارویاروییدرخوداساسیمتحدانمیاندرتفلیس،کهنیستپوشیدهکسیبر. شد
خواهدیهروسباسازشبهایوانیشویلیدولتبیشترتمایلاروپا بلکه آنکارا را هم در نظر می گیرد. وضعیت جدید باعث

.شد
اعثبکمترامراینولیشودمیبراي مدتی رشد نفوذ ترکیه در آبخازي هم متوقف خواهد شد که سال به سال بیشتر

سوخومی در آینده به طور کلی به ترکیه گرایش پیدا کند ولی وضعیت پیچیده داخلی استممکن. گرددمیمسکونگرانی
ترکیه تحقق یافتن این سناریو را به تعویق انداخته یا حتی به طور کامل خنثی خواهد کرد.

ایران با افراطیون تسهیل میحوادث در ترکیه براي اوضاع داخلی روسیه نیز اهمیت معینی دارد. نه تنها رویارویی سوریه و
چیزهیچبدانروسیهمقاماتواکنشو2011-2012سالهايدرروسیمخالفانحرکتشود بلکه نشان داده می شود که

اتاظهارامرهمینکهاستمهربانیفرشتهاوویژههايسرویسواردوغانبامقایسهدرمسکوپلیس. نبودايالعادهفوق
وق بشر و فقدان کثرت گرایی سیاسی در روسیه را زیر عالمت سئوال می برد.حقجدينقضدربارهغربنمایندگان
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براي والدیمیر پوتین» خط قرمز«سوریه و ایران: 
ایگور پانکراتنکو

»ایران معاصر«دبیر مسئول مجله 

غربی والدیمیر پوتین در » همتایان«فشار بی سابقه اي که 
کردند، به طور قانع بزرگ بر او اعمال 8جریان اجالس گروه 

کننده این واقعیت را به اثبات می رساند که با وجود تنوع 
و برنامه » گره مسایل سوریه«مسایل و تهدیدهاي خارجی، 

هسته اي ایران در سیاست خارجی روسیه حکم یک نوع 
را دارند. این مهمترین مسأله اي است که » خط قرمز«

ر جامعه چگونگی حل و فصل آن جایگاه کشورمان را د
جهانی تا سالهاي آینده رقم خواهد زد. در همین دو زمینه مهمترین مسأله حل می شود و آن این است که آیا روسیه خود 
را به عنوان بازیگر مستقل صحنه بین المللی که می تواند از منافع خود دفاع کند، نشان خواهد داد یا اینکه دوباره از مواضع 

چیزي به ما پیشنهاد » تحسین اخالقی«قی غرب عقب نشینی خواهد کرد. واقعًا غیر از راهبردي در عوض تحسین اخال
غربی دروغ هاي شاخداري بر زبان » شرکاي«نمی شود. آیا نخبگان روسی براي این چالش آماده هستند؟ آیا می فهمند که 

آورده و هر آن حاضرند از تعهدات خود دست بکشند؟
کارشناسان غرب گرایی که مراکز سنتی تحلیلی را که از دوران شوروي براي مقامات مسکو تا یک سال پیش تحت تأثیر

کرده اند، با ارزیابی درست اوضاع سوریه مشکل داشت. این کارشناسان که » اشغال«عالی گزارش هایی تهیه می کردند، 
روسیه این دیدگاه را تحمیل نموده است، به مقامات » درباره مأموران خارجی«فعالیت آنها به بهترین وجه مشمول قانون 

بودند که در سوریه قیام مردم علیه دیکتاتور در جریان است. نتیجه گیري هاي مطالب کارشناسی و اندیشه اساسی مقاالت 
اآرامی ن«و علت اساسی » بهار عربی«سرنگونی رژیم هاي دیکتاتوري، ماهیت «روزنامه ها و گزارش هاي تلویزیون چنین بود: 

را تشکیل می دهد. همان کارشناسان غرب گرا به محافل اجتماعی تلقین می کردند که حمایت از سوریه » ر میانهدر خاو
که روسیه است» دیکتاتوري تروریستی«روابط روسیه با غرب و آمریکا را پیچیده می کند و اینکه رژیم بشار اسد یک رژیم 

به غرب ملحق شود. ولی زمانها تغییر کرده است، به گونه » سوریهمسأله «باید از حمایت از آن دست کشیده و در زمینه 
سال پیش این حمله هماهنگ شده اطالعاتی می توانست نتیجه بدهد، اآلن نتیجه نمی دهد.3-4اي که اگر 

اکنون دولت والدیمیر پوتین به خوبی درك می کند که سوریه هدف تجاوز دسته هاي سلفی بین المللی قرار گرفته است 
که بلوك ناتو (که ترکیه عضو آن است)، عربستان سعودي و قطر آنها را مسلح کرده و از آنها پشتیبانی می نمایند. اهداف 
اسراییل هم روشن شده است: تل اویو با استفاده از جنگ سوریه سعی می کند جنبش حزب اهللا را از بین برده و نفوذ 

ویو براي دستیابی به این هدف از هیچ کاري روگردان نشده و حاضر است تا امنطقه اي ایران را به شدت تضعیف نماید. تل
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آخر برود. اسراییلی ها بی پرده در مسیر حرکت ناوهاي روسی دستگاه هاي جاسوسی را مستقر کرده و اطالعات دریافت 
و حتی اظهار داشتند شده را به قرارگاه هاي نیروي دریایی آمریکا مخابره می کردند. بعضی شخصیت هاي رسمی تل اوی

که به ناوهاي روسی که براي دولت مشروع سوریه اسلحه می برند، حمله خواهند کرد.
کرملین همزمان با تحوالت مذکور این واقعیت را درك کرد که تجاوز دسته هاي سلفی به سوریه ختم نشده و اینکه ایران 

مرزهاي روسیه از آسیاي مرکزي تا قفقاز خواهد رسید. به هدف بعدي آنها تبدیل خواهد شد. بعد از آن این تجاوز به
سئوالی که روسیه با آن مواجه شد، با قاطعیت تمام مطرح گردید: اگر امروز سوریه را تسلیم کنیم، فردا خط دفاع در برابر 

لت با همین حاتجاوز سلفی (که غرب پشتیبان آن است) از مرزهاي روسیه خواهد گذشت. مسأله برنامه هسته اي ایران نیز 
وجود جنبه نظامی برنامه هسته اي ایران » دالیل«اصولی مطرح است. اگر به غرب اجازه داده شود به بهانه تصنعی (اعتبار 

کاربرد مواد سمی توسط نیروهاي دولتی سوریه فرقی نمی کند) رژیم تهران را سرنگون کند، دست کسانی » دالیل«با اعتبار 
از همان مناطق ژئوپلتیکی » هالل«را تحت کنترل خود در آورند. و این » هالل شیعی«نند باز خواهد شد که سعی می ک

می گذرد که ثبات آنها یکی از شرط هاي امنیت ملی روسیه می باشد.

تالش ها براي فریب دادن روسیه در زمینه مسأله سوریه
ی هاي متحد آن در حاشیه خلیج فارس تبدیل غرب و پادشاه» موي دماغ«موضع گیري روسیه در قبال سوریه و ایران به 

شده است. بعد از آنکه معلوم شد که فعالیت البی غربی در داخل روسیه براي ایجاد تغییرات در مواضع مقامات روسیه 
با شرایط صرفاً غربی به سطح باالترین ارتقا یافت.» وادار کردن پوتین به سازش«نتیجه اي نمی دهد، عملیات در جهت 

تن، ریاض، لندن و تل اویو خوب می فهمند که صدور اسلحه روسی به سوریه دور برنامه هاي سرنگونی اسد به دست واشنگ
مخالفان خط سیاه بطالن می کشد. باید این مسأله را به گونه اي حل کرد. در این شرایط ائتالف ضد سوري تصمیم گرفت 

به ایران 300-ي مدودف در زمینه صدور سامانه هاي اسهمان طرح را عملی کند که در دوره ریاست جمهوري دمیتر
صدورازامتناعازايدرمالیوسیاسیباجپرداخت		پیاده شد. ابتدا از طریق مجاري غیررسمی پیشنهاد آل سعود مبنی بر 

وکردهرازابراخودنگرانیمراتبرسمینیمهطوربهاسراییلیطرفآنازبعد. شدمخابرهکرملینبهسوریهبهتسلیحات
وسیله واگذاري فناوري هاي جدید دفاعی به روسیه جبران بهرااسدبشارکردنمسلحازامتناعتواندمیکهگفتکنایتاً
کند.

، به چه چیزي امید بسته بودند. آنها هیچ یک از وعده »هوا را بو کردند«مشکل بتوان گفت تل اویو و ریاض که این طور 
به دمیتري مدودف بابت امتناع از اجراي قرارداد با ایران داده بودند، اجرا نکرده اند. 2009-2010سالهاي هایی را که در 

غیر از آن، باید تکرار کنم که اآلن رئیس جمهور دیگري در کرملین نشسته است که به جهان با چشم دیگري می نگرد و 
یل و عربستان سعودي خیال هاي واهی در سر نمی پروراند. بر خالف رئیس جمهور پیشین در مورد دولت روسیه با اسرای

به عبارت دیگر، این پیشنهادهاي غیر رسمی با بی میلی روسیه به گذشت ها در زمینه مسأله سوریه روبرو شد. بعد از آن 
وارد مسکو وارد عمل شد: اوایل ماه می جان کري وزیر امور خارجه آمریکا براي انجام مذاکرات شخصی» توپخانه سنگین«

گردید.
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ولی مشکل این مذاکرات از همان ابتدا آن بود که ایاالت متحده امروزه چیزي ندارد که به روسیه پیشنهاد کند. مسکو براي 
باد هوا بیش » شراکت راهبردي«و » نوسازي روابط«خود نتیجه گرفته است که همه وعده هاي طرف آمریکایی درباره 

کسی پشتیبان مخالفان پوتین است، چه کسی به مجرمین مالی که از روسیه فرار می نیست. مسکو نیک می فهمد چه 
کنند، پناهندگی می دهد، چه کسی دیدگاه مسکو را در رابطه با سپر ضد موشکی آمریکایی و تمرکز نیروها پیرامون مناطق 

دریاهاي شمالی روسیه و دریاي سیاه نادیده می گیرد.
مسکو نمی تواند گذشتهاي مستقیم را به دست آورد و به والدیمیر پوتین گزینه دیگري کري فهمید که در مذاکرات با

پیشنهاد نمود که در چارچوب آن مسکو و واشنگتن با هم کنفرانس مصالحه سوریه در ژنو را تهیه کنند که در جریان آن 
در این مذاکرات را » خالفان سوريم«روند مذاکرات داخلی سوري شروع خواهد شد. ایاالت متحده متعهد می شود شرکت 

تأمین کند. کري همچنین وعده داد که ایاالت متحده و اتحادیه اروپا تا قبل از کنفرانس از توسعه مناقشه و حمایت از 
مخالفان سوري خودداري کنند و نیز اسراییل را تحت تأثیر قرار دهند که از مداخله در مناقشه امتناع کند. کري در عوض 

به دولت سوریه خودداري کند. طرف روس عالقه 300-وس خواست از اتخاذ تصمیم شتاب زده درباره صدور اساز طرف ر
نه بر اساس«خود را به تنزل سطح رویارویی ابراز کرد ولی در مورد صدور اسلحه براي بشار اسد بی پرده اعالم نمود که 

طرف روس در همان مذاکرات مسأله ». قعی رفتار خواهد کردخواست هاي طرف آمریکایی بلکه با عنایت به توسعه اوضاع وا
شرکت ایران در روند حل و فصل مناقشه سوریه به عنوان یکی از طرف ها را مطرح کرد که طرف آمریکایی قول سنجیدن 

این پیشنهاد را داد.
ت هرچند نیمه رسمی طرف روس در حین مذاکرات در مسکو احساس شک و تردید می کرد که شاید ایاالت متحده تعهدا

به مذاکرات، اجرا نکند. نگرانی جدي می رفت که شاید واشنگتن سعی کند از » مخالفان«خود را مبنی بر وادار کردن 
فرصت باقیمانده تا کنفرانس استفاده کند تا مخالفان مسلح سوري را هر چه بیشتر با سالح هاي سنگین تقویت کند و 

دن کنفرانس، به سرنگونی بشار اسد از راه مسلحانه ادامه دهد.باالخره به بهانه به طول انجامی
معلوم شد که این نگرانی ها به طور کامل تحقق یافت. بعد از آنکه جان کري مسکو را ترك کرد، چند حادثه که به عنوان 

ده به دفعات تأکید کرچالش آشکار براي مقامات روسیه جلوه کرد، اتفاق افتاد. کري در جریان مذاکرات با سرگئی الوروف 
را برگزار کرده و آن را ثمربخش بکند. ولی وزیر امریکایی چند روز 2-بود که گویا ایاالت متحده حاضر است کنفرانس ژنو

بعد از آن در حین سفر به اردن اظهار داشت که درخواست استعفاي رئیس جمهور اسد خواست اساسی آمریکا باقی مانده 
شه مذاکرات مغایرت داشت.است که این امر با اندی

طی بیانیه اي تأکید کردند که تنها به شرط استعفاي فوري بشار اسد و انتقال قدرت به یک » مخالفان سوري«بعد از آن 
می توان مذاکرات انجام داد. ائتالف ملی نیروهاي مخالف و انقالبی سوریه در مالقات خود در استانبول » شوراي موقت«

کرد که در آن یک بار دیگر گفته شد که عوض کردن کامل حکومت باید اساس حل و فصل مناقشه قطعنامه اي را صادر
سوریه را تشکیل دهد. این ائتالف تصریح کرد که استعفاي اسد شرط آن براي آغاز همه مذاکرات است. خالد صالح سخنگوي 

کنفرانس بین المللی در جهت حل و «وي گفت: ائتالف تأکید نمود که این سازمان قصد ندارد در مالقات ژنو شرکت کند. 
تا زمانی «جورج صبرا رئیس ائتالف تأکید نمود که ». فصل سیاسی اوضاع سوریه در پرتو ادامه قتل هاي عمومی معنی ندارد

، ائتالف در هیچ کنفرانسی شرکت نخواهد کرد.»که شبه نظامیان ایرانی و حزب اهللا در سوریه مداخله کنند
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فعالیت ها بیانیه مشترك گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان و جان کري وزیر امور خارجه آمریکا در مالقات آنها در پرتو این
و اینکه این » اشتباه محض است«به سوریه 300-در واشنگتن در باره اینکه تصمیم مقامات روسیه مبنی بر صدور اس

، به »اواسط ماه ژوئن برنامه ریزي شده است، به مخاطره بیاندازدمی تواند مالقات بین المللی در ژنو را که براي «تصمیم 
عنوان اوج پایمالی اصول تلقی شد.

، چیزي جز بازي براي گمراه کردن مسکو نیست. بیانیه »کنفرانس صلح«مثل روز روشن شد که همه صحبت ها درباره 
د و در آن بر ضرورت برگزاري هر چه سریع تر صادر ش» لوخ ارن«در 8مشترك درباره اوضاع سوریه که در مالقات گروه 

مذاکرات صلح در ژنو تأکید شد، اقدام دیگري در همین ردیف می باشد.
ما معتقدیم که در صورت «عمر چلیک مشاور امور خارجه نخست وزیر ترکیه با صراحت بی نظیري اظهار نظر کرد و گفت: 

. »مات مقتضی را براي حمایت و دفاع از نیروهاي مخالف اتخاذ کندشکست کنفرانس ژنو، جامعه بین المللی باید همه اقدا
وي تأکید نمود که منظورش صدور اسلحه براي مخالفان است. در این شرایط به نظر می آید که کنفرانس ژنو حتی اگر 

تشکیل شود، از اول محکوم به شکست است.
وادار می کنند و در محافل نخبگان » سازش«با فریب به ولی یک نکته دیگر از همه جالب تر است. در حالی که روسیه را

الح س» مخالفان«سیاسی روسیه بحث در این مورد ادامه دارد، غرب از مکثی که ایجاد شده است استفاده می کند تا براي 
ی تنظیم مهاي سنگین تأمین نماید. سازمان سیا نه فقط راه هاي انتقال اسلحه (که این کار مدت ها پیش انجام شد) را 

کند بلکه در خاك اردن و ترکیه پایگاه هایی ایجاد می نماید.

ایران: همان میوه ولی نیم رخ
موضوع ایران مورد بحث و بررسی فعاالنه قرار نگرفت، مسأله ایران به طور نامرئی در 8با وجود اینکه در اجالس اخیر گروه 

وي اثر می گذاشت.جو اجالس پر می زد و بر مذاکرات پوتین با همتایان 
رئیس جمهور روسیه فقط با باراك اوباما به طور جداگانه درباره برنامه هسته اي صحبت کرد که همانطور که انتظار می 
رفت در این زمینه هیچ گونه حسن تفاهمی حاصل نشد. بیانات باراك اوباما مبنی بر اینکه بحث درباره ایران بسیار ثمربخش 

ئیس جمهور پوتین) در مورد انتخاباتی که در این کشور برگزار شد خوشبینی محتاطانه اي ابراز کردیم ما (با ر«بود و اینکه 
زیرا فرصتی براي پیشرفت در زمینه گفتگویی فراهم می شود که ما در جریان آن می توانیم مسایل برنامه هسته اي ایران 

شوند که هیچ حرف خوبی براي گفتن وجود ندارد ولی ، جمالت توخالی هستند که زمانی به کار گرفته می»را حل کنیم
کسی نمی خواهد حقیقت را بگوید.

درباره صریحاً» راشا تودي«در حالی که والدیمیر پوتین در آستانه مالقات با باراك اوباما در مصاحبه با نمایندگان شبکه 
ن باقی می ماند؟ یادآوري می شود که والدیمیر حالت صلح آمیز برنامه هسته اي ایران اظهار نظر کرد، چه حرفی براي گفت

من تردیدي ندارم که ایران مقررات موجود در این زمینه را رعایت می کند زیرا هیچ «پوتین در آن مصاحبه اظهار داشت: 
والدیمیر پوتین با این حرف ها همه حدسیات و سم ». دلیلی در دست نیست که بر عکس این موضوع داللت داشته باشد

به گردش 8ی هایی را تکذیب کرد که رئیس خستگی ناپذیر آژانس بین المللی انرژي اتمی در آستانه مالقات گروه پاش
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انداخته بود. ولی مشکل طرف روس این است که غرب (و البی غربی روسی به ابتکار غرب) همیشه بحث درباره این مسأله 
غرق می کند که برنامه هسته اي ایران جنبه نظامی ندارد!را تحمیل می کند و در یک دریا حرف واقعیت آشکاري را 

تمام %12روز گذرانده و 1356تنها در سال گذشته بازرسان آژانس بین المللی انرژي اتمی در جمهوري اسالمی ایران 
ن آژانسبودجه آژانس را براي نظارت بر برنامه هسته اي ایران خرج کردند و چیزي کشف ننمودند. جهت مقایسه، بازرسا

»کارشناسان«روز کار کردند و هرگز به اسراییل نرفته اند ولو اینکه تنها 180در فرانسه، بزرگترین قدرت هسته اي اروپا 
عدد مهمات هسته اي است.400الی 200تاریک اندیش روس می توانند شک و تردید داشته باشند که تل اویو صاحب 

این ادعا را به مردم روسیه و مشاوران پوتین » کارشناسان«این است که همین ولی آنچه که توجه به خود جالب می کند،
تلقین می کنند که گویا ایران زمانی اسراییل را تهدید کرد. ولی هیچ وقت داده هاي مشخص را نمی آورند تا معلوم شود 

صالحات قانون سیاست دفاعی سال ژوئن در کنگره ایاالت متحده ا14ایران چه زمانی و کجا این کار را کرد. لیکن روز 
آینده بررسی شد که در این مواد صریحًا بر واگذاري هواپیماهاي نفتکش و تسلیحات به اسراییل براي وارد کردن ضربه به 

ایران تأکید گردید.
صرف ان (از جمله اصالحیه اي تصویب شد که به موجب آن آمریکا باید در صورت بروز مناقشه مسلحانه بین تل اویو و تهر

نظر از اینکه چه کسی مبتکر این مناقشه شده باشد) از اسراییل حمایت هر چه بیشتري بکند. اصالحیه مصوب دیگر به 
اشاره می کند که این امر با گزارش هاي جامعه اطالعاتی آمریکایی » پروژه هاي نامشروع در برنامه هسته اي ایران«وجود 

ن المللی این ادعا را ثابت نمی کنند. به موجب اصالحیه دیگر به پنتاگون اجازه داده مغایرت آشکاري دارد و سازمان هاي بی
می شود براي مقابله با حضور ایران در آمریکاي التین نفرات و منابع نظامی خود را مستقر کرده و به اقدامات فعال دیگر 

دست بزند.
اقعیت شایان توجه این است که در حالی که باراك اوباما البته این اسناد هنوز باید از تصویب مجلس سنا بگذرند ولی و

درباره امکان و ضرورت مذاکرات صحبت می کند، کنگره پایگاه حقوقی تجاوز به ایران را تهیه می نماید. در حالی که روسیه 
رج تلقین میاز بیانیه هاي صریح و دقیق درباره ایران خودداري می کند و نخبگان سیاسی روسیه مسایلی را که از خا

امید می » گفتگوي سازنده همه طرف هاي ذي عالقه«شوند، مورد تأمل قرار می دهند و وزارت امور خارجه روسیه به 
بندد، برنامه هاي واقعی ایاالت متحده، غرب و اسراییل در حق ایران از محتواي کاربردي برخوردار می گردد.

*****
غرب تازگی ندارد ولی یک نکته شایان توجه است. امروزه همین غرب از روسیه این ناهماهنگی شناختی استاندارد دوگانه

و تمام جامعه جهانی می خواهد که آنها باور کنند که فقط غرب می داند چطور باید مسایل سوریه و ایران را حل کرد. 
داخله غرب باعث ناباوري می یعنی می خواهد که ما حرف آن را بدون اثبات باور کنیم. ولی نگاهی به تاریخچه عواقب م

اق زخم هایشان چرکین شده و خون از آنها می چکد. این کشورها، عروپاکستان–شود. سومالی، کوزوو، لیبی، افغانستان 
. »ما می دانیم چکار باید کرد. به ما ملحق شوید یا ممانعت نکنید«مناطقی هستند که غرب درباره آنها به روسیه می گفت: 

ان واقعاً براي روسیه خط قرمزي است که اگر از آن تجاوز به عمل آید، هرج و مرج و جنگ به مرزهاي روسیه سوریه و ایر
خواهد رسید.



201325ژوئن -21شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

شیخ دیپلماسی
ایگور پانکراتنکو

»ایران معاصر«دبیر مسئول مجله 

آندرکهراروحانیحسن»شرق«روزنامه		2003در سال 
دیپلماسیشیخبود،ملیامنیتعالیشورايدبیرزمان
دیپلماسیسالآندرزیرابودبجابسیار		لقباین. نامید
بود که تجاوز آوردهعملبهراخودهايتالشنهایتایرانی

آمریکایی به عراق و افغانستان گسترش نیافته و در مرزهاي 
هااسراییلی		اینکهولوشودمتوقف		جمهوري اسالمی ایران 

خاورآسايبرقجنگ«ادامهبهرابوشدولتهاسعوديو
همه		شدههماهنگوسنجیدهرفتار		.دادندمیسوق»میانه

ت خارجی دست دارند، سیاسطراحیدرکهایرانینهادهاي
جمهوري		وحدت کامل به لحاظ درك اهداف و مقاصد

ومعظمرهبربینکه		المللیبینصحنهدرایراناسالمی
ازتنهانه		داداجازهایرانبهداشت،وجود		روحانیحسن

بلکهبمانداماندر»منطقهقالبتغییرودمکراسیتوسعه«
توجهی توسعه قابلطوربهراخودايمنطقهنفوذ
. استشدهایرانجمهوررئیس		روحانیحسناکنون		دهد.

جمهوريخارجیسیاستخطکهاسترهبراینکهوجودبا
زندگیمسایلمهمتریندروکندمیتعیینراایراناسالمی

واهد ران اثر جدي خایالمللیبیناوضاعبرتردیدبدون		جمهوررئیسروحانیفعالیتدارد،تعلقرهبربهقطعیرأيکشور
در صحنه بین الملل چگونه » شیخ دیپلماسی«گذاشت. چه چیزي اساس خط سیاسی او را تشکیل خواهد داد؟ گام هاي 

خواهد بود؟
انیانایر. آورددرستبهرا»اعتمادمهم		وام«		ایرانیجامعهاز		انتخابات شد،روحانی که با نتیجه بسیار قانع کننده برنده 

ارزبرابرينرخانتخاباتآستانهدر		مراکز اخذ رأي بلکه در امور مالی هم به رئیس جمهور جدید رأي دادند.درتنهانه
وشد31500برابرسیاهبازاردرارزنرخانتخاباتازبعدروزپنجولیبودآمریکادالریکبابتریالهزار38		برابرایرانی

هزار ریال افتاد.28تاوشکستهنصابحدگذشتهیکشنبهروز
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خبر دادند، » پیروزي لیبرال ها«ژوئن جامعه ایرانی به آنهایی که با شتاب از 14در همین روزها و به عبارت دقیق تر در روز 
زابیش		به طور خاص» تیم رهبر«به طور عام و » اصول گرایان ایرانی«حش پاسخ شایسته اي داد. امیدها به شکست فا

. در همان روز در جمهوري اسالمی ایران انتخابات مهم شوراهاي شهري و روستایی یعنی ارگان هاي بودآمیزاغراقحد
تانتخاباایندر»کارانمحافظه«نمایندگان		هاي گروهی قرار نگرفت.خودگردانی محلی برگزار شد که مورد توجه رسانه

انی به ارزش هاي لیبرال به تعبیر غربی آن را به ایرجامعهچرخشبرمبنیادعاهايامراینکهشدندآرا%60-67صاحب
طور کامل تکذیب می کند.
ر دیگ، سنجیدگی و مواظبت از موازنه منافع به تار و پود آن رفته است، یک بار»نیروي نرم«جامعه ایران که سنت هاي 

این معادله را حفظ کرد. ما دوباره شاهد اولویت نیروي نرم، مخالفت با حالت اضطراب در سیاست خارجی و حفاظت از 
تهران		خارجیسیاست		ارزش هاي جمهوري اسالمی ایران در سیاست داخلی هستیم. همچنین باید خاطرنشان کرد که

شکلطقهمنقالببازسازي		همانیعنیثباتیبیبهمناسبپاسخعنوانبهبلکهایرانیمقامات»شومسرشت«		اثربرنه
در پی تجاوز به عراق و افغانستان در خاور نزدیک 2001ت فیل در مغازه چینی آالت از سال ظرافباواشنگتنکهگیردمی

راایراناسالمیهوريجمخارجیسیاستخطماهیت	و میانه راه اندازي کرده است. پاسخ به همین تهدیدها و چالش ها
حریفانتوسطکه		»کریدور امکانات«همیندرهمهازقبلایرانجدیدجمهوررئیسکهاستروشن. دهدمی		تشکیل
ئتالفااعضايهايتالشازنظرصرفکریدوراینکهاستایندیگرمسألهولی. کردخواهدرفتاراست،شدهساختهایرانی

امکانن،آکردنتنگبرمبنی) استموجودواقعیسیاستدرولینشدهتنظیمحقوقیصورتبهائتالفاین(		ایرانیضد
» شیخ دیپلماسی«رفت هاي جهشی موفقیت آمیزي را می دهد که در صورت تشریک مساعی رهبر معظم و پیشانجام

کامالً امکان پذیر است.

جمهوري اسالمی، ایاالت متحده و برنامه هسته اي
روحانی به مقام ریاست جمهوري براي آن دسته از نخبگان سیاسی آمریکا مشکالت مهمی به وجود می آورد انتخاب شدن 

پافشاري»ایرانیمسأله«زورگویانهفصلوحلبرثانیاً،ودارندتنگاتنگ		البی هاي اسراییلی و سعودي ارتباط		که اوالً، با
دربرنامهاینشفافیتطرفداراو	.نیستپوشیدهکسیبر	ایرانايهستهبرنامهقبالدرروحانیگیريموضع. نمایندمی

درصدي در صورت دریافت 20توسط سازمان هاي بین المللی و تعلیق غنی سازي اورانیوم آنکنترلجهانی،جامعهبرابر
تضمینی اورانیوم از خارج براي استفاده پزشکی و پژوهشی است. رهبر عالی ایران براي برداشتن این گام ها آماده است و 

ود یعنی شناسایی حق ایران براي اجراي رئیس جمهور جدید حاضر است این پیشنهاد را بکند. ولی دو شرط باید رعایت ش
خدمتسیاسازمانافسرعنوانبهآنجا) 2005سالتا2000سالاز(سال5طیکه		میانهخاورمتخصصپیالر،پل		برنامه صلح آمیز هسته اي و لغو تحریم هاي بین المللی و یکجانبه.

زمایشی جدي براي خلوص نیت ایاالت متحده در زمینه آروحانیانتخاب«کهگویدمیکهداردحقمرتبهصدبود،کرده
ثراک. »استتهرانباآمیزصلحگفتگويبرايآمادگیدربارهدولتبیانات		مذاکرات با ایران و راستی آزمایی صداقت

هت ججدیديامکانات		متحدهایاالتبرايروحانیانتخابکهدارنداعتقادحقبرغربهوشیارواندیشسالمکارشناسان
رافتگوگاینآمریکاسیاسینخبگانازبخشیکهاستاینفقطمسأله. کندمی		برقراري گفتگوي سالم با ایران فراهم 
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سراییلیاالبیبرايایرانوآمریکابینروابطسازيسالم. بزنندهمبرراآنتاکردخواهندکاريهروکنندنمیقبولقطعاً 
خواهد بود. در این شرایط می توان حدس زد به منظور پیشگیري از این گفتگو از » یدردناک«شدتبهکارهمسعوديو

.کردخواهنداستفادهویژههايسرویسآمیزتحریکعملیاتتامالیاقدامات	ازاعم	چه امکاناتی
یرامون نم که روابط پکتکرارنیزآیندهدرحاضرم. شودنمیختمايهستهبرنامهبهایرانی–ولی مسایل روابط آمریکایی 

ومیانهرخاودرآمریکامنافعباتهرانژئوپلتیکیرویارویییعنی		این برنامه تنها نشانه درجه تنش در مسایل عمومی تر
راوریهسوافعانستانمسایلتواندنمیایرانمنافعرعایتبدون		واشنگتنکهاستپارادوکسجاي. استمرکزيآسیاي

را ایجاد می کرد، خود را به تله » خطر براي صلح«طی دهها سال از ایران سیماي کشور مطرود و کهآمریکا. کندحل
جاوزتهدفو		انداخته است. از یک سو، نشستن دور میز مذاکرات با کسی که توسط واشنگتن به عنوان حریف احتمالی 

ن نمی توان موازنه معادالت خاور میانه را که ایرابدوندیگر،سويازولیکندمیایجادمسأله		شود،میتلقیمسلحانه
ویران شده است، احیا نمود.

تفرقه در میان نخبگان آمریکایی در برخورد با ایران از جمله واقعیات امروزي است. مبارزه پنهانی طرفداران راه حل 
» کبوتر صلح«اك هیگل از هیچ نظر زورگویانه و طرفداران گفتگو در واشنگتن حتی براي یک روز متوقف نمی شود. چ

نیست ولی او هم به خوبی درك می کند که مناقشه جنگی با جمهوري اسالمی ایران حتی در صورت پیروزي نظامی به 
شکست ژئوپلتیکی آمریکا با سطح غیر قابل پذیرش تلفات آمریکایی تبدیل خواهد شد. او بر همین اساس جدیداً بر گفتگو 

. ولی در همین حال جان کري وزیر امور خارجه آمریکا مشغول تحکیم ائتالف ضد سوري (یعنی در واقع با ایران تأکید کرد
ضد ایرانی) است.

بدون تردید، روحانی در روابط با ایاالت متحده به طور کامل از اختالفات موجود در میان نخبگان سیاسی آمریکا استفاده 
ود را محدود کرده و بر تحریم هاي فراگیر فلج کننده تأکید کرده خمانورانمید	خواهد کرد. همین امر که ایاالت متحده

و از روي نیروي جبر آن را شدت می بخشد، به روحانی امتیاز مهمی می دهد. رهبر معظم و رئیس جمهور جدید ایران در 
د. اصل کار این دارنکافیسازندهپیشنهادهاي	مورد راه حل هاي مناقشات منطقه اي که واشنگتن در آن غرق شده است،

است که توان بزرگ سیاست خارجی در دست رهبر و رئیس جمهور ایران وجود دارد که امکان تنظیم این مناقشات نه در 
حرف بلکه در عمل را خواهد داد.

ویوآتنش تل 
وحانی شود که انتخاب شدن ردر واقع نگرانی هاي مسئولین اسراییلی که بالفاصله بعد از انتخابات اعالم شد، بدان ختم می

مدارانسیاستازیکی. کندمیمحرومتبلیغاتیبرندههايبرگسريیکازرااسراییل		و حرف ها و ارزیابی هاي سنجیده او
. نمکمیابرازاسراییلدولتبهراخودتسلیتمراتب«: نوشتایرانجمهوريریاستانتخاباتپیدراسراییلیمخالف
یه جنگجویی اسراییل و بی میلی دولت اسراییل به پرداختن به مسایل داخلی، عامل تبلیغاتی توجبراينژاداحمديمحمود

دست	ممتازي بود. انتخاب روحانی معتدل، ضربه اي به افراطیون در ریاست اسراییل است که اآلن باید از توسل به ارعاب
.»بکشند
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ال نیست. نتانیاهو در جلسه اخیر کابینه وزیران اسراییل اظهار داشت: تل اویو همچنین خوب متوجه است که روحانی لیبر
بیایید از خود فریبی خودداري کنیم. باید بدانیم که رهبر عالی ایران از همان ابتدا کسانی را به شرکت در انتخابات راه «

شدند، شریک نقطه نظر خامنه اي نداده بود که شریک دیدگاه هاي او نبودند. آنهایی که به شرکت در انتخابات راه داده
نتانیاهو یادآور شد که محمد خاتمی را که شانزده سال پیش به ». هستند» شیطان صهیونیستی«درباره ایران به عنوان 

سیاست تجاوزکارانه «ریاست جمهوري انتخاب کرده بودند، نیز سیاستمدار معتدلی محسوب می کردند ولی این امر بر 
».یل اثري نگذاشتایران نسبت به اسرای

خوب است که نخست وزیر اسراییل حافظه تاریخی دارد. ولی مسأله این است که تنها نتانیاهو نیست که تاریخ را به خاطر 
سال آینده سالح هاي 3-5تا » متجاوز«ادعا می کرد که ایران 1993دارد. ما می توانیم یادآوري کنیم که نتانیاهو در سال 

خت. می توانیم مصاحبه شمعون پرز وزیر وقت امور خارجه (و رئیس جمهور فعلی) با یک شبکه هسته اي را خواهد سا
را پیشبینی کرد. آن 1999تلویزیونی فرانسه را به خاطر آوریم که در آن برخورداري ایران از سالح هاي هسته اي در سال 

ین بارز ترین استدالل بر خویشتن داري مقامات پیشبینی ها تحقق نیافت، جمهوري اسالمی ایران کماکان بمب ندارد که ا
ایران است. در این شرایط هشدارهاي بی پایان تل اویو که بی وقفه بر سر افکار عمومی جهانی می ریزد، چه ارزشی دارد؟

مفسر سیاسی ضمن تفسیر نتایج انتخابات در ایران اظهار داشت که بیانات زننده محمود احمدي نژاد، » رون بن عیشی«
نمتحدابهناخواهخواهآنهاکهشدمیباعثوترساندمیراغربو	او کشورهاي عربی» تعصب شیعی«نفی هلوکاست و 

هکدردينقطهولی. استرفتهبینازامتیازاینروحانیآمدنکاررويباحاالو. شوندتبدیلایرانیضدائتالفدر
آن زرادخانه هسته اي تل اویو است. ابتکار تهران که براي واستنرفتهبینازکرد،کشفاسراییلنزدایرانیدیپلماسی

است،ايهستههايسالحازعاريمیانهخاورمنطقهایجادبرناظروشدمطرح		با تالش روحانی2006اولین بار در سال 
ت آن موافقبامصرهممختلفدالیلبهکهمنطقهدر		ايهستهسالحخلعاندیشه. زندمیدردناکیضربهاسراییلبه

تبدیل شده و به منظور مسدود » شیخ دیپلماسی«خواهد کرد و هم پادشاهی هاي خلیج فارس، می تواند به حرکت نیرومند 
علیه ایران به کار گرفته شود.» جنگ اعالم نشده«کردن سیاست اسراییلی 

شیخ دیپلماسی و پادشاهان خلیج فارس
سلفی که یکی از اهرم هاي سیاست خارجی ایاالت متحده است، در برابر افراطبودنترلکنقابلغیرمسأله		اکنون

عنوانبهاسالمازکهراتروریستیهايگروه		واشنگتن قد علم کرده است. آمریکا از زمان حضور شوروي در افغانستان
ي سعودي و بودجه سازمان بنیادهاازدالر2-3آمریکاییدالرهرازايبهولی. دادمیپرورشکردند،میاستفادهبهانه

یمتالشاسالمازخودبرداشتیعنی»اسالمدرستتعبیرتنها«نفوذگسترش		هاي گوناگونی خرج می شد که براي
حامیاندستوراتاساسبرکهکردمیتلقیهایینشاندهدستعنوانبهرامجاهدینهايسازمانمتحدهایاالت. کنند
بران این سازمانها در این مورد نظر دیگري داشتند. آنها آمریکایی ها را همراهان موقت رهولی. نمودخواهندرفتارخود

پولداري محسوب می کردند که باید از آنها استفاده کرد و بعد از آن به آنها نارو زد و سالح هاي امریکایی و فن رزمی 
ا به کار برد.دریافت شده از مربیان آمریکایی را علیه خود آمریک
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بخش		انفجارها در بوستون، نمونه کالسیک رفتار مأموري است که از زیر کنترل در رفته است. همین حوادث
وعوديسعربستانباراهبرديشراکتسکهدیگررويبهدیگرنگاهانداختنبهرامتحدهایاالتسیاسینخبگان		هوشیار

شد که پادشاهان متحدي که وفاداري آنها زیر عالمت معلوم»ناگهان«. کردوادارفارسخلیجحاشیههايپادشاهیسایر
سئوال نمی رفت، مدتها است که بازي خود را می کنند که در موارد زیادي با اهداف ایاالت متحده مطابقت ندارد. عربستان 

أمین مالی سازمان هاي سعودي به دنبال برقراري سلطه خود بر امت مسلمان است و براي تقویت ادعاهاي خود به ت
استنروشوواضحهمینطورولی. زندمیدستشیعی–تروریستی، ایجاد ارتش جهاد فراملیتی و تحریک رویارویی سنی 

یاآشد؟خواهدهدایتکجاشود،میتحریککهايمناقشهآتش. کندادارهراارتشاینتواندنمیسعوديعربستانکه
که »هالل شیعی«ه این است که تنها ایران نیرومند و نظارت آن بر متحدایاالتمشکلشود؟هدایتتواندمیمناقشهاین

از بغداد تا اسالم آباد از آن خون می چکد، می تواند نیروي مقابل این سلطه جویی شود.
د و از جمله براي عالوه بر آن، جن جنگ در راه خالفت جدید که از کوزه رها شد، همه چیز را بر سر راه خود ویران می کن

ندشومیمتوجهتدریجبهپادشاهانبعضی. نمایدمی		موجودیت فیزیکی پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس خطر ایجاد 
وند،شمیپیشنهادهمکاريشوراياعضايبهکهسعوديعربستانهمگرایانههايطرحعلتهمینبه. کردتوقفبایدکه
. اوضاع داخلی پادشاهی عربستان سعودي هم به گونه اي شده شوندمیتحریمصریحاً گاهیونشدهروبروگرماستقبالبا

ژوئن خود سعودي ها را 17است که این کشور را به فکر خویشتن داري می اندازد. حسن روحانی در کنفرانس خبري 
منیت آمیز درباره مسایل اخواند و نیز گفتگوي موفقیت» کشور برادر«صریحاً به گفتگو دعوت کرد و عربستان سعودي را 

جریان داشت، یادآور شد.1990را که در سالهاي 
ستانعربخارجیسیاستواقعیطراحکه		این دعوت مخاطب داشت. کافی است یادآوري شود که جدیداً امیر ترکی الفیصل

ايهستهتأسیساتبهحملهکهکردخاطرنشان»اشپیگل«مجلهبامصاحبهدراست،بوده1980هايسالازسعودي
در خاور میانه فاجعه ژئوپلتیکی ایجاد خواهد کرد. بدیهی است که این عود صلح دوستی و هوشیاري امیر سعودي بی ایران

ایران		هکفهمدمیخوبیبهاست،سیاسیآورسرسام		اساس نیست. او که تحلیلگري ماهر و استاد دسایس چندین حرکتی
میان شیعیان به راحتی در پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس بی نظمی درخودنفوذازاستفادهباتواندمیلزومصورتدر

روزسهفقطدیپلماسیشیخکهدهدمیتشکیل	بر پا کند. درك این واقعیت اساس مذاکرات صلح بین ریاض و تهران را 
.کردمطرحرامربوطهپیشنهادشدانتخابازبعد

*****
ران،ایمعظمرهبرباهماهنگیباويتوسط		رئیس جمهور جدید ایران و اصالح سیاست خارجی ایرانفعالیت بین المللی 

عنوانبهروحانیحسننوشت،		معاصرایرانمطالعهمرکزرئیس		صفروفرجبجدیداًهمانطورکه. نیستايسادهکار
»با نمک«جنبه. کندمیدركخوبیبهراجهانیسیاستمعاصرهايگرایشکرده،تحصیلبسیاروخردمندشخصی

محصول تفکر محافظه کارانه و فلسفه اسالم و نیز رزمنده واقعی انقالب اسالمی می «مسأله این است که او در عین حال 
فرا رسید. گره مسایل سوریه و » بهار عربی«خاورمیانه وارد مرحله جدید بحرانی شده است که به تدریج بعد از ». باشد

ر نظامی آمریکا در منطقه و سلطه جویی هاي عربستان سعودي و نیز تالش حضوشیعی،–ریک شده سنی رویارویی تح
اسراییل براي حل مسایل خود در گرماگرم آتش سوزي بزرگ، همگی گره کور مسایلی را ایجاد کرده اند که ایران مشکل 

بتواند به تنهایی بگشاید.



شیخ دیپلماسی30
.............................................................................................................................................................

نقشبهبود،نظاممصلحت		دي مجمع تشخیصراهبرمطالعاتمرکزرئیسکه		2009تصادفی نیست که روحانی در سال 
هکبودنوشتهزمانهماندراو. کرداشارهمنطقهامنیتتأمینزمینهدرایرانی–روسیراهبرديشراکتوروسیهویژه

یکا امرابروابطنزدیکیو		غربباخودمسایلحلبراي»ایرانیبرگ«ازروسیهاینکهبرمبنیایراندرشدهبیانادعاهاي«
ورتصدیدگاهاینطرفدارانکهاستآنازترپیچیدهتهران–استفاده می کند، ادعاهاي سطحی هستند... روابط مسکو 

نزدیکآیندهدرامیدوارم		کهاستجدیديمقالهدر		جداگانهبحثموضوعروابطاینپیچیدگیوعمقولی		.»کنندمی
.شودنگاشته
در چارچوب این مطلب باید درباره مسأله دیگري صحبت کنیم. اصالحات سیاست خارجی ایران و ایجاد سیماي و حاال 

جدید معادالت دیپلماتیک، ضرورت عینی می باشد. این اصالحات با علی خامنه اي رهبر عالی ایران هماهنگ شده و به 
حترام متقابل، برابري حقوق طرفین گفتگو و رعایت هیچ عنوان به صورت گذشت هاي یکجانبه تنظیم نخواهند شد زیرا ا

.استبودهاوسیاسیفعالیتمدتطولدرایرانجدیدجمهوررئیسروحانیحسنرفتاراصولهمیشه		منافع همدیگر
.بکشددستخوداصولاینازنداردقصد»دیپلماسیشیخ«کهآیدمینظربه
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ایران به عنوان مهمترین عامل براي آینده افغانستان
آنتون یفستراتوف

افغانستان که دردناك ترین زخم جهان اسالم است، در پرتو 
رویدادهاي بارز منطقه خاور میانه اعم از سقوط سلسله رژیم هاي 

، رویارویی در سوریه و »بهار عربی«سیاسی در زمان به اصطالح 
در مرحله اخیر اعتراضات در ترکیه و انتخابات ریاست جمهوري 
ایران، از مرکز توجه بخش عمده جامعه جهانی بر کنار شده است. 
ولی این کشور بی وقفه به سوي نقطه عطف تاریخ خود یعنی 

ایاالت متحده و هم کند که نیروهاي حرکت می2014سال 
پیمانان آمریکا که یازده سال است که آنجا به سر می برند، از 
خاك این کشور بیرون کشیده خواهند شد. آینده افغانستان در 

هر حال نه تنها بر این کشور بلکه بر همسایگان آن و به طور غیر مستقیم بر اوضاع روسیه و اورپا اثر خواهد گذاشت.

ناتو به عنوان خطر براي منطقهعقب نشینی نیروهاي
عقب نشینی نیروها از افغانستان مسأله اي بسیاري مبرم براي صاحب این نیروها یعنی خود ایاالت متحده، بریتانیا، فرانسه و 
کشورهاي دیگر و نیز ممالک آسیاي مرکزي است که فرضًا بخش قابل توجه تسلیحات پیمان ناتو از افغانستان به آنجا منتقل 

اهد شد. این تجهیزات شامل حال مخازن نفت و آب، بولدوزر، ماشین راهسازي، تریلی براي انتقال تجهیزات نظامی، زره خو
پوش ها، وسایل اطفاي حریق، ارتباطات و خدمات پزشکی و حتی تاالرهاي تاشو تربیت بدنی براي سربازان و افسران هستند. 

ت ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان است و تا کنون روشن شده است که ایاالت متحده مشغول مذاکرات فشرده با مقاما
توسط این کشورها نگهداري خواهد شد و بخش دیگر به صورت رایگان در اختیار » امانت«بخشی از این تجهیزات به عنوان 

یاي مرکزي را پرداخت خدمات ارزنده رژیم هاي آس» به صورت جنس«آنها گذاشته می شود. واشنگتن مایل است بدین وسیله 
کند زیرا در این دوران دشوار براي آمریکا پول نقد کفایت نمی کند.

همچنین راه ترانزیت پاکستانی وجود دارد که کمتر از مسیر آسیاي مرکزي هزینه بر می دارد. ولی براي ایاالت متحده به چند 
باشد. اوالً، رهبران کشورهاي ائتالف ضد طالبان که علت اهمیت دارد که در کشورهاي آسیاي مرکزي تجهیزات جنگی داشته 

در -یقین ندارند که افغانستان بعد از خروج نیروهاي خارجی به آشتی داخلی دست یابد، مایلند امکان گسیل مجدد نیروها را 
متأسفانههکشودنگهدارينسبیسیاسیامنیتوثباتشرایطدربایدمربوطهتسلیحات. کنندمحفوظخودبراي–روز مبادا 
ماهاي امریکایی (عمدتاً بدون سرنشین) به سرزمین پاکستان هواپیحمالتسلسلهازپسآن،برعالوه. نداردامروزيپاکستان
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و عملیات قتل اسامه بن الدن، اسالم آباد از حالت متحد باوفاي ناتو در آمد که آسیاي مرکزي از این نظر براي طراحان راهبرد 
ت بیشتري دارد.غربی امتیازا

ثانیاً، واگذاري تسلیحات به رژیم هاي آسیاي مرکزي حضور و نفوذ آمریکایی ها در منطقه را به طور قابل توجهی افزایش خواهد 
داد در حالی که میدان منطقه اي بر روسیه که در حال حاضر در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی صاحب انحصار در بازار 

است، تنگ خواهد شد. ثالثاً، استقرار تسلیحات در آسیاي مرکزي به برگ برنده جدید آمریکا در رویارویی منطقه اي تسلیحات 
به احتمال قوي در 2013با ایران تبدیل می شود. نخبگان آمریکایی می فهمند که نتایج انتخابات ریاست جمهوري سال 

ه و این کشور را به صرف نظر کردن از ارزش ها و تمایالت سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران تغییرات اصولی ایجاد نکرد
.کنندمیرفتاراحتیاطرويازسبببدین	خود (مانند برنامه هسته اي و مقابله با رژیم اسراییل) وادار نخواهد کرد و 

ایران به عنوان دوست یا دشمن: انتخاب دشوار
اشاره به این واقعیت هم مهم است که در بعضی کشورهاي آسیاي مرکزي نفوذ قابل توجه ایران مشاهده می شود، به خصوص 
در تاجیکستان که تهران در این جمهوري تأمین مالی تعدادي از طرح هاي بزرگ زیرساختی (نظیر نیروگاه برق آبی سنگ 

مهوري محمود احمدي نژاد روابط بین جمهوري اسالمی ایران و تاجیکستان ) را بر عهده داشته است. در زمان ریاست ج2-توده
ایجانآذربوترکیهبرادريبه–وجود بعضی اختالف نظر ها با–تا حدي اصالح شده است که بعضی کارشناسان این روابط را 

نفوذانایرکهاستبدیهی. کندمیبرقرارخوبیروابطهمبیشککباتهران. کنندمیتشبیهفارسیهویتچارچوبدرولی
ایاالت متحده مجبور خواهد شد حضور ایران را نادیده بگیرد یا .دادنخواهددستازمقاومتبدونمرکزيآسیايدرراخود

گزینه اول در عمل تحقق ناپذیر است ولی گزینه دوم مستلزم بازنگري ریشه اي در دنبال راه هاي رسیدن به توافق برگردد.
گیري آمریکا نسبت به ایران است.موضع 

همین امر براي واشنگتن مسأله ایجاد می کند. البته ایاالت متحده درصدد نیست به طور کلی افغانستان را ترك کند بلکه در 
مناطق کلیدي این کشور پایگاه هاي خود را نگه می دارد. البته در حال حاضر کمتر کسی تردید دارد که هدف واشنگتن و به 

ازه کمتر هدف متحدان اروپایی آن نه تأمین ثبات، پیشرفت و توسعه پایدار افغانستان بلکه استفاده از موقعیت ژئوپلتیکی اند
عنیمافغانستاندرصلحبرقراريجهتدرآمریکاهايتالشهمه. باشدمیآنطبیعیمنابع–دورترآیندهدر–این کشور و 

استراتژیست.دهدمیرامرکزيآسیايدرآمریکانفوذضمانتافغانستاندرامریکاییحضور. داردايحسابگرانهمفهومو
هاي واشنگتن معتقدند که همین امر در نهایت باید موجب سقوط جمهوري اسالمی ایران و تشدید وخامت اوضاع خارجی 

د، که این نقطه نظر را به اثبات می رسانآنچه روسیه شود که آسیاي مرکزي را به عنوان منطقه نفوذ سنتی خود تلقی می کند.
ط این پایگاه فق». می روند«والیت فرح براي آمریکایی هایی است که به ظاهر » چاهلنگ«آغاز ساخت پایگاه نظامی در ناحیه 

در سه کیلومتري مرز جمهوري اسالمی ایران واقع شده است.

رژیم کرزاي متحد ضعیف آمریکاست
اعالم شده، نفوذ ایاالت متحده در داخل افغانستان بسیار ضعیف است. همانطور که در فوق اشاره ولی با وجود این اهداف 

جنبش احتمال زیادي می رود که حتی رژیم کرزاي که تابع آمریکاست، بعد از خروج نیروهاي ائتالفی از کشور سقوط کند.شد،
وان نظامی و نفوذ سیاسی خود را مضاعف کرده است. طالبان طالبان که زمانی قلع و قمع شده بود، کامالً احیا شده و حتی ت
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کند بلکه در دستگاه دولتی، محافل اداري و ارتش دولت کرزاي نفوذ نه تنها بخش قابل توجه سرزمین افغانستان را کنترل می
از ا اسلحه فروخته ومی نماید. روابط سربازان و افسران ارتش افغانستان با شبه نظامیان طالبان کشف شده است که به آنه

برنامه هاي فرماندهان خود خبر می دهند. در دوحه، پایتخت قطر که کشور عربی تمامًا زیر نظر آمریکاست، دفتر جنبش 
طالبان افتتاح شده است.

از بین بردن تولید مواد مخدر، ضمانت پیروزي ناتو بر طالبان است
االت متحده قادر است حساب ها را با طالبان و افراطیون دیگر این کشور البته، مسئولین دولت کرزاي تأکید می کنند که ای

تصفیه کند. راه اساسی براي رسیدن به این هدف، ریشه کنی تولید مواد مخدر و تجارت این مواد است. هر جنبش مخالف 
هاي مالی پادشاهی هاي تأمین مالی سر به نیست خواهد شد. در حالی که القاعده به وسیله پرداخترژیم حاکم در نبودن

حاشیه خلیج فارس تأمین می شود، طالبان عمدتاً با عایدات از محل فروش مواد مخدر فعالیت می کند. بعد از تجاوز نیروهاي 
ایاالت متحده به افغانستان این نوع تجارت رو به صعود بی سابقه اي گذاشت. مساحت مزارع نباتات افیونی در افغانستان در 

شد. تمام کشور بال استثنا در %1400برابر افزایش یافته است. نرخ رشد تولید افیون خام بالغ بر 100این کشور زمان اشغال
تولید و فروش مواد مخدر در بازارهاي خارجی دست دارد. این امر بر منافع کشورهاي مجاور آسیاي مرکزي، ایران و روسیه اثر 

کند و از نظر کشف و ضبط افیون میلیارد دالر خرج می2زه با مواد مخدر بیش از مستقیم می گذارد. ایران هر سال براي مبار
.استشرقیهمسایهکشوردرمخدرموادتولیدنتیجهو مورفین در مقام اول جهانی قرار دارد. این مقام شاخص ایران، 

افغانستان را کنترل نمی کنند بلکه نقش مواد معموالً ادعا می شود که نه تنها اینکه نیروهاي ناتو بخش قابل توجه سرزمین 
مخدر به عنوان منبع اساسی درآمد افغانستان، علت آن است که نیروهاي ناتو نمی توانند مزارع افیون افغانی را از بین ببرند. 

ندگان یی و نمایولی هیچ کاري براي بهبود بخشیدن اوضاع انجام نمی شود. اطالعاتی درباره دست داشتن واقعی نیروهاي امریکا
دولت در تجارت مواد مخدر وجود دارد ولی طبیعتًا رسماً تأیید نمی گردد.

مشارکت ایران به عنوان مهمترین عامل بازسازي افغانستان
کارهاي زیادي باید براي اصالح این وضع انجام شود از جمله احیاي زیرساخت تأمین زندگی مردم، ایجاد شرایط براي توسعه 

خش کشاورزي و ارتقاي سطح زندگی مردم. همچنین برق رسانی کامل در سراسر افغانستان، ایجاد سامانه جدید صنایع و ب
آبیاري، پیوستن افغانستان به سیستم حمل و نقل و تأمینات جهانی و ایجاد نظام آموزشی از صفر الزم است. همزمان باید از 

.گرفترافعالیتاینازناشیسرمایهتطهیرجلويدیگرسويازوبردهبینازراافیونمزارعیک سو 
در حال حاضر ایران تقریباً تنها کشوري است که براي ایجاد تغییرات در اوضاع افغانستان تالش معینی به عمل می آورد. 

کلیدي را جمهوري اسالمی ایران در تأمین مواد خوراکی، حامل هاي انرژي و کاال هاي دیگر براي همسایه شرقی خود نقش 
کند از ایران واصل می گردد. تبادالت بازرگانی ساالنه بین دو کشور معادل نفتی که افغانستان دریافت می%15بازي می کند. 

میلیارد دالر است. همانطور که می بینیم، احیاي اقتصاد افغانستان هم بدون مشارکت جمهوري اسالمی ایران امکان پذیر 2
نیست.
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کند؟بان را انتخاب میایاالت متحده طال
ببینیم ایاالت متحده و هم پیمانانش براي کاهش نفوذ طالبان و مبارزه با این جنبش چه کاري انجام می دهند؟ در حال حاضر 
آمریکا ترجیح می دهد با حریفان سازش ناپذیر قبلی خود به توافق برسد. رایزنی هاي بین طالبان و نمایندگان دولت آمریکا 

شروع شده ولی نتیجه مهمی نداد. ولی چندي پیش واشنگتن به گذشت هاي بی سابقه اي تن داده و امتناع 2011در سال 
الزامی از همکاري با القاعده را از فهرست درخواستهاي خود از طالبان حذف نمود. هیأت نمایندگی ایاالت متحده به ریاست 

نی نماینده طالبان در قطر را مب» مال محمد نعیم«و پاکستان، بیانات فرستاده ویژه رئیس جمهور در افغانستان » جیمز دابینز«
بر اینکه از این به بعد خطر براي هیچ کشور جهان از افغانستان بر نخواهد آمد، کافی دانست.

افغانستان و متحد با وفاي آمریکا» مشروع«از سوي دیگر، برنامه هاي ایاالت متحده باب طبع حامد کرزاي رئیس جمهور 
نیست. او تا کنون از قطع مذاکرات با واشنگتن خبر داده است. احتمال زیادي می رود که آمریکا نه بر رئیس جمهوري که بی 
کفایتی خود را به نمایش گذاشت بلکه بر طالبان متکی شود. این امر باعث تعجب شما می شود؟ با توجه به تجربه آمریکا در 

ردگی جبهه النصره، شعبه عراقی القاعده پشتیبانی می کند، این امر باعث تعجب نمی سوریه که آشکارا از مخالفان به سرک
شود.

سیاست آمریکا در خاورمیانه به عنوان سرود حسابگري و بی اصولی
روشن است که بعد از خروج نیروهاي ناتو از افغانستان جنگ داخلی در این کشور دوباره از سر گرفته خواهد شد. دولت کرزاي 

جود ضعف خود به احتمال قوي به صورت صلح آمیز زمام امور را از دست نخواهد داد. در افغانستان نیروهاي دیگري هم با و
وجود دارند که از احیاي رژیم طالبان خوشحال نمی شوند که یکی از آنها شیعیان هزاره مورد حمایت ایران و اقلیت با نفوذ 

سنی است به احتمال قوي براي شیعیان افغانستان و تاجیک هاي افغانی تاجیک است. رژیم طالبان که رژیم سنت گراي
مشاهده شده بود. در این شرایط کسی تعجب نخواهد کرد 2001مشکالت ایجاد خواهد کرد که همین وضع قبل از سال 

بهایرانکمکاحتمالبهتوجهباکهآیندبردستدراسلحهباخودهویتازدفاعصدددرتبارهاتاجیکوشیعیانچنانچه 
.ماندنخواهدنتیجهبیآنهاهايتالشاینآنها،

رویاروییو	ایران و ایاالت متحده: منافع نزدیک به هم 
ولی بعید است که ایران به طور مستقیم در عملیات جنگی علیه طالبان و سلفیون افغانی شرکت کند. تهران در طول ده ها 

در این کشور و تأثیر گذاري بر روندهاي سیاسی آن را طراحی کرده است و آن اتکا بر » ترمالیم «سال اخیر مکانیزم نفوذ 
جمعیت شیعه و تاجیک ها و بر مهاجران افغانی است که از جمهوري اسالمی ایران بر می گردند و نیز توسعه فرهنگ و آموزش 

فارسی در افغانستان است.
میلیون پناهجوي افغانی 6قطعًا به نفع ایران نیست. ایران همینطور بیش از در بعد عمومی، وقوع جنگ داخلی در افغانستان

را در خاك خود پذیرفت که گاهی عامل تنش جدي در مرزهاي شرقی کشور می باشند. قاچاق مواد مخدر افغانی هم که در 
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نفعبه،)استشدهبیشتربرابرچهلافغانستاندرهروئینتولیدتنها(دوران بعد از طالبان دهها برابر افزایش یافته است
.نیستایراناسالمیجمهوري

در این زمینه منافع (اعالم شده) ایاالت متحده و جمهوري اسالمی ایران با هم مطابقت دارد. یک نوع پارادوکس ایجاد می شود 
کشور باید مساعدت تهران را به خود که از یک سو، آمریکا با عنایت به نفوذ ایران در افغانستان و عالقه آن به تنظیم اوضاع 

جلب کند ولی از سوي دیگر، استقرار جنگ افزار و زیرساخت نظامی آمریکایی در آسیاي مرکزي بعد از عقب نشینی از 
کند.افغانستان، به صورت واقعی منافع جمهوري اسالمی ایران را تهدید می

ه با هم روابط حسنه ندارند، فراهم شده است. حسن روحانی جالب توجه است که امکان رسیدن به توافق بین کشورهایی ک
را کسب کرده » پسر بد«رئیس جمهور جدید ایران جاي محمود احمدي نژاد را گرفت که در غرب چهره بی چون و چراي 

خلل براست. روحانی در سخنان قبل از انتخابات خود بر انجام مذاکرات مستقیم با واشنگتن تأکید کرده ولی در عین حال 
ناپذیري منافع ملی و دفاع از این منافع در صحنه بین المللی تأکید نمود. حل و فصل اوضاع افغانستان، عالوه بر اوضاع سوریه، 

.داردقراراي و تحریم هاي بین المللی بدون قید و شرط در فهرست این منافع جمهوري اسالمی ایران برنامه هسته
ایل براي ایران اهمیت دارد از جمله به لحاظ توسعه راه هاي مواصالتی به تاجیکستان و چین افغانستان از نظر طیف وسیع مس

و امکان به دست آوردن متحد جدید در برابر خطر آمریکایی، تأمین امنیت مرزها، قطع قاچاق مواد مخدر و سیالب آوارگان. 
کشور ارزشمندي تبدیل شود در حالی که ایران تقریباً تنها افغانستان در آینده می تواند از نظر برخورداري از منابع طبیعی به

کشور منطقه است که از فناوري هاي استخراج این منابع برخوردار است.
از چه کسی باید در افغانستان بعد از رفتن نیروهاي ناتو حمایت کرد و چطور باید همکاري با حکومت جدید را بر قرار نمود 

وري کرزاي به زودي به پایان می رسد و قانون اساسی مانع از انتخاب مجدد وي می شود)؟ این (در هر حال دوره ریاست جمه
امر به موضع گیري و مهارت دیپلماتیک رئیس جمهور جدید ایران بستگی دارد.

ره برنامه ابا عنایت به تجربه سرشار دیپلماتیک حسن روحانی و دستاوردهاي وي در این زمینه (نظیر مذاکرات موفقیت آمیز درب
)، حمایت عظیم مردم کشور و بهبودي شرایط خارجی براي ایران (بحران اقتصادي در آمریکا، پیروزي 2003هسته اي در سال 

هاي جدید نیرو هاي دولتی در سوریه، بروز رویارویی بین واشنگتن و متحدان عربستانی آن و خروج نیروهاي امریکایی از 
هوري اسالمی ایران از امکانات واقعی در امور دشوار حل و فصل اوضاع افغانستان برخوردار افغانستان)، می توان گفت که جم

است. مهم این است که طرف دیگر هم گام هاي متقابل را بردارد و اینکه کشورهاي غرب این واقعیت را درك نمایند که ایران 
تقل دنبال کرده و منافع خاصی دارد که حاضر به قدرت اساسی منطقه اي تبدیل شده است که سیاست خود را به طور مس

نیست از آن صرف نظر نماید. اکنون بیش از پیش روشن می شود که جمهوري اسالمی ایران می تواند در اوضاع عراق، 
افغانستان، خاور نزدیک و میانه، کشورهاي آسیاي مرکزي، قفقاز بزرگ و اوضاع داخلی روسیه نفوذ داشته باشد. تنها شرط 

و و دستیابی به تعامل سازنده بین جمهوري اسالمی ایران و هر کشور دیگر (و نه تنها غربی)، رعایت اصل احترام متقابل گفتگ
ب حسا» آینده درخشان«و منافع همدیگر و حفظ برابري حقوق طرفین است. تنها در این صوت هم افغانستان می تواند روي 

.کند و هم تمام آسیاي مرکزي
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موفقیتی که پوتین و دیپلماسی روسی حاصل کردند، بدان 
نکردند. مشکل بتوان امتناع از » تسلیم«نیست که آنها بشار را 

تسلیم یک متحد و دست نکشیدن از منافع خود را موفقیت 
مسأله یک چیزي دیگر است و آن این است که روسیه خواند.

خود » موضع گیري«براي اولین بار در محور خاور میانه صاحب 
شد که حاضر است با توسل به تمام اقتدار و توان سیاست 

دوستان قسم «خارجی خود از آن دفاع کرده و حتی با منافع 
نه بزرگ برخورد نماید. ولی در آستا8خود از گروه » خورده

ژوئیه برنامه ریزي 1مالقات پوتین با احمدي نژاد که براي روز 
شده است، این سئوال مطرح می شود که آیا روسیه همین گونه سیاست مستقل را نسبت به جمهوري اسالمی ایران نیز دنبال 

را براي خود » آقاي خیر«خواهد کرد؟ یا اینکه پوتین و الوروف تنها در دو زمینه سوریه و سپر ضد موشکی اروپایی چهره 
محفوظ کرده اند؟

سیاست روسیه در خاورمیانه تنها به عنوان واکنش به سیاست ایاالت متحده شکل می گرفت. روسیه به ظاهر 2001از سال 
توازن را که تمام سیستم کنترل و» ترویج دمکراسی و مبارزه با تروریسم«سیاست توسعه طلبی واشنگتن در منطقه به بهانه 

ویران می کرد، تأیید نمی نمود ولی از سوي دیگر حتی در سطح بیانیه هاي دیپلماتیک از این سیاست ممانعت نمی کرد.را
قلمداد کرده بودند. این ادعا تا حدودي بر حق بود زیرا اگر راستش را بخواهید، روسیه از » انعطاف و حسابگري«این رفتار را 

یکا در عراق و افغانستان را بگیرد؟ مسکو به نام کدام روابط با صدام حسین که در چه طریقی می توانست جلوي مداخله آمر
حقیقت امر دست پرورده غرب بود، بایستی روابط خود را با واشنگتن و مابقی اعضاي ائتالف ضد عراقی تیره کند؟

متحده مبتکر آن شده و این طرح در در مشرق واکنش زنجیره اي به بازسازي این منطقه که ایاالت 2009ولی تقریبًا از سال 
دوره ریاست جمهوري بوش پسر عملی گردید، شروع شد. سیاست واشنگتن تمامیت خود را از دست داده و به سلسله عکس 
العمل هاي بی نظم به مسایلی که بروز می کردند، تبدیل شد. به عالوه، این حرکات بی نظم به نیروي جبر فکري و قالب هاي 

) !هستندما		(حتی اگر پدر سوخته ها باشند ولی پدرسوخته هاي » بچه هاي خوب«اضافه شد که » جنگ سرد«ذهنی متحجر 
قشناینبراي»همیشگیروالطبقبر«بلکهتحلیلوتجزیهنوعیکاثربرنهکهکردندمیمبارزه»بديهايبچه«با

ازمانس. پرداختندسوریهولیبیدر(!) دمکراسیراهدرویرانگرانهمبارزهبهفارسخلیجحاشیههايپادشاهی. شدندانتخاب
ناگهان از طریق شعبه سوري خود از ایاالت متحده و اتحادیه اروپا براي مبارزه با اسد اسلحه درخواست کرد »القاعده«کذایی

در حالی که شعبه همین القاعده در لیبی در قتل خودسرانه دیپلمات هاي آمریکایی دست داشت...
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داده و اینکه غرب واقعیت آشکار را گاهی این احساس ایجاد می شود که سیاست غرب در منطقه هوشمندي خود را از دست
هاي گروهی به جهانیان تلقین می کنند که تنها سیاست غرب صحت دارد، با شرم زدگی و خجالت تشخیص نمی دهد. رسانه

در یمن، سومالی و همان لیبی را مسکوت می کنند.» برقراري صلح و دمکراسی«عجیبی عواقب 
ر وضعیت بر آشفته منطقه را از دست داد، یک پدیده باز هم ناگوار تر را کشف کرد واشنگتن که امکان اعمال هر گونه نفوذ د

، احساس امتنان از ایاالت متحده را نمی »بچه هاي خوب«و آن این است که متحدان آمریکا از زمان جنگ سرد یعنی همان 
به حل و فصل آنها دست یابند. کنند، فقط مسایل خود را حل می کنند و در عین حال سعی می کنند به حساب آمریکا 

پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس (قطر و پادشاهی آل سعود) که از پس مسایل داخلی خود بر نمی آیند و شدیدترین تضادهاي 
پرداخته و ضمن تأمین مالی» هالل شیعی«اجتماعی را در سیالب دالر نفتی غرق می کنند، به تحریک آشکار بی ثباتی در 

جهان خارجی، خواب و رؤیاي نابودي ایران را می بینند در حالی که ایران در عمل قلعه مقدم منطقه اي مبارزه تجاوز سلفی به
با تجاوز سلفی است.

اسراییل که متاستاز مناقشه سوریه بیش از پیش آن را چنبره می زند و ممکن است بزودي آتش مناقشه در لبنان و اردن، 
ور شود در حالی که حماس آماده است تا جیره خوار قطر گردد، در این مرحله بحرانی و کشورهاي همسایه اسراییل، شعله 

نقطه عطف در تاریخ خود بر وارد کردن فوري ضربات تهاجمی و بمباران ایران تأکید می نماید. درست است که واشنگتن سعی 
یی این کار را می کند که آنها بی پرده دعوت می کند متحدان لجام گسیخته خود را سر عقل آورد ولی با چنین نزاکت دوپهلو

ها به خویشتنداري را نادیده می گیرند یا این دعوت ها را به عنوان حمایت از تمایالت خود تعبیر می نمایند.
بعضی کارشناسان روس گاهی می گویند که دستور روز روابط با ایاالت متحده ته کشیده است. ممکن است این ادعا تا حدي 

آمیز باشد. مسأله این است که این گفتگو جنبه سازنده خود را از دست داده است زیرا طرف آمریکایی پیشنهاد می کند اغراق
انجام شود که با واقعیتی که مابقی جهان در آن به سر می برد، مطابقت ندارد.» واقعیت جایگزینی«که گفتگو درباره 

تاب ایرانی
و گرایش دارند، با صداقت» لیبرال«ز نخبگان سیاسی روسیه که به غرب و ارزش هاي براي رعایت حق باید گفت که بخشی ا

را تشخیص دهند. سیاست روسیه نسبت به ایران، بارز ترین تجلی این تالش » واقعیت جایگزین«کار تالش نمودند این پشت
ها بود.

نی را به بازي انداخته و بی پرده موضعگیري در این روابط حالت سرسام آوري داشت. مسکو برگ ایرا» تعادل و حسابگري«
خود را داد و ستد می کرد. مسأله فقط این است که شرکاي روسیه از درجه به مراتب باالتر مهارت تجاري برخوردار بودند و 

زیر بار فشار نرفت300-همیشه به ناکامی می کشید. روسیه در معامله با اس» تجارت سیاست خارجی«به همین علت این 
که این فرضیه بیش از حد خوشایند براي روسیه است بلکه باور کرد که غرب و نیز آل سعود، امیر قطر و اسراییلی هایی که در 

سیاربوضعیتحاالو. شدآبروبیآشکارطوربه	آن تجارت شرکت فعالی کردند، قیمت بیشتري خواهند داد، و در نهایت امر 
فعلی به خاطر مالحظات مربوط به سیاست داخلی نمی تواند اعالم کند که رئیس جمهوررئیس. استشدهایجادباریکی

وي باید لغو می شود. در این شرایط 2010کاري محض از خود نشان داد و لذا فرمان سال جمهور پیشین در این زمینه ندانم
یکی از این گزینه ها » 2500-آنتی«ی باید با شتاب گزینه هاي دیگري جستجوي کرد که پیشنهاد صدور سامانه ضد موشک
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-است. این همان سامانه است که به ونزوئال صادر شده و اکنون ترکیه و هند بی میل نیستند آن را بخرند. البته موضوع اس
، موضوع جزیی است ولو اینکه بسیار چشمگیر است. همین امر درباره مانورهاي حیله گرانه مسکو نسبت به فالت قاره 300

حضور نظامی و اطالعاتی ضد ایرانی قدرت هاي فرامنطقه اي در قفقاز و آسیاي مرکزي، فعالیت اعالم نشده البی ضد خزر و
ایرانی در روسیه و بسیاري از این قبیل مسایل صحت دارد.

مب ب«له با دو مسأله اساسی برنامه هسته اي ایران و تحریم هاي یکجانبه ارتباط دارد. غرض سیاسی در مسأ» تاب«قضیه 
براي همه و از جمله براي غرب روشن است. البته دمیتري مدودف در این زمینه همانند همه زمینه هاي دیگر خیلی » ایرانی

ی یک بار دیگر تأکید نمود که وجود جنبه نظام» راشا تودي«نوآورانه رفتار کرد. ولی والدیمیر پوتین در مصاحبه اخیر با شبکه 
باور نمی کند. لذا باید قبول کرد که تحریم هاي یکجانبه ایاالت متحده و اتحادیه اروپا با حقوق بین برنامه هسته اي ایران را

تاب«الملل مطابقت ندارد. تازه وزارت امور خارجه روسیه بارها این رفتار یکجانبه را محکوم کرده است. ولی ما همینجا اصل 
نیده می شود ولی در عمل روسیه به رژیم تحریم ها از جمله در امور را می بینیم: در حرف محکومیت و ناباوري ش» ایرانی

بانکی ملحق شده است.
در سیاست خارجی روسیه ارتباط دارد. چین رژیم تحریم هاي ضد ایرانی را آشکارا نادیده می » کیش حسابگري«این مسأله با 

جهی دریافت می نماید. روسیه ضمن تأکید بر استقالل و گیرد یا ماهرانه دور می زند و از این امر امتیازات اقتصادي قابل تو
موضع گیري ویژه در این زمینه، در واقع از واشنگتن و بروکسل دنباله روي می کند و گام به گام مواضع خود در این کشور و 

کاهش %40به میزان میلیارد ها دالر پول را از دست می دهد. تنها طی یک سال گذشته تبادالت بازرگانی بین روسیه و ایران 
روسیهکهمعناستبداناینشود،میروسیصادراتنصیبایرانی–تبادالت بازرگانی روسی %80یافت. با توجه به اینکه 

ککوچتجاريبخشنمایندگانروسی،هايشرکتپولاین. داددستازدالرمیلیاردنیمویکایرانمحوردرسالیکطی
ح دولت روسیه مانع از کسب این پول و حفظ جایگاه آنها در بازار ایران شد. دهها شرکت صریگیريموضعکهاستمتوسطو

روسی که به تجارت با ایران عالقه مند بودند، در نتیجه این سیاست ورشکست شده یا با مشکالت تصور ناپذیري روبرو می 
بی شرمانه شانه باال انداخته و می گویند که این شوند. تحریم هاي آمریکایی و غربی آن ها را خفه می کند ولی مسئولین 

».موضع گیري مقامات باالست«
دست دیگران را از پشت بسته است. » جبهه«نظام بانکی روسیه که اول از دیگران همه معامالت با ایران را قطع کرد، در این 

معامالت با ایران و اطالعات درباره اشخاص کار به جایی رسید که بانک هاي آمریکایی و غربی از بانکهاي روسی گزارش همه 
حقیقی و حقوقی را که با ایران همکاري می کنند، درخواست کردند. این امر که بانکهاي آمریکایی و غربی از بانکهاي روسی 

شاهده درخواست کردند که حساب هاي همه شرکت هایی را که در نام آنها کلمه ایران ذکر می شود یا ارتباط آنها با ایران م
.شدبانکیناتوانیمی شود، ببندند، بارز ترین نمونه پوچی اوضاع و 

سال اخیر بیماري اقتصاد روسیه و نظام بانکی آن را به خوبی بر مال کرد. محافل بازرگانی غربی 4-5این شرایط و حوادث دیگر 
انگشت تکان دادن هر بانک روسی را تعطیل و قبل از همه آمریکایی با نیشخند به همدیگر نشان می دهند که می توانند با 

کنند و با یک تلفن می توانند جلوي هر معامله بازرگانی شرکت هاي روسی را خنثی کنند. اوج این غوغاي ضد ایرانی با ریاست 
جمهوري دمیتري مدودف مصادف شد.

ه هستند که تا زمانی که دمیتري مدودف متأسفانه، تقریباً همه سیاستمداران، دیپلمات ها و به خصوص محافل تجاري هم عقید
در مقام نخست وزیر فدراسیون روسیه باقی بماند، از روسیه نمی توان هیچ انتظار خوبی داشت. آنها فکر می کنند که دمیتري 
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مسئولی بیش از حد غربگرا می باشد که تا زمانی که روي کار باشد، کسی از اعضاي کابینه جرأت نخواهد کرد روابطمدودف
با ایران در بخش اقتصادي خود را از سر گیرد.

به عنوان مثال، گسترش همکاري نظامی فنی و انجام طرح هاي پژوهش هاي مشترك با ایران می تواند براي توسعه صنایع 
نظامی روسیه درآمدهاي قابل توجهی فراهم کند ولی روسیه در این زمینه هم به غرب می نگرد. ولی غرب ضمن مسلح کردن 

رجستان و اخراج مسکو از بازارهاي تسلیحاتی عراق و هند حال مسکو را رعایت نمی کند.گ
توسعه روابط بازرگانی و اقتصادي می تواند به توسعه منطقه خزر روسیه تحرك نیرومندي بدهد (با تأثیر مضاعف بر بخش هاي 

یم هاي غربی هستیم. نباید اندیشه پیش پا افتاده و پیوستن عملی به تحر» تاب«دیگر). ولی ما در این زمینه هم شاهد همان 
رقابت بین روسیه و ایران در بخش گازي را تکرار کرد زیرا این هذیان ساخته و پرداخته البی غربی اسراییلی است که این گروه 

مر، در در حقیقت ادر باالترین ساختارهاي قدرت آشیانه ساخته و مخالف اساسی نزدیکی روابط بین روسیه و ایران می باشند. 
حال حاضر طرح هاي قطر براي روسیه بزرگ ترین خطر را ایجاد می کنند زیرا در صورت اجراي این طرح ها اخراج تدریجی 
روسیه از بازار گاز اروپاي غربی شروع خواهد شد. ولی مشارکت سهامی شرکت هاي روسی در توسعه میادین گازي ایران، طرح 

آینده دار اقتصادي است.
مذکور را به حرکت در می آورد. ولی وقتی روسیه کار » تاب«نچه که از همه جالب تر است، این است که مسکو است که آ

عادي و سالم با ایران را شروع می کرد، همه امتیازات را به میزان حد اکثر دریافت می نمود. این امر در مورد گفتگو درباره 
ب تجدید حیات اسالم در این کشور شد)، قرارداد معروف درباره ساخت نیروگاه تاجیکستان (که مانع از روي کار آمدن حز

صنایع اتمی روسیه را در واقع نجات داد، اوضاع پیرامون چچن و اوضاع فعلی سوریه صحت 1990اتمی بوشهر که در سال هاي 
دارد.

ایرانی-دستور روز روسی
ایرانی واضح و روشن است. این هم روشن است که بی ثباتی منطقه خاور میانه، مقابله با تجاوز فراملیتی -فواید تعامل روسی

سلفی و گره خوردن منافع روسیه و جمهوري اسالمی ایران این دو کشور را به متحدان طبیعی همدیگر تبدیل می کند. ولی 
رانی رفته است. در حالی که ای–ادوکس روبرو می شویم که به تار و پود روابط روسی ما در این زمینه دوباره با یک نوع پار

طرفین به طور دائم درباره شراکت طبیعی خود صحبت می کنند، تا کنون هیچ یک از آنها به صرافت طراحی جزئیات دستور 
روز روابط فیمابین نیافتاده است.

نه نهادهاي سیاست خارجی بلکه وزارتخانه هاي کشور روسیه و ایران به این شاید این امر باعث تعجب شود ولی اول از همه
واقعیت توجه جلب کردند که اوایل سال جاري سند کاري لغایت مشخصی امضا کردند. همین سند و نه مالحظات عمومی و 

صحبت کند.مبهم دیپلمات ها باعث شد که غرب درباره احتمال برقراري شراکت راهبردي بین روسیه و ایران
البته خود اصل شراکت راهبردي در جهان معاصر در حد زیادي بی ارزش شده است در حالی که امضاي قراردادها درباره این 
نوع شراکت به عنوان مراسم تشریفاتی غیرالزام آور تلقی می شود. ولی اگر قرارداد از محتواي مشخص برخوردار شده و به 

بخشیدن این اهداف طراحی می شود، وضعیت دیگري ایجاد می گردد. براي منظور دستیابی به اهداف طرفین مراحل تحقق
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مثال، در حال حاضر سوریه و حل و فصل اوضاع افغانستان بهترین بهانه نه تنها براي بیانیه هاي سیاسی بلکه براي تشریک 
همین ردیف قرار دارد.مساعی روسیه و ایران است. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و بزه کاري فرامرزي در 

برنامه هاي مربوط به طرح هاي مشترك بازرگانی اعم از اکتشافات زمین شناسی تا به روز آوري زیرساخت بنادر خزر، ارقام 
کنترل کننده رشد تبادالت بازرگانی و سرمایه گذاري هاي متقابل در آن بخش هاي اقتصاد که توسط طرفین به عنوان شاخه 

اهبردي براي ادامه همکاري و توسعه روابط متقابل شناخته شده اند، می توانند باز هم مشخص تر شوند. هاي داراي اهمیت ر
هزار پروژه را با شرایط استثنایی و فوق 10واقعیت این است که ایران در شرایط فعلی به روسیه شرکت در اجراي بیش از 

عث ایجاد هزارها فرصت جدید شغلی، بهبودي جو بازرگانی، استقرار العاده سودآور پیشنهاد می کند. و این امر به نوبه خود با
.ودشمیماصنعتیهايشاخهازبسیاريپایدارتوسعهباالخرهوایراناقتصادازهاییبخشدرروسیهايبلندمدت شرکت

و همکاري نظامی فنی، مستلزم تجزیه و تحلیل عمیق تخصصی » اوپک گازي«موضوعات جداگانه دستور روز مشترك مانند 
درکهامرهمین. دادخواهداختصاصخودبهزیاديجايایرانی–هستند. حتی برشماري ساده موارد دستور روز روسی 

ایدبوتواندمی»تاب«نابابوفاسدعملشیوهکهکندمیثابتند،داروجودفراوانیمواردکشوردوبینروابطروزدستور
.شودمتوقفزودترچههر

****
به نظر می رسد که مالقات قریب الوقوع محمود احمدي نژاد و والدیمیر پوتین به روابط دوجانبه مقداري نوآوري خواهد بخشید. 

مواضع سنجیده و آزموده دو کشوري که منافع راهبردي مشترك این مالقات فرصت عالی فراهم می کند که به مابقی جهان 
زیادي دارند، رونمایی شود. بدیهی است که دو رئیس جمهور به جزئیات نپرداخته و این کار را به کارشناسان محول خواهند 

مالقات کند که ژوئیه با این کارشناسان روس 2کرد. نکته جالب توجه این است که محمود احمدي نژاد در صدد است روز 
را متوقف کرده و به ریاست دو کشور » تاب ایرانی«بدین وسیله براي جامعه کارشناسی روسی فرصتی فراهم خواهد شد که 

دستور روز جدیدي را پیشنهاد کنند که می تواند به اساس شراکت راهبردي واقعی و نه شعاري تبدیل شود.
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