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چکیده مطالب

آب «گرمی بود. بخش عمده رویداد هایی که براي جمهوري اسالمی ایران و تمام خاور میانه ماه2013ماه آخر تابستان سال 
ایران «داخل منطقه و پیرامون آن را تشکیل دادند، به نحوي بر روي صفحات شماره جدید بیست و سوم مجله »و هواي
منعکس شده است.»معاصر

تأیید اعضاي هیأت دولت جدید که یکی از مهمترین رویدادها در عرصه سیاست داخلی جمهوري اسالمی بود، در همه 
ی قرار گرفته است. در مصاحبه رجب صفروف مدیر مرکز مطالعه ایران معاصر که هاي گروهی مورد بحث و بررسی فعالرسانه

انتظار نداشتم که هیأت دولت آینده به طور کامل از اعضاي هیأت دولت «در این شماره مجله درج شد، از جمله آمده است: 
ع و اعالم موضارائهک نوع چالش، دو رئیس جمهور سابق تشکیل شود که غرب گرا یا حد اقل لیبرال محسوب می شوند. این ی

نفر تنها یک شخص که نامزد مقام وزیر انرژي است، عضو سابق کابینه احمدي نژاد می باشد. متصدیان همه 18گیري است. از 
سمت هاي کلیدي دیگر در محافل ایرانی و بین المللی شخصیت هاي شناخته شده اي هستند که نسبت به بعضی مسایل 

أت دولت، یک نوع شاخص است که امکان درك بهتر راهبردي را می دهد که حسن . ترکیب هی»موضع گیري مشخصی دارند
اصل«روحانی رئیس جمهور جدید ایران طی مدتی که براي او تعیین شده است، عملی خواهد نمود. به عقیده رجب صفروف، 

ضی بدهکار کسی دیگر به خاطر بعرفتار این شخص، توازن و اعتدال است. او از بیان مطالب تند در باره هلوکاست و اینکه کسی
حوادث است، خودداري خواهد کرد. او به حمالت لفظی مستقیم علیه اسراییل تن نخواهد داد. او خط رویارویی شدید با ایاالت 
متحده، غرب، اسراییل و بسیاري از دولت هاي دیگر را دنبال نخواهد کرد. ولی او در حد اعلی از منافع ملت ایران دفاع خواهد
کرد. او برنامه هسته اي را هرچه بیشتر توسعه خواهد داد. او به اندازه یک ذره از مواضعی که جوابگوي منافع جمهوري اسالمی 
است، عقب نشینی نخواهد کرد. ولی او در صدد نیست بی خود و بی جهت اشتباه مرتکب شود. رعایت این تعادل، هنر عظیمی 

.»است

ایران خط سیاست خارجی خود را «سیاسی در مطلب خود تحت عنوان –طالعات اجتماعی والدیمیر یفسییف مدیر مرکز م
به بررسی چشم انداز سیاست خارجی ایران تحت ریاست رئیس جمهور جدید پرداخت. در این مقاله از جمله »تصحیح می کند

یدن رنگ و لحن جدید به سیاست حسن روحانی که برنده انتخابات ریاست جمهوري در ماه ژوئن شد، قول بخش«آمده است: 
بین المللی جمهوري اسالمی را داد. لغو تحریم هاي بین المللی علیه ایران که او این تحریم ها را ناجوانمردانه خواند، یکی از 
وعده هاي اساسی روحانی در جریان مبارزه انتخاباتی بود. ولی تهران قصد ندارد روند تکمیل غنی سازي اورانیوم را متوقف

) و به راه دادن بازرسان آژانس 235–(اورانیوم %20تا %5نماید. مقامات ایران می توانند به تعلیق روند غنی سازي اورانیوم از 
. ولی این کارشناس در مقاله خود خاطرنشان می کند که غرب در »بین المللی انرژي اتمی به پایگاه نظامی پارچین تن دهند
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ارتقاي سطح اعتماد متقابل باید گام هاي مهمی بر دارد، از جمله می تواند نسبت به رفع محدودیت عوض این گام ها و به منظور
ها در زمینه بانکی و در زمینه بیمه جابجایی دریایی محموله ها که این عرصه فعالیت با برنامه هاي هسته اي و موشکی ایران 

ارتباط مستقیم ندارد، اقدام نماید. 

گر ارشد پژوهش» استانیسالو ایوانوف«موضوع مقاله -ولی نه تنها براي ایران بلکه براي تمام منطقه -اي مسایل امنیت هسته 
چه کسی و چطور از ایجاد منطقه عاري از سالح هاي هسته اي در «انستیتوي خاورشناسی آکادمی علوم روسیه تحت عنوان 

بدون تردید، اسراییل و آمریکا منشأ اساسی بی ثباتی منطقه خاور «را تشکیل داد. او می نویسد: »خاور میانه ممانعت می کند
میانه هستند. تل اویو و واشنگتن مانند سابق سعی می کنند دست به یکی کرده و تکلیف کشورها و ملت ها را تعیین کنند، 

خود »دمکراسی«ردهاي رژیم هاي مورد پسند خود را به مسند قدرت نشانده و رژیم هاي مغضوب را سرنگون کنند و استاندا
را به دیگران تحمیل نمایند. برخورداري اسراییل از سالح هاي هسته اي مدتهاست که بر کسی پوشیده نیست. تل اویو با 
قاطعیت تمام از امضاي پیمان عدم اشاعه سالح هاي هسته اي خودداري می کند و در عین حال تقریبًا هر روز به نمایش زور 

لی فاحش موازین حقوق بین الملل دست می زند. آنچه که در این زمینه از همه بیشتر باعث تعجب می هسته اي خود و پایما
شود، این است که جهانیان گویا هیپنوتیزم شده و ساکت نشسته اند. سازمان ملل ساکت است، شوراي امنیت اقدام نمی کند 

کند. آنچه که از همه بیشتر باعث تأسف می شود، سکوت و آژانس بین المللی انرژي اتمی به این بی بند و باري توجه نمی
کارشکنی اسراییل، مهمترین مانع بر سر راه ایجاد منطقه عاري از سالح هاي هسته اي در خاور «. به عقیده وي، »روسیه است

شاعه سالح مان عدم امیانه می باشد. اسراییل که عضو آژانس بین المللی انرژي اتمی است، به هر وسیله ممکن از پیوستن به پی
هاي هسته اي خودداري کرده و اندیشه منطقه عاري از سالح هاي هسته اي را نادیده می گیرد. تل اویو کنوانسیون درباره 
دفاع فیزیکی از مواد هسته اي را امضا کرده ولی تصویب نکرده است. اسراییل عضو موافقتنامه هاي بین المللی در باره کنترل 

نیست. تل اویو اطالعات مربوط به وجود سالح هاي هسته اي در خاك خود را رسماً تأیید یا تکذیب نمی صادرات هسته اي
.»کند

چگونه از اختالفات سنی و«رویارویی سنی و شیعه که یکی از حاد ترین مسایل منطقه اي است، موضوع مطلبی تحت عنوان 
امروزه نخبگان حاکم بر پادشاهی هاي حاشیه «اطرنشان می کند که شده است. نویسنده خ»شیعه علیه ایران استفاده می کنند

خلیج فارس حاضرند جد و جهد بکنند تا براي ملت هاي خود و براي دیگران ثابت کنند که ایران دشمن اساسی اعراب است 
ز همه ند. به همین علت او اینکه شیعیان متجاوز هستند. گویا ایرانیان مشغول ساخت بمب اتم هستند تا عرب ها را از بین ببر

سنی ها دعوت می کنند که متحد شده و در برابر خطر شیعی با غرب به توافق برسند. آنها ملت هاي خود را اغفال می کنند، 
بذرهاي خصومت و نفاق را بین سنی ها و شیعیان می افشانند که تنها هدف آنها سر پوش نهادن بر ماهیت خودفروخته خود 

ردن توجه ملت ها از حقیقت می باشد. حقیقت هم بدان است که آنها نمی خواهند که ملت ها آگاه شوند به غرب و منحرف ک
که تنها سران هیأت حاکمه با ایران مشکالت دارند. آنها هستند که به منظور حفظ قدرت، ثروت و رژیم خود مدت ها پیش به 

ن ثابت می کنند که تنها ادامه نزدیکی روابط با آمریکا و غرب می رعایاي آمریکا و غرب تبدیل شده اند. آنها به هر وسیله ممک
مبدل شود. آنها تا حدي در فساد مالی و توطئه هاي گوناگون مشترك با »خطر ایرانی«تواند به سپر دفاعی محکمی در برابر 

هدف «له همچنین آمده است: . در این مقا»غرب غرق شده اند که نمی توانند بدون تأیید آمریکا و غرب هیچ تصمیمی بگیرند
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راهبردي تحریک رویارویی شیعه و سنی هم کامالً روشن است. در مرحله اول باید شرکاي راهبردي ایران در منطقه یعنی 
سوریه و حزب اهللا را از بین برد. در مرحله دوم باید جمهوري اسالمی ایران را از هالل شیعی بیرون رانده و به انزواي ژئوپلتیکی 

کرد. این منافع تاکتیکی و راهبردي غرض جویانه و ژئوپلتیکی یک برآیند دارند و آن تحریک جنگ بزرگ در مشرق محکوم
.»اسالمی، جنگ همه علیه همه است که تنها زمانی که همه از بین بروند، می تواند خاتمه یابد

متحده و بریتانیا در ایران بر پا کردند و بر اثر آن در تابستان سال جاري پنجاه سال از زمان وقوع کودتایی می گذرد که ایاالت 
به تشریح بعضی جزئیات »چگونه در ایران کودتا کرد»سیا«: سازمان 53-تهران«دولت محمد مصدق سرنگون شد. مقاله 

که حدود یک ماه پیش فاش شد به دست آمد، پرداخته است. به عقیده نویسنده »سیا«که از مطالب سازمان »آژاکس«عملیات 
این است که براي اولین بار فناوري هاي سازماندهی کودتاهاي غیر زورگویانه »آژاکس«یکی از علل موفقیت عملیات «مقاله، 

مسئول این عملیات از طرف »روزولتکرمیت «نامگذاري شد، در جریان آن به کار گرفته شد. »انقالب رنگین«اي که بعدًا 
روزنامه ها و مجالت پایتخت ایران از سازمان سیا پول دریافت %80آمریکا می گفت که در اوج اجراي عملیات آژاکس بیش از 

. »می کردند

یگر از دیکی «این مقاله بحث کرد که با درس ها و عواقب حوادث نیم قرن پیش ارتباط دارد: گیريمشکل میتوان با نتیجه 
به حق1979سال پیش این بود که به دنبال نفت مابقی اقتصاد ایران براي مدت طوالنی تا سال 60پی آمدهاي رویدادهاي 

را ساختند که در آن شاه، خانواده و »عمود قدرت«امتیاز آمریکا تبدیل شد. محمد رضا شاه پهلوي و درباریان نزدیک وي 
یک ربع قرن دیگر ایران را بدون مجازات و پاسخ دهی غارت کنند.آنها معترضان را در اطاق اطرافیان نزدیک شاه توانستند تا 

با باتوم هاي الستیکی تا دم مرگ می زدند. همانجا اسراییلی ها با همکاران ایرانی خود »ساواك«هاي کار سرویس امنیت 
ی فسادشدیدي پنهان م»انقالب سفید«و »راسیدمک«پردهرا به عمل می آوردند. در پشت »بازجویی سیاسی«تبادل تجربه 

شاه و غرب از آنها را شناخته و همه نگرانیعمق بودند. ملت ایران که شد و تنها نیروي مخالف فعال و زنده روحانیون اسالمی 
.»را تجربه کرده بودند، به آیت اهللا خمینی روي آوردندمدرنیزم غربی »مزیت هاي«

به چند مقاله که در این بررسی (به روسی) صفحه اي مجله 167طبق معمول خاطرنشان می کنیم که موضوعات این شماره 
مجله را مطالعه کرده و نقطه 23اند، ختم نمی شود. لذا از خوانندگان گرامی دعوت می نماییم شماره شده مختصر ذکر 

زیرا ایران معاصر، کشور کم نظیر جهان، در مرکز مورد نقد قرار دهیدقاالت نظرهاي خود را با ما در میان بگذارید و محتواي م
توجه این مجله قرار دارد.



20135آگوست–23شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

تماس تلفنی ویلیام هیگ با تهران می تواند جهان را دگرگون سازد

بوروکراسی سیاسی واشنگتن که تأثیر آن با تالش البی گران 
مضاعف شده است، به دولت کاخ 		AIPAC		اسراییل از سازمان

است. هنگامی که تیم باراك اوباما در انتظار خیانت کردهسفید 
گامهاي اول حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران مواضع 
صبر و انتظار اتخاذ کرد، کنگره الیحه اي درباره تشدید تحریم 

و صادي علیه جمهوري اسالمی ایران تصویب کردهاي اقت
بدین وسیله میدان مانور دیپلماتیک کاخ سفید را در مذاکرات 
با تهران به شدت کاهش داد. بعد از آن حادثه اي اتفاق افتاد 

نامیدند و » پیشرفت غیر منتظره«که مطبوعات بریتانیا آن را 
آن تماس تلفنی ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با علی اکبر صالحی همتاي ایرانی او است.

نسبت به ایران بود و حاال او در شدت عمل رفدار میشه طهیگ در طول فعالیت دیپلماتیک خود هو این در حالی ست که
مناسبات بین بریتانیا و ایران و نیز در زمینه مذاکرات پیرامون برنامه وي تلفنی بر ضرورت پیشرفت سریعجریان گفتگ

هسته اي جمهوري اسالمی تأکید نمود. هیگ با صراحت تمام آمادگی خود را براي مالقات با محمد جواد ظریف وزیر جدید 
ز کرد تا بدین وسیله به امور خارجه ایران در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر سال جاري ابرا

در کابل با هم مالقات 2012مکث در مالقات ها پایان داده شود (بار آخر وزیران امور خارجه دو کشور در ماه ژوئن سال 
داشتند). این اقدام غیر منتظره و شایان توجه ویژه است.

ه ما شاهد یا اینکک با ایران بر آمده است؟ آیا تماس تلفنی هیگ بدان معناست که اروپا در صدد آغاز بازي مستقل دیپلماتی
است که روشنس خوب و بد را بازي کنند؟هستیم که در آن ایاالت متحده و بریتانیا تصمیم گرفتند نقش پلیبازيیک 

این نابربا دور از وضوح و قاطعیت است. کرد. پاسخ این سئوال هبرقرارد را با دولت باراك اوباماهیگ ناگزیر تماس تلفنی خو
براي اینکه منطق رفتار هیگ را بهتر درك کنیم، باید به بررسی اوضاع واشنگتن برگردیم.

دوراهی ایرانی کاخ سفید
» اعتدال«تنها اصطالحی که براي تعبیر و تفسیر مختصر برخورد نخبگان سیاسی آمریکا با رئیس جمهور جدید ایران و خط 

هاي مفاهیم و مقولها است. بخشی از نخبگان آمریکا ب» از هم گسیختگیتشتت و «پیشنهادي وي به ذهن خطور می کند، 
دوران بوش پسر می اندیشند که جمهوري اسالمی ایران را در محور شرارت گنجاند در حالی که فعالیت بی وقفه البی هاي 

را تغذیه می کند.» شاهین ها«اسراییل و عربستان سعودي روحیات 



تماس تلفنی ویلیام ھیگ با تھران می تواند جھان را دگرگون سازد٦
.............................................................................................................................................................

می گیرد که اسراییل و آل سعود بازي خود را کرده و در تالش واقعیت نضج حدود دو سال است که در واشنگتن درك این 
با منافع ملی ایاالت متحده در منطقه احتکه با صر؛ ه مسایل منطقه اي خود را حل کنندهستند تا به دست ایاالت متحد

به تضاد در می آید.
ناو «رعایت سه شرط امنیت اسراییل، نظارت بر کانال سوئز و ثبات ؛وباما نسبتاً محدود استد باراك ااین منافع از دی

سیاست روينیند تا آمریکا بتواندیعنی پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس، کفایت می ک» هواپیمابر غرق نشدنی عربستانی
در حقیقت امر، واشنگتن معطوف کند.ن قابت جهان شمول با چییعنی ر» چرخش به آسیا«خارجی خود را به اجراي خط 

واز مشکوك روند صلح اسراییلرویارویی با ایران، چشم اندبراي مثال به طور آشکار در خاور میانه بزرگ گیر کرده است. 
شکل تغییر«و لبنان، تبدیل شدن سوریه به سد قدري بر سر راه عراقدرمناقشهآتششدنورشعلهاحتمال،فلسطین

اجراي صتفرتوجه به این معادالت نه تنها و نیز اشاعه بی ثباتی به مغرب شایان ذکر هستند. دولت کاخ سفید با » منطقه
بیکران خود را صرف مجبور است وقت و منابع نه چندان وشدهتبدیل » اکیپ اطفاي حریق«ه بلکه برا نداردراهبرد خود 

به یک چیز غیر قابل هدایت و » هرج و مرج هدایت پذیر«نظریه محدود کردن کانون هاي منطقه اي آتش سوزي بکند. 
داراي قواعد و مقررات توسعه خود تبدیل گردیده است.

با اتکاي عادي بر آنچه که به بحران سیاست ایاالت متحده در خاور میانه جنبه دراماتیک می دهد، آن است که آمریکا
بیش از این نمی تواند موازنه ضروري منافع منطقه اي را تأمین نماید. سیستم کنترل و توازن که » نیروهاي اهل سنت«

صور که در گذشته حتی تروندهایی را توسعه بخشید. فروپاشی آن بعد از تجاوز به عراق ویران شد، تا کنون احیا نشده است
».اسالم سیاسی«و » بیداري اسالمی«آنها دشوار بود، از جمله اشاعه سلفیت، 

قسمت هوشیار نخبگان سیاسی آمریکا می فهمند که در حال حاضر همانا ایران کلید احیاي موازنه نیروها و منافع در 
که حلقه مهم سیستم امنیت منطقه اي است، به توافقات خاورمیانه بزرگ می باشد و لذا آمریکا باید با این دولت نیرومند

اساسی برسد. این دسته از نخبگان به منظور دستیابی به این توافقات حاضرند گام هاي غیر عادي بلندي بر دارند. کافی 
تفاق است به دیدگاه رایج در پشت پرده واشنگتن اشاره شود که حتی اگر ایران سالح هاي هسته اي را بسازد، هیچ ا

باور کردنی نیست هسته اي ایرانی امنیت جهانی را تهدید نخواهند کرد. کالهک30-40که وحشتناکی نخواهد افتاد چرا 
ولی این صحبت ها واقعًا شنیده می شود.

ته رفدر گفتگو با تهران در نظر گمکملی عداداستانتخاب شدن روحانی از نظر این دسته از نخبگان سیاسی آمریکا به عنوان
اجد همتاي و«شد. حاال می گویند که روحانی به عنوان شریک مذاکرات کامالً قابل قبول است و اینکه او براي باراك اوباما 

اوت روحانی بعد از مراسم تحلیف اظهار داشت: 3می باشد. تازه ایران هم آمادگی براي گفتگو ابراز می کند. روز » شرایط
حفاظت از منافع ملی و لغو تحریم ،هانیاقتصاد، برقراري تعامل سازنده با جامعه جدولت تالشهاي خود را متوجه نجات«

اگر دولت«دیروز جی کارنی سخنگوي کاخ سفید گویا در پاسخ به اظهارات وي اظهار داشت که ». هاي ناعادالنه خواهد کرد
أله را انتخاب کند، ایاالت متحده جدید راه اجراي مشخص و جدي تعهدات بین المللی و جستجوي راه حل صلح آمیز مس

».را به عنوان شریک صادق خود به دست خواهد آورد
ولی همان دسته از نخبگان سیاسی آمریکا واقعیت دیگري را هم درك می کنند: البی گران اسراییل و عربستان سعودي 

ه ریشه هاي آنقدر عمیقی دوانده اند ککه بر گردن عمو سام نشسته اند، به قدري با نفوذ هستند و در نظام سیاسی آمریکا 
در صورت وقوع چرخش شدید به سوي سالم سازي روابط با ایران می توانند براي دولت باراك اوباما بحران طوالنی سیاسی 
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فراهم کرده و در عمل فعالیت آن را فلج نمایند. به محض اینکه کاخ سفید سخنان ضد ایرانی خود را تلطیف کرد، فوراً نامه 
AIPAC (American Israel Public Affairs Committee)سناتور (که از قضا، ارتباط اکثر آنها با 76

تا زمانی که شاهد کاهش قابل توجه سرعت اجراي برنامه هسته اي «مشاهده شده است) منتشر شد که در آن آمده است: 
ایران نشویم، اعتقاد داریم که کشورمان باید تحریم ها را شدت بخشیده و آمادگی براي توسل به زور نظامی را به نمایش 

به سیاستمداران » طرح ابتکارات صلح«انور زدن و واگذاري اختیارات در این شرایط کاخ سفید چاره اي جز م». بگذارد
اروپایی ندارد.

اروپا» منافع ایرانی« جمهوريباروابطنمایندمیسعیوکردهمطرحایرانباروابطدرراابتکاراتاینرغبتباهماروپاییسیاستمداران		
کمیسروبروکسلسیاسیسخنان. استدركقابلآنهاآمادگیاین. را رهبري کنندواشنگتنبا هدایتگريایراناسالمی

راسیمه و . رفتار سبرلین تقابل داردر پاریس، لندن ونیاز هاي مبرم اقتصاد اروپایی و فشار محافل صنعتی ببااروپاییهاي
اران د که سیاستمدناپیوسته واشنگتن نسبت به ایران براي شرکت هاي بزرگ اروپایی خسارات محسوسی به بار می آور

جله و اینکه شاید اروپا ع» عصر بوش پسر«درباره مصلحت پیروي از ایدئولوژي هاي یا، فرانسه و آلمان به دنبال آنبریتان
.میندیشندور شرارت قرار دهد، کرده است که به دنبال آمریکا، ایران را در مح

در واقع بر بازار ایرانی تسلط انحصاري داشته و بر 1950که تا سال هاي چرااین امر براي بریتانیا اهمیت خاصی دارد
موفق به تحمیل این توافقات به رژیم ، تقسیم سود بابت نفت تولید شدهدرباره20اساس یکی از نابرابرترین توافقات قرن 

ایاالت متحده، 1950سال هاي . درهکرداز فعالیت شرکت نفتی انگلیسی ایرانی سود گزافی دریافت میو شده بودشاه
د تا شدید به سر می بر» اوتناك «ن طی مدت زیادي در حالت بریتانیا را از بازارهاي ایرانی بیرون راند که بریتانیا بعد از آ

ورود دوم خود به ایران را شروع کرد. در همان سال تبادل دیدارهاي محمد خاتمی رئیس جمهور 1998باالخره در سال 
جک استرو رئیس وقت دیپلماسی بریتانیایی به عمل آمد. کاالهاي صادراتی بریتانیا وارد بازار جمهوري اسالمی ایران و 

همهدوبارهو ایرانکارویارویی آمریهمین هنگامدو برابر بیشتر گردید. در 2006ایران شد و این صادرات تنها در سال 
.کردآببرنقشهرانایرابازاردرجدیدسهمکسببهبریتانیاامیدهاي

امروزه در اروپا این دیدگاه شکل می گیرد که انعقاد پیمان با پادشاهی هاي سنی و مناقشه با ایران اشتباه جدي است و 
آمریکا از اینجا دور «تخلف می کند. اروپایی ها بر حق می گویند: » نگذاشتن همه تخم مرغ ها در یک سبد«اقالً از اصل 

ه که توسط آمریکایی ها بر آشفته شده و مملو از خطرات است و در آستانه انفجار بزرگ قرار دارد، در است ولی خاور میان
البته این موضع گیري با مقداري مکر و حیله هم توأم است زیرا اروپا همراه با ایاالت متحده ». یک قدمی ما واقع شده است

پا این وضعیت به دالیل مختلف بیشتر احساس می شود.در منطقه است. ولی در ارو» بر آشفتگی«شریک جرم ایجاد 
به عالوه، اروپا تنها وقتی که سیر است، حاضر است از بعضی اصول سیاسی دفاع کند. ولی در شرایط بحران اقتصادي که 

60الی 40دائمی و بی وقفه تبدیل شده است، از دست دادن بازار عظیم ایرانی که حجم آن براي اروپا معادل اي به پدیده 
شرکت هاي بزرگ. پاریس و برلین خوب بهدولتها لطمه می زند و همبه بودجه هايهم ر برآورد می شود، میلیارد دال

میلیارد دالر گذشته 5سرمایه گذاري هاي فرانسوي و آلمانی در ایران از حد 2000یادشان هست که تا اواسط سالهاي 
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. تا چهار برایشان درامد داشتفنی دو میلیارد دالر بود و اینکه پرداخت هاي جمهوري اسالمی ایران تنها بابت مجوز هاي 
میلیارد یورو بود.10-11سال گذشته صادرات کاالهاي ساخت اتحادیه اروپا به ایران معادل 

ایران 1979بسیار جذابی وجود داشت. از سال و جنبه ظریف ي اروپاییدر روابط با جمهوري اسالمی ایران براي شرکتها
می ندرهاي خود را بر شرکت هاي آمریکایی بسته بود و لذا شرکت هاي اروپایی در این بازار با رقیبان کمابیش مهم روبرو

، غول صنعتی آلمانی Renault Total, BNP, Paribas, Societe Generaleفرانسوي 		شرکت هايشدند. 
(مهمترین شرکت نفتی و گازي OMV، شرکت بزرگ اتریشی Anniو Techimontي ایتالیایی ، شرکت ها»زیمنس«

کسب سود زیاد فعالیت کرده بودنداروپاي مرکزي) و بسیاري از شرکت هاي دیگر در ایران از مدت ها پیش با موفقیت و با 
گسترش تحریم هاي ضد ایرانی شده بود برلین مخالف فعال2007اقتصاد با سیاست گره خورده بود. در سال و بنابراین 

بین » مگلو«در تابستان همان سال قراردادي درباره ساخت راه آهن براي قطارهاي Transrapidزیرا شرکت آلمانی 
میلیارد 9، بهاي جمعی آن قرارداد بالغ بر AEIتهران و مشهد منعقد کرده بود. بر طبق اطالعات انستیتوي انترپرایز آمریکا 

بود. و حاال به تدریج صنعتگران چینی جاي شرکت هاي غربی را می گیرند که این امر بر عالقه شرکت هاي بزرگ دالر 
رفط»هاغربیهمبستگی«حکمبهمناقشهایندربایدآنهاکه(ایرانویارویی به طول انجامیده آمریکااروپایی به رو

.افزایدنمی) بگیرندراآمریکا
رشگزاازیکیدر. استشدهکشاندههاتحریمجنگحالتوایران–واقعی کلمه به رویارویی آمریکابه معنیتازهاروپا
اقتصاديوسیاسیعللاروپااتحادیه«: کهبودآمدهصریحاً،بودشدهمنتشر2000هايسالاوایلکهاروپااتحادیههاي
ده می تواند به شریک مهم اقتصادي منطقه اي با امکانات آیندرایران... کندبرقرارترينزدیکروابطایرانباتادارد

برآورده نشد و ت اقتصادي جامعه بازرگانی اروپاانتظارااما ». محسوس براي توسعه تجارت و سرمایه گذاري تبدیل شود
رسید که شرکت اروپایی ها مجبور شدند تحت فشار ایاالت متحده حضور خود را در بازار ایرانی کاهش دهند. کار به جایی

ها و بانک هاي بزرگ سوئیسی، فرانسوي، بریتانیایی و ایتالیایی به دولت هاي خود صریحًا اعالم کردند که ایاالت متحده 
قرار داد تا به قطع تجارت با ایران وادار کند. دولت ها سکوت اختیار کرده یا به منافع واال » تحت فشار بی سابقه«آنها را 

ی اکنون اروپا بیش از پیش از خود سئوال می کند که فداکاري هاي اقتصادي که در راه سیاست آمریکا استناد نمودند. ول
نسبت به ایران انجام شد به زحمتش می ارزید یا خیر. به عالوه، اروپا به طرح این سئوال می پردازد که نکند به مهره اي 

در بازي ژئوپلتیکی دیگران تبدیل شده باشد.
با وجود روابط نسبتاً تنگاتنگ اقتصادي اروپا ؛ که اروپا به طور آزاد شنیده می شودبه یک علت مهم دیگر در این دیدگاه ها

همین امر باعث استقاللوروپایی فعالً از آمریکا کمتر استبا آل سعود و اسراییل، نفوذ این البی ها در میدان سیاسی ا
را می دهد.» کشورهاي ثالث«بیشتر در رفتار، امکان رعایت بیشتر منافع خود و نه منافع 

تنها گام هماهنگ شده با دولت باراك ، با عنایت به محدودیت هاي سیاسی داخلی بنا بر این، ابتکار صلح جویانه هیگ 
نخبگان اروپایی است که نگران بی ثباتی خاور میانه هستند و خسارات اوباما  نیست بلکه نتیجه یک نوع توافق عمومی 

اروپاامروزهکهاستآنازحاکیتعبیريبههیگابتکار. شوندمیمتحملراو ایرانتصادي ناشی از رویارویی آمریکاياق
هکآیدنمیبراینجاازالبته. دهدنمیتشخیصراایرانمشارکتبدونمیانهخاورمنطقهدرثباتتأمینهايگزینه
بس اعالم گردد. هم ایاالت متحده و هم اروپا آرزو دارند در تشآامشبتاسوریهدروشودشروعفرداهمینازگفتگو

مذاکرات با تهران براي خود سودمند ترین مواضع مبدأ را ایجاد کنند و لذا اوج رویارویی در خاور میانه هنوز پشت سر 
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د مذاکرات کم تحرك و طوالنی خواهد بود. ولی تردیدي باقی نمانده است که مذاکرات صورت خواهد گذاشته نشده و رون
گرفت.

مذاکرات با ایران و آمادگی غرب براي این مذاکرات که طی امکاندر موردرسانه هاي غربی اطالعات از تجزیه و تحلیل 
گفتگوي مستقیم با جمهوري اسالمی ایران به ضرورت معلوم می شود که یک سال گذشته به طور منظم ظاهر می شد، 

عینی تبدیل می شود. محتواي این گفتگو از برنامه هسته اي ایران وسیع تر بوده و تمام نظام امنیت منطقه اي خاور میانه 
ان رعینی است که واشنگتن، بروکسل و تهیبر خواهد گرفت. گفتگوي غرب با جمهوري اسالمی ایران ضرورتبزرگ را در

بدان نیاز دارند و لذا این گفتگو حتماً شروع خواهد شد. در حقیقت امر، سئوال فعلی فقط این است که شرایط مقدم بر آغاز 
مذاکرات طرفین چگونه خواهد بود. مقوله هاي ایدئولوژیکی و شرط و شروط گوناگون تشریفاتی سیاسی می توانند تا حدي 

د آن را متوقف نمایند. در این زمینه حسابگري بر شعارهاي سیاسی و زرق و برق این روند را کند کنند ولی نمی توانن
ظاهري تبلیغاتی فایق خواهد آمد.

*****
تحقق پذیر و حتی اجتناب ناپذیر بودن گفتگو بین غرب و جمهوري اسالمی ایران چالشی براي دیپلماسی روسی است. 

»یک گام به پیش، دو گام به عقب«یران، حرکت آن بر اساس اصل ممکن است کم فعالیت بودن روسیه در زمینه مسأله ا
و حساب بردن همیشگی از نگاه واشنگتن و بروکسل به این گام ها باعث شود که غرب از مسکو سبقت گرفته و زودتر از 

ار روس گشت که تجروسیه با ایران به سطح توافقات راهبردي برسد. و بالتبع، شرکت هاي غربی به بازار ایرانی باز خواهند 
به علت عقب ماندگی فنی و محدودیت هاي مالی نمی توانند با آنها رقابت کنند. و این در حالی است که امروزه ایران بیش 

از هر چیز دیگر به فناوري هاي پیشرفته و سرمایه خارجی احتیاج دارد.
ترین طرح هاي سرمایه گذاري را که جمعاً بالغ بر غرب با استفاده از برتري مالی خود به آسانی سودآورترین و آینده دار 

صدها میلیارد دالر هستند، به دست خواهد آورد. نیازي به توضیح عواقب سیاسی این فعالگرایی غرب در اقتصاد ایران براي 
راهبردي فعروسیه نیست. روسیه نه تنها سود صدها میلیارد دالري را از دست داده بلکه با عواقب بازگشت ناپذیر براي منا

خود همه جا و به خصوص در خاور میانه، خزر و آسیاي مرکزي روبرو خواهد شد. در واقع، براي روسیه مسأله گفتگو بین 
ایران و غرب اینطور مطرح می شود: این مذاکرات می تواند روسیه را غافلگیر کند یا اینکه روسیه فرصت می کند از آن 

. برساندضاامبهوکردهتهیهراایرانباسیاسینظامیواقتصادي–مه جانبه بازرگانی سبقت گرفته و قرارداد جدید بزرگ ه
قرارود،خملیمنافعبرايجدیدخطراتوهاچالشبهسریعواکنشبرايروسیهاستعدادبه پاسخ به این پرسش بستگی 

در میان سازندگان سامانه هاي جدید امنیت منطقه اي یا دنباله روي مجدد از سیاست دیگران و پیروي از آنگرفتن
دارد.ی بیست سال اخیر مشاهده شده استتوافقات دیگران که در واقع همین وضع ط
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چه کسی و چطور از ایجاد منطقه عاري از سالح هاي هسته اي در خاور میانه 
ممانعت می کند؟

استانیسالو ایوانوف
تاریخايدکتروي خاورشناسی آکادمی علوم روسیه،پژوهشگر ارشد انستیت

بدون تردید، اسراییل و آمریکا منشأ اساسی بی ثباتی منطقه 
خاور میانه هستند. تل اویو و واشنگتن مانند سابق سعی می 
کنند دست به یکی کرده و تکلیف کشورها و ملت ها را تعیین 
کنند، رژیم هاي مورد پسند خود را به مسند قدرت نشانده و 

ردهاي رژیم هاي مغضوب را سرنگون کنند و استاندا
خود را به دیگران تحمیل نمایند. برخورداري » دمکراسی«

اسراییل از سالح هاي هسته اي مدتهاست که بر کسی پوشیده 
نیست. تل اویو با قاطعیت تمام از امضاي پیمان عدم اشاعه 
سالح هاي هسته اي خودداري می کند و در عین حال تقریبًا 

لی فاحش موازین حقوق بین الملل دست می زند. آنچه که در این زمینه از هر روز به نمایش زور هسته اي خود و پایما
شده و ساکت هستند. سازمان ملل ساکت است، مگویا هیپنوتیزهمه بیشتر باعث تعجب می شود، این است که جهانیان 

یشتر . آنچه که از همه بشوراي امنیت اقدام نمی کند و آژانس بین المللی انرژي اتمی به این بی بند و باري توجه نمی کند
باعث تأسف می شود، سکوت روسیه است.

براي اولین بار مبتکر تبدیل شدن خاور میانه به منطقه صلح که آنجا سالح هاي هسته اي و 1958اتحاد شوروي در سال 
ته شد برداش1974موشکی وجود نداشته باشد، شد. گام هاي عملی اول در جهت تحقق بخشیدن این پیشنهاد در سال 

که ابتدا ایران و سپس مصر و بعضی کشورهاي عربی دیگر از این ابتکار پشتیبانی کردند. برآیند این تالش ها آن بود که 
ایجاد منطقه عاري از سالح هاي هسته «تحت عنوان 3263قطعنامه 1974دسامبر سال 9مجمع عمومی سازمان ملل روز 

در کنفرانس بین المللی تمدید اعتبار پیمان عدم اشاعه سالح هاي 1995سال را صادر کرد. در» اي در منطقه خاور میانه
هسته اي دوباره از همه کشورها دعوت به عمل آمد که در ایجاد منطقه عاري از سالح هاي هسته اي در خاور میانه شرکت 

نامه 1998ژوئیه سال 16ریخ نمایند. روسیه و ایران همیشه طرفداران پیگیر و مصمم ایجاد این منطقه بودند و به تا
مشترکی در این مورد صادر کردند. ولی امروزه دولت هاي خاور میانه و اعضاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد مانند 
سابق از راهکارهاي مشترك در زمینه رسیدن به توافق درباره ایجاد منطقه عاري از سالح هاي هسته اي در خاور میانه 

برخوردار نیستند.
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اسراییل. باشدمیخاورمیانهدرايهستههايسالحازعاريمنطقهایجادراهسربرمانعمهمتریناسراییل،کارشکنی		بی بند و باري هسته اي اسراییل و استاندارد دوگانه غرب
ه اي تهسهايسالحاشاعهعدم		پیمانبهپیوستنازممکنوسیلههربهاست،اتمیانرژيالمللیبینآژانسعضوکه

خودداري کرده و اندیشه منطقه عاري از سالح هاي هسته اي را نادیده می گیرد. تل اویو کنوانسیون درباره دفاع فیزیکی 
از مواد هسته اي را امضا کرده ولی تصویب نکرده است. اسراییل عضو موافقتنامه هاي بین المللی در باره کنترل صادرات 

وجود سالح هاي هسته اي در خاك آن را رسماً تأیید یا تکذیب نمی کند. این 		مربوط بههسته اي نیست. تل اویو اطالعات
توسط وعلنی شد1986در سال موضع گیري رهبران اسراییل در پرتو این واقعیت که اطالعات درباره بمب اتمی اسراییل

می شود. بر طبق برآوردهاي کارشناسان، موردخاي وانونو کارمند مرکز هسته اي اسراییل تأیید گردید، باعث تعجب خاصی 
هسته اي با وسایل حمل کننده است. جا دارد یادآوري شود که کالهک200الی 100اسراییل در حال حاضر صاحب 

فرانسه در ابتداي برنامه هسته اي به اسراییل کمک کرده بود که بعد از آن شرکتهاي مختلف ایاالت متحده، بریتانیا، آلمان 
وري آفریقاي جنوبی، نروژ، آرژانتین و کشورهاي دیگر به این کار جلب شدند. صدها مأمور اسراییلی در سراسر غربی، جمه

جهان مشغول خرید فناوري ها، اسناد فنی، تجهیزات و مواد هسته اي براي ساخت سریع تر سالح هاي هسته اي و وسایل 
شرکت خود را در ظهور سالح هاي هسته اي در همکاريبودند. مقامات کشورهاي مذکور در صدد بودندحمل کننده آن 

هاي خصوصی به تل اویو یس هاي ویژه و واسطه دست اسراییل پنهان کنند و لذا بخش اعظم اسرار اتمی از مجاري سرو
هواشنگتن به عنوان سرپرست و حامی اساسی برنامه هسته اي ایران از اوضاع واقعی در این زمیندر حالی که شد؛وصول می

1970اسراییل با موافقت مسکوت و گاهی حتی با پشتیبانی آشکار و مستقیم غرب تا اوایل سال هاي اطالع کامل داشت.
هاپژوهشاجرايبهکهدهدمیاجازهبداناسراییلفنی–به قدرت هسته اي منطقه اي تبدیل شد. امروزه توان علمی 

هاي هسته اي با سطح باالتر رادیواکتیویته کالهک ته اي و از جمله ساخت انواع هسهايسالحتکمیلجهتدرهاطرحو
هسته اي و بمب نوترونی هم قابل استبعاد و واکنش هسته اي سریع تر دست بزند. عالقه تل اویو به طراحی سالح هاي گرما

اسراییل انجام نمی گیرد.برادر بزرگ تر ، »عمو سام«نیست. جاي شک و تردید نیست که این کار هم بدون کمک 
صرف نظر از اینکه مقامات اسراییل به نادیده گرفتن بی پرده پیمان عدم اشاعه سالح هاي هسته اي ادامه داده و در زمینه 
ایجاد منطقه عاري از سالح هاي هسته اي در خاور میانه کارشکنی می نمایند و در واقع جامعه جهانی را به چالش می 

اتحادیه اروپا در سازمان ملل خواهان اعمال هیچ گونه تحریم محدود کننده در و تحده و کشورهاي عضنند، ایاالت مکشا
واشنگتن با به کار گیري سوء ظن هاي تخیلی در مورد جنبه نظامی برنامه هسته اي ایران، اماحق اسراییل نمی شوند.

شوراي امنیت سازمان ملل متحد تحمیل کرد؛ ده ها صدور چهار قطعنامه تبعیضی علیه تهران را به معنی واقعی کلمه به 
تحریم یکجانبه اعمال نمود و حتی کاري کرد که شرکاي آمریکا در اتحادیه اروپا و در کشورهاي دیگر به کارزار ضد ایرانی 
جلب شوند. نقض فاحش اسراییل از موازین حقوق بین الملل به هنگام حمالت دزدانه هوایی آن به راکتور هسته اي

به راکتور فرضی هسته اي در سوریه یا)،1981(سال ه بودپژوهشی عراق که به کمک متخصصین فرانسوي ساخته شد
) و نیز ترور دانشمندان هسته اي ایرانی به دست مأموران اسراییلی با استقبال و تأیید غرب روبرو شد. قتل 2007(سال 

طوالنی جلوي توسعه رشته هاي کامل علم و تکنولوژي را گرفته و دانشمندان جوان با استعداد ایرانی گاهی تا سال هاي
عه ده جاممنه تنها به توان علمی و فنی ایران بلکه به تمام علم جهانی لطمه عظیمی می زند. مردم روسیه همانند بخش ع

کنند.محکوم می اقدامات را وریسم دولتی تلقی کرده و این جهانی، این جنایات را به عنوان اعمال تر
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در سال هاي اخیر اسراییل در ارتباط تنگاتنگ با ایاالت متحده و بعضی کشورهاي دیگر غرب به حمالت سایبرنتیک علیه 
که سانتریفیوژ هاي هسته اي Stuxnetتأسیسات صنعتی، هسته اي و دولتی ایران پرداخته است. ویروس رایانه اي 

ایرانی را هدف قرار داد، توسط اسراییل از طریق همکاري با آژانس امنیت ملی ایاالت متحده ساخته شده و راه اندازي شده 
اعالم »اشپیگل«سنودن کارمند سابق سازمان سیا و آژانس امنیت ملی در مصاحبه با مجله ا		بود. این مطلب توسط ادوارد

»مدیریت امور خارجه«ایجاد شده ویژه نهاد و وي، ایاالت متحده در این زمینه با اسراییل همکاري فعالی داردشد. به گفته
Newو Washington Postمسئول حمالت سایبرنتیک است. نشریات  York Times چاپ آمریکا نیز با استناد

و Flameسراییل مسئول ایجاد کد هاي مضر به منابع خود اطالع می دهند که سرویس هاي ویژه ایاالت متحده و ا
Stuxnet هستند که به رایانه هاي ایرانی مرتبط با سانتریفیوژ هاي مشغول غنی سازي اورانیوم براي راکتورهاي هسته

ر تأسیسات هسته اي ایران را از کاسعی کرده اند اي یورش بردند. گفتنی است که هکرهاي اسراییلی و آمریکایی نه تنها 
به سامانه هاي مدیریت نیروگاه ها، واحدهاي نفتی و گازي و تأسیسات دیگر داراي اهمیت تالش کرده اند تا بیاندازند بلکه 

می توانستند به اقتصاد و مردم تنهانهفراهم شد کهبزرگیوقوع سوانح و فجایعخطر و بنابراین حیاتی هجوم ببرند. 
فراهم کنند (از جمله آتش رامنطقه در فجایع زیست محیطی ي اسالمی ایران لطمه بزنند بلکه خطر بروز آفات وجمهور

و غیره).سوزي ها و ریزش مواد شیمیایی از انبارهاي نفت و خطوط لوله، آلوده کردن دریاي خزر 
م متوقف نمی شود. تقریبًا هر روز تهدید ها و کارزار گسترده اطالعاتی و تبلیغاتی اسراییل و ایاالت متحده علیه ایران ه

هشدارها از جمله به تأسیسات هسته اي و سایر تأسیسات داراي اهمیت حیاتی جمهوري اسالمی ایران از زبان مسئولین و 
از جمله شخصیت هاي اول این کشورها شنیده می شود که در همین حال صریحاً می فهمانند که ممکن است سالح هسته 

برنامه هاي عملیات گوناگون نظامی علیه جمهوري اسالمی ایران مورد بحث و بررسی 		به کار گرفته شود.علیه آنها اي هم 
قرار گرفته و تأیید می شوند، به صورت منظم رزمایش هاي تعلیمی نیروي دریایی و نیروي هوایی ایاالت متحده و ناتو در 

ان برگزار می گردد. عواقب این تهدیدها و نمایش زور بیش از پیش آب هاي سرزمینی ایربالفصل خلیج فارس در نزدیکی
قابل تشخیص می شود. شهروندان ایران در حالت استرس دائمی قرار دارند، هزاران نفر از فرط نگرانی و تشویش خاطر به 

لیت داده و بچه دار شوند، فعابیمارستان ها افتاده و قبل از موعد این دنیا را ترك می کنند. آنها نمی توانند خانواده تشکیل 
بازرگانی مردم تعطیل شده و از این کشور به خارج منتقل می شود. مردم نمی توانند امور خود را براي آینده برنامه ریزي 

رسیده و ایرانیان به خرید گسترده دارایی غیر منقول خارجی پرداخته به حد اقل تاریخی کنند، سرمایه گذاري هاي خارجی
کار عواقب منفی متعدد دیگري دارد. ولی پارادوکس در آن است که جامعه جهانی گویا به این واقعیت توجه نمی اند. این

کند.
محمود احمدي نژاد رئیس جمهور سابق ایران فقط یک بار در یک همایش بین المللی مربوط به صهیونیسم جمله معروف 

ستی (اسراییل) که بر زورگویی و بی عدالتی استوار است، دیر یا رژیم صهیونی«امام خمینی را نقل کرد که گفته بود که 
خود به خود به » تشکیالت«منظور امام خمینی این بود که این ». زود توسط خود تاریخ از صحنه روزگار محو خواهد شد

یله که کسی به وسعلت اینکه مبناي آن ناعادالنه است، استقامت نکرده و از بین خواهد رفت. ولی منظور ایشان این نبود
زور اسراییل را از بین ببرد. ولی بعد از آن چه چیزي در برابر چشمان ما ظاهر شد: تمام جهان گویا با یک حرکت چوب 
سحرآمیز البی بین المللی اسراییل به دفاع از اسراییل بر خاسته و به طور خشن به محمود احمدي نژاد و ایران در ازاي 

تا کنون ادامه دارد. و این ی دیوانه وار لجاجتیورش برد. این محکومیت با »از روي صفحه روزگارامحاي اسراییل«تمایل به 
در حالی است که خطرات مستقیم آن هم از طریق کشورهاي هسته اي شنیده می شود ولی همه در این مورد سکوت 
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یل را تشکیل می دهند در حالی که جمعیت اسرای%75اختیار می کنند. بر کسی پوشیده نیست که هم اکنون یهودیان 
باقی مانده شامل عرب ها و اقوام دیگري است که اکثراً پیرو اسالم هستند. با توجه به فرآیندهاي جمعیتی جاري، 25%

می توانند نصف جمعیت کشور را تشکیل دهند که در این صورت دولت اسراییل از راه پارلمانی به 2050عرب ها تا سال 
ه اي هستزرادخانه هاي ي تبدیل خواهد شد. بدیهی است که واشنگتن از حاال باید فکر کند که چه کسی دولت غیر یهود

اسراییل را کنترل خواهد کرد؟
جاي بسی تعجب است که نه تنها سازمان ملل بلکه روسیه، چین و کشورهاي دیگر به رفتار تجاوزکارانه و آشکارا تحریک 

تل اویو و واشنگتن از مدت ها پیش مشغول جنگ خود نشان نمی دهند. در حقیقت امر، آمیز اسراییل و آمریکا واکنشی از
اعالم نشده علیه ایران هستند در حالی که بسته هاي متعدد تحریم هاي بین المللی و یکجانبه به طناب دار به گردن ملت 

بنی بر لغو صدور سامانه هاي ضد هوایی در اینجا می توان یک بار دیگر تصمیم ناسنجیده کرملین مایران شباهت دارند.
و سایر تسلیحات دفاعی به ایران را ذکر کرد. مقامات روسیه با این اقدام که حتی از تحریم هاي سازمان ملل » 300-اس«

رپا فراتر گذاشته بود، امکانات تهران را در زمینه دفاع از نیروگاه اتمی بوشهر، راکتورهاي هسته اي علمی و پژوهشی و سای
تأسیسات حیاتی کشور به طور قابل توجهی تضعیف کرد. جاي بسی تأسف است که ملت ایران که دوست مردم روسیه 

و متحدانشاستاست، در این مرحله دشوار به تنهایی رو در روي تمام توانمندي آمریکا که مدعی سلطه یکجانبه جهانی
در اروپا و خاور نزدیک و میانه قرار گرفت.

در همین حال واشنگتن و شرکاي آن در ناتو مانند سابق اسراییل را به عنوان متحد راهبردي خود تلقی کرده و براي او 
سم به ر» اسیدمکر«عامل برقراري ارزش هاي غربی و آن را و نیز قایل اند نقش ژاندارم ناظر بر پاکیزگی هسته اي منطقه 

چشم می پوشند که تل اویو نه تنها جلوي همه تالش ها براي حل و فصل صلح . آنها با تأکید از این امرمیدانندآمریکا 
آمیز مناقشات منطقه اي را می گیرد بلکه در حقیقت امر مبتکر ادامه نظامی گري در خاور نزدیک و میانه، مسابقه جدید 

چراکهکنندمیسئوالحقبرعربیکشورهاي. شودمیايهستههايسالحاشاعهعدم	تسلیحاتی و نقض رژیم پیمان 
بعید است که این سیاست ن حق را ندارند؟ ایهاعربولیشودمیدادهايهستههايسالحازبرخورداريحقاسراییلبه

تحریک آمیز مسئولین دولت یهودي با حمایت البی و شاهین هاي واشنگتن پاسخگوي منافع ملت هاي آمریکا و اسراییل 
باشد.

به قاموس نمایندگان کشورهاي غرب راه یافته است که منظورشان دولت » دولت مسئولیت پذیر«جدیداً اصطالح جدید
اسراییل است. همه مقام هاي منطقه اي دیگر از جمله رهبران ایران، سوریه، کشورهاي عربی و اسالمی دیگر در ردیف 

سان علوم سیاسی از جمله در روسیه، با گذاشته شده اند. اکثریت قریب به اتفاق کارشنا» دولت هاي مسئولیت ناپذیر«
رغبت این طعمه را که از وزارت امور خارجه آمریکا و مجلس کنیسه اسراییل براي آنها انداخته شد، قورت داده و حاال گاه 
و بی گاه این اصطالح را به کار می برند. ادعا می شود که گویا ریاست اسراییل از افراد متمدنی تشکیل شده است که می 

سال اخیر اکثر 30دانند سالح هسته اي چیست و با حس مسئولیت آن را در نظر می گیرند (فراموش می شود که طی 
تحریک شده اند)، در حالی که » دولت مسئولیت پذیر«جنگ ها و مناقشات مسلحانه در منطقه توسط همین اعضاي 

نمایند.رهبران کشورهاي دیگر منطقه وحشی هستند و تمدن ما را تهدید می 
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افسانه هاي اتمی و واقعیات سیاسی
عالوه بر بازي هاي تحریک آمیز اسراییل مبنی بر کشیدن برتري هسته اي خود به رخ کشورهاي دیگر منطقه، بی ثباتی 
عمومی منطقه نیز مانع از پیشبرد اندیشه ایجاد منطقه عاري از سالح هاي هسته اي در خاور میانه می گردد. به اصطالح 

و رویدادهاي فاجعه بار بعدي در بعضی کشورهاي عربی باعث شد که روند مذاکرات درباره امنیت 2011سال » بهار عربی«
يهااکم، جنگ هسته اي خاور میانه براي مدت زیادي به حال تعلیق در آید. سرنگونی زورگویانه رژیم هاي (نخبگان) ح

هاییانعه عاري از سالح هاي هسته اي مبراي ایجاد منطق، ریک مساعی داخلی و اعمال تروریستی دامنه دار بر سر راه تش
ایجاد می کند.

مردم کوچه و بازار عربی مانند سابق بی قرار هستند، ناآرامی هاي وسیع و تظاهرات معترضان در تونس، مصر و لیبی بر پا 
خونین در خاك خود است که عملیات می شوند؛ اوضاع مناطق فلسطینی آرام نیست، سوریه مانند سابق شاهد سالخی 

جنگی از آنجا به لبنان و کشورهاي مجاور دیگر گسترش می یابد. عراق تقریباً هر روز هدف اعمال تروریستی دامنه دار 
یمن، اردن و پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس ثبات ندارد. روشن است که وقت 		جدیدي قرار می گیرد. اوضاع الجزایر،

تا در جهان عرب حد اقل ثبات نسبی سیاسی برقرار گردد. نیروهاي تروریسم بین المللی با اغماض آشکار زیادي الزم است 
و گاهی با حمایت مستقیم واشنگتن و اقمار منطقه اي آن مانند ریاض، دوحه و آنکارا، نیرو ها و امکانات خود را افزایش 

دنبال می کنند. در این زمینه نیز استانداردهاي دوگانه سیاست داده و هدف نشاندن رژیم هاي اسالم گرا در همه کشورها را
غرب مشاهده می شود. براي مثال، در سوریه نیروهاي ارتش آزاد سوریه که از حمایت واشنگتن برخوردارند و شبه نظامیان 

اند. آمریکا درو گروهک هاي تروریستی دیگر از یک سوي سنگر قرار گرفته» حزب التحریر«، »جبهه النصره«القاعده، 
تالش خود براي سرنگونی رژیم بشار اسد به هر بهایی که شده، از مشروعیت یافتن مسکوت دسته هاي اشرار چشم پوشید 
که رسماً در لیست هاي سازمان هاي تروریستی گنجانده شده اند. تصادفی نیست که بزودي بعد از اتخاذ تصمیم کنگره 

ه مخالفان مسلح سوري، ده ها عمل تروریستی و تعداد زیاد حمالت به زندان ها در آمریکا مبنی بر اعطاي کمک نظامی ب
کشورهاي خاورمیانه به عمل آمد که بر اثر این یورش ها صدها نفر از شبه نظامیان القاعده از سلول هاي زندان آزاد شدند. 

یه است. شاید سالح هاي آمریکایی بر کسی پوشیده نیست که هدف آنها، ادامه جهاد و انجام قتل هاي جدید در سور
مخصوص همین افراد باشد.

عامل سوم و به همین اندازه مهمی وجود دارد که بر تالش هاي بخش ترقی خواه جامعه جهانی در جهت ایجاد منطقه 
وسط تل هسته اي ایران ت-نظامی برنامه عاري از سالح هاي هسته اي اثر منفی می گذارد و آن دامن زدن افسانه درباره 

ه دستاوردهاي اویو است. پایتخت هاي کشورهاي عربی و از جمله پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس همه اطالعات دربار
تهران در زمینه پژوهش هاي هسته اي را با دقت تمام رصد می کنند. با وجود اینکه ایران بر خالف اسراییل عضو همیشگی 

ز بودن برنامه هسته اي خود تأکید می کند و آمیصلحبرتمامقاطعیتباوبودهايهستههايسالحاشاعهعدم		پیمان 
آژانس بین المللی انرژي اتمی از داده هاي دال بر تخلفات جدي تهران از تعهدات بین المللی خود برخوردار نیست، روحیات 

لی شده است.ضد ایرانی و نگران هاي کامًال بی اساس بر ریاض و بعضی پایتخت هاي عربی دیگر مستو
به نظر می آید که واشنگتن موفق شده است نه تنها به شرکاي خود در ناتو و به اعضاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد 
بلکه به اکثر رهبران کشورهاي عربی تلقین کند که خطر هسته اي ایرانی وجود دارد. دولت ایاالت متحده با سوء استفاده 

خطر تخیلی اشاعه نفوذ شیعی از تهران به جهان عرب به د در منطقه و با دامن زدن از اختالفات قومی و مذهبی موجو
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و غیره)، دربرابر حکام عربی مترسکی از بمب اتمی ایرانی هم قرار داده است. اوضاع فعلی » قوس شیعی«، »هالل شیعی(«
از سالح هاي کشتار جمعی شباهت سازمان سیا درباره برخورداري صدام حسین» انکار ناپذیر«به داده هاي به اصطالح 

دارد که همین امر بهانه اي براي تجاوز نیروهاي مسلح ایاالت متحده و متحدانش به عراق شد. پادشاهان عرب تا کنون 
ايهستههايسالحساختبهوشدهخارجايهستههايسالحاشاعهعدم		صریحاً اعالم نکرده اند که مایلند از پیمان 

حتمال قوي اجازه این کار را به آنها نخواهد داد). ولی هم اکنون صدها ابهواشنگتناسراییلیالبیکه(بزننددستخود
ضد موشکی مشترك با ایاالت 		میلیارد دالر نفتی آنها به نظامی کردن کشورهاي خود، اجراي برنامه هاي ضد هوایی و

اتمی اختصاص می یابد. واشنگتن به شیوخ عرب اطمینان متحده و ناتو، ساخت راکتور هاي پژوهشی اتمی و نیروگاه هاي 
می دهد که آنها در صورت وقوع خطر حمله هسته اي از خارج می توانند روي توان موشکی و هسته اي ایاالت متحده و 
حمایت گروه هاي نیروهاي آمریکا و ناتو که از قبل تشکیل شدند، حساب کنند. واشنگتن ضمن دامن زدن افسانه تهدید 
هسته اي از سوي ایران، این واقعیت را به هر وسیله ممکن مسکوت کرده و نادیده می گیرد که مقامات ایران به صورت 

به بعد، خط محکم امتناع از ساخت سالح اتمی و انواع 1979پیگیرانه، از همان اول پیروزي انقالب اسالمی اوایل سال 
آیت اهللا علی خامنه اي رهبر معظم ایران، فتوایی 2013در ماه ژانویه سال دیگر سالح هاي کشتار جمعی را دنبال کرده اند. 

درباره منع سالح هسته اي صادر کرد که اعتبار فرمان ریاست جمهوري را داشته و براي اجرا توسط همه مقامات مذهبی 
ورداري از آن گناهی اعالم و کشوري جمهوري اسالمی ایران الزم االجرا می باشد. ساخت سالح هسته اي و تالش براي برخ

شد که با ارزش هاي بنیادین اسالم مغایرت دارد. افزون بر آن، تهران جدیداً از سازمان ملل خواست که تعهد ایران مبنی 
بر عدم طراحی، عدم برخورداري و عدم استفاده از سالح هاي هسته اي علیه هیچ کس در پیشنویس مصوبه مربوطه 

گنجانده شود.
ت که جدیدًا شهروندان ایران در همان دور اول انتخابات، حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور جدید خود تصادفی نیس

انتخاب کردند که او دیپمالتی با تجربه و دبیر سابق شوراي عالی امنیت ملی ایران و مذاکره کننده درباره مسایل هسته اي 
کم بر ایران و شخصی با اعتقادات حسابگرانه و معتدل سیاسی می نماینده جناح اصالح طلب محافل حا		است. او را بر حق

دانند. همین امر به غرب پیامی از آمادگی ایران براي گام هاي جدید مثبت در سیاست خارجی، برقراري گفتگوي احترام 
ین امر ناظر بر چرخش آمیز با همه کشورهاي جهان و همکاري نزدیک تر با آژانس بین المللی انرژي اتمی را می دهد. البته ا

شدید تهران در روابط با واشنگتن و تل اویو نیست. ولی لحن و شدت اتهامات متقابل و سخنان خصمانه بین ایران از یک 
سو و اسراییل و آمریکا از سوي دیگر، می تواند تا حدودي تنزل یابد. فعال کردن خط سیاست خارجی جمهوري اسالمی 

هاي ضد ایرانی و لغو بعدي این تحریم ها، از جمله توقعات از رئیس جمهور جدید است. ایران و تلطیف تدریجی تحریم
بعید نیست که ایران دوباره با امید به پشتیبانی روسیه، کشورهاي عربی و ممالک دیگر در سازمان ملل مسأله تشکیل 

منطقه عاري از سالح هاي هسته اي در خاور میانه را مطرح کند.
ي تدابیر اعتماد بین ایران و غرب و رشد اعتبار و نفوذ تهران به عنوان قدرت منطقه اي و یکی از مراکز تمدن به موازات احیا

اسالمی، براي تل اویو، واشنگتن و متحدان آنها دشوار خواهد شد که در ایجاد منطقه عاري از سالح هاي هسته اي در خاور 
ی از مناطق کلیدي در نظام امنیت بین المللی است. آنجا صدها میلیون میانه کارشکنی کنند. بر همه روشن است که این یک

نفر زندگی می کنند، ذخایر مواد هیدروکربنی حائز اهمیت جهانی وجود دارد؛ اقتصاد، تجارت و زیرساخت به سرعت توسعه 
منطقه آثار ارزشمند تاریخ، می یابند؛ از این منطقه راه هاي مواصالتی راهبردي دریایی، هوایی و زمینی می گذرد. در این

معماري و فرهنگی جهانی و مقدسات سه دین اساسی جهان واقع شده اند. همه جنگ ها و مناقشات مسلحانه جدید در 
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اقتصادي جهانی را شدت بخشند در حالی که کاربرد سالح هاي هسته اي یا انواع -این منطقه می توانند فقط بحران مالی 
معی در خاور میانه می تواند به تمدن ما صدمه اصالح ناپذیر بزند.دیگر سالح هاي کشتار ج

تشویق ادعاهاي هسته اي اسراییل توسط واشنگتن و انداختن پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس به جان ایران و سوریه، 
سالح هاي هستهاوضاع این منطقه انفجاري را بیش از پیش شدت می بخشد. موانع اساسی برسر راه ایجاد منطقه عاري از

روسیه به عنوان عضو دائمی 		اي در خاور میانه در سلطه جویی ها و استانداردهاي دوگانه ایاالت متحده نهفته شده است.
شوراي امنیت سازمان ملل متحد از هر دلیلی برخوردار است تا مبتکر خلع سالح هسته اي در خاورمیانه شود که در این 

ي فوري همایش ویژه بین المللی در این مورد تا درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شوراي زمینه تدابیري اعم از برگزار
ما شود. امیدواریم که » سیاست شرقی«این اقدامات می تواند سرآغاز مرحله جدید 		امنیت در این خصوص قابل تأمل است.

ز اي فعال تر شده و ابتکار عمل بیشتري امسکو باالخره در زمینه پیشبرد و تحقق بخشیدن اندیشه خاور میانه غیر هسته 
خود نشان دهد.
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تهران در سوریه» استالینگراد«نبرد 
ایگور پانکراتنکو

تاریخايدکتر	،»ایران معاصر«دبیر مسئول مجله 

تا کنون نویسندگان با استعداد درباره جنگ داخلی و تجاوز 
مطالب زیادي نوشته اند. ولی نیروهاي چندین ملیتی به سوریه 

سوري، حمایت 		–		در همه این آثار و نوشته ها پیمان ایرانی
تهران از بشار اسد و استواري و از خود گذشتگی جمهوري 

»تهران–		دمشق«اسالمی ایران در دفاع از تمامیت محور 
عمق«اصطالحسیاسیقاموسدر. استشدهمسکوتهمیشه
همراهبرديعظیماهمیتعنوانبهکهآمدوجودبه»سوري
سوري و هم حفظ رژیم فعلی دمشق براي ایران 		–		ایرانیپیمان

که عالوه بر فعالیت هاي دیگر مشغول طراحی » عمار«تعریف می گردد. حجت االسالم مهدي طائب رئیس قرارگاه ایرانی 
وریه، آن را سی و پنجمین استان ایران توسط تهران است، ضمن اشاره به اهمیت راهبردي س» نیروي نرم«نظریه کاربرد 

اگر دشمن به سوریه و خوزستان ایرانی تجاوز کند، حفظ سوریه براي ما اولویت خواهد «محسوب کرده و اظهار داشت: 
در ماه مارس سال جاري علی اکبر والیتی که در حقیقت امر سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران را طراحی می ». داشت

ولی ببینیم در حقیقت ». اگر سوریه را از دست بدهیم، نمی توانیم تهران را هم در دست خود نگه داریم«شت: کند، اظهار دا
امر اهمیت دمشق براي تهران به چه معناست؟ و اصل مطلب این است که آیا اکنون که حسن روحانی رئیس جمهور جدید 

زنگري قرار گرفته و ایران تحت فشار مسایل اقتصادي، مورد با» عمق سوري«ایران شده است، احتمال می رود که مفهوم 
را به بسته درخواست ها از ایران اضافه کند، از » مسأله سوریه«خسارات اعتباري و فشار دیپلماتیک غرب که در صدد است 

حمایت از اسد دست بکشد؟
اوالً،. استنظیريکمنسبتاًپدیدهآمد،وجودبهاسالمیجمهوريموجودیتاولهايماهدرکهسوري–پیمان ایرانی 

وجهاندرتحوالتبهعنایتباخصوصبهاست،عظیمیمدتسال،چهاروسی. شودمیزدگیشگفتباعثآنپایداري
اند، اعم از فروپاشی جهان دو قطبی و پایان گرفتن جنگ سرد تا سقوط دادهرخمدتاینطیکهمیانهخاورمنطقهدر

صدام حسین و ظهور ائتالف جدید سنی به ریاست عربستان سعودي.
لاصکهبودمانعیتهران–ثانیاً، این پیمان طی سی سال اخیر بر اوضاع منطقه اثر عظیمی گذاشته است. محور دمشق 

ي ایاالت متحده، اسراییل و عراق را گرفته و حاال بر سر راه طرح هاي سعودي و اهطرحسريیکتحققجلويآنوجود
لتراهبردومنطقهبرخودسلطهبرقراريزمینهدرحسینصدامهايبرنامهسوري–ترکی قرار دارد. همین پیمان ایرانی 

.کردآببرنقشرااسراییلنفوذمداربهلبنانجلبجهتدراویو
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پیمان از آن نظر منحصر به فرد است که دمشق و تهران نقاط کلیدي خاور میانه بزرگ هستند. درباره اهمیت ایران ثالثاً، این 
سیک در اثر کال» پاتریک سیال«در معادالت خاور میانه مطالب زیادي گفته شده است ولی اهمیت سوریه با دقت تمام توسط 

کسی که سوریه را اداره کند (یا با آن روابط دوستانه داشته باشد)، «تشخیص داده شد:» نبرد بر سر سوریه«وي تحت عنوان 
».می تواند جلوي تالش هاي همه کشورهاي عربی دیگر را گرفته و با همه اتحادیه هاي آنها مقابله نماید

سوري	–	ایرانیرابطه عمیق
با وجود اینکه این بیانات ». می گذردخط جبهه ایران از سوریه«مهدي طائب که در فوق ذکر شد، همچنین اظهار داشت: 

فی نفسه موج واکنش هاي منفی را در خارج و در داخل ایران بر انگیخت، تنها این امر باعث انتقادات مذکور شد که حجت 
،االسالم طائب بدون رعایت اصول نزاکت سیاسی حقیقت محض را بر زبان آورد. او بدون رودربایستی و طفره رفتن از واقعیت

اه را سیاه نامید و سفید را سفید که در عصر حاضر این کار در هیچ کشوري باعث ستایش نمی شود.سی
و لذا به طور غیر مستقیم عنصر مهم است » برابر اسراییلحلقه طالیی زنجیره مقاومت در«بر طبق برآوردهاي ایران، دمشق 

دن سوریه باعث از بین رفتن امکان نفوذ تهران در منطقه مقابله با طرح هاي ایاالت متحده در منطقه می باشد. از دست دا
شام و تضعیف امکانات آن در زمنیه مقابله با اسراییل خواهد شد. براي جمهوري اسالمی ایران، از دست دادن دمشق به معنی 

اییل به یکی از غیر ممکن بودن حمایت از حزب اهللا خواهد شد که در این صورت از یکی از دسته هاي رزمی مقاومت با اسر
خواهد شد. منطقه بسته شیعه نشین در شام که در » بلعیده«احزاب سیاسی لبنان تبدیل شده و به سرعت توسط رقیبان 

حال حاضر با تالش حزب اهللا زنده نگه داشته می شود، از مجاري حمایت خارجی قطع خواهد شد. این امر با توجه به شرایط 
فت.بر اثر کشتار خونین از بین خواهد ر،ود این منطقه به دست رقیبان سیاسی تشنه انتقاممنطقه بدان معناست که دیر یا ز

از دست رفتن سوریه به منطقه شام ختم نشده بلکه بر تمام هالل شیعی اثر به خاطراست که واکنش زنجیره اي طبیعی
ي ذاتًا نابرابر با هموطنان اهل سنت خود تن خواهد گذاشت. شیعیان عراق توان بالقوه مقاومت را از دست داده و به گفتگو
و سازمان هاي افراطی داراي » القاعده عراق«خواهند داد. گفتگو چیز خوبی است ولی مشکل این است که از طرف سنی ها 

را لارتباط تنگاتنگ با آن که در حال حاضر القاعده آنها را با کالم و گلوله دور خود متحد می کند، در این گفتگو ساز او
خواهند زد.

در مرحله بعدي از دست رفتن مواضع تهران در هالل شیعی به عربستان سعودي، قطر، بحرین و امارات اجازه خواهد داد پس 
از شکست اسد همه نیروهاي خود را براي سرکوب نارضایتی شیعیان در پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس تجهیز کنند. آنها 

ود خ» بر غرق نشدنیناو هواپیما«اهند کرد ولی غرب اغماض کرده و به عربستان به عنوان را با خشونت خونین سرکوب خو
آزادي عمل خواهد داد. پادشاهی هاي خلیجی بعد از تحکیم پشت جبهه خود در زمینه اشاعه ایدئولوژي خود به خاور میانه 

دسته هاي مسلح جهادیون نیز به کار گرفته و آسیاي مرکزي هیچ محدودیتی نخواهند شناخت که در این زمینه امکانات 
خواهند شد.

جنبه اضطراب نابجا در این سناریو به حد اقل رسانده شده است. عربستان و خاور میانه امروز، دیگ جوشانی است که در آن 
دورتر از مقدار بحرانی عناصر انفجاري باقی مانده است. براي پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس هدایت کردن این عناصر

مرزهاي خود، به هالل شیعی، به آفریقا و آسیاي مرکزي مایه بقاي وجود خود می باشد. تنها از این طریق ثبات الزم براي 
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استخراج درآمدهاي فوق العاده پادشاهی ها و شرکت هاي فراملیتی از فروش حامل هاي انرژي برقرار خواهد شد. ولی اینکه 
صول ازیر پا گذاشتنییل نیست. اگر این کار را بیفتد، کار پادشاهی ها، ایاالت متحده و اسرادر مناطق دیگر چه اتفاق هایی

می دانید، پاسخ می دهم که این نوع عادي ژئوپلیتیک است که در آن فقط منافع خود و بقاي وجود خود اولویت دارد.
از نفوذ خود در هالل شیعی محروم شده و در رانایدر صورتی کهدر این معادالت یک جایزه دیگر در نظر گرفته شده است.

قدرت منطقه اي و امکان مقابله با ،احاطه شده باشد، موقعیت حقوقیمتخاصممرزهاي خود به وسیله رژیم هايامتداد 
یاز بغداد تا کراچی را از دست می دهد. در این شرایط سازمانده» ایران بزرگ«توسعه طلبی غرب و فشار سلفیون در فضاي 

ار»سوري–ایرانی روابط عمیق«تبدیل می شود. همین امر کنه سقوط جمهوري اسالمی ایران به یک مسأله خالص فنی
،یملیتفرامتجاوزینوداخلیمخالفانمتحدنیروهايفشارتحتدمشقسقوطراهبرديعواقبایندرك. دهدمیتشکیل
یچ کس تا این هبهکنونتاایراناسالمیجمهوريکهکندمیواداردمشقبرايسابقهبیهايکمکارسالبهراتهران

حد کمک نکرده است.

: سوریهروحانیاولویت کاري
باراینکهاستشدهتمامدالرمیلیارد15-13		تا کنون به مبلغ براي ایران سوریه هزینه بر طبق برآوردهاي گوناگون، 

مهمات و عراقطریقاز. بردمیرنج»کنندهفلجهايتحریم«بارزیرکهاستاسالمیجمهورياقتصادبرايعظیمی
صادر می گردد. مستشاران ایرانی در عملیات رزمی می شود و از طریق دریا نفت ایرانتجهیزات نظامی به سوریه ارسال 

هاي ویژه است. و حمایت از نیرویران مشغول تأمین اطالعات عملیاتواحدهاي سوري شرکت می کنند، سازمان اطالعات ا
رود؟ بعد از انتخاب میاز دمشق پشتیبانی کند و در حمایت خود از سوریه تا چه حدي پیش حاضر استتهران تا چه مدتی

شدن حسن روحانی به مقام ریاست جمهوري و اعالم اصل اعتدال در سیاست خارجی (فعالً در حد بیانیه لفظی) توسط وي، 
شده است.بیشتراین سئوال ها 

بدون اغراق می توان گفت که منطقه و سراسر جهان نفس در سینه حبس کرده و منتظر اعالم برنامه هاي تهران درباره اداره 
موجه روابط با دمشق هستند. ائتالف ضد سوري به عقب نشینی ایران امیدهاي زیادي دارد ولی این امیدها تا چه اندازه 

است؟
هاي گروهی مبنی بر اینکه نیروهاي مسلح ایران به طور مستقیم در ده در رسانهاز اول باید گفت که ادعاهاي منعکس ش

است. دولت محمود احمدي نژاد در زمان خود حدود مشارکت ایران را به کمک بزرگیسوریه شرکت می کنند، دروغ مناقشه 
ده بود. ولی مردم سوریه محدود کرزه ، اقتصادي، همکاري نظامی فنی و مساعدت هر چه بیشتر در سطح سرویس هاي وی

که تهران در پاییز سال گذشته پیشنهاد » حل و فصل اوضاع سوریه«باید خودشان مسایل سیاسی خود را حل کنند. طرح 
آتش بس، لغو تحریم هاي یکجانبه علیه رژیم بشار اسد، آزادي این طرح.سیاسی بود و نه نظامییکرد، از همان ابتدا طرح

گفتگوي ملی، تشکیل دولت مرحله انتقالی و برگزاري انتخابات بعدي ریاست جمهوري و نمایندگان زندانیان سیاسی، آغاز
مجلس را در بر می گرفت.

باید به این واقعیت توجه خاصی کرد که ایران ضمن تدوین این برنامه حاضر نبود بی چون و چرا همه کارهاي رژیم بشار اسد 
دفعات اعالم کرده بودند که مسئولین سوریه چند اشتباه فاحش روا داشتند. ولی طرف را تأیید کند. مقامات رسمی ایران به 

وسیله اي براي اصالح این اشتباهات است. در سوریهگفتگوي داخلی ایرانی در همان حال تأکید می نمود که 
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با احمد معاذ الخطیب در کنفرانس ایرانیان و از جمله علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران سعی کردند در جریان مذاکرات 
امنیت جهانی در مونیخ همین نقطه نظر را به آگاهی بخش میانه رو مخالفان سوري برسانند. مخالفان از گفتگو و از میانجی 

نیز ار این کبنابراینی هاي خلیج فارس بستند. گري ایران امتناع کرده و آینده خود را به ائتالف ضد سوري غرب و پادشاه
فایده بود.بی 

قرائن نشان می دهد که شیوه عمل رئیس جمهور جدید ایران نسبت به سوریه از دو جنبه مهم تشکیل خواهد شد یعنی 
حمایت همه جانبه از بشار اسد به عنوان رهبر مشروع جمهوري عربی سوریه و تشریک مساعی هر چه بیشتر براي حل و 

. گفتنی است که تهران حتی بعد از فراهم کردن موجبات گفتگوي مخالفان فصل صلح آمیز مناقشه با توسل به وسایل سیاسی
با اسد، هرگز از اسد دست نخواهد کشید. تهران در این گفتگو بر تشکیل دولت وحدت ملی با ترکیب قابل قبول (یعنی به 

گونه اي که دشمن ایران نباشد) تأکید خواهد کرد.
از شرایط ذیل سرچشمه هسوریدر آغاز گفتگوي داخلی تر صلح آمیز اوضاع و عالقه مندي تهران به حل و فصل هر چه زود

می گیرد:
نمی تواند احیا شود زیرا منظره سیاسی سوریه به طور ریشه 2011بدیهی است که اوضاع ثابت قبل از ماه مارس سال -1

ري صلح در نظر گرفته شود.اي تغییر کرده و نیروهاي جدیدي ظاهر شده اند که منافع آنها باید به نام برقرا
واهللاحزبمواضعوشدهعراقولبنانثباتیبیباعثدر آنجدیدکنندگانشرکتجلبومسلحانهمناقشهادامه–2

یجاد می کند.اخطرایراناسالمیجمهوريراهبرديمنافعبرايبالتبعودادهقرارضربههدفراالمالکیدولت
مناقشه سوریه را از راه سیاسی حل و فصل کند، موقعیت آن به عنوان قدرت منطقه اي تثبیت شده و اگر ایران بتواند -3

مواضع آن در مذاکرات درباره برنامه هسته اي و مذاکرات بعدي درباره ایجاد نظام امنیت در خاور میانه بزرگ تقویت خواهد 
شد.

ازتصنعیطوربهکهشدخواهدشیعی–سوریه موجب تضعیف قابل توجه شدت رویارویی سنی مناقشهفصلوحل–4
.گردیدخواهدمحفوظ»شیعیهالل«درایراناسالمیجمهورينفوذوسیلهبدین. شودمیتحریکخارج

ی کننده نمی توانند طفلجهايتحریمتأثیرواقتصاديمشکالتعلتبهکهفهمندمیایراناسالمیجمهوريمقامات–5
مدت زیادي به اسد مساعدت مالی و مادي کافی را بکنند و لذا حل و فصل هرچه سریع تر مناقشه جوابگوي منافع اقتصادي 

تهران هم می باشد.
نهزمیدراستحاضرایرانکهاستهاییگذشتاکثرحد،نباشدایراندشمنکهدمشقدرملیوحدتدولتتشکیل–6

ن تن دهد.بداسوریه
رئیس جمهور جدید ایران را تعیین خواهد کرد. با وجود اختالف معین برخورد محمود احمدي اولویت کاريهمین شرایط 

نژاد و حسن روحانی و به عبارت دقیق تر، نخبگان سیاسی ایرانی که این دو نفر مبین منافع آنها هستند، با مسایل بین 
اي غربی و فعالیت ائتالف ضد ایرانی تا زمانی که جمهوري اسالمی ایران به صورت فعلی المللی، همه می فهمند که تحریم ه

و امتناع از شراکت» محور مقاومت«وجود داشته باشد، قطع نخواهند شد. تهران با درك این واقعیت حاضر نیست به انفصال 
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لی که سازشکاري آن باعث شکست راهبردي حادریافت نخواهد کرد دریزیرا در عوض هیچ گذشت متقابلبا سوریه تن دهد 
خواهد شد.

روسیه و نبرد بر سر دمشق
به عنوان اساس آشتی ملی تأکید می کند، از مواضع غرب که سعی هسوریدر گفتگوي داخلی مواضع تهران که بر برگزاري 

تیپ هاي سیاه بین «خود را از دست داده و به ملیکه حالت می کند دمکراسی را از خارج بر روي سرنیزه مخالفانی بیاورد 
افراطیون و تروریست ها تبدیل شده اند، به مراتب دمکراتیک تر و پیشرفته تر به نظر می آید. حقانیت درونی مواضع » المللی

نی د پیشبیایران و فقدان هیچ گونه آلترناتیوي براي آن در زمینه روند صلح در سوریه و سراسر منطقه به ما اجازه می ده
کنیم که ایران در دوره جدید ریاست جمهوري خود هم در نبرد بر سر سوریه تا آخر ایستادگی کند.

تعیینرايبسوریهملتحقشناساییمواضع،تشابهبراست،گرفتهشکل»دمشقسربرنبرد«درکهایرانوهروسیشراکت 
از شانس خوبی برخوردار است تا به شراکتاین. استستواراهسوریدر داخلیگفتگويبرقراريضرورتوخودسرنوشت

تمام ودر منطقه شامتبدیل گردد. ایران و روسیه منطقه ايامنیت سطح جدیدي برسد و به شراکت در زمینه ایجاد سامانه 
خاور میانه با هم هیچ اختالف نظرهاي سازش ناپذیري ندارند.

شود، مسکو و تهران با خطرات مشترك روبرو می شوند. از دست دادن دمشق براي اگر عواقب بحران سوریه در نظر گرفته 
را به بار خواهد آورد، آن هم در مرزهاي نزدیک تر، در آسیاي مرکزي، و در مناطق روسی هامسکو مرحله بعدي تجاوز سلفی

به خوبی آن را منعکس می کند.» فاجعه روسی«قفقاز و سواحل ولگا. نیازي به وصف این عواقب نیست زیرا تعبیر مختصر 
تالش هاي خاصی موفق شد بخشی از اعتبار و احترام ملت انجامح و روشن در قبال سوریه، بدون صریروسیه با اتخاذ مواضع

. روسیه تنها با ابراز عالقه به حل بودحد زیادي از بین رفته تااخیر هاي خاور میانه را به خود اعاده کند که طی بیست سال 
ي دمشق بر اساس قراردادهاي ارسال اسلحه برااستفاده از و با هسوریدر فتگوي داخلی چارچوب گفصل سیاسی مناقشه در و

سوریه گرفت.» بازسازي«جلوي تالش هاي ائتالف ضد سوري غرب و پادشاهی هاي عربی را در جهت در گذشته،منعقد شده
سفر بندر بن سلطان رئیس سازمان اطالعات عربستان سعودي به مسکو هم به طور مستقیم موفقیت ما را در زمینه مسأله 

میلیارد دالري (چنانچه پیشنهاد وي با اسم درست آن نامیده شود) که 15سوریه به اثبات می رساند. روشن است که رشوه 
أمین انحصار گازپروم در اروپا در عوض امتناع از حمایت از اسد، تنها طرح او به مقامات روسیه پیشنهاد کرد و نیز وعده ت

سعودي نیست بلکه موضع گیري هماهنگ شده همه شرکت کنندگان در ائتالف ضد سوري و از جمله واشنگتن و پایتخت 
بدین وبودوریه باقی نمانده در زمینه سایرانه و روسیهاي اتحادیه اروپا است. ظاهراً وسیله دیگري براي مقابله با مشارکت 

آنها تصمیم گرفتند یکی از طرفین این مشارکت را بخرند.جهت 
پیمان مسکو و تهران در زمینه حل و فصل اوضاع خاور میانه براي کشورمان سود به مراتب بیشتري به بار می آورد تا انواع 

تی خود دچار سردرگمی شده است سیاست چند جهساخت و پاخت ها با عربستان سعودي یا گفتگو با حماس که به خاطر 
به این گفتگو دعوت کرده اند. تهران تا کنون آمادگی و پیگیري خود در زمینه دفاع از اصول حل و رابعضی کارشناسانو

فصل صلح آمیز اوضاع سوریه و منطقه و پایبندي به اداي وظیفه کشور متحد و تعهدات پذیرفته شده را به نمایش گذاشته 
است. و حاال نوبت مسکو است.
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یا چیز دیگري در کار است؟رشوه: مسکو–ریاض 

پیروزي اسد و بالتبع موفقیت ایران، خطر بزرگترین شکست 
ژئوپلتیکی ائتالف عربی ضد سوري به ریاست عربستان سعودي 
را ایجاد می کند. نه تنها شکست نظامی بلکه ترك صحنه 

برحاکمخاندان		سیاسی و از دست دادن نقش رهبري است که 
تاطالعاوزیربهعلتهمینبه. کندمیتهدیدراریاض

مسکوبهوياخیرناگهانیسفرجریاندرسعوديعربستان
خطیري در جهت باز گرداندن جریان اوضاع محول شد مأموریت

که در این زمینه گام بی سابقه اي پیشبینی شد و آن رشوه 
دادن به رهبران روسیه و تبدیل کردن دالر به برهان قاطع 
دیپلماسی سعودي است. بر کسی پوشیده نیست که پادشاهان 

ار میلیارد دالر صرف کارز50عربستان و قطر تا کنون بیش از 
ضد سوري و ضد ایرانی کرده ولی نتیجه اي به دست نیاورده اند. در این شرایط امیر بندر بن سلطان در جریان مذاکرات با 

میلیارد دالر دیگر اضافه کند.15والدیمیر پوتین از طرف ملک عبداهللا بن عبدالعزیز، تصمیم گرفت به این مبلغ 
ر حمایت از قتل عام د«ل وزیر خارجه عربستان تا یک ماه پیش روسیه را به عجیب است ولی حقیقت دارد: امیر سعود الفیص

متهم کرده و تأکید می نمود که همکاري با بشار اسد به منافع مسکو در خاور میانه صدمه جبران ناپذیري زده است » سوریه
هاي گروهی بین است. رسانهشده، روگردان گردیدهرژیم فعلی حاکم بر دمشق حامیاینکه جهان اسالم از روسیه که و

المللی و کارشناسان هنوز فرصت نکرده بودند عواقب دور و دراز این بیانات تند را مورد بحث و بررسی قرار دهند که امیر 
بندر بن سلطان رئیس سازمان اطالعات عربستان سعودي و دبیر کل شوراي امنیت ملی این پادشاهی وارد مسکو، پایتخت 

مه این شخص، نقش وي ، شد. زندگی نا»یکی از تکیه گاه هاي کفر می باشد«حمایت می کند و » ل عاماز قت«کشوري که 
سال آنجا سفیر بود و با ریگان و خانواده 22و شکل دادن سیاست خاورمیانه اي واشنگتن که بندر طی منطقهتحوالتدر 

آور وي و تشکیل البی سعودي در محافل عالی سیاسی سرسام زد و بند هايزدیکی داشت، تعریف از بوش روابط بیش از حد ن
را تشکیل دهد. می توانیم فقط به دو اصل همیشگی رفتار وي اشاره کنیم و آن اي آمریکا، می تواند موضوع کتاب جداگانه 

ان تدشمنی با روسیه و تنفر از جمهوري اسالمی ایران است که بندر بن سلطان آنها را دشمنان اساسی ژئوپلتیکی عربس
همیشگی می توان از اصول صرف نظر کرد. بندر بن سلطان ن پیشنهاد معامله به حریف سعودي محسوب می کند. ولی ضم

با همین پیشنهاد وارد مسکو شد.
هاي گروهی رسمی اطالعات ناچیزي درباره مذاکرات والدیمیر پوتین با رئیس سازمان اطالعات سعودي منتشر شد در رسانه

اري چیزي کفایت می کند که منابع مطلع در مسکو و در بعضی کشورهاي خاور میانه از جریان دیدار چهار ولی در شرایط ج
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در این زمینه نقش چندانی بازي » رویتر«بندي شده و تعمدي خبرگزاري طبقه اطالعاتدرزساعته طرفین اعالم می کنند. 
سازد. بن سلطان در مالقات با بوش پسر لباس غیر رسمی و غیر نمی کند و فقط برداشت غرب از این دیدار را با نمک می 

ت مالی مشترك آنها را به هم مذهبی مانند شلوار جین و کت تنش می کرد. افراد خودي که طرح هاي مشترك و معامال
ه تنها بر وسیله ن، به تعارفات احتیاجی ندارند. ولی او در مالقات با پوتین لباس رسمی به تن داشت تا بدین نداپیوند داده

اهمیت پیشنهادهاي خود تأکید کند بلکه این برداشت را ایجاد نماید که با رئیس جمهور روسیه قبل از همه از طرف جهان 
گفتگو می نماید.» متمدن«اسالم 

و حاال ببینیم رئیس سازمان اطالعات و دبیر کل شوراي امنیت ملی عربستان سعودي به رئیس جمهور روسیه چه چیزي
پیشنهاد کرد؟

پیشنهادارسعوديعربستانباتسلیحاتیمستقیمقراردادانعقادروسیهبهسلطانبنشده،منتشرهايگمانهخالفبر–1
ه نظر مناسب بنااقلحدپیشنهاداینشد،خواهدتشریحذیلدرکهقبلیهايوعدهبهتوجهباکهفهمیدمینیکاو. نکرد

تسلیحاتی به روسیه طرحی پیشنهاد شد که عربستان سعودي در چارچوب آن می توانست خرید سالح می آمد. لذا در بعد 
هاي روسی توسط مصر، لیبی، تونس و یمن را پرداخت کند. این طرح عملی است زیرا صادرات تسلیحاتی ما به عراق و 

افغانستان همینطور توسط طرف ثالث پرداخت می شود.
ستید،توانکهموقعیهر«بهشبیهچیزي(ترمناسبچههرشرایطبامدتیبلندبهرهبیوامروسطرفبهسلطانبن–2

.کردپیشنهادروسیهدفاعیصنایعهايواحدآوريروزبهدرگذاريسرمایهبراي) »کردخواهیدبازپرداخت
هرچه بیشتري به عمل آورد که وي اظهار داشت که طرف سعودي با استفاده از نفوذ خود در قطر حاضر است تالش -3

رقابت از سوي قطر در بازار گازي اروپا را تضعیف کند تا براي گازپروم روسی شرایط هر چه مناسب تري ایجاد گردد.
و باالخره بن سلطان به پوتین فهماند که در حال حاضر جامعه بین المللی (ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و عربستان -4

که » القاعده2ویراست «یزنی ها درباره تشکیل ائتالف جدید ضد تروریستی است که باید با یک نوع سعودي) مشغول را
القاعده احیا شده می باشد، مقابله کند. روسیه می توانست در این ائتالف جایگاه رهبري شایسته را به دست آورده و بدین 

شود.وسیله به شریک راهبردي ایاالت متحده و اتحادیه اروپا تبدیل
میلیارد دالر می 15سرسام آور است و به » هزار و یک شب«بهاي عمومی پیشنهادهاي امیر بندر به اندازه وعده هاي جن از 

رسد. از روسیه در عوض کارهاي ناچیزي می خواهند: اوالً، باید از حمایت از بشار اسد دست کشیده و مانع از صدور قطعنامه 
مداخله انسان «درباره سوریه نشود که در آن تحریم ها، مناطق پرواز ممنوع و امکان شوراي امنیت سازمان ملل متحد 

بر اساس سناریوي لیبی پیشبینی شده است. ثانیًا، باید در زمینه برنامه هسته اي ایران رفتار شدید تري از خود » دوستانه
،این کهجان کالما علیه ایران خودداري نماید. بروز دهد و از محکومیت تحریم هاي یکجانبه ایاالت متحده و اتحادیه اروپ

بندر بن سلطان در پیشنهادهاي خود از خط سنتی سیاست خارجی سعودي یعنی تضعیف هر چه بیشتر ایران از طریق 
سرنگونی بشار اسد پا فراتر نگذاشت.
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دیگ جوشان براي پادشاهی
کاسه زیر نیم کاسه پیشنهاد هاي سعودي را بعدًا بررسی می کنیم. ولی اآلن مهمتر است که انگیزه هاي بن سلطان براي 

نماینده قطاو فبرداشتن این گام دیپلماتیک بی سابقه را بررسی کنیم و ببینم او از طرف چه کسی این کار را می کند: آیا 
خاندان ؟ بندر بن سلطان در معادالترا نیز دنبال میکندگتن و پایتخت هاي اروپایی واشننگاه است یا اینکه 		خاندان سلطنتی

وانتمیمشکلولی. بودعهدولیمتعهبلکهرسمیزننهمادرشزیرانیستبرخوردارتختوتاج		سعودي از حق رسیدن به 
عربستانخارجیسیاستطراحیدرحاضرحالدراو. کردمبالغهسعوديعربستانسیاسینخبگانمیاندررااوجایگاه

احیا شد، بر دو پایه اساسی 2008شت و حبس کوتاه مدت در سال بازداازبعدکهوينفوذ. کندمیفعالیشرکتسعودي
استوار است: از یک سو، بر روابط تنگاتنگ با سلمان بن سلطان نابرادري کوچکتر خود که ادعاهاي او براي رسیدن به تاج و 

ه وسیله آمریکا که بو از سوي دیگر بر روابط بسیار نزدیک با نخبگان بازرگانی و سیاسیتخت بسیار واقعی و وزین است 
افزون بر آن، بندر بن سلطان به علت تجربه و موقعیت و استعدادهاي خود چشمی منافع مشترك مالی تثبیت شده است.

تیزتر از مابقی اعضاي خاندان سلطنتی دارد. تصویر واقعی موقعیت بین المللی عربستان سعودي و اوضاع داخلی کشور که او 
او زنگ خطر را به صدا در آورده و به حرکات غیر عادي دیپلماتیک تن دهد.می بیند، باعث می شود که

موضوع بحث دیگري است ولی وضعیت ریاض در صحنه بین المللی هم ،»عربستان فرخنده«شدت تضادهاي اجتماعی در 
ودي بستان سعکرد. عرآش دهن سوزي نیست. درست است که در مصر محمد مرسی سرنگون شد که قطر از او پشتیبانی می

عدم مخالفت افراطیون اسالمی یعنی سلفیون مصري با کودتاي نظامی را تأمین کرد ولی عربستان در این زمینه به نفع 
کرد. قبل از همه آمریکا و اسراییل به مصر بدون مرسی احتیاج دارند. تا زمانی که آشوب داخلی پایان نیابد دیگران بازي می

زي ضد سوري و بادرتواندنمیمصر–کردخواهدتسویهراهاحساب»المسلمیناخوان«بازیاديمدتتاهنوزقاهره–
ضد ایرانی به آل سعود کمک کند. حوادث در مصر روابط عربستان سعودي با ترکیه را شدت بخشید. جالب توجه است که 

به این سرنگونی مساعدت کردند، پنهان اردوغان نخست وزیر ترکیه برخورد منفی خود را با سرنگونی مرسی و آنهایی که 
نمی کند و تا کنون مراتب مخالفت خود را به ریاض ابراز کرده است.

آري، از طریق جابجایی سران خاندان قطري توانستند این امارت را به ترك ادعاهاي رهبري و رقابت با آل سعود بر سر اولویت 
ع پاینده است؟ ریاض که مسبب جابجایی سران خاندان قطر شد، نتوانست در جهان عرب و اسالم وادار کنند. ولی آیا این وض

وفاداري دوحه به خود را تأمین کند و لذا کافی است ریاض در جایی بلغزد تا دوحه دوباره به فکر تالفی جویی سیاسی بیفتد.
الف ناچیز بودن سرزمین خود فرصت ها براي لغزیدن فراوان است. بحرین که مسکوت شده و گویا وجود خارجی ندارد، بر خ

براي خاندان حاکم اهمیت فراوانی دارد. گسیل نیروهاي سعودي، اشغال عملی بحرین، یورش گسترده به اکثریت شیعه و 
ر د» دست تهران«گامی که ریاض به ندام نتیجه مطلوب را نداده است. هپایمالی کامل استانداردهاي بین المللی، هیچ ک

کند، شرکاي عربستان در شوراي همکاري کشورهاي عربی خلیج فارس فقط سکوت معنی داري حوادث بحرین اشاره می
می کنند. آنها بهتر از همه می دانند که شیعیان بحرین قبل از اشغال و تصفیه هاي گسترده از سوي سرویس هاي ویژه 

رو تر می شوند و دنبال تکیه گاهی در سعودي از نظر سیاسی به ایران گرایش نداشتند و اینکه در حال حاضر مخالفان تند
آنها توسط عربستان سعودي است. شرکاي ریاض در شورا سئوال دیگري هم » آرام کردن«تهران می گردند، برآیند مستقیم 

اگر تهران می تواند بدون بذل تالش هاي زیاد مخالفت هاي شیعیان حاشیه خلیج فارس را تا این حد باال ببرد و «دارند که 
»همجواري برقرار کنیم؟هر ریاض را خنثی بکند، شاید بهتر باشد که با تهران وارد گفتگو شده و روابط حسناقتدا
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یک عامل دیگر آل سعود را عصبی می کند. اوضاع بحرین، مین تأخیري در بعد بین المللی است که فیوز ضربه آن در دست 
نمی فهمد). مسکو هر آن می تواند مبتکر تشکیل جلسه واشنگتن و مسکو است (که مسکو اهمیت این واقعیت را درست

ویژه درباره نقض گسترده حقوق بشر در بحرین و طرح مسأله اشغال واقعی این کشور توسط عربستان سعودي در شوراي 
امنیت سازمان ملل متحد شود. بدیهی است که واشنگتن به حق وتو متوسل خواهد شد ولی مجبور می شود محاصره 

بحرین را بر داشته و از استاندارد هاي دوگانه دست بکشد و براي آرام کردن افکار عمومی داخلی خود از ریاض اطالعاتی
چند سئوال ناراحت کننده درباره رعایت حقوق بشر را بکند که مسکو نسبت به این موضوع بسیار حساس است. ولی سرحد 

ته است، تنها از بحرین نمی گذرد.سرنوشت سازي که آینده خاندان عربستان سعودي بدان وابس

استراتژیکوحدتچشم انداز
ریاض همه امیدهاي خود را به پیروزي در سوریه و سرنگونی اسد بسته بود. پیروزي و برقراري نظارت بر دمشق می توانست 

کست سقوط اسد منفور و شبه گرانبها ترین برلیان تاج سعودي تبدیل شود. این پیروزي دوگانه می شد زیرا همزمان ناظر بر 
راهبردي تهران بود که ایران بعد از آن به از دست دادن مقام یکی از رهبران منطقه اي و قدرت اساسی اسالمی می پرداخت. 
ولی پیروزي حاصل نمی شود. ائتالف ضد سوري دربرابر چشمان ما از هم می پاشد. جنگ برق آسا عملی نشده و حاال هر 

به صورت تب آلود دنبال راه برون رفت از مناقشه با کمترین خسارات می گردند و آل سعود را رو در یک از اعضاي ائتالف 
روي دمشق و تهران می گذارند.

و مواضع دوگانه انتقاد شدیدي می کرد. اکنون هریاض از اواخر سال گذشته از واشنگتن به خاطر عدم پیگیري در زمینه سوری
ل سعودي درباره غیر قابل اطمینان بودن ایاالت متحده در زمینه مسایل سوریه و ایران می توان گفت که سوء ظن هاي آ

درست از آب در آمد. اوالً، دولت کاخ سفید بر خالف تالش هاي البی اسراییلی و سعودي و شاهین هاي آمریکایی بیشتر به 
میدوار است که این گفتگو بر اساس شرایط گفتگو با حسن روحانی متمایل است تا به ادامه رویارویی. البته واشنگتن ا

آمریکایی برگزار شود که دولت باراك اوباما در حین آن ضمانت هاي امنیت براي ریاض و تل اویو را درخواست خواهد کرد. 
ولی این بازي واشنگتن است در حالی که آل سعود در نقش ناظر بیگانه باقی مانده و باید برنامه هاي بازسازي منطقه بر 

اساس طرح هاي خود را فراموش کنند.
د. بر زیادي بکن» سرمایه گذاري«ثانیاً، واشنگتن در رابطه با اوضاع دمشق صریحاً فهماند که قصد ندارد در مخالفان سوریه 

طبق اطالعات نیمه رسمی، باراك اوباما به مسکو اطالع داد که از ارسال گسترده اسلحه براي مخالفان سوري خودداري خواهد
خود را از همین امر مطلع نمودند.» دوست«کرد. نمایندگان رسمی آمریکا ائتالف ملی سوري، 

پایتخت هاي اروپایی بعد از دریافت اطالعات از این تصمیم واشنگتن بر حق نتیجه گرفتند که دلیلی ندارند که به طور بیش 
ام براي قی» میسترال«از ارسال موشک هاي دوش پرتاب از حد فعال و نمایشی در امور سوریه دخالت کنند. فرانسه تا کنون 

کنندگان امتناع کرده و بریتانیا به وعده هاي مبهم بسنده می کند. سفر بندر بن سلطان به این کشور و مذاکرات مستقیم 
ي که از پیروزوي با سران قدرت هاي اروپایی اوضاع را تغییر نداد. اروپایی ها به فرستاده عربستان سعودي اطمینان دادند 

نظامی مخالفان استقبال کرده و حکومت جدید دمشق را به رسمیت خواهند شناخت و در مراحل پایانی از ارسال کمک ها 
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خودداري نخواهند کرد ولی در حال حاضر نمی خواهند در سوریه گیر بیفتند. استدالل هاي بن سلطان مبنی بر اینکه سالح 
افتاد، براي اروپا قانع کننده نبود.هاي غربی به دست افراطیون نخواهد

اوضاع جناح شرقی ائتالف ضد سوري هم به همین اندازه نومید کننده است. قطر خود را کنار کشید و استداللی را مطرح 
مگر شما خودتان نمی خواستید که ما از ادعاهاي منطقه اي دست بکشیم و ابعاد فعالیت «کرد که از نظر ریاض منطقی است: 

سوریه به کشوري ». ا در زمینه سیاست خارجی کاهش دهیم؟ میل خودتان است و حاال خودتان آش خود را بخوریدخود ر
بدشگون براي قطر تبدیل شده است. صحنه اي در سازمان ملل به خاطر می آید که نماینده این امارت به ویتالی چورکین 

علیه قطعنامه درباره سوریه که » روسیه از رأي دادن خود«که نماینده دائمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل هشدار داد 
توسط اعضاي فعال ائتالف ضد سوري تهیه شده بود، پشیمان خواهد شد. پاسخ چورکین براي قطر تکان دهنده بود. آن پاسخ 

به وقوع پیوست زیرا این قطر در شرایط جاري کجا رفته است؟
ه همین اندازه دراماتیک است. دخالت عمیق در بحران سوریه موجب بحرانی سیاسی از نظر مواضع آنکارا، اوضاع براي ریاض ب

در داخل ترکیه شد. تماس تلفنی اخیر اردوغان با والدیمیر پوتین که نخست وزیر ترکیه در جریان آن یک بار دیگر سعی 
وبرو شد. ادامه حمایت از مخالفان نمود مخالفت خود را با اسد مستدل کند، با عدم تفاهم کامل و نمایشی از سوي مسکو ر

» نندگانقیام ک«براي آنکارا فقط خسارات به بار می آورد. دورنماي سرنگونی اسد بیش از پیش مبهم می شود ولی بیدادگري 
سوري در خاك ترکیه، تیرگی جدي روابط با تهران و مسکو و بحران سیاسی داخلی واقعیتی را تشکیل می دهند که تنها با 

به همین تصمیم متمایل می شود.نیز از شرکت در ائتالف ضد سوري می تواند تغییر یابد. آنکارا امتناع 
وري خاتمه سالبته کافی است مخالفان به موفقیت هاي جنگی کمابیش مهمی دست یابند تا این حالت تشتت در ائتالف ضد

که می تواند فقط به شکست آل سعود منجر هدر جبهه سوریاستراتژیکوحدتو دورنماي در کار نیست ی یابد. ولی موفقیت
شود، در برابر ریاض قد علم کرده است. در شرق تدابیر نیم بند را قبول ندارند و لذا شکست سیاسی باعث نابودي فیزیکی آل 

اي بود که آل و شکست در رویارویی منطقه استراتژیک وحدتسعود خواهد شد. در همین شرایط و با توجه به چشم انداز 
سعود در صدد دستیابی به موفقیت ناگهانی بر آمده و بندر بن سلطان را به مسکو اعزام نمودند.

شراکت روسی با ریاض: دوره آموزشی ابتدایی براي ناآگاهان
تین آورد، وبدون تردید، مسئول ارشد اطالعاتی سعودي واشنگتن، پاریس و لندن را از کنه پیشنهاد هایی که براي والدیمیر پ

مطلع کرد. ولی به نظر می آید که غرب به موفقیت سفر او امیدهاي چندانی نداشت (اطالعات توأم با فرار اطالعات از طرف 
هاي گروهی غرب به نیشخند شباهت دارد). کسی از شرکاي غربی درصدد رویتر درباره نتایج این سفر و تفسیرهاي رسانه

ات وارد صحنه شود. لذا در حالی که یأس و نومیدي اساس سفر بندر بن سلطان به مسکو نبود به عنوان ضامن اجراي توافق
را تشکیل داد، پیشنهادهاي او بر بلوف محض استوار بود.

خریدار نداشتند تا حسن تفاهم حاصل شود زیرا در حال حاضر براي روسیه معنی چندانی ندارند. اکنون » ابتکارات گازي«
لکه تشدید رقابت بین صادر کنندگان در این بازار اهمیت دارد. اتحادیه اروپا تصمیم واحدي اتخاذ کرده براي اروپا نه قیمت ب

است که سهم گازپروم را در بازار اروپایی کاهش دهد که توافقاتی که روسیه می تواند با قطر با میانجی گري عربستان سعودي 
ر این توافق حاصل شود، اروپا می تواند خریدهاي گاز از لیبی، حاصل کند، در این زمینه نقش مهمی بازي نمی کند. اگ
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الجزایر یا نروژ را افزایش دهد و حتی تحریم هاي ضد ایرانی را لغو نماید. روابط گازي ما با اروپا، موضوع به قدري حساسی 
ي اروپایی و آسیایی گسترش است که هر نفر سوم در این زمینه اضافی است. روسیه می تواند نفوذ خود را در بعضی بازارها

دهد ولی هرگز نمی تواند به عنوان صادر کننده اساسی حامل هاي انرژي به سراسر جهان جاي خاور میانه را بگیرد.
و نقش رهبري روسیه در آن باید گفت که متشکریم ولی یک بار از یک ائتالف » ائتالف جدید ضد تروریستی«درمورد تشکیل 

یم و تا حاال نتوانسته ایم از شر پایگاه هاي آمریکا و ناتو در آسیاي مرکزي، شکم نرم ژئوپلتیکی ضد تروریستی حمایت کرد
روسیه خالص شویم. ما در شرایط بن بست در زمینه سپر ضد موشکی، فعالیت ناتو در دریا هاي سیاه و خزر و ادعاهاي 

ژئوپلتیکی خود احتیاجی نداریم و اول باید اختالفات سرزمینی از روسیه در منطقه مدار قطب شمال به ائتالف با مخالفان 
جاري را حل کنیم.

قراردادهاي تسلیحاتی با آل سعود و دریافت وام ها از آنها دست همه پیشنهادهاي دیگر را از پشت بسته است! مقداري از 
به هنگام سفر والدیمیر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودي2007تاریخچه جالب را یادآوري می کنیم. در سال 

4پوتین به این کشور به احتمال انعقاد قراردادها بین روسیه و عربستان سعودي در مورد صدور تسلیحات معادل بیش از 
-فروند بالگرد میT-90 ،100دستگاه تانک 150میلیارد دالر اشاره کرد. عربستان می توانست بر اساس قرارداد احتمالی 

سامانه ضد هوایی بخرد. مدتی بعد کاشف به عمل آمد که مذاکرات 20و BMP-3تگاه نفربر زرهی دس100، 35-و می17
با روسیه بازي ریاض بود که می خواست مجلس سناي آمریکا و شرکاي خود در اروپاي غربی را به منظور به دست آوردن 

حت فشار قرار دهد. با توجه به اینکه مدل هاي قیمت پایین تر و شرایط مناسب تر صادرات سالح هاي آمریکایی و اروپایی ت
آمریکایی و اروپایی اساس تسلیحات کشورهاي حاشیه خلیج فارس را تشکیل می دهند، انتظار تصمیم دیگري معنی نداشت. 

ي اآن بازي سعودي ها از حمایت اطالعاتی تولید کنندگان آمریکایی اسلحه نیز برخوردار شد که در جلسات کنگره درباره اعط
اگر سعودي ها از ما با «امتیازات، وام ها و شرایط ویژه صادرات اسلحه به کشورهاي حاشیه خلیج فارس اعالم کردند که 

درس عبرت بدان است که آن ترفند کار خود را کرد و بازي درست ». شرایط تسهیلی اسلحه نخرند، از روس ها خواهند خرید
م تسلیحاتی به دست آورد در حالی که چیزي نصیب روسیه نشد.از آب در آمد و ایاالت متحد قرارداد عظی

صحنه دوم به دوره ریاست جمهوري دمیتري مدودف بر می گردد. عربستان سعودي در تالش خود براي ویران کردن نزدیکی 
ي والدیمیر پوتین موجبات آن فراهم شد، بدون اینکه فکر زیادي بکنند جمهورریاستاولدورهدرکهایرانی–روابط روسی 

میلیارد دالري را پیشنهاد کردند که سه میلیارد از این 7,2به دمیتري مدودف که جاي پوتین را گرفت، قرارداد تسلیحاتی 
افت این قرارداد مطرح شد: رقم به صورت وام بالعوض تنظیم شده و می توانست به عنوان کارمزد تلقی شود. سه شرط دری

–3صادرات،اینکاملقطعوسوریهبهروسیهايسالحفروشدربارهبازنگري–2ایران،به300-اسفروشعدم–1
ايهتحریمبهپیوستنوباشد»دوستانهانسانمداخله«برناظرکهسوريضدهايقطعنامهعلیهوتوحقبهتوسلعدم
تناع از وتو کردن قطعنامه هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد درباره تشدید این تحریم ها. با وجود اماقلحدیاایرانیضد

اینکه در عمل تقریباً همه خواست هاي طرف سعودي اجرا شد، پول دوباره دریافت نشد و خرید سالح هاي روسی توسط آنها 
شروع نشد.

و هواپیما نا«سعودي باید این واقعیت را در نظر گرفت که این یک نوع توضیح این واقعیت ساده است. در روابط با عربستان 
ایاالت متحده در خاور میانه است و لذا خاندان حاکم هرگز از این وضع حقوقی دست نخواهد کشید. عربستان » بر غرق نشدنی

عیت ساده به اثبات نیاز ندارد و سعودي مشارکت راهبردي با آمریکا را فداي روابط با کشورهاي ثالث نخواهد کرد که این واق
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یمسعودي–است. یک بار دیگر تکرار می کنیم: شراکت روسی » دوره شراکت با ریاض براي ناآگاهان«محتواي اساسی 
ینامحلازاحتمالیسود. گذاشتنخواهدفراترپااست،شدهتعیینآنبرايکهتنگیحدودازوباشدموقتفقطتواند

اچیز است که به امتناع از منافع ژئوپلتیکی خود نمی ارزد.نقدريبههمکاري
راهبرد واشنگتن در منطقه خاور میانه بر نیزه دو شاخه یعنی ریاض و تل اویو استوار است. روسیه هر چقدر تالش کند، هیچ 

عربستان سعودي از طریق با » روابط ویژه«یک از آنها از شراکت راهبردي با آمریکا دست نخواهند کشید. امیدها به برقراري 
همکاري نظامی فنی هم بچگانه است. ارتش، گارد ملی و سرویس هاي ویژه عربستان سعودي به واشنگتن گرایش دارند. 

که حزب حاکم») وحدت، آزادي و سوسیالیسم» («وحده، حریه، اشتراکیه«ضدیت با شیعیان، روسیه هراسی، تنفر از شعار 
شنهاد کرد، مبناي عقیدتی عملیات تجاوزکارانه نیروهاي سعودي را تشکیل داده است. ارتش بعث سوریه به سراسر منطقه پی

و نهادهاي انتظامی عربستان سعودي حامل اندیشه هاي آمریکایی هستند زیرا فقط و فقط بر اساس همکاري نظامی فنی با 
رت برابر به وفاداري به خاندان حاکم و واشنگتن و لندن شکل گرفتند. بهروزي نهادهاي نظامی و انتظامی سعودي به صو

روابط حسنه با نخبگان سیاسی آمریکا وابسته است. در این شرایط هیچ گونه تجدید گرایش به مسکو و کشورهاي دیگر 
امکان ندارد.

فیت ته کیبر طبق ارزیابی کارشناسان ایرانی، والدیمیر پوتین از مستشار ناکارآمد در امور خاور میانه برخوردار است. الب
یعنی فضاي ژئوپلتیکی از شام تا پاکستان، باز هم بدتر » ایران بزرگ«مشاوران در امور نه تنها جمهوري اسالمی ایران بلکه 

است. این تأسف ایرانیان قابل درك است. روسیه تا کنون با شکست ها در لیبی و از دست دادن مواضع خود در عراق تاوان 
اد را داده و حاال در آستانه از دست دادن ایران قرار دارد. روسیه به حرکات سراسیمه در جهت نادانی و تحجر فکري این افر

پیدا کردن شرکاي گفتگو با جهان اسالم می گردد. مسکو قادر نیست اندیشه ها و راهکارهاي جدید را براي منطقه برآشفته 
سرحد ما تبدیل شده است، آن هم فقط به این خاطر خاورمیانه طراحی کند که به سرعت تغییر می کند. سوریه به آخرین 

که والدیمیر پوتین این مسأله را به اعتبار خود به عنوان سیاستمدار شناخته شده وابسته کرد. درست است که روسیه فعًال 
هم يدر سوریه نشان داد که چیز» اعمال نامتقارن«از توان کافی براي دنبال کردن سیاست تعرضی برخوردار نیست ولی 

که هست، در صورت کاربرد ماهرانه براي اجراي بازي خود و دفاع از منافع خود کفایت می کند. همین موضع گیري محکم 
باعث شد که جهان دوباره به ما رو کند. به همین علت بندر بن سلطان به مسکو آمد و به مرور زمان دیگران هم از راه خواهند 

رسید.
که ودمتکی می ش،ري ضمن ارزیابی واقعیات منطقه اي بیشتر بر فراست و غریزه بقاي وجودوالدیمیر پوتین در شرایط جا

سندروم «. پوتین به عنوان شخصیت سیاسی در ابعاد سراسر روسیه بر مبناي دآیمیپدیداول گاهنزد هر افسر اطالعاتی در ن
قفقازي بود. » حمام خون«کسی حامی مالی از چچن به بعد شکل گرفته است. او فراموش نکرده است چه » شمال قفقاز

همین فراست توأم با غریزه بقاي وجود و بی اعتمادي به هر چیزي که از طرف آل سعود بر می آید، به والدیمیر پوتین اجازه 
اي رداد به پیشنهادهاي بندر بن سلطان پاسخ منفی بدهد. این مانور مأیوسانه ریاض به موفقیت نرسید که این بهانه خوبی ب

تبریک گفتن به همه ماست.
*****

ممکن است رد شدن پیشنهادهاي خاندان سلطنتی عربستان سعودي از طرف مسکو باعث قطبی شدن برخورد با روسیه در 
منطقه خاور میانه شود. مسکو را با این ادعاها می ترسانند که سراسر جهان عرب و اسالم مخالف اسد است در حالی که ما و 
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روغیندومصنوعیادعاهااینکهاستبدیهی. دهیممیدستازرابالقوهمتحدانواعتبارو		پشتیبانی می کنیم ایران از او
»عربواحدجهان«اصطالحبهاین وجود. هستندايحرفهپایینسطحنتیجهوکنندمیدنبالمشخصیغرضزیرااست

هاي گروهی ارتجاعی اسالمی پخش می کنند ولی در حقیقت است که رسانهايافسانهگوید،میسخنآنطرفازریاضکه
: داردتفاوتادعاهااینبا		امر تنها در اذهان بعضی کارشناسان و مردم ناآگاه وجود دارد. ولی آنچه که مشاهده می شود،

ع از اسد بلکه آمادگی براي دفانه. شدمنطقهدرروسیهطرفدارانشمارافزایشباعثسوریهقبالدرمحکمگیريموضع
» آخر زمان«حمایت از متحد خود و اجراي تعهدات خود اهمیت دارد. به عبارت دیگر، پایان مذاکرات با ریاض هنوز به معنی 

نیست. این سرآغاز گفتگوي بزرگ با بازیگران جدید منطقه خاورمیانه است.
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از رئیس جمهور جدید ایران چه انتظاري می رود؟
الیزابت بلد

ایرانسابقجمهوررئیسبهکهنژاداحمديمحموداوت،3روز
برايراآنوکردهتركراخودمقامرسماًاست،شدهتبدیل
نوعیکعنوانبهرااوزیاديعدهکهکردآزادروحانیحسن

.کنندمیتلقیاسراییلجملهازوغرببراي»امیدروزنه«

36از%50,7حدودکهایرانساله64جدیدجمهوررئیس
بهکنونتارسید،اوبهژوئنماهانتخاباتدرمردمرأيمیلیون
اصالحاتادامهوعدهوکردهدعوتاینترنتبرنظارتتضعیف

زاديآزمینهدرهامحدودیتکاهشایران،سیاستبیشترشفافیتشخصی،حقوقگسترشخواهانوي. استدادهرالیبرال
جمهوررئیس.  شودمیهمایرانخارجیسیاستحالشاملتغییرات. شددانشگاهیهايشهركدرامنیتتأمینوبیان

وسعوديعربستانباروابطسازيعاديجهتاستصدددرکهکرداعالمخودخبريکنفرانساولینجریاندرروحانی
.داردبرهاییگامسنیکشورهايسایر

مرحلهردروحانی. گرددمیبرغربباروابطدرتنشواقتصادتضعیفبهولی مهمترین مسایلی که در برابر او قرار دارند،
یسرئعملشیوهدرداردراسخعزمواستایرانمالیمشکالتنگرانشدتبهکهکردمیتأکیدآنازبعدوانتخاباتی

زخم هاي بسیار قدیمی را شفا «همچنین فهماند که ایاالت متحده و ایران باید بعضی وي. نمایدبازنگريپیشینجمهور
کرد هیأت جدید وزیران را از ایرانیان غرب گرا تشکیل امیدوارياظهار وي ». بخشند تا راه حل مسایل گذشته را پیدا کنند

دهد.
و این بدان معناست که ممکن است امیدهاي معینی به طراحی راه کارهاي جدي تر در جهت حل و فصل حماسه هسته اي 

وباما دولت باراك اماه سپتامبر از سر گرفته شود وایران که به طول انجامیده است، پیدا شوند. انتظار می رود که مذاکرات در
تا کنون آمادگی خود را براي شرکت در گفتگوي ثمر بخش با رئیس جمهور جدید ایران اعالم کرده است.

	کار به این زودي انجام نمی شود 
اقعیونتایجبهفعالً		خارجی،جهانباروابطدرچهوداخلیسیاستدرچهمثبتتغییرات		با وجود ظهور امید به توان بالقوه

.نیستدستدریقینواطمینانکاراین
» انرامات گ«، مدیر و مؤسس مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه تل اویو و رئیس کالج حقوق و تجارت »دوید مناشري«پروفسور 

، یروحان«: گفتوي. استشدهانتخاباسالمیانقالباندیشهاصلحفظبرايعمدتاً 		اظهار داشت که روحانی قبل از همه و
. »استباهاشتاست،طلباصالحیارومیانهاوکهتفکراین. استبودهآندستگاهعضوهمیشهکهاستانقالب		فرزند طالیی
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لقیت»رومیانه«عنوانبهایرانیسیاستدرتواندمیروحانی«کهدادتوضیح»تودياسراییل«خبرنگاربرايمناشري
ملیامنیتعالیشورايرئیس		سال16طیاو		بوده و همیشه طرفدار رژیم بوده است.ی باالیهايمقاممتصدي		او		.شود
کرد،بروزاسالمی		انقالب1979سالدروقتی. باشدمیسازمانایندرانقالبمعظمرهبرنمایندهحاضرحالدروبود

را به حال تعلیق در آورده و به پاریس ودختحصیالت		آن		جايبهولیبگیردراارشدکارشناسیدرجهبودنزدیکروحانی
پرواز کرد تا به خمینی رهبر عالی روحانی وقت ملحق گردد.

خصصمتکارشناسان		مسکو) که یکی ازدرایرانطرفداران فکريدکتر رجب صفروف، مدیر مرکز مطالعه ایران معاصر (مرکز 
وحانی را به عنوان شخصی امین و قابل اعتماد که ر«: گفتوکردموافقتمناشريآقايباباشد،میزمینهایندراساسی

وبرابرروابطغربباوکندایجادتغییراتخودکشورباجهانیجامعهبرخورددرو		می خواهد اقتصاد ایران را احیا کرده
یرغسخنان		صرفراخودوقت. استبرخوردارزندگیسرشارتجربهوتیزعقلازاو. کنندمیقلمدادنماید،برقرارسالمی

یاتیح		مسایلازنیزوفهمدمیخوبرامسایلاین		واستآگاهخوبیبهایرانیجامعه		جاريمسایلبهاو. کندنمیضروري
نخواهدیپشتیبانگرایانهآمریکاسیاستازونیستکلمهغربیتعبیربهلیبرالاوولی. آوردمیدرسرجهانیوايمنطقه

.»ماندخواهدوفاداراسالمیانقالباصولبهآخرتاواستایرانیکارمحافظهروحانیت	الینفکعضواو	.کرد

آیا شري هست که نیکی به بار نیاورد؟
اگر اینطور باشد، چه احتمالی می رود که غرب (و از جمله اسراییل) بتواند با تهران به توافق جدیدي برسد؟ به گفته رجب 

بهاهآگ		موضع گیري و رفتار رهبران جهانی و به ویژه غربی تعیین کننده خواهد بود. این کارشناسصفروف، در این زمینه
امعهجسالموعاديعضوبهراایراناستمایلوباشدداشتهییهاپیوند		غربباخواهدمیروحانی«: گویدمیایرانمسائل 
حتی می دارد و در شرایط معینیخاصی به غرب عالقه واستسازشوگفتگواهلاو«: افزودوي. »نمایدتبدیلجهانی

».تواند به بعضی گذشت ها تن دهد
و		اسراییلومتحدهایاالتعلیه		وي»خاردار«هايتفسیر		نژاد،احمديمحمودشدیدلحن		غرببراي		به گفته صفروف، 

ربی قابل قبول نبود. به همین علت براي غرب غشرایطباایرانايهستهبرنامهزمینهدرغربباهمکاريبهمیلیبینیز
حتی به لحاظ نظري رسیدن به توافق با رئیس جمهور سابق ایران غیر ممکن بود.

رئیس جمهور جدید ایران به واشنگتن نردبانی می دهد تا از باالي درخت بلندي که روي شاخه «کند: صفروف خاطرنشان می
ت متحده از رویارویی شدید با ایران خسته شده است. بسیاري از متحدان اروپایی ایاال. بیایدپایین		هاي آن نشسته است،

اند که بدون حامل هاي انرژي ایرانی نمی توانند فعالیت سالم اقتصاد خود را تأمین کنند. همین امر متوجه شدهنیز آمریکا 
».کنداسالمی و خرید نفت آن وادار میآنها را به مخالفت با تصمیم واشنگتن مبنی بر منع تجارت با جمهوري 

کند؟میاثرآیا تحریم ها 
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آقاي مناشري اظهار داشت که ایران به وسیله تحریم هاي بین المللی به دیوار میخکوب شده است و لذا پیروزي روحانی به 
خصیتشیاکاریزماخاطربهنهمردم«: گفتاسراییلیکارشناساین. شدتبدیلکشوردربحرانفصلوحل		تنها وسیله

».دید وخامت اوضاع به روحانی رأي دادندتشبهواکنشرويازبلکهروحانینیرومند
بخشیدنبهبود		رسیده است. رئیس جمهور جدید به منظور%40نرخ بیکاري رو به افزایش گذاشته و نرخ تورم به «وي افزود: 

م هایراناختیاردرجدیداوضاعکهنمودتأکیدهمچنینکارشناساین. »کنداصالحراغربباروابطبایداقتصادياوضاع
ه از این نظر، پیروزي روحانی دربرگیرند«نردبانی گذاشته است که از درخت باالي خود پایین بیاید. مناشري خاطرنشان کرد: 

ربآمدنفایق	جهتدردشواريکاراست،ضروريوالزماآلنهمینکهچیزي. استایرانیجامعهدرتغییرات		توان بالقوه
.»استموجودمسایل

نگاهی به آینده
خصوصبهکند،اجراآخرتاراخودهايبرنامهتاداردکافیتوانوزمانیفرصت		سئوال اساسی بدان است که آیا روحانی

.ستندهخوشبینموردایندرکارشناسانالبته. است		انقالبمعظمرهبرپاسخگويایرانجمهوررئیسهراینکهبهتوجهبا
کند به گفته صفروف، رهبر روحانی ایران در حقیقت امر از اندیشه ازسرگیري و سالم سازي روابط با غرب حمایت می

ايهمنطقابرقدرتایران«: کردتشریحصفروف. کندنمیقبولراتحقیرگونههیچایرانکهنمایدمیتأکیدهمواره		ولی
است که صرف نظر از ابعاد خطر و درجه صدمه اي که ممکن است ببیند، اهانت ها از طرف غرب و قبل از همه از طرف 

تایاالباوکنندمذاکرهغربباحاضرندایرانروحانیرهبروجمهوررئیساین،بربنا	ایاالت متحده را تحمل نخواهد کرد. 
.»گرددرعایتایرانیطرفطبیعیکامالً ومعین		د چنانچه شرایطباشنداشتهمستقیمدوجانبهگفتگويمتحده

ت اهللا یروحانی از پشتیبانی سیاستمداران کلیدي ایرانی برخوردار است و با آ«مناشري نقطه نظر خود را اینطور بیان کرد: 
اید در . این را هم بگذاردبتاثیرسیاستمداراننظر دیگر که آیت اهللا می تواند در دارد روابط تنگاتنگی ایرانخامنه اي رهبر 

نظر داشت که هر کس قبل از رسیدن به قدرت و بعد از آن رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد. اکنون که روحانی در صدد 
بداناینو. کنداحساسراجامعهدرعمیقتغییراتایجادآرزوياستممکن		میلیونی را اداره کند،78است امور مردم 

که برگزاري اصالحات گسترده تر براي نجات انقالب اهمیت تعیین کننده بخوانددر گوش آیت اهللا ت که او می تواند معناس
».اي خواهد داشت

ضرورت احتیاط
دنیس «شاهین ها در واشنگتن تا حاال از خطري هشدار داده اند که برقراري سریع روابط حسنه با روحانی به دنبال دارد. 

با احتیاط با رئیس جمهور جدید ایران صحبت «بق باراك اوباما در امور خاور میانه طی مقاله اي تحت عنوان دستیار سا» راس
در)ايخامنهاهللاآیتباهمراه(اوکهداشتاظهار	دیپلماتیکتاکتیکماهرمتخصصعنوانبهروحانیوصفضمن	»کن
.کردسازيصحنهجدیدشویکانتخاباتاین

هرابطدرو	که در حقیقت امر به اجراي اصالحات تمایل ناچیزي دارد یا اصوالً قصد ندارد در لحن سیاست ایرانرهبر ایران 
هبواهیخیالآنهاذهندروبدهدفریبرامتحدانشومتحدهایاالتتواندمیکند،ایجادتغییرياي،هستهحادمسألهبا
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است. در عین حال، هر موقعی که رهبران جهانی تحریم هاي خفه کننده ر جامعه ایرانی نزدیکدتغییراتکهآوردوجود
خود را تضعیف کنند، تهران براي طراحی بمب فرصت زمانی به دست خواهد آورد.

روحانی، شخصی خنده رو است. او ضمن اشاره به اسراییل و آمریکا «مناشري برخورد روسیه با این مسأله را درست می داند: 
عملشدت شیوهازتابدهدفریبراجهانیرهبرانتواندمیامرهمینکه		ه خاطر کننده دریغ نمی ورزداز کلمات آسود

برايهوسیلتنهالذا. استغربسويازفشارمستقیمنتیجهروحانی،انتخابکهاستاینحقیقتولی. کنندامتناعخود
واقعیگفتگويبرگزاريباهمزمان		چرخش جدي در ادعاهاي هسته اي، اعمال فشار دائمیاجرايبهایرانکردنوادار
.»است

ایران به عنوان شریک اساسی آینده؟
صفروف اعتقاد دارد که در نهایت امر به نفع غرب است که با عنایت به وخامت عمومی اوضاع منطقه با ایران به توافق برسد. 

ر نزدیک ترین متحدان واشنگتن با مشکالت عدیده اي روبرو می شوند. بهار عربی همچنان در حال حاض«وي اظهار داشت: 
یمدستازراخودرهبريمواضع	کند و ترکیه را با ضربه خود تهدید می نماید. قطر و عربستان سعوديدر مصر بیداد می

.»استخودامنیتبراي	جدیدهايچالشنگران	پیشازبیشاسراییلودهند
ایاالت متحده به منظور حفظ مواضع خود در منطقه به شریک نیرومندي نیاز دارد که تنها ایران می تواند به «به عقیده وي، 

جنین شریکی تبدیل شود. این کشور از توان عظیم سیاسی و اقتصادي برخوردار است، در سیاست خارجی مستقل است و 
ایرانی–صفروف بر این اعتقاد است که ازسرگیري روابط آمریکایی ». استاز شرکاي نیرومندي چون روسیه و چین برخوردار

فصلولحدر		متحدهایاالتباگفتگوعالوه،به. بردخواهدباالراجهانیامنیتسطحوگذاشتهمثبتاثرجهانیسیاستبر
به ریاست عربستان سعودي مساعدت دیگراسالمیکشورهايباایرانروابطدرتنشکاهشوفلسطیناسراییل و		مناقشه

خواهد کرد.
چه فرصتی وجود دارد که دو کشور ناراحتی هاي سابق خود را فراموش کرده و روابط خود را از سر گیرند؟ مناشري معتقد 

سیاستیاباوسیاستزیراآوردخواهدباربهتغییراتیاحتماالً روحانی«: استبیشترگذشتهازکاراینشانساآلن		است که
مرگ بر «رق خواهد داشت. ایرانیان فهمیدند که شعارها و دعوت هایی چون فکرد،میدنبالنژاداحمديمحمودکه

هايآزاديوروزيونانراهدرایرانیان		.استندادهملموسینتیجهشود،میاندازطنینکهاستسال35که		»آمریکا!
.»داردارادهوتواناوضاعتغییربرايجدیدجمهوررئیسکهکنندمیمبارزهسیاسی

ورطبهغربوآمریکاکهاستپذیرامکانصورتیدرتنها	روابطسازيسالموواقعی		ولی صفروف یقین دارد که همکاري
تحدهمایاالت		کهاستمعتقد		کارشناساین. کنندرفتارایرانباگفتگوزمینهدر		امروزيواقعیاتبهتوجهباومعقوالنه

واشنگتن قبل از پرداختن به هر نوع همکاري هاي دوجانبه «و اینکه » ران دست بکشدایسیاسینظامتغییربهتمایلاز«باید
پایبنددتهدیوفشارلجبازانه		اي به رسمیت بشناسد. اگر غرب به سیاست سابقباید حق ایران را براي توسعه انرژي هسته

بشمارد زیرا ایران براي انجام مذاکرات مستقیم مغتنمرافعلیفرصتبایدواشنگتن. شدخواهدتروخیمووخیماوضاعبماند،
».پخته و آماده شده است

تهران		ترفند جدیدبهتر خواهد شد یا اینکه ما شاهدآیا این کار به زحمتش می ارزد؟ آیا سیاست خارجی ایران حقیقتاً
.استتردرستپیشبینیکدامدادخواهدنشانزمانهستیم؟
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روحانیحسنجدیدخط: صفروفرجب
ماکسیموفسرگئی
سیاسیعلومدکترالملل،بینمسایلمتخصصنگارروزنامه

برگزارمسکودراوت15روزکهمیزگردجلسهکهگفتتوانمی
کهنیستاینتنهاعلتش. بودویژهتوجهبه»محکوم«شد،

داراينظرانصاحبکردند،شرکتآندرکهکارشناسانی
. هستند»فرديبهمنحصر«ودارصالحیتافراد،وسیعشهرت

حتیسئوالهربهتقریباً استحاضرصفروفرجبمثال،براي
ییکتوانمیرایفسییفوالدیمیردهد؛پاسخايپیچیدهبسیار

امنیتزمینهدرالمللیبینسطحگرانتحلیلترینقوياز
میتکرارولی... خواندمیبازکتابمانندرااسالمجهانمسایلهايگرهوهاکاريریزههمهجمالحیدر. دانستجهانی
صلا. شودنمیختمنامدارکارشناساناینحضوربهتنها»اعتدالخط: ایران«گردمیزجلسهبهباالتوجهعلتکهکنیم
پاسخیتبلیغاتهايکلیشهوذهنیهايقالبگذاشتنکنارباکهبودیمتالشیشاهدمازیرااستگردمیزاینموضوعکار،
ندکتغییرحقیقتاًتواندمیچیزيچهجمهوريریاستمقامبهروحانیحسنرسیدنباایراندرکهشوددادهسئوالاین

.شودنهادهاسالمیجمهوريدشمنانودوستانحدازبیشانتظاراتردیفدربایدچیزيچهاینکهو
خارجیسیاستخطکهرودمیاحتمالیچهبدانندخواستندمیاندازههمینبهداشتند،حضورجلسهایندرکهکسانی

یناکرد؟خواهددنبالاست،کردهاعالمکهرااعتدالخطپیگیرمیزانیچهباجدیدجمهوررئیساینکهوشوداصالحایران
یاطالعاتبهامرایناست؟اسالمیجمهوريسیاسینخبگانمنافعوایرانیجامعههايخواستجوابگوياياندازهچهتاخط
دنامزبررسیمشغولایرانمجلسهاروزهمیندرکهبخشیدترمبرمحالتدادندارائهگردمیزجلسهدرکارشناسانکه

جامعهواقتصادچهرهخوداعمالباآیندهسالچهارطیافراداینکهباشدمیجدیدکابینهدروزارتیهايمقامهاي
جارياوضاعازراخودخاصهايارزیابیگردمیزدرکنندگانشرکتازیکهر. کردخواهندتعیینرااسالمیجمهوري

وتوجهشایانمذکورکارشناساننظرهاينقطه. دادندارائهجدیدجمهوررئیسآمدنکاررويباآنپیرامونوایراندر
اصاختصکاراینبهايجداگانهمقاالتوشدهتشریحتفصیلبهزمانمروربهآنهاهايدیدگاهداردجا. استجالببسیار

.یابد
وحنلنظرصاحباینرفتمیانتظارکههمانطورزیراکنیممیبسندهصفروفرجبنظرنقطهتشریحبهمطلبایندر

آنکهازبعد: «کردشروعکلماتاینباراخودسخنانمعاصرایرانمطالعهمرکزمدیر. نمودتعیینرابحثگیريجهت
دمبوآگاهوگیردمیصورتتغییراتکهدانستممی. شدممتحیروماتدیدم،راایرانوزیرانهیأتاعضايجدیدفهرست

نهکابینمایندگانازکاملطوربهجدیددولتهیأتکهنداشتمانتظارولیآمدخواهندعملبهغربنفعبهحرکاتیکه
ش،چالایجادمعنیبهکاراین. شوندمیمحسوبلیبرالاقلحدیاگراغربکهشودتشکیلقبلیجمهوررئیسدوهاي
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نژاداحمديمحموددولتهیأتنمایندهنفریکتنهاوزارتیهايمقامنامزد18از. استگیريموضعاعالموپیشنهادطرح
نهاآصالحیتما. برخوردارندمختلفمسایلقبالدرمشخصگیريموضعازکههستندنامداريهايشخصیتبقیهواست

نمیتردیدوشکباعثآنهاصالحیتواندکردهکارمختلفهايسمتدرکهسالهاستآنهازیراگیریمنمینظردررا
».شود

رشارسنمایندگی: «دهندتشخیصراخودجدیدجمهوررئیسهواهايوروحیاتاندنتوانستههنوزایرانیانصفروف،گفتهبه
. ستاانگیزيشگفتامرکردند،کارودیدندکارآموزيدورهوکردهتحصیلغربدراستثنابالآنهاهمهکهلیبرالجناح

چهاوکهبودندماندهدهانبهانگشتمردم. بودحکمفرمامرگباريسکوتتاالردرکهشنیدمراروحانیحسنسخنان
نایآیااست،سمتکدامبهگرایشاینکهاندنفهمیدهحاالتازیاديعدهکند؟میدعوتچیزيچهبهگوید؟میچیزي
»آن؟نفییااستنژاداحمديخطادامه
تهیأدرکلیديمقامخارجه،اموروزارت: «شدندوصفمختصرطوربهوزیرانهیأتکلیديهايشخصیتبعضیآنازپس

ردهککارمتحدهایاالتدرزیاديمدتطیکهشدمعرفیمقاماینبهشخصیمترقبهغیرطوربه. استایرانجدیددولت
این. ودبایرانباآمریکاتعاملمسایلازبسیاريبارهدرمتحدهایاالتباعلنیغیرکنندهمذاکرهونمودهتحصیلغربدرو

. استشدهخارجهاموروزیرظریفجوادمحمد. استایرانومتحدهایاالتبینمتشنجروابطمرحلهدرارتباطیپلنوعیک
کهدشمنصوبمقاماینبهکسیکهحاال. استایرانایدئولوژیکیکامالًنهادایناست،دورحسابگريگونههرازمقاماین

».کردتعبیرروشنوصریحپیامعنوانبهراانتصاباینتوانمیبدهد،دستاوبااستحاضرغرب
یمفعالیتکارآمدطوربهوشدهرعایتخوبتوازنوکنترلسیستمایراندرکهنمودخاطرنشانویژهبهصفروفرجب
هبدولتیعقیدتیمبنايدیگرسويازوشودمیمطرحغربباروابطتنظیمبارهدرجديپیشنهادهايسو،یکاز: کند

امروزیراناهاياهللاآیتمعتبرترینازیکیشایدفرزنداو(جوانینسبتاًشخص»جنتیعلی. «گرددمیتقویتجديصورت
ینابودجهکهاستگفتنی. است»دولتدردولت«نوعیکاینکهرسیداسالمیارشادوفرهنگوزارتریاستبه،)است

عقیدتینايمبتوجهقابلتقویتمعنیبهجنتیعلیانتصابتردید،بدون. استمقایسهقابلنفتوزارتبودجهباوزارتخانه
شریانوکلیدينهاد(نفتوزیرمقامبهراغربگراآشکاراتکنوکراتزنگنهبیژنروحانی،حالعیندر. استاسالمیجمهوري

.کندمیمنصوب) اسالمیجمهوريخون
واهندخبیشتريتوجهکشورشهروندانهايآزاديوبشرحقوقبهایراندرجدیددولتهیأتانتصابباصفروف،عقیدهبه

آنها.هستندپایبنداسالمیجمهوريفلسفهبهودارندصالحیتآنهاکهگفتبایداطالعاتوکشوروزیرانمورددر: «کرد
گرفتهقرارآزمایشموردخدمتمتماديهايسالطیونمودهطیرااسالمیجمهوريتکاملوشکلگیريمراحلهمه
».دادخواهندنشانخودازراایرانیشهروندانهايآزاديوبشرحقوقبامعقوالنهبرخوردآنهاکهکنممیفکر. اند
هبمناسبتصمیماتازیکیاطالعات،فناوريوارتباطاتجدیدوزیرمقامبرايواعظیمحمودمعرفیصفروف،عقیدهبه

.داردکاملآگاهیخودفعالیتحوزهبهواستبرخوردارصالحیتضروريسطحوتحصیالتازشخصاین. آیدمیحساب
يروباکهرودمیانتظار. استایرانارتباطیواطالعاتیاموردرهامحدودیتهمهتقریباً کردنبرطرفطرفدارجدیدوزیر
زابیشترهرچهایرانملتکهشوندبرخوردارتوسعهویژهابعادازارتباطاتواطالعاتهايفناورياینترنت،ويآمدنکار

ديتصزماندرکهنیستبعید. گرددمندبهرهايماهوارهتلویزیونجملهازورسانیاطالعمعاصرهايفناوريدستاوردهاي
یرغنفوذصورتایندرکهاستبدیهی. شوداندازيراهجهاندرملیاینترنتاولینایران،ملیاینترنتمقاماینبروي
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وترکیبیقطعاترایانه،تولیدات. شدخواهدترسختجهاندیگرکشورهرازایرانارتباطاتواطالعاتفضايدرمجاز
خطایرانامر،حقیقتدر. یافتخواهدتوسعهجدیدوزیرنظرزیرایرانخاكدرداخلیهايشرکتتوسطافزارسخت
میاتخاذراداخلیمشابههاينمونهطراحیوجهانیشهرتدارايايرایانههايشرکتمحصوالتبهگرایشازامتناع

.کند
قرارتوجهموردایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستخطدراحتمالیتغییراتازکمترآنامثالوکامپیوترحال،اینبا

نردبانیمتحدهایاالتجمهوررئیساوباماباراكبهعملدرایرانجمهوررئیسروحانیحسنصفروف،عقیدهبه. گیردمی
ارد،دخودمواضعحفظبرايآمریکاکهفرصتیتنهامیانهخاورتحوالتشرایطدر: «بیایدزمینبهآسمانازتاکردعرضه

میانایرتنها. استمنابعنظرازخودکفاوتوانمندشریکوجودوایدئولوژيپیشبردجهتدرنیرومندمنابعنکاربردبه 
امر،یقتحقدر. بیایدزمینبهآسمانازبتوانداوتاانداختنردباناوبامابرايروحانی. شودتبدیلشریکیچنینبهتواند

».دهدنجاترسواییازرامتحدهایاالتتواندمیطریقاینازوکندمیدرازدوستیدستاوباماباراكبهروحانی
خودمورددر: «کردخاطرنشانصفروف. بودخواهدایرانجدیدجمهوررئیسروحانیحسنسیاسیاصلاطمینانوتعادل

قیممستحمالتازوهلوکاستدربارهتندبیاناتازاو. بودخواهداوکلیدياصلاطمینان،وتعادلکهکنممیفکرروحانی
».کردخواهدخوددارياسراییلباشدیدرویاروییواسراییلبه

ست،اگرفتهشکلجدیدجمهوررئیسشدنانتخابازبعداسالمیجمهوريپیرامونکهسیاسیاوضاعهايویژگیازیکی
فروفص. شودمیتبدیلمتحدهایاالتبرايهمهازقبلوغرببرايعینیضرورتبهایرانباگفتگوکهاستواقعیتاین

عالمتیهبوشدهپختهغرب: «کردبیانچنینرا»ايهستهگفتگوي«درایرانیطرفگیريموضعموضوعاینتشریحضمن
ارخودايهستهبرنامهوباشدداشتهسازندههمکارياتمیانرژيالمللیبینآژانسباکهاستآمادهایرانکهداردنیاز

متحدهایاالتباایرانگفتگويدربارهاوبیانیهوداشتخواهدخاصیحالتروحانیزبانازهاحرفاین. نمایدترشفاف
حقابرسماًبایدغربوآمریکاکهاستایناولشرط. شدنخواهدتلقیالعادهخارقچیزیکعنوانبهغربوآمریکاتوسط
احترامابوحقوقبرابرصورتبهتواندمیگفتگوکهاستایندومشرط. کنندموافقتايهستهانرژيتوسعهبرايایران

.»ستاشرطپیشهر گونهفقدان«سوم،شرط. شوداجرامتقابل
طیآنهاابروابطکهکندتضییعراخودمتحدانازدستهآنمنافعحتیاستحاضرگفتگواینبرقراريمنظوربهواشنگتن

عقیدهبه. هستندسعوديعربستانواسراییلاینها. داشتراهبردياولویتسفیدکاخهايدولتهمهبرايزیاديمدت
منطقهاوضاعتوسعهدربارهدیدگاههمینکهاستمکملیاستداللسوریهبهنسبتاوباماباراكگیريموضعصفروف،رجب

حسطدرآمریکا. کردنخواهدکمکسوريمخالفانبهمهماتوافزارجنگوسیلهبهمتحدهایاالت: «رساندمیاثباتبهرا
2014سالتاملیگفتگويروندچارچوبدراسداینکهدربارهایرانباجديتوافقاتولیکندمیپشتیبانیآنهاازشعار
حوالتتهمینکهکندخنثیرامصروترکیهبایدکارروياسدبشارحفظبرايمتحدهایاالتولی. داردوجودبماند،کارروي

نآ»پنجمستون«ومتحدهایاالتتالشبازیاديحددرکهکشوردوایندرداخلیبحران. داردجریانمادیدگانبرابردر
.»بپردازندخارجیاموربهکهگذاردنمییفرصتآنکاراوقاهرهریاستبرايشد،تحریک
بیانلذیصورتبهکردند،موافقتآنباکنندگانشرکتهمهکهگردمیزجلسهایندرصفروفرجبنهاییگیرينتیجه

».شدخواهیمایرانی–روسیروابطدرواسالمجهاندرخاورمیانه،درجديتحوالتشاهدآیندهسال4طیما: «شد
.شدبرگزار2013اوت15تاریخبه»نووستیریا«خبرگزاريدر»اعتدال؟خط: ایران«گردمیزجلسه
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چگونه از اختالفات سنی و شیعه علیه ایران استفاده می کنند
پانکراتنکوایگور

معاون مدیر مرکز مطالعه ایران معاصر

هاي گروهی غرب سعی می کنند به ما تلقین کنند که رسانه
خون ریزي در منطقه خاور میانه بزرگ، نتیجه و برآیند مناقشه 
بین سنی ها و شیعیان است. ما باید باور کنیم که مسلمانان در 
فضایی از دمشق تا کراچی فقط و فقط به خاطر اختالفاتی که 

نان دیگر را می کشند. به قرن دهم میالدي بر می گردد، مسلما
» اهل سنت«یادآوري می شود که در آن زمان امت اسالمی به 

تجزیه شده و خاك کربال به خون اولین قربانیان » شیعه علی«و 
رویارویی بین دو شاخه اسالم آغشته شد. این سیماي مناقشه لغایت به نفع غرب است زیرا همه اتهامات به مشارکت و تبانی، 

اعمال استانداردهاي دوگانه و انعقاد پیمان هاي مشکوك با ارتجاعی ترین رژیم ها و جریان هاي رادیکال را تحریک مناقشه، 
که از خارج تحریک» مناقشه بین شیعه و سنی«از دوش غرب برداشته و تمام تقصیر را به گردن خود مسلمانان می اندازد. 

آینده را ایجاد می کند که در ده هايبراي هاي ژئوپلتیکی می شود، خطر منفجر کردن تمام منطقه و کار گذاشتن مین
زمان و مکان مطلوب براي بازیگران خارجی منفجر خواهند شد. لذا بسیار مهم است که اصل کار درك شود که چه چیزي 

چه اندشیعه را تشکیل می دهد، آیا این رویارویی طبیعی است و اینکه براي مابقی جهان می تو		–		اساس رویارویی سنی
ذیر بین سنی ها و شیعیان از برخورد با واقعیات تاریخی ناپسازشروابطومسلماناندینیویژهتعصبدربارههاصحبتهمه		تبعاتی به بار آورد.

، سالخی متقابل اتحادیه هاي کاتولیک و 17نقشه بر آب می شود. مشرق اسالمی بر خالف اروپا کشتارگاه سی ساله قرن 
و رویارویی بین کاتولیک ها و ارتدوکس ها در چارچوب » هوگنوت هاي پروتستان«جنگ هاي فرانسوي علیه پروتستان، 

را تجربه نکرده است. هم براي سنی ها و هم براي شیعیان، اهللا خداوند یکتا و محمد رسول او » یورش به شرق«سیاست 
اه مبارك رمضان؛ همه آنها قرآن کریم را مهمترین کتاب است. همه آنها پیرو پنج رکن اسالم هستند از جمله رعایت روزه م

مقدس دانسته و مکه و مدینه را حرمین مقدس محسوب می کنند. سنی ها و شیعیان از قرن هفتم از مناقشات جدي اجتناب 
ل تغییر امکرده و همیشه ترجیح می دادند تعادل متقابل هرچند شکننده را حفظ نمایند. ولی در قرن بیستم اوضاع به طور ک

کرد.

سنی ها، شیعیان و استعمار نو
هنگامی که بوش پسر دستور تجاوز به عراق را صادر کرد، مبارزه غرب بر سر برقراري نظم جدید 2003مارس سال 19روز 

یعنی روندهاي جلب دولت هاي خاورمیانه » منطقه گرایی«و » به روز آوري«در خاور میانه شروع شد. نیم قرن گذشته زمان 
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تأکید می کنم زیرا حتی کشورهایی که رهبران آنها بر » سرمایه داري«ه بزرگ به نظام جهانی سرمایه داري بود. بر کلم
خود تأکید می کردند، سعی می نمودند تبادالت بازرگانی خود را با غرب افزایش دهند. نظام بعثی » گرایش سوسیالیستی«

هبران آنها بر خالف شعارهاي در واقع یک نوع نقاب بودند چرا که ر» سوسیالیسم الجزایري«در عراق، جماهیریه در لیبی، و 
ضد غربی همیشه با واشنگتن، پاریس و لندن زبان مشترك پیدا می کردند که باالخره تاوان این کار را دادند.

براي اقتصاد غرب (و قبل از همه براي اقتصاد آمریکا) تبدیل شده و به آنها » آب حیات«به » حاشیه خاور میانه«صطالح به ا
طقه این منمایه بدبختیودودي مخارج رویارویی با اتحاد شوروي را جبران کنند. نفت، خون اقتصاد، گنج اجازه داد حتی تا ح

است. نفت است که توان ژئوپلتیکی پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس را رقم زد و وجود آنها را براي واشنگتن و پایتخت 
یانه و در عمل حق انحصاري تملک نفت یکی از عوامل هاي اروپایی ضروري ساخت. سود ناشی از نظارت بر نفت خاور م

تعیین کننده ثبات اقتصاد غرب بود. سود کالن قراردادهاي نظامی منبع اساسی درآمد تولید کنندگان اسلحه بود.
غرب و » اصول دمکراتیک«این فواید اقتصادي سنگین تر از همه مالحظات دیگر بود. مگر ماهیت ارتجاعی آل سعود که 

مانع از استخراج درآمدهاي فوق العاده توسط شرکت هاي آمریکایی ،ا به طور کامل نفی می کردبه تعبیر غرب ر» بشرحقوق«
می شد؟ نخیر. مگر اصول گرایی قطر و حمایت آن از گروهک هاي تندرو باعث افت سرمایه گذاري در اقتصاد فرانسه و بریتانیا 

ر پاکستان بر خط آمریکایی نظامیان حاکم بر این کشور اثر می گذاشت؟ حتی می شد؟ به هیچ عنوان. مگر تعقیب شیعیان د
به اندازه یک ذره اثر نمی گذاشت. به همین علت طی نیم قرن فرمانروایی نظام استعمار جدید، شراکت راهبردي غرب با 

در جهت همه جانبه ال اعمشکل گرفت. غرب به آنها مجوز » گرایش سنی«ارتجاعی ترین و خشن ترین رژیم هاي داراي 
و اصول خود را با وفاداري ژئوپلتیکی حکام مستبد و تندروان مبادله زادي هاي اقلیت شیعه را صادر کردسرکوب حقوق و آ

نمود.

»شیعیان متعصب«انقالب اسالمی در ایران و 
انقالب اسالمی پدیده منحصر به فردي شد که اهمیت آن به طور کامل فقط اآلن بعد از شکست اسالم گرایان در مصر و در 
مابقی مشرق عربی روشن می شود. تهران به امت اسالمی طرح موفقیت آمیز برقراري دولت عدالت اجتماعی و مبتنی بر 

اد نمود. اصول عدالت که قرآن اعالم کرد، به موازین حقوقی تحت اصول اسالمی را که در قانون اساسی قید شد، پیشنه
را مطرح کرده و به امت مسلمان آرمان » به روز آوري«حمایت دولت تبدیل گردید. این چالشی براي غرب است که اندیشه 

بود زیرا را تحمیل می کند. این خطر مرگباري براي پادشاهی هاي شرقی و رژیم هاي خودکامه» جامعه مصرفی«هاي 
داشت.ناموجهیزشت و بسیار سیاست اجتماعی آنها در مقایسه با اندیشه هاي انقالب اسالمی ظاهر 

جاي تعجب نیست که ائتالف ضد ایرانی غرب، پادشاهی هاي خلیج فارس و رژیم هاي خودکامه خاور میانه در برابر این خطر 
بروز »توسعه طلبی شیعی«و » صدور انقالب از ایران«ي اطالعاتی درباره ناگزیر به وجود آمد. با ظهور این ائتالف ناگزیر غوغا

کرد. براي رعایت حق باید قبول کرد که بعضی شیعیان مقیم خارج از ایران شریک اندیشه هاي آیت اهللا خمینی و آرمان 
ان هنوز یک نوع آرمان اخالقی هاي انقالب اسالمی نبودند. از نظر آنها، انقالب اسالمی و اندیشه هاي رهبران آن در آن زم

بود نه مجموعه اشکال و روش هاي مبارزه روزمره سیاسی. ولی اعتدال سیاسی شیعیان در مبارزه بر سر حقوق خود کمتر به 



201339آگوست–23شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

را قایل شدند و یورش به آنها به انتقام از ایران و تالش براي تأمین ثبات » ستون پنجم«آنها کمک کرد. براي آنها نقش 
ل شد.داخلی تبدی

ولی در این زمینه هیچ گونه رویارویی شیعه و سنی در کار نبود. نه سنی ها بلکه نخبگان سیاسی علیه شیعیان اقدام می 
بودندهو از غرب ضمانت هایی دریافت کردبودند کردند که به وسیله ده ها نخ اقتصادي، سیاسی و مالی به غرب بسته شده 

نشده و موضوع بحث و بررسی در دادگاه » افکار عمومی ترقی خواه جهان«ث اعتراض هجوم به شیعیان باعبه این دلیل که
مذکور افسانه اي درباره تعصب شیعیان و خطر ایرانی و » افکار عمومی ترقی خواه«الهه و جلسات کنگره تبدیل نشود. براي 

را ترویج می کنند، ساخته شد.» اییتاریک اندیشی قرون وسط«آیت اهللا ها که گویا در ایران » دیکتاتوري خونین«نیز 
هزار 40هزار ارمنی، 200هزار آشوري کلدانی، 20بی اساس بودن این افسانه با عنایت به این واقعیت روشن می گردد که 

هزار یهودي ایران هر یک در مجلس ایران نماینده دارند و از آزادي واقعی فرهنگی بهره مند هستند. 20زرتشتی و حتی 
چون ترکیه غیر قابل تصور است. یک» پیشرفته اي«عیتی در اکثر کشورهاي اسالمی دیگر و حتی در کشورهاي چنین وض

دیگر سایه و روشن این تصویر را بارزتر می کند: دولت ایران تصمیم گرفت چند اثر تاریخی ارمنی را در فهرست » جزئی«نکته 
زدیک بود زیر آب برود، از محل بودجه دولتی تعمیر نماید.میراث فرهنگی یونسکو بگنجاند و یکی از آنها را که ن

»تعصب و تاریک اندیشی ایران شیعی«بود زیرا در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق غربی ها » درخشان«این افسانه واقعاً 
اسالم را در سر درصد سنی هاي مقیم غرب معتقدند که شیعیان برنامه هاي تسخیر تمام جهان40را باور می کنند و حدود 

می پرورانند و مسلمانان واقعی نیستند. البته، اوضاع واقعی به مراتب بدتر از حد تصور است. واعظینی که در مؤسسات آموزش 
فرزندان «عربستان سعودي، این تکیه گاه وهابیت تحصیل کردند، با استفاده از بی سوادي مسلمانان جدید با جدیت تمام به 

می کنند که شیعیان ضمن هر رکعت نماز دعاي نابودي سنی ها را بر زبان می آورند.خود تلقین» روحانی

مناقشه شیعه و سنی به عنوان وسیله سلطه جویی و بقاي وجود
رویارویی شیعه و سنی موفق نشد به اوج خود برسد. فروپاشی اتحاد شوروي و مبارزه بر سر 1980-1990در سال هاي 

ائتالف ضد ایرانی نشان داد که تحریک این مناقشه می تواند به تعویق بیفتد. در آن زمان مسأله میراث ژئوپلتیکی آن، به
جرج بوش پسر طی سخنانی در برابر فارغ 2013می سال 9بازسازي قالب منطقه در دستور روز گنجانده شده بود. روز 

جارت آزاد بین ایاالت متحده و خاور میانه ظرف ده منطقه ت«التحصیالن دانشگاه کارولیناي جنوبی از تمایل خود به ایجاد 
ملت هاي خاور میانه با جایگزینی فساد مالی و معامالت غرض جویانه با بازارهاي آزاد و «خبر داد. وي گفت: » سال آینده

خود طی سخنان خط ساز 2003نوامبر همان سال 6وي ». قوانین عادالنه شکوفایی و آزادي خود را مضاعف خواهند کرد
زسازي با«در خاور میانه تأکید نمود. بدین وسیله آغاز طرح » انقالب فراگیر دمکراتیک«در بنیاد ملی دمکراسی بر اجراي 

اعالم شد.» قالب خاور میانه بزرگ
فاصلهالهشی مناسبات بین الملل لندن بپژوهشگر مؤسسه پژو» ماي یمنی«قضیه بیش نبود. در ظاهر موفقیت این طرحالبته 

اکنون که گرد و خاك جنگ عراق خوابیده است، روشن شده است که شیعیان به «د از سرنگونی صدام حسین نوشت: بع
برندگان غیر مترقبه این جنگ تبدیل شده اند. غرب متوجه شد که میادین اساسی نفتی با اماکنی مصادف است که شیعیان 

. غرب »شرقی عربستان سعودي، بحرین و قسمت جنوبی عراقاکثریت جمعیت آنها را تشکیل می دهند یعنی ایران، استان 
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تحریک مناقشه شیعه و سنی، تشکیل اتحاد با قدرت هاي اصول گراي سنی (عربستان سعودي، پاکستان، کویت و غیره) و 
آنها را به عنوان تنها وسیله برخورد با این وضع انتخاب کرد. شیعیان در پادشاهی خواست هاي نیروهاي متحجرسازش با

اعالم شدند.» جمعیت بالقوه غیر قابل اعتماد«هاي حاشیه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان 
رایی اسالم گپاکستان، یکی از مهمترین متحدان عربستان سعودي و ایاالت متحده (و نیز حامی طالبان و سایر جنبش هاي 

که در گسترش سلفیت بعد از پایان جنگ سرد سهمی ایفا کردند)، از طریق تحمیل احکام شرعی حقوق شیعیان را به اندازه 
2012، در سال »دیدبان حقوق بشر«می نامد. به گزارش سازمان » ایادي کفار«مسیحیان و هندوها تضییع کرده و آنها را 

تحقق تیره و تارتريارقام به مراتب 2013شیع کشته شدند و انتظار می رود که در سال نفر اهل ت400در این کشور حدود 
نفر رسید.565بهقربانیانشمارمارس–یابد زیرا تنها در ماه هاي ژانویه 

عربستان سعودي و رژیم محلی با اجازه و عنایت شوراي همکاري کشورهاي عربی 2011در گذشته نه چندان دور، در سال 
شیه خلیج فارس و با رضایت مسکوت غرب قیام شیعیان بحرین را در خون غرق کردند. البته آل سعود از شیعیان تنفر حا

ملک ابن سعود تحت فشار وهابیون فتواي معروفی صادر کرد که به موجب آن شیعیان بایستی 1927تاریخی دارند: در سال 
چون القاعده، طالبان و جبهه » اسالم گرایی«روهک هاي افراطی اهل سنت شوند یا حدود کشور را ترك کنند. امروزه گ

النصره با فراموش کردن اختالف نظرهاي خود با غرب، به جان شیعیان افتاده اند. البته، اختالف نظر و تنش در روابط غرب 
تان ل، این وضع در افغانسبا افراطیون سنی تنها در جایی بروز می کند که منابع ژئواستراتژیکی این را می طلبد. براي مثا

مشاهده شد. از سوي دیگر، ما با چشم خود (در گذشته نه چندان دور در عراق و اکنون در سوریه و تونس) می بینیم که 
غرب حتی از رادیکال ترین جنبش هاي سلفی و وهابی پشتیبانی کرده و به آنها اجازه فعالیت آزاد را می دهد به شرطی که 

ن اقدام کنند. لذا مناقشه شیعه و سنی وجود ندارد. در حقیقت امر، بازیگران خارجی سعی می کنند اهداف علیه سوریه و ایرا
خود را بر روي خون مسلمانان تحقق بخشند.

ستند. ه» خطر ایرانی«امروزه نخبگان حاکم پادشاهی هاي خلیج فارس همراه با اسراییل تولید کننده اساسی افسانه ها درباره 
د که ادعا می کنند که ایران دشمن دیرینه جهان عرب است و اینکه جمهوري اسالمی در صدد است به سلطه بر آنها هستن

امت اسالمی دست یافته و اینکه شیعیان به همین منظور حاضرند دست به تجاوز بزنند و سنی ها را اسیر بکنند. پادشاهی 
بمب هسته اي تخیلی ایرانی می ترسانند. آنها از مابقی جهان هاي خلیجی با اسراییل دست به یکی کرده و جهانیان را با

با »خطر ایرانی«عرب دعوت می کنند که ائتالف مشترك ضد شیعی (تحت ریاست آل سعود) تشکیل دهند و براي دفع 
می دارد هغرب پیمان ببندند. البی سعودي در ایاالت متحده به طور خستگی ناپذیر غوغاي ضد ایرانی را با درجه مطلوب نگ

که در این زمینه هم وحدت قلبی آنها با البی اسراییل مشاهده می گردد. البته این امر فقط به ظاهر ضد طبیعی است. ایران 
به عنوان قدرتی که به سرعت توسعه می یابد و سیاست خارجی مستقلی دنبال می کند، هم اسراییل را تهدید می کند و هم 

ساده است: اصول اسالمی عدالت که امت طالب آن است، در ایران و نه در پادشاهی ها یا در وجود پادشاهی ها را. علتش هم
تحقق یافته است. دشمن خارجی به صورت ایران، شرط بقاي وجود پادشاهی » اسالم سیاسی«پدیده تصنعی موسوم به 

یی لجام گسیخته را می دهد که هاست زیرا امکان منحرف کردن توجه امت مسلمان از فساد مالی، تجمالت و مصرف گرا
در آن غرق شده اند. خطر خارجی از سوي ایران و استدالل آنها در این بحث است که چرا این پادشاهی ها » خدمه حرمین«

با وجود شعارهاي ضد غربی و تأکید بر اصول پایدار اسالمی، در واقع بخش الینفک سلطه غربی بر منطقه را تشکیل می 
دهند.
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گان حاکم بر پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس حاضرند جد و جهد بکنند تا براي ملتهاي خود و براي دیگران امروزه نخب
ثابت کنند که ایران دشمن اساسی اعراب است و اینکه شیعیان متجاوز هستند. گویا ایرانیان مشغول ساخت بمب اتم هستند 

دعوت می کنند که متحد شده و در برابر خطر شیعی با غرب به تا عرب ها را از بین ببرند. به همین علت از همه سنی ها 
توافق برسند. آنها ملت هاي خود را اغفال می کنند، بذرهاي خصومت و نفاق بین سنی ها و شیعیان را می افشانند که تنها 

شد. حقیقت هدف آنها سر پوش نهادن بر ماهیت خودفروخته خود به غرب و منحرف کردن توجه ملت ها از حقیقت می با
هم بدان است که آنها نمی خواهند که ملتها بدانند که تنها سران دستگاه حاکم با ایران مشکالت دارند. آنها هستند که به 
منظور حفظ قدرت، ثروت و رژیم خود مدتها پیش به رعایاي آمریکا و غرب تبدیل شده اند. آنها به هر وسیله ممکن ثابت 

شود. مبدل» خطر ایرانی«ی روابط با آمریکا و غرب می تواند به سپر دفاعی محکمی در برابر می کنند که تنها ادامه نزدیک
آنها تا حدي در فساد مالی و توطئه هاي مختلف با غرب غرق شده اند که نمی توانند بدون تأیید آمریکا و غرب هیچ تصمیمی 

فظ رژیم هاي آنها خطر وجودي ایجاد کند زیرا مبانی بگیرند. واقعاً در این شرایط ادامه توسعه ایران می تواند براي ح
دمکراتیک جامعه ایرانی و نظام سیاسی این کشور به نمونه اي براي تقلید تبدیل شده و باعث حسادت ملت هاي این کشورها 

آن می شوند. می گردد. آنها به همین دلیل براي سیاه کردن چهره ایران نهایت تالش خود را به عمل آورده و مانع از توسعه
آنها شیعیان را به بدترین دشمنان عرب ها تبدیل کرده و حتی حاضرند اسراییل، آمریکا و غرب را به سوي جنگ با ایران 

سوق دهند.

درباره اهداف تاکتیکی و راهبردي
افع عالقه مندند و منباید به صورت جداگانه درباره این اهداف صحبت کرد. نیروهاي زیادي به تحریک رویارویی شیعه و سنی 

آنها به هم گره تنگی خورده است که می توان آن را معجونی از غرض جویی شخصی و ژئوپلتیکی دانست. غریزه بقاي وجود، 
به معنی بی مصرف شدن آنها براي غرب است » هالل شیعی«انگیزه اساسی رفتار پادشاهی هاي خلیج فارس است. نظارت بر 

ا را همراه با ضمیمه اي چون امنیت شخصی، مصونیت حساب هاي بانکی و دارایی غیر منقول که همین امر حفظ قدرت آنه
که در غرب متمرکز شده است، زیر عالمت سئوال می برد. وابستگی به غرب از یک سو توان پادشاهی ها را تشکیل می دهد 

گام هاي بلندي برداشته و حتی براي » دنی خودناو هواپیما بر غرق نش«زیرا غرب قادر است براي دفاع از عربستان به عنوان 
تأمین ثبات داخلی آن به اعمال خونین دست بزند ولی از سوي دیگر، غرب به طور بسیار واضح و صریح نشان داده است که 

متحد را تسلیم دشمنانش می هر موقعی که احتیاج به کشور متحد از بین برود، این»: اسب خسته را تیرباران می کنند«
همزمان تمام دارایی او را که حاصل عرق جبین است، ضبط می گردد.و نندک

یق رد. این تفرقه هرچه عممناقشه شیعه و سنی به نفع اسراییل است زیرا اصل وجود آن به تفرقه در جهان اسالم بستگی دا
تر به جان حزب اهللا بیفتد، اختالفات بین سنی ها و شیعیان هرچه شدید تر باشد و سنی هاي لبنان هرچه زودوتر باشد

خطر براي تل اویو کمتر می شود. در عین حال باید این واقعیت را در نظر گرفت که در حالی که اسراییل به شعارهاي ضد 
اسراییلی پادشاهی هاي عربی عادت کرده و می داند که این حرف ها نتیجه عملی نمی دهد، در حال حاضر ایران، سوریه و 

رین حامیان مبارزه با اشغال قدس و اراضی فلسطینی هستند که این امر اسراییل را به طور اتوماتیک به حزب اهللا مصمم ت
متحد ائتالف ضد شیعی، ضد ایرانی و ضد سوري تبدیل می نماید. تمام شعارهاي ضد اسراییلی عده اي از رهبران کشورهاي 

ی کنند و شب در گفتگو هاي خصوصی با دیپلمات هاي غربی عرب پشیزي نمی ارزد. آنها در روز روشن اسراییل را محکوم م
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می گویند که نباید این بیانات را که مخصوص مصرف داخلی است، جدي گرفت. تأکید می کنند که رهبران عربی به روح و 
نص توافقات محرمانه درباره ضمانت هاي امنیت اسراییل در عوض حمایت غرب از رژیم هاي آنها پایبند هستند.

با استفاده از مناقشه با شیعیان به سالح ها و پول غربی دسترسی پیدا کرده و از آزادي عمل برخوردار می » ندروان سنیت«
شوند. اکنون کافی است اعالم شود که مخالف ایران هستی و حاضري با اسلحه در دست علیه رژیم اسد بجنگی تا به هدف 

ر و نیز تأیید اخالقی د» دار الحرب«کامل، بهترین اردوگاه هاي آموزشی در تبدیل نشوي. تأمین مالی» مبارزه با تروریسم«
ه کردن امکان یکپارچ» تندروان سنی«باالترین سطح در اختیار این گروه ها گذاشته می شود. اتحاد با غرب علیه شیعیان به 

ک از طرفین این پیمان امیدوارند که را می دهد. هر ی» نبردهاي بزرگ«سازمان هاي خود و تقویت مالی و مادي در آستانه 
همدیگر را گول بزنند. غرب امیدوار است که بتواند افراطیون را کنترل کند و جنگ خواهی آنها را در راستاي مطلوبی هدایت 

» بزرگشیطان«کند. اسالم گرایان رادیکال به نوبه خود به فکر فرا رسیدن روز تالفی جویی هستند که خود غرب به عنوان 
ا اسلحه و پول غربی سر به نیست شود.ب

هدف راهبردي تحریک رویارویی شیعه و سنی هم کامالً روشن است. در مرحله اول باید شرکاي راهبردي ایران در منطقه 
یعنی سوریه و حزب اهللا را از بین برد. در مرحله دوم باید جمهوري اسالمی ایران را از هالل شیعی بیرون رانده و به انزواي 

ئوپلتیکی محکوم کرد. این منافع تاکتیکی، راهبردي غرض جویانه و ژئوپلتیکی یک برآیند دارند و آن تحریک جنگ بزرگ ژ
در مشرق اسالمی، جنگ همه علیه همه است که تنها زمانی که همه از بین بروند، می تواند خاتمه یابد.

*****
یهروسبرايهموبودخواهدبارفاجعهآنکنندگانتحریکبرايهمآنعواقبکهاینبهتوجهباآیا مناقشه سنی و شیعه 

؟ با وجود اینکه تعدادي از بازیگران بسیار نیرومند به تحریک این تبدیل میشودین جنگ عالمگیريبه چنجهانمابقیو
رویارویی عالقه مند هستند، جنگ همگانی اجتناب ناپذیر نیست.

د. سنی ها و شیعیان با هم اختالفات سازش ناپذیري ندارند که آنها را به قتل همدیگر وادار اوالً، این مناقشه حالت تصنعی دار
کند. تاریخ جدید دهساله اخیر انبوه نمونه هایی را می شناسد که سنی ها و شیعیان دوشادوش همدیگر در عراق، فلسطین 

ک کشور جداگانه بلکه در سطح جهانی امکان پذیر و لبنان خطرات خارجی را دفع کردند. گفتگوي شیعه و سنی نه تنها در ی
است. طرفین براي آن آماده هستند و حاال فقط کسی باید مبتکر آن شود.

ثانیاً، شدت رویارویی شیعه و سنی در حد زیادي به روابط بین ایران و عربستان سعودي بستگی دارد. تصادفی نیست که 
هبریاض–کنفرانس خبري خود به بحث درباره سالم سازي روابط تهران حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران در اولین

تضمانچههمدیگربهتوانندمیطرفینکهاستمهمامراینحاالو. پرداختايمنطقهثباتاساسیلوازمازیکیعنوان
سیاست خارجی آزادي عمل بیشتري دارد، ریاض مجبور است ابتکاراتطرحزمینهدرتهرانکهحالیدر. بدهندهایی

احتمالهالبت. استآمریکایی–ضمانت هاي خود را با واشنگتن، حامی خود هماهنگ کند که این دیگر مسأله گفتگوي ایرانی 
ال کرده و دنبايسنجیدهخطهمیشههاسنیباروابطدرایراناسالمیجمهوري. یابدمیافزایشهمگفتگواینآغاز

سنی ها برادران ما هستند و ما دلیلی براي دشمنی نداریم زیرا دشمن مشترك ما خارج از امت ما قرار «که نمودهتأکید 
دشمنی بین سنی ها و شیعیان توطئه غرب است. نفاق بین ما فقط به نفع «حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: ». دارد

».را درك نمی کند، نه اهل سنت است و نه اهل تشیعدشمنان اسالم است. کسی که این واقعیت 
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ثالثاً، شاید این ادعا باعث تعجب شود ولی روسیه می تواند در گفتگوي شیعه و سنی نقش مهمی ایفا کند. بازیگران اساسی 
وسیه، ایت رحمبه»اهللاحزب–دمشق–تهران «رویارویی شیعه و سنی خوب می فهمند که از نظر ژئوپلتیکی پایداري محور 

چین و کشورهاي ضد غربی عضو جنبش عدم تعهد بستگی دارد. ولی غرب مطابق با منطق جنگ سرد از محور سنی اسالم 
م سنی پکن را هگرایی (افراط ده باشد روسیه که با پکن هماهنگ شگرا حمایت می کند. در این معادالت، ابتکارات صلح 

رب بازتاب مثبتی داشته و با استقبال روبرو شود. امروز چین شاهد آن شده است جداً تهدید می کند)، می تواند در شرق و غ
حرکت می کند؛ جنبش اسالمی ترکستان شرقی » افراط اسالمی«بیش از پیش زیر شعارهاي » جدایی طلبی اویغوري«که 

زیتمرکهاي مختلف اسالمی با به طالبان و القاعده پیوندهاي نزدیکی خورده و اینکه تندروان اویغور از طریق مجاري بنیاد
.می شونددر قطر و عربستان سعودي تأمین مالی 

مناقشه شیعه و سنی و تمایل آن به جنگ بزرگ براي جهان معاصر عواقب فاجعه باري به دنبال خواهد داشت. ولی باید این 
ابزار صلح آمیز براي متوقف کردنواقعیت را درك کرد که هنوز دیر نشده است که این مناقشه متوقف شود و اینکه وسایل و

آن کفایت می کند. روسیه به سختی و با نابسامانی هاي معینی موفق شد جلوي گسترش نفوذ گروهک هاي افراطی اسالم 
هزار مسلمان در 175گرا را بگیرد. عید فطر امسال به روز جشن و توافق تمام کشورمان تبدیل شده است. تنها در مسکو 

بان ها جمع شده و بدون مناقشه با مسیحیان ارتدوکس و مردم عادي فرایض دینی را انجام دادند. انرژي این روز در خیا
عظیم دینداران می تواند هر دولتی را دریده و آن را به گرداب هرج و مرج و خونریزي بیاندازد. ولی همین انرژي قادر است 

آنهایی را که مناقشات را تحریک می کنند، شناسایی کرد.دولت را مستحکم و شکست ناپذیر بکند. باید چهره واقعی 
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ستانه آدرکهمصدقسرنگونیدرآمریکااطالعاتسازمانشرکت		اسناد مربوط به 
شد، به دو علت به خبر هیجان انگیزي تبدیل نشد. ششصتمین سالگرد آن حوادث فا

) که در سایت آرشیو امنیت ملی TP-AJAX» (آژاکس«اوالً، در اسناد درباره عملیات 
اینآنمحتوايوبودندآگاهبدانهمه		آمریکا منتشر شد، اطالعاتی درج شده است که 

گونی محمد مصدق با سرویس هاي ویژه بریتانیا در سرنهمراهسیاسازمانکهاست
نخست وزیر ایران دست داشت و کسی در این مورد تردیدي نداشت. گزارش محرمانه 

در» سرنگونی مصدق نخست وزیر ایران«مأمور سیا تحت عنوان صریح » دونالد ویلبر«
علنی شد. ثانیاً، با وجود اینکه 1969نوشته شده و در اکتبر سال 1954ماه مارس سال 

ه اعالم کرد» پرونده ایرانی«اون مدیر آرشیو مذکور در آستانه انتشار مع» مالکولم بیرن«
، او »بیش از این دلیلی نیست که این صحنه مهم گذشته ما کتمان شود«بود که 

خاطرنشان نمود که بسیاري از اطالعات درباره حوادث ایران مانند سابق غیر علنی باقی 
مانده است.

براي واشنگتنگرانهفاش کردن اسناد مذکور، نشانه نمایشی حسن نیت و تالش تظاهربدیهی است که این اقدام نسبت به 
طی » آژاکس«جهت مذاکرات احتمالی با ریاست جدید جمهوري اسالمی ایران است. ولی اسناد درباره » پاك کردن میدان«

ان سیا قول فاش کردن جیمز وولسی مدیر وقت سازم1993مدت زیاد دستخوش حوادث عجیب و غریبی می شد. در سال 
این اسناد را داده بود. درست است که انتظار اجراي هر وعده اي سه سال طول می کشد ولی در این مورد انتظار چهار سال 

از وولسی سئوال کردند که چرا باالخره این اسناد در دسترس آزاد عمومی گذاشته نشده است؟ 1997طول کشید. در سال 
اکثر یادداشت ها و اسناد درباره این عملیات نابود شد و 1960لسی اظهار داشت که اوایل سال هاي پاسخ جالبی داده شد. وو

لذا کمتر چیزي باقی مانده است که فاش شود. به گفته وي، همین سرنوشت نصیب اسناد دیگر درباره عملیات در کشورهاي 
اظهارات مدیر سازمان سیا را کنترل کرد.دیگر شده است. البته نه در آن زمان و نه امروز می توان صحت این

را منتشر کرد که در مطلب مربوطه حتی » آژاکس«بخشی از اسناد درباره طرح » نیویورك تایمز«روزنامه 2000در سال 
نبود و فقط بعضی داده هاي جدیدي 1969اسامی بعضی مأموران سازمان سیا ذکر شد ولی این چیزي جز بازگویی مطالب سال 

شاه استخراج گردید. همه این حرکات عجیب و » ساواك«شد که بعد از پیروزي انقالب اسالمی از آرشیو هاي سازمان اضافه 
غریب ما را به این نتیجه می رسانند که اطالعات کامل درباره چگونگی اجراي عملیات محرمانه سازمان سیا در ایران هرگز 

در غیر این صورت تصویر بسیار زشت و پلیدي در این مورد و در موارد دیگر اعالم نخواهد شد. این رفتار قابل درك است زیرا
به دست خواهد آمد. البته می توان بدون اسناد سازمان سیا هم از طریق مقابله و تحلیل واقعیات شناخته شده، تاریخچه واقعی 

انقالب «دي بر همه روش هاي سازماندهی ، پیش درآم»آژاکس«آن عملیات را به دست آورد. این امر اهمیت زیادي دارد زیرا 
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شده و نمونه بارز آن گردید که دم زدن ها از دمکراسی، حق حاکمیت و ابراز اراده ملت در شرایطی که با منافع » مخملیهاي 
وزنی دارند.چهژئوپلتیکیترازويبرباشد،داشتهمغایرتفراملیتیهاي	واشنگتن، غرب و شرکت
همچنین برخورد ایرانیان با بریتانیا را توضیح می دهد که روحیه اجتماعی نسبت به این » آژاکس«مرحله مقدم بر عملیات 

کرد. این نه افسانه است و نه نتیجه تبلیغات و تعریف» خطراحساس وجود«طالح صبا اکشور را می توان به طور جامع و مانع 
رح می کنند. هیچ کشور دیگر جهان به اندازه بریتانیا به ایران لطمه نزده است. شست و شوي مغزي که کارشناسان غربی مط

به بعد سیاست آنقدر آشکار ضد ایرانی را دنبال نکرده و با چنین تحقیري به منافع ایران بی حرمتی 16هیچ کشوري از قرن 
یعنی مذاکرات عباس اول با 1597ا سال و بی توجهی نکرده است. فهرست طوالنی جنایات پادشاهی بریتانیا را می توان ب

بریتانیا فعالیت خود را در ایران شروع نموده و موجبات » هند شرقی«شروع کرد که شرکت 1616نمایندگان بریتانیا یا با سال 
قرار قسمت جنوبی ایران در عمل تحت اشغال بریتانیا 20به استعمار خود در آوردن این کشور را فراهم نمود. تا آغاز قرن 

ریخته »آقایان نجیب عصر ویکتوریا«داشت و ثروت هاي ایران با بی بند و باري بی شرمانه به پول نقد تبدیل شده و به جیب 
بریتانیا ابعادي کسب کرد که حتی جرج کرزون که تا مغز استخوان شریک » یونیون جک«می شد. غارت ایران زیر پرچم 

سلیم این کامل ترین ت«در ایران را اینطور تفسیر کرد: » بارون جولیوس درویتر«مالت روحیه امپراطوري طلبی بود، یکی از معا
فوق العاده تمام صنایع و منابع ایران به دست خارجیان است. این جایزه اي است که ما حتی جرأت نمی کردیم خواب آن را 

».ببینیم

و عصر حاضر» آژاکس«	
است که براي اولین بار فناوري هاي سازماندهی کودتاهاي غیر زورگویانه اي که این » آژاکس«یکی از علل موفقیت عملیات 

مسئول این عملیات از طرف آمریکا می » کرمیت روزولت«نامگذاري شد، در جریان آن به کار گرفته شد. » انقالب رنگین«بعداً 
ران از سازمان سیا پول دریافت می کردند. روزنامه ها و مجالت پایتخت ای%80اجراي عملیات آژاکس بیش از 		گفت که در اوج

مطبوعات تهران هر روز صبح افکار عمومی را با مصاحبه هاي طعنه آمیز نمایندگان مجلس تکان می داد که از سیاست محمد 
منتشر می» نخست وزیر فاسد و اطرافیان او«مصدق ناراضی بودند. همچنین افشاگري هاي جنجال بر انگیز زندگی ناباب 

می ساختند. همانجا در مقر سازمان سیا » لنگلی«. اکثر این گزارش ها شامل اطالعات آشکارا کاذبی بود که متخصصین شدند
انبوه کاریکاتورهایی ساخته می شد که با پست دیپلماتیک به تهران انتقال داده می شد و سپس از سفارتخانه هاي آمریکا و 

و مجالت جیره خوار برده می شد.بریتانیا به هیأت هاي تحریریه روزنامه ها 
براي موضوع فساد مالی نقش مهمی قایل شده بودند که به همین علت کرمیت روزولت براي این » آژاکس«طراحان عملیات 

کار یک میلیون دالر دریافت کرد که در آن زمان مبلغ قابل توجهی بود. در خیابان هاي شهر به اصطالح تظاهر کنندگانی از 
زنده باد محمد مصدق! زنده باد اتحاد شوروي! «ت و آمد می کردند که شعارهایی به ترتیب سنجیده سر می دادند: حزب توده رف

مساجد یکی بعد از دیگري در سراسر کشور منفجر می شدند و بر روي ویرانه هاي آنها دالیل مادي ». کمونیسم پیروز می شود!
مورد لعن قرار می داندداد. روحانیون عصبانی همانجا نخست وزیري را راه نشان می » النه کمونیستی«کشف می شد که به 

به مقدسات دینی هم روگردان نشدند، چشم می پوشید.تجاوزکه از بیدادگري شبه نظامیان بی دینی که از 
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ازار وفور به ببه وبهترین متخصصین ماهر لندن و نیویورك در همان زمان قالب چاپ اسکناس هاي ایرانی را تولید می کردند 
داخلی ایران می ریختند و بدین وسیله نرخ بی سابقه تورم را تحریک کردند که به اندازه تحریم اقتصادي و محاصره دریایی، 

عالیت ف» درخشش«به نیست می کرد. ولی حوادث در خیابان الله زار، مهمترین خیابان بازرگانی تهران، اوج اقتصاد ایران را سر
ابتدا با پول کرمیت روزولت افراد یک گروهک بزرگ لوطی استخدام شدند که به این خیابان یورش برده و بر سر تخریبی بود. 

راه خود شیشه هاي مغازه ها را شکسته و عابرین پیاده را مورد ضرب و شتم قرار می دادند و ضمن تیراندازي به سوي مساجد 
دو ساعت بعد افراد جنگجوي ». ما مصدق و کمونیسم را دوست داریم!«ند: با خوشحالی زیادي جمله پیچیده اي بر زبان می آور

گروهک متخاصم به سوي این متهاجمین حرکت کردند که خدمات آنها طبیعتاً توسط همان نوه رئیس جمهور آمریکا پرداخت 
ي با تیراندازي و آتش سوزشده بود. کار به جایی رسید که شبه نظامیان قلدر در اصل مرکز تهران درگیري چندین ساعته اي 

راه انداختند. هدف همه این کارها فقط آن بود که صبح روز بعد جراید پایتخت بتوانند با نیش خند دولت مصدق را به عجز و 
ناتوانی از کنترل اوضاع شهر و تأمین امنیت غیر نظامیان متهم کنند.

جوي ایجاد شد که مردم مجبور شدند بین نظام سلطنتی جا در تهران شرایط و «، »آژاکس«به گفته یکی از طراحان عملیات 
اوت محمد رضا شاه پهلوي که از موفقیتی که ناگهان بر سر او 22روز ». افتاده و نظام مجهول پیشنهادي مصدق انتخاب کنند

. شاه به روزنامه نگارانباور نکرده بود، از ایتالیا به میهن باز گشترامتحیر شده بود و هنوز پیروزي خود، مات وه بودریخت
ملت من استقامت نظام سلطنتی را به نمایش گذاشت و دو سال و نیم تبلیغات دروغین باعث نشد که آنها از من «گفت: 

».روگردان شوند. کشور من نخواست کمونیست ها را قبول کند و به من وفادار ماند
کرد » تشریک«تغییر کرد، طالي سیاه ایرانی را با آمریکایی ها » پترولیومریتیش ب«بهآننامکهایرانیشرکت نفتی انگلیسی 

ولی براي خود معاوضه اي دست و پا نمود. بعد از آن عالقه بریتانیا به ایران تنها به وسیله عملیات تخریبی ابراز می شد. در 
یرانی که به احساسات مسلمانان توهین ملکه انگلیس طی اقدام زننده تظاهري به سلمان رشدي، این دگراندیش ا2006سال 

تفنگدار دریایی بریتانیایی 7نفر از افراد نیروي دریایی و 8، 2007بی سابقه اي کرد، درجه اشرافی شوالیه را اعطا کرد. در سال 
ان نظامیان در آب هاي ساحلی ایران راه خود را گم کردند. در همان زم» تصادفاً«سوار بر دو شناور نیروهاي ویژه دریایی، 

بریتانیا 2009نیروي زمینی بریتانیا به مأموریت هاي اطالعاتی و تخریبی در قسمت جنوب شرقی ایران دست زدند. در سال 
را تأمین می کرد که این افراد به بهانه انتخاب شدن محمود احمدي نژاد براي دوره دوم » مخالفان سبز«به طور مستقیم 

ت آژاکس، ویراس«ی هاي گسترده اي بر پا کردند. در واقع این یک کودتاي نافرجام دیگر و یک ریاست جمهوري در تهران ناآرام
بود که خود ملت ایران که بی چون و چرا طرف دولت را گرفتند، از آن ممانعت کردند.» 2

دت طوالنی تا سال سال پیش این بود که به دنبال نفت مابقی اقتصاد ایران براي م60یکی دیگر از پی آمدهاي رویدادهاي 
را ساختند که در آن شاه، » عمود قدرت«به حق امتیاز آمریکا تبدیل شد. محمد رضا شاه پهلوي و درباریان نزدیک وي 1979

خانواده و اطرافیان نزدیک شاه توانستند تا یک ربع قرن دیگر ایران را بدون مجازات و پاسخ دهی غارت کنند. معترضان را در 
با باتوم هاي الستیکی تا دم مرگ می زدند. همانجا اسراییلی ها با همکاران ایرانی » ساواك«ویس امنیت اطاق هاي کار سر
فساد »انقالب سفید«و » دمکراسی«را به عمل می آوردند. در پشت نماي ظاهري » بازجویی سیاسی«خود تبادل تجربه 

و زنده  بودند. ملت ایران که عمق مواظبت شاه و غرب از تنها روحانیون اسالمی نیروي مخالف فعال وشدیدي پنهان می شد 
به روز آوري بر طبق نمونه غربی را تجربه کردند، به آیت اهللا خمینی روي آوردند.» خوبی هاي«آنها را شناخته و همه 
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سلطان قابوس با چه مأموریتی به تهران سفر کرده بود؟
استانیسالو ایوانوف

سلطان قابوس بن سعید پادشاه عمان 2013اوت سال 25روز 
با هیأت دولتی بزرگ براي انجام دیدار رسمی سه روزه وارد 

شد. این اولین سفر رهبر یک کشور خارجی به تهران در تهران
زمان ریاست جمهوري حسن روحانی بود.

به قدرت رسید، رهبر تقریباً 1970قابوس بن سعید که در سال 
عقب مانده ترین کشور جهان شد. او طی سال هایی که گذشت، 

رااقتصادي–موفق شد اصالحات ریشه اي سیاسی و اجتماعی 
وسریعتوسعهحالدردولتیبهراخودسلطنتوآوردهعملبه

ازنآجمعیتواستعماندریايحاشیهدرواقعکوچکنسبتاً کشوريعمانسلطنتاینکهازنظرصرف. کندتبدیلپویا
ابل اهمیت قه نیم میلیون از آنها را نیروي کار خارجی تشکیل می دهند)، این کشور نقش و ک(گذردنمینفرمیلیون3حد

توجهی دارد.

به ظاهر، تصمیم قابوس مبنی بر انجام دیدار از ایران هیچ جنبه هیجان انگیزي ندارد. تازه این سومین سفر وي به تهران است. 
وفرهنگیاقتصادي،–موافقتنامه دوجانبه در زمینه هاي مختلف سیاسی، بازرگانی 8به امضاي 2009سفر قبلی در سال 

هرمزهتنگازکشوردودریایینیرويمساعیتشریکباعمانوایرانکهگرفتنظردربایدهمرااین. بودمیدهانجاامنیتی
د نطقه نفت و گاز خیز ثروتمنماینبه»بازرگانیدروازه«وکردهمتصلهنداقیانوسبهرافارسخلیجکهکنندمیمحافظت
می باشد.

شوراي همکاري کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس است که در آن عربستان سلطنت عمان که عضو سازمان منطقه اي 
سعودي، پادشاهی دشمن ایران نقش اساسی را بازي می کند و نیز با داشتن روابط تنگاتنگ سنتی با ایاالت متحده و بریتانیا 

ین مالحظات وارد ایران شده و اولین اصوالً باید از ادامه نزدیکی روابط با ایران خودداري کند. ولی سلطان قابوس بر خالف ا
رئیس دولت خارجی شد که در زمان ریاست جمهوري حسن روحانی از تهران دیدار به عمل آورد. در جریان اقامت سلطان 
قابوس در تهران دیدار و گفتگوي وي با علی خامنه اي رهبر روحانی کشور، حسن روحانی رئیس جمهور، علی الریجانی رئیس 

دهقان وزیر دفاع و سایر مسئولین ایرانی به عمل آمد.مجلس، حسین 
ي رئیس برا» پیامی از واشنگتن«مفسران سیاسی بعید نمی دانند که قابوس به منظور میانجی گري به تهران رفته و حتی 

ز تجربه عملی جمهور جدید ایران برده باشد. این گزینه احتمال دارد ولی احتمال آن بسیار ضعیف است. مقامات عمان واقعًا ا
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انایربامرزازقانونیغیرعبوربهکهگردشگرانیمسقطتالشبا2011سالدر. برخوردارندگريمیانجیگونهاین		معینی در 
خلف از رژیم تحریم ها بازداشت شده بود، آزاد شدند.تاتهامبهکهکالیفرنیادرایرانیمحققیکنیزوشدندمتهم

سلطان قابوس که قادر است روابط حسنه را چه با کشورهاي غرب برقرار کند و چه با کشورهاي اسالمی، براي مأموریت میانجی 
گرانه شخصیت بسیار مناسبی است. او تالش زیادي به عمل می آورد تا تنشی را که در غرب در حول و حوش برنامه هسته اي 

جه رویارویی بین ایران و مخالفانش چون ایاالت متحده، اسراییل، اتحادیه اروپا و ایران ایجاد شده است، بر طرف کرده و در
پادشاهی هاي خلیج فارس را تنزل دهد. سلطان قابوس این کار را به عنوان امکان ارتقاي سطح اعتبار دولت خود و به نمایش 

ر حل مناقشات منطقه اي تلقی می جویانه سیاست خارجی سلطنت عمان و تمایل آن به شرکت فعال دگذاشتن خط صلح
کند. بعید نیست که شرکاي آمریکایی از سلطان قابوس خواسته باشند جو تماس هاي مستقیم یا غیر مستقیم آینده غرب با 
ایران را سنجیده و کشف نماید که مقامات جدید ایران تا چه حدي براي سازش ها و گذشت ها آماده هستند. از نظر میانجی 

هستند، به لحاظ مذهبی بین شیعه و سنی هاباضیفرقه ین نکته اهمیت زیادي دارد که شهروندان عمان که پیرو گري مسقط ا
قرار دارند. این وضع به عمان اجازه می دهد بین جمعیت هاي شیعه و سنی میانجی گري نماید.

عه رو نشاندن شعله آتش دشمنی بین شیسلطان قابوس همانند بسیاري از رهبران معتدل دیگر منطقه، معتقد است که اکنون ف
و سنی که از خارج بر افروخته می شود، بیش از هر وقت دیگر اهمیت دارد. جنگ سوریه، اعمال تروریستی دامنه دار و درگیري 

سنی–هاي مسلحانه در لبنان، عراق و کشورهاي عربی دیگر بر اساس همین رویارویی اتفاق می افتند. تشدید رویارویی شیعه 
سطحمذاکراتتوجهمرکزدرايمنطقهامنیتمسایلکهاستطبیعی. کندمیتهدیدرامیانهخاورتمامامنیتپیشازبیش
.داشتقرارایرانوعمانبینعالی

سفر سلطان قابوس به ایران نشان داد که موضع گیري مسقط نسبت به تهران از حالت بی طرفی به طرفداري از ایران استحاله 
ه است. در گذشته نمایندگان عمان بیانات معتدالنه اي بر زبان آورده و تهران را از عواقب منفی طراحی سالح هاي هسته کرد

اي بر حذر می داشتند ولی اکنون عمان بی پرده حق جمهوري اسالمی ایران براي توسعه برنامه هسته اي را به رسمیت 
. عالوه بر این، مسقط به شدت مخالف عملیات جنگی احتمالی غرب علیه شناخته و وجود جنبه نظامی آن را بعید می داند

ایران است و معتقد است که این عملیات اوضاع تمام خاور میانه را بیش از پیش بی ثبات خواهد کرد. عمان همچنین اظهار 
ن را نخواهد داد. در گذشته یوسف می دارد که اجازه استفاده از سرزمین آن به عنوان تکیه گاه براي وارد کردن ضربات به ایرا

بن علوي وزیر خارجه عمان صریحاً با حضور ناوگان هاي خارجی در خلیج فارس و دریاي عمان ابراز مخالفت کرده بود.
برداشتن گام هاي مؤثر در جهت احیاي «باید همچنین بیانیه اخیر شیخ العیسایی نماینده عمان را ذکر کرد که از ایران به 

دعوت نمود. به گمان وي، شیعیان و سنی هاي عراق در گذشته نسبت به همدیگر چنین خصومتی را » بات عراقامنیت و ث
سوار شدن بر«خصومت برآیند تحریکات از سوي ایاالت متحده است. رفتار خود غرب و تالش آن براي 		نمی ورزیدند که این

مسقط نقش خود را ایفا کرد. خود عمان در ماه هاي فوریه و مارس سال 		به نفع خود، در تغییر روحیه و تفکر » موج بهار عربی
با عواقب منفی این رویدادها روبرو شد. با وجود اینکه ایاالت متحده و هم پیمانانش در مجموع نسبت به اعتراضات 2011

اي گروهی غربی را به عنوان همحلی خویشتن داري از خود بروز می دادند، عده زیادي در مسقط واکنش سیاستمداران و رسانه
موضع گیري خصمانه علیه وجود نظام سلطنتی در عمان تلقی کردند. از جمله اطرافیان قابوس به دعوت هاي آمریکایی مبنی 

که در حقیقت امر به معنی تضعیف قدرت سلطان است، واکنشی آمیخته به اضطراب » تسریع اجراي اصالحات دمکراتیک«بر 
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جهان عرب بیش از پیش با پوست و جان خود روند تصنعی ترویج دمکراسی بر اساس الگوي غربی را احساس از خود بروز دادند.
می کند.

بدیهی است که در جریان سفر سلطان قابوس به تهران برنامه هاي گسترش روابط متقابالً سودمند بازرگانی و اقتصادي مورد 
که ایران در محاصره و تحت تحریم قرار گرفته است، به شرایط سود آورتر بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مسقط با توجه به این

میلیارد دالري درباره صدور گاز طبیعی ایرانی به عمان یکی از مهمترین اسناد در این 60معامالت امید بسته است. موافقتنامه 
یران تا دو سال آینده به صدور گاز طبیعی به موجب توافقات حاصله، ا«زمینه است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اظهار داشت: 

قبل از آن اعالم شده بود که ». سال خواهد بود25به عمان از طریق خط لوله جدید خواهد پرداخت. مدت اعتبار این قرارداد 
مانی وي بر میلیارد متر مکعب گاز ایرانی در روز عالقه مند است. وزیر امور خارجه ایران و همتاي ع2عمان به واردات بیش از 

اهمیت موافقتنامه چهار جانبه بین ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان درباره ترانزیت بارها و مسافران که در گذشته منعقد 
شده بود، تأکید نمودند.

***********
ردن ایران در در مجموع سفر مهمان عالی رتبه عمانی به تهران به وضوح نشان داد که تالش هاي واشنگتن براي منزوي ک

صحنه بین الملل و در منطقه مؤثر نبوده است. آمریکا نتوانست حتی همه پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس را به وجود خطر 
تخیلی هسته اي و سلطه جویی شیعی از سوي ایران متقاعد کند. شمار روزافزون مردم می فهمند که سیاست تحریک آمیز 

بی ثباتی و انفجارهاي جدید زورگویی در خاور میانه است. حمایت مستقیم یا به وسیله ایاالت متحده و هم پیمانانش منشأ
اقمار خود از گروهک هاي فعال در کشورهاي عربی و تالش ها در جهت سرنگونی زورگویانه رژیم هاي ناپسند از نظر غرب، 

علت اساسی تنش فزاینده در منطقه است.
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جنگ به وقوع نخواهد پیوست. همه از هرج و مرج ترسیده اند
پانکراتنکوایگور

شباولین موعد احتمالی وارد کردن ضربه به دمشق یعنی  از
عنوان کرده بودند، سپري » منابع موثق«اوت، که 30به 29

اوت 21شده است. لحن غوغاي رسانه اي درباره حمله شیمیایی 
تري کسب می کند. شفافباال و پایین کمتري داشته و حالت 

350تا 1500مطبوعات غرب در همین حال شمار تلفات را از 
امه یابد. متحدان نفر کاهش داده اند که این کاهش می تواند اد

» مداخله انسان دوستانه«ایاالت متحده در ناتو از شرکت در 
خودداري می کنند. پادشاهی هاي عربی که براي سرنگونی اسد 
صدها میلیون دالر خرج کرده اند، در انتظار تصمیم واشنگتن نفس در سینه حبس کرده و حاضر نیستند گام اول را بر دارند. 

تکرار نخواهد شد. اگر شاهین هاي واشنگتن آخر هفته موفق » سناریوي عراقی«ن نشان می دهد که به عبارت دیگر، قرای
روبرو خواهیم 2011دسامبر سال » بحران هرمز«نشوند باراك اوباما را به وارد کردن ضربات نقطه اي متقاعد کنند، ما با تکرار 

به جا می شدند ولی ضربه به ایران وارد نشد.شد که در آن زمان نیز سر و صدا زیاد بود و ناوگان ها جا 

قابل تأمل است. اوالً، » جنایات دهشتناك رژیم علیه ملت سوریه«این واکنش ضد و نقیض غرب به براي حد اقل سه علت 
حتی دشمنان قسم خورده اسد صریحاً می فهمند که ما با یک عمل تحریک آمیز بی پرده سروکار داریم. بعد از گذشت چند 

ه و شاید حتی زودتر جزئیات انجام این عملیات تحریک آمیز توسط مخالفان رادیکال سوریه به کمک عربستان سعودي بر ما
مال خواهد شد. بشار اسد طی تمام مدت بحران در سوریه حد اقل اشتباهات سیاسی را مرتکب شد که همین امر باعث 

ردید. و حاال می خواهند به جامعه بین المللی بباورانند که او در گ-یا حد اقل بخش مسلح آنها -پیروزي او بر مخالفان 
ه و بهانه پا فراتر گذاشت» خط قرمز«آستانه پیروزي که بدون توسل به  ترفند شیمیایی حاصل شد، ناگهان تصمیم گرفت از 

کنند تا در حوادث مشابه اي براي مداخله خارجی ایجاد کند؟ آن هم در شرایطی که بازرسان سازمان ملل در کشور کار می 
مارس در حلب تحقیق کنند؟19

تبدیل می کند، فقط و » خط قرمز«که ایاالت متحده را به گروگان هشدارهاي خود از توطئه ثانیاً، بر همه روشن است که این 
درباره مسأله سوریه و تدارك کنفرانسامریکا–هفقط به نفع مخالفانی است که سعی می کردند جلوي برگزاري مالقات روسی

اوت برنامه ریزي شده بود را بگیرند. بنا بر این، به غرب پیشنهاد می شود در راه منافع 28این مالقات براي روز که2-ژنو
بجنگد. ولی مخالفان سوري به عنوان گروه واحد تشکل یافته اي وجود خارجی ندارند و حاال تندروان » مخالفان سوري«
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ي گروه هااینها بر همه مخالفان مسلط می شوند. چه لزومی دارد غرب در راه منافع »النصره«سالمی، القاعده و انواع و اقسام ا
بجنگد؟ تجربه لیبی براي غرب کافی است.نامعلوم

تند ه خوب متوجه هسو باالخره، ثالثًا، صرف نظر از اینکه در واشنگتن و پایتخت هاي اروپایی چه چیزي بگویند، در داخل منطق
به فاجعه واقعی ژئوپلتیکی تبدیل شده و عواقب منفی آن حتی از عواقب تجاوز نظامی به عراق و ویرانی » جنگ سوریه«که 

بعدي تمام سامانه کنترل و توازن خاور میانه بدتر خواهد بود.

بریتانیایی و شکاف هایی در جبهه متحدشاخص
ماه اوت گزارش سرویس هاي ویژه 24نشان دهنده درك فاجعه ناشی از جنگ سوریه است. روز رأي گیري در پارلمان بریتانیا 

بریتانیا درباره حمله شیمیایی منتشر شد. بدون تردید، مؤلفان گزارش که نتیجه گیري هاي خود را بر قطعات ویدئویی 
ریه را مقصر این حمله اعالم نمودند. دولت فوراً استوار کردند، رژیم سو» اطالعات ویژه و داده ها از منابع مکمل«		اینترنتی،

ه انسان مداخل«تهیه کرد که ناظر بر شرکت فعال بریتانیا در » درباره واکنش شدید به بحران انسانی در سوریه«قطعنامه اي 
ترقبه و اوباما غیر مبود. ولی پارلمان بریتانیا تصمیم قاطعانه اي علیه اسد اتخاذ نکرد که این رویداد براي کمرون و» دوستانه

رأي مثبت. معلوم شد که این دفعه تشدید غوغاي 272دولت رأي منفی دادند و طرح نماینده پارلمان به 285ناگوار بود. 
ن براي م«کارگر نشده است. نخست وزیر بریتانیا بعد از آن خاطرنشان کرد: » داده هاي سازمان اطالعات«رسانه اي بر اساس 

پارلمان بریتانیا و ملت بریتانیا عملیات جنگی (در سوریه) را نمی خواهند و من مطابق با تصمیم اتخاذ روشن شده است که 
».شده رفتار خواهم کرد

همین وضع در رابطه با آلمان رخ داد که حتی از تسلیم این مسأله به  پارلمان خودداري کرد. در جریان تماس تلفنی اخیر 
طرفین توافق کردند که کاربرد سالح هاي شیمیایی نقض جدي موازین بین المللی است و وعده دادند به رایزنی «مرکل با اوباما 

معنی این جمله چنانچه از زبان ». لقوه جامعه بین المللی به این حادثه ادامه دهندپاسخ بابررسی هاي تنگاتنگ درباره 
دیپلماتیک به زبان انسانی برگردانده شود، این است که آلمان از شرکت در عملیات زورگویانه علیه دمشق قاطعانه امتناع کرده 

اتو شنید. یک منبع مطلع در مقر ناتو اطالع داد که تعداد است. باراك اوباما تقریباً همین حرف ها را از متحدان دیگر خود در ن
کشورهایی که با قاطعیت تمام از هر گونه شرکت در عملیات جنگی در سوریه بدون اجازه شوراي امنیت سازمان ملل متحد «

ا دیروز د ناتو که تائتالف ضد اس». امتناع کردند، از یک بریتانیا به مراتب بیشتر است. حد اقل دوازده کشور مد نظر هستند
اینقدر یکپارچه و شکست ناپذیر به نظر می آمد، ترك برداشته است.

باراك اوباما جلوي خط قرمز
شکاف در زمینه توسل به زور نظامی علیه دمشق نه تنها بین اروپا و ایاالت متحده بلکه بین نخبگان سیاسی واشنگتن مشاهده 

اسراییلی و سعودي در ایاالت متحده با شدت تمام از رئیس جمهور فعلی و تیم می شود. شاهین هاي آمریکایی و البی هاي
عدم قاطعیت در زمینه مسأله سوریه انتقاد کردند. خود باراك اوباما حتی االمکان اتخاذ تصمیم درباره هرگونه 		وي به خاطر

ته بود. فرماندهان نیروهاي مسلح ایاالت عملیات جنگی در سوریه و از جمله ارسال اسلحه براي مخالفان را به تعویق انداخ
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جنگ هاي «متحده که بعد از افغانستان و عراق مخالف جنگ جدید در مشرق هستند، و نیز جامعه اطالعاتی آمریکا که 
، قتل هاي نقطه اي و سازماندهی کودتاها را ترجیح می دهند، از این موضع گیري رئیس جمهور با پیگیري زیادي »پهپادي

نمودند. باراك اوباما و تیم او متوجه هستند که تجاوز مستقیم به سوریه، بازي با نتیجه مجهول است. مسأله رسیدن پشتیبانی
به پیروزي جنگی مطرح نیست. مسأله این است که عواقب این پیروزي از نظر اقتصاد و سیاست خارجی و مسایل راهبردي می 

تواند براي آمریکا فاجعه به بار آورد.
ص اقتصاد باید گفت که زمان هایی که آمریکا از محل فروش اسلحه و مهمات خود به طرفین دیگر پولدار میشد، به در خصو

طور بازگشت ناپذیر سپري شده است. قیمت سرسام آور تسلیحات فوق العاده پیچیده معاصر و ارزانی فوق العاده تروریسم به 
عملیات جنگی جدید در خاور میانه از نظر آمریکا کامًال زیان آور شده و عنوان پاسخ به تجاوز آمریکا باعث می شود که یک 

براي اقتصاد آمریکا بار تحمل ناپذیري ایجاد نماید. اگر اسد سرنگون شود، سیستم توافقات کمپ دوید که ایاالت متحده ساخته 
ایجاد خطر مهلک براي اسراییل خواهد شد و از آن با دقت تمام مواظبت می کند، فرو خواهد پاشید. این امر ناگزیر به معنی 

که تأمین امنیت آن یکی از اولویت هاي راهبردي ایاالت متحده در منطقه است. جالب توجه است که کاخ سفید در زمینه 
اجراي عملیات جنگی علیه ایران و سوریه بیشتر از شاهین هاي امروزي تل اویو به فکر امنیت اسراییل است.

ز مهمترین عواقب حمله به سوریه این است که امکان برقراري گفتگو با تهران که امروزه واشنگتن مشتاق آن و باالخره، یکی ا
براي دولت فعلی آمریکا اهمیت به مراتب بیشتري دارد تا نتیجه » خط قرمز«است، منتفی خواهد شد. به نظر می آید که همین 

ناسب ترین راهبرد براي خود متوسل می شد و آن حمایت از نیروهاي مناقشه داخلی سوریه. کاخ سفید در طول این مدت به م
بر اسد با این تهدید و فراهم کردن موقعیت برتر براي گزاريتأثیردمشق،علیهزوربهتوسلضد اسد با استفاده از تهدید با 

مخالفان سوري در کنفرانس هاي بین المللی و مذاکرات داخلی سوري است. یک نوع معادله تهدیدها و امکانات براي گفتگو 
وجود داشت. جنگ این معادله را بر هم زده و منطقه را به حال هرج و مرج خواهد انداخت.

نه: عواقب تجاوز براي منطقه و جهانتغییرات ویرانگرا
آمریکا وجود خارجی نخواهد مستقیممداخلهازبعدسوریهکهاستاینفهمند،میخوبرامهمترین چیزي که جهانیان آن

بلکه جهادیون بین المللی، القاعده، » ارتش آزاد سوریه«داشت. بر خالف امیدهاي واشنگتن، رهبري مخالفان اسد در دست نه 
النصره و گروه هاي مزدورانی است که از سراسر جهان در سوریه جمع شده اند. اداره این معجون گروهک ها غیر ممکن است. 

ز قضا به پیروزي برسند، خرخره همدیگر را جویده و سوریه را غرق در خون کرده و این کشور و کشور همسایه لبنان اگر آنها ا
تبدیل خواهند کرد.» سومالی خاور میانه«را به 

ولی متاستاز این غده سرطانی به مناطق دیگر شیوع کرده و تجاوز جهادیون از حدود حوزه شام بیرون ریخته و سراسر منطقه
که بر روي ویرانه هاي دمشق به » پشت جبهه«را در خواهد نوردید. افراطیون اسالمی در سراسر جهان تحریم شده و از پایگاه 

وجود می آید، برخوردار خواهند شد. عراق، اسراییل، مصر و ایران هدف بعدي حمله آنها قرار خواهند گرفت. بعد از آن نوبت 
یانگ اویغور چین خواهد رسید. این توفان خونین هم متحدان و هم دشمنان واشنگتن را قفقاز، آسیاي مرکزي و منطقه سینک

به گردش مرگبار خواهد انداخت.
ایاالت متحده در حال حاضر براي قیام کنندگان سوري اسلحه و لوازم نظامی را صادر می کند. و این بدان معناست که القاعده 

را تأمین می کند. یعنی پول به افراطیون اسالم » جبهه النصره«ربستان سعودي هم اسلحه دریافت می کند. در حال حاضر ع
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را بر خواهند » جهاد جهانی«گرایی می رسد که با استفاده از آن در منطقه، در آمریکا، اروپا و در قسمت هاي دیگر آسیا آتش 
یم ایاالت متحده در بحران سوریه و درك افروخت. در سطح بین المللی بیش از پیش خطر وقوع بی نظمی در پی مداخله مستق

خطرات ناشی از سقوط اسد و روي کار آمدن اسالم گرایان جنگجو گسترش می یابد.
مصر مخالفت شدید خود را با جنگ سوریه ابراز کرده است. کشور همسایه عراق هم مواضع خود را مشخص نمود: نوري المالکی 

از حریم هوایی عراق براي حمالت به سوریه اظهار نظر کرد. پادشاهی هاي عربستانی نخست وزیر با قاطعیت تمام علیه استفاده 
که حامیان مالی اساسی مخالفان سوري هستند، ساکت نشسته اند زیرا آنها هم فهمیده اند که تجاوز به سوریه موجب اعتراضات 

اتهام  شدیدي علیه پادشاهی ها تبدیل خواهد شد در جهان اسالم خواهد شد و اینکه برد اسراییل از این تجاوز و تقویت آن به
که آنها به وسیله توزیع پول به مردم، گناه خود را جبران نکرده و نخواهند توانست بی اعتباري خود را در چشم امت مسلمان 

پاکسازي کنند.

سوریهبحرانوتهران	–	گفتگوي مسکو
بی میلی آشکار محافل بین المللی به ابراز حمایت آشکار و مستقیم از تجاوز آمریکایی علیه سوریه به وضوح صحت خط 
راهبردي مسکو در جهت حمایت از اسد را به نمایش گذاشت. عالوه بر این ائتالف بین المللی حامی رژیم فعلی دمشق به طور 

ف براي ائتالبازدارندگیمهمعاملآنوجودکهاستپکن–تهران–کو غیررسمی تشکیل شده است. این یک نوع محور مس
ضد اسد است که ابتدا ایاالت متحده، بریتانیا، فرانسه، ترکیه، عربستان سعودي، اسراییل و قطر عضو آن بودند.

ن المللی خواهد بود. سقوط اسد به معنی خروج نهایی روسیه از خاور میانه و از دست دادن نقش یکی از بازیگران اساسی بی
والدیمیر پوتین به همین علت در زمینه سوریه رفتار پیگیرانه اي از خود نشان داد و اظهارات سرگئی الوروف که می شد آن 

اسد «مواضع مخالفان مرتبط بوده و منعکس کننده تردید هاي کرملین (که همیشگی را به صورت دوپهلو تعبیر کرد، با عرف 
هزار شهروند روسیه در سوریه، استدالل بسیار وزینی براي دفاع از ثبات 20نبود. عالوه بر آن، اقامت ») نکنیمرا تسلیم کنیم یا 

این کشور و اعزام نیروي دریایی خود به منطقه است.
*****

وراي شلحظه حقیقت براي مسکو فرا رسیده است. روسیه و چین تا کنون مانع از تصویب پیشنویس قطعنامه بریتانیایی در 
برابر صفر است. براي روسیه حتی الزم نیست به » تکمیل«امنیت سازمان ملل متحد شده اند و احتمال تصویب آن بعد از 

بیانات شدید متوسل شود زیرا هر ساعتی که سپري می شود، به نفع اسد و علیه شاهین ها و ایاالت متحده تمام می شود. 
زیادي با خطر محکومیت بین المللی روبرو شده است. پکن هم که از موضع گیري واشنگتن براي اولین بار بعد از سال هاي

مسکو الگو می گیرد، ضرورت خویشتن داري را درك می کند. در حال حاضر چین و روسیه براي رویارویی مستقیم با ایاالت 
سیله اعمال نامتقارن خود در زمینه هاي متحده آماده نیستند ولی هر دو کشور می توانند با توسل به امکاناتی که دارند، به و

گوناگون براي واشنگتن انبوه ناراحتی ها را دست و پا کنند. وضعیت جاري می تواند به رئیس جمهور جدید ایران بهانه بسیار 
هخوبی بدهد تا گفتگوي اصوالً جدید با مسکو را شروع کند. در حالی که تعامل بین دو کشورمان در زمینه سوریه از بوت

آزمایشات فشار مخالفان خارجی گذشت، همین موضوع می تواند به مقدمه اي بر شراکت راهبردي آنها در نقاط مشکل ساز 
دیگر در تمام فضاي بزرگ از دریاي خزر تا افغانستان تبدیل شود.
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