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 چکیده مطالب

 

 سازمان عمومی مجمع اجالس هشتمین و شصت انگیز بر سئوال مسایل از یکی

 خواهند مالقات هم با  متحده ایاالت و ایران سران آیا که بود این متحد ملل

 روحانی حسن که بود آن  احتمال این  کردن سنگین و سبک علت خیر؟ یا کرد

 را نژاد احمدی محمود جای جمهوری ریاست مقام در رو میانه سیاستمداری

 اکبار با امر نهایت در روحانی البته. گرفت بود، منفی سیمای با شخصیتی که

 به ایران جمهور رئیس پرواز از قبل کشور دو سران ولی نکرد مالقات اوباما

 تماس اولین گفتگو، این. داشتند ای دقیقه 51 تلفنی گفتگوی هم با میهن

 در. بود 5191 سال از اسالمی جمهوری و متحده ایاالت رهبران بین مستقیم

 اوضاع در تغییرات روند که شد تبدیل رویدادی به تلفنی مکالمه همین واقع

 کرد، تحریک را سعودی – اسراییلی توافقات و انداخته راه را خاورمیانه سیاسی

 امکانات جدید میدان روسیه برای و شد واشنگتن دیپلماسی مانورهای موجب

 سال اکتبر ماه نقیض و ضد و پیچیده حوادث طیف این تمام. نمود فراهم را

 تشکیل را «معاصر ایران» مجله پنجم و بیست جدید شماره محتوای 2152

 .نماییم می تقدیم خود گرامی خوانندگان به ما که داد

 روعش دیگر توجه شایان رویداد یک با بلکه جاری روز دستور رویدادهای با نه را مجله این مطالب بررسی خواهد می دلمان ولی

 ایران، اسالمی جمهوری به بوشهر اتمی نیروگاه کامل تحویل پروتکل سپتامبر 22 تاریخ به سپتامبر، ماه آخر هفته در. کنیم

 یعنی کار ساعت هزار 9 ضمانت اعطای با همراه افتاده جا رسم طبق نیروگاه تحویل. رسید امضا به نیروگاه، این دهنده سفارش

 ظهارا پروتکل امضای مراسم در ایران اتمی انرژی سازمان رئیس صالحی اکبر علی. است شده انجام آینده، سال دو طی فعالیت

 اتمی نیروگاه وسیله، بدین. «ایم رسیده خود مراد به باالخره ما و بودند لحظه این منتظر سال 29 طی ایران مردم: »داشت

 وارد و آورده دست به ای شده تکمیل مهندسی سیمای شد، ساخته فارس خلیج ساحل در روس متخصصین توسط که بوشهر

 تنها نیروگاه محل در رسید، می نفر هزار دو به گاهی آنها شمار که روس کارمندان از. است گردیده خود مستقل حیات دوره

 هیجان و ساختمانی عملیات جزئیات. اند مانده باقی فنی پشتیبانی و ها رایزنی برای عالی درجه کارشناسان از کوچکی گروه

 رد ساختمانی عملیات این تاریخی کارنامه. است شده منعکس «بوشهر در روسی حماسه» مطلب در آن لحظات ترین انگیز

 درخشان هوش نظیر، بی زحمت و کار گیرنده دربر دهد، می را روسی روح و جبین عرق بوی که ایران اتمی انرژی زمینه

 ودش نمی کسی تردید و شک باعث آمده دست به نتیجه  این و آشکار واقعیت این حاال و. است انسانی اراده توان و مهندسی

 و هارصدچ که است راکتور یک فقط شامل نیروگاه این. کند می تولید برق نیروی و شده ساخته «بوشهر» اتمی نیروگاه زیرا

 فرجام ها، فشانی جان و تند احساسات همه از بعد: »نویسد می مقاله نویسنده. است زمین کره روی راکتور ششمین و سی

 هک هستیم امیدوار قلب صمیم از مقاله نویسنده با همراه ما. «است شده حاصل امیدبخش دورنمای و شامپانی جام با مثبت

 .نشود ختم اینجا به آمیز صلح اتم بر تسلط زمینه در ایرانی – روسی همکاری تاریخچه
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 ماه در که شد تبدیل اسالمی جمهوری نمایندگان و 1+5 گروه بین مذاکرات جدید دور موضوع به ایرانی اتم که است گفتنی

 نشده منجر د،کن حذف المللی بین جامعه روز دستور از را «ایرانی اتم» مسأله که توافقاتی به ژنو گفتگوی. گردید برگزار اکتبر

 جادای مذاکرات آن در که فنی و سیاسی پیشرفته مبانی و گذاشت نمایش به ژنو در ایران که جدیدی راهکارهای ولی. است

. است شده گشوده «ایران ای هسته پرونده» در جدیدی صفحه که دهد می نشان داشت، خواهد داری آینده تبعات و شده

 جز ای چاره 1+5 گروه که رساند اثبات به کننده قانع آنقدر صورت به را خود نیات بودن جدی مذاکرات این در ایرانی طرف

 برای ربغ آمادگی نه و ایران پیشنهادهای نه که گفت توان می. نداشت بعدی کار اساس عنوان به ایران پیشنهادهای پذیرفتن

 دور رد «ایرانی اتم» پیرامون مسایل تر سریع چه هر فصل و حل برای طرفین عزم بلکه پیشنهادها این طرفانه بی ارزیابی

 این از  است، «جدید آفاق آغاز و ضروری غیر بحران پایان» که تهران پیشنهادی طرح عنوان. بود مهمتر همه از ژنو مذاکرات

 مذاکرات تحلیل و تجزیه حاوی «جدید مشکالت و جدید امیدهای. ایرانی اتم و ژنو» مقاله. است سمبولیک العاده فوق نظر

 .است آینده تحوالت پیشبینی و شده برگزار

 یم تهران و واشنگتن بین روابط سازی عادی عملی جنبه درباره تأمل و تفکر باعث مذاکرات آن از روس طرف مثبت ارزیابی

 رایب مذکور کشور دو بین مناقشه فصل و حل که است این سئوال دیگر، عبارت به. است آمده پدید آن های نشانه که شود

 «وسیهر برای منفی و مثبت نقاط: آمریکا و ایران بین روابط نزدیکی» عنوان تحت مطلبی در داشت؟ خواهد تبعاتی چه روسیه

 در لیو. است ممتازی چیز کری، جویانهصلح سخنان و اوباما تلفنی تماس البته،: »است آمده دارد، اختصاص مسأله این به که

 به. «بود کرده تثبیت نهایتاً را ایران مالی انزوای و شده صادر ها تحریم جدید بسته ایران جمهوری ریاست انتخابات آستانه

 اگر که دندنش ها تحریم رژیم تعلیق مسأله بررسی مبتکر - کنگره به رسد چه – سفید کاخ دولت مقاله، این نویسنده عقیده

 سنح نشانه و منطقی حرکت عنوان به کار این به حاال تا کرد، می حساب دوجانبه روابط سازی سالم روی واقعاً متحده ایاالت

 صحبت «سازی سالم» نوع یک درباره که است زود خیلی فعالً  که گرفت نتیجه توان می مراتب این همه از. «بود زده دست نیت

 نمی طرفین از یک هیچ که دارند قرمزی خطوط و ها محدودیت و موانع خود گفتگوی در کدام هر تهران و واشنگتن. کنیم

 متیازاتا روسیه برای تواند می آمریکایی – ایرانی گفتگوی در چرخشی هر» نویسنده، گمان به. بگذارد فراتر پا آنها از تواند

 وزیر فکلوکولتس جاری سال اوایل سفر. کنند می آغاز امتیازات این درک به هم روسیه رتبهعالی مسئولین که آید می نظر به

 راکتب ماه سفر. انجامید اجتماعی امنیت زمینه در ایران اسالمی جمهوری با همکاری در جهشی پیشرفت به ایران به کشور

 زمینه در همکاری و تسلیحات بازار ایرانی قسمت در روسیه شدن مستقر برای روسیه هوایی نیروی کل فرمانده بوندارف ویکتور

 در آن جریان در شده حاصل توافقات و سفر این جزئیات. نمود ایجاد نیرومندی های پایه علمی های پژوهش و فنی های طرح

 ورهایکش سران اجالس پی در فوراً مطلب این. یافت توسعه خاصی گونه به دیگر مطلب یک در ایرانی – روسی همکاری موضوع

 یاآ که کند می سئوال خود از که مدتهاست درستی کارشناس هر. آمد در تحریر رشته به مینسک در گمرکی اتحادیه عضو

 لیلتح و تجزیه از. خیر یا دارند کامل آشنایی جغرافیای های نقشه با سابق شوروی فضای در اورآسیایی همگرایی «معماران»

 اطاستنب تعجب با توان می گمرکی اتحادیه جدیداً  و جمعی امنیت پیمان سازمان شانگهای، همکاری سازمان داخل در مباحثات

 هعرص از کامل طور به است، مسایل سری یک حل کلید آن با روابط که منطقه محوری قدرت ایران، اسالمی جمهوری که کرد

مطلب »ایران، نیروی هوایی روسیه و گاز دریای شمالی« منعکس شده است. 

قابل توجه سیاسی و اقتصادی به ارمغان آورد.» 
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 در تحریریه هیأت دارد؟ علتی چه امر این. است شده حذف اورآسیایی های اتحادیه دار آینده عضو عنوان به بررسی و بحث

 .دهد می را سئوال این پاسخ «گمرکی اتحادیه و ایران» مقاله

 چه هب اتحادیه این برای انتقالی، مرحله در آزاد تجارت منطقه صورت به اقل حد گمرکی اتحادیه عضویت به ایران پیوستن

 اشتهد عملی تبلور دو فقط نظریه سطح در اقل حد اورآسیایی وحدت کنون تا ،«رو ایران» تحریریه هیأت عقیده به معناست؟

 یتتثب هدف و است «منطقه برای کباب سیخ» نوع یک که است «ابریشم جدید راه» آمریکایی راهبرد آنها از یکی که است

 هنیذ های قالب همه خالف بر و عادی غیر حرکتی که گمرکی اتحادیه به ایران الحاق. کند می دنبال را اورآسیا بر غرب نظارت

 هسالهد طرح ترین بااهمیت و ترین محبوب به را آن و دهد تغییر ای ریشه طور به را گمرکی اتحادیه انداز چشم تواند می است،

 گمرکی اتحادیه» صورت به آزاد تجارت منطقه یا گمرکی اتحادیه از اعم همگرایی بر مبتنی اتحادیه هر ولی. نماید تبدیل آینده

 حقوقی و سیاسی اختیارات و امکانات همه باید که نیست این فقط مسأله. است موشکافانه و طوالنی تدارکات مستلزم ،«ایران+ 

 قابلمت سود دقیق ادراک کار، اصل. نمود عادت حقوقی و سیاسی جدید واقعیات به و کرد تصحیح را فعالیت اصول و طراحی را

 حادیهات تشکیل اندیشه حتی که حالی در که گرفت نظر در باید هم را این. است بدان دستیابی برای سیاسی اراده ابراز و

. کرد خواهد ندبل را تنفر شدید موج ایران با گمرکی اتحادیه بلوک تشکیل اندیشه شود، می روبرو غرب منفی واکنش با گمرکی

 شورهایک با تعامل برای و نیست ای بسته بلوک گمرکی اتحادیه» که گفت که روسیه خارجه امور وزیر الوروف سرگئی اظهارات

 یلفظ های بیانیه امروزه ولی. شود می شرق به روسیه چرخش امکان مورد در ای محتاطانه خوشبینی موجب ،«است باز دیگر

 و یشپ به کیفی جهش. بدهد جدیدی تحرک اورآسیایی همگرایی به بتواند که است الزم ای قاطعانه گام. کنند نمی کفایت

 که است جدی سازمانی گمرکی اتحادیه که کند ایجاد را اعتقاد این جهانیان اذهان در تا است ضروری ایران با مساعی تشریک

 .داشت خواهد طوالنی آینده

 آورده وجود به انسانی زیبای احساسات هم و کرده غمگین را ما هم که کنیم می اشاره رویداد یک به بررسی این پایان در

 پایان از بعد روسیه در ایران اسالمی جمهوری االختیار تام و العاده فوق سفیر سجادی محمودرضا اکتبر 21 یکشنبه روز. است

 حساسا دلیلی به: »نوشت وی وبالگ دائمی خوانندگان از یکی. کرد عزیمت خود میهن به روسیه در خود دیپلماتیک مأموریت

. «یدا داده انجام عادی سفیر یک کار از بزرگتر کاری و بوده روسیه در سفراء پادشاه – السفرا ملک» همیشه شما که کنم می

 و عادهال فوق جذابیت برجسته، شخصیت این از «کند می ترک را روسیه السفراء ملک» عنوان تحت مطلبی در روس دوستان

 وابطر این برای مرحله ترین دشوار در ایرانی – روسی  روابط توسعه در سفیر سهم از نیز و مردم با معاشرت برای او بودن باز

 .کنند می تعریف شد، مصادف مدودف دمیتری جمهوری ریاست دوره با که

 تیح طبیعتاً. کردند تأسف اظهار مسکو در سفیر عنوان به وی مأموریت پایان از آگاهی کسب از بعد روسیه مردم از نفر هزاران

 شخص این سجادی، رضا محمود ولی کرد دعوت خداحافظی مراسم در شرکت برای را دوستان همه شد نمی فیزیکی لحاظ به

 اریخت در «ابتکاری فناوری» نوع یک به ما اعتقاد به که آفرید دیگری کوچک معجزه یک نظیر، کم استعداد با و هوش تیز

 قدر یمشد موفق که او دلباخته دوستان ما،. کرد ضبط را خود خداحافظی ویدیویی پیام او. شد خواهد تبدیل معاصر دیپلماسی

 رسمی یرغ سفیر یعنی نیت حسن سفیر به او که داریم اعتقاد بدانیم، را شخص این سیاسی عظمت و صدر سعه طبعی، شوخ

 مردم نزد که خود وبالگ مطالب تکمیل به خود، روس دوستان با ها تماس همه حفظ ضمن و شده تبدیل ایران در روسیه

 .گوییم می!« دیدار امید به» بلکه «الوداع» نه سجادی آقای به ما لذا. دهد ادامه است، شده طرفدار پر روسیه



20135اکتبر–25شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

پیرامون نتایج سفر حسن روحانی به نیویورك
یفیموفوالدیمیر

سیاسیعلومايدکتر

	 	
درروحانیحسنگفتگوهايودیدارهانتایجبهایرانیانواکنش

رئیساوباماباراكباويتلفنیگفتگويخصوصبهونیویورك
اوسیاستایرانیانازبسیاري. نبودیکسانمتحدهایاالتجمهور

. نپسندیدنداست،شدهتأکیدجدیدنکاتبعضیبرآندرکهرا
جمهوررئیسسويبهحتیخودنارضایتیابرازمنظوربهآنها
ازبعدتهرانفرودگاهدرحادثهاین. کردندپرتکفشومرغتخم

درآنجاکهنیویوركازایراناسالمیجمهوريرئیسبازگشت
. افتاداتفاقکرد،شرکتمللسازمانعمومیمجمعاجالس

سويبهحرکتهنگامبهرااوشدمجبورحتیامنیتسرویس
برقراريرايبجمهوررئیستالشازکهبودندکارانیمحافظهومخالفانکردند،راکاراینکهکسانی. بپوشاندچتربااتومبیل

.بودندآمدهخشمبه»عقیدتیدشمن«بادیپلماتیکروابط

تلفنیويگفتگازقبلهاآمریکایی. شودمیتنظیمتمامسرعتباتهرانوواشنگتنبینروابطکهمیایدنظربهحالاینبا
رهنقجامآنوکردندتقدیمناگهانیهدیهایرانملتبه»نیتحسننشانهبه«ایرانومتحدهایاالتجمهوريرؤسايبین

یکنزدآمریکاگمركمأمورانتوسط2003سالدرعتیقهاثراین،»ایرنا«خبرگزارينوشتهبه. استشیردالشکلبهعتیقه
شاهدان. داردتعلقمیالدازقبل7قرنبهشیردالجامکارشناسان،برآوردهايطبقبر. شدضبطوکشفایرانیقاچاقچی

زاتاشدمیفرودگاهراهیروحانیحسنکهکردتلفنزمانیاوباماباراكکهدادنداطالعمطبوعاتبهمذاکراتاینعینی
بسیارآنلحن. کشیدطولدقیقه10ازبیشکمیگرفت،صورتآنازبعدکهگفتگویی. گرددبازمیهنبهمتحدهایاالت

.کردندصحبتانگلیسیزبانبهواسطهبدوناوباماوروحانی. بوددوستانهوگرم

بهراخودهايتالشنهایتودادهانجاممذاکراتغربومتحدهایاالتبااستحاضرکهداشتاظهارایرانجمهوررئیس
. تاسالزموقتماهششتاماهسهکاراینبرايوي،گفتهبه. گرددحاصلایرانايهستهبرنامهدربارهیتوافقتاآوردعمل

اسالمیجمهوريرهبرايخامنهعلیاهللاآیتکهکردخاطرنشانروحانیحسن. استمهمبسیارکاراینکهفهمدمیاو
بهکهداشتاظهارخودنوبهبهاوباماباراك. استکردهاعطاراموردایندرمذاکراتاجرايبرايالزماختیاراتاوبهایران

راتموفقیضمانتتواندنمیفعالًکسیامورایندراینکهولودارداعتقادایرانايهستهمسألهاحتمالی»جامعفصلوحل«
.بدهد
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ارسکوتمهرشنبهروزتلفنیتماساینباويایرانیهمتايوامریکارهبرکهکنندمیاشارهالمللبینامورمفسران
اطالعمطبوعاتبهسفیدکاخنمایندگان. داشتندلببرهمدیگربهنسبتاخیرسال34طیکشوردوسرانکهشکستند

ولیکننددیدارهمبانیویوركدرعمومیمجمعاجالسجریاندرشخصاًخواستندمیروحانیحسنواوباماباراكکهدادند
.نگرفتصورتنبود،ايسادهکارآنتنظیمکهمالقاتاین

ازرانایوآمریکاجمهوريرؤسايبینتماساولیناینکهامرهمین: «کردارزیابیچنینرافعلیمذاکراتنتایجاوباماباراك
نایکردنبرطرفامکانبهتماساینحالعیندرولی. استکشوردوبینعمیقاعتماديبیدهندهنشانبود،1979سال

متحدهتایاالبینجدیدروابطبرقراريسويبهبزرگگامیتواندمیمسألهاینحلتردید،بدون. نمایدمیاشارهدشوارقضیه
نهادخبرنگاراندربرابرسخنانیطیرامطلباینوي. »باشدمتقابلاحتراموعالقهبرمبتنیروابطایران،اسالمیجمهوريو

.آوردزبانبرجمهوريریاست

بودندادهدهشداراوبهاسالمیانقالبپاسدارانسپاهرؤساينیویورك،بهایرانجمهوررئیسسفرآستانهدرکهاستگفتنی
یدارهايدومذاکراتنتایجسربرتهراندرشدیدمبارزهانتظارجاريشرایطدرلذا. نیفتد»آمریکاییهايتوطئه«توربهکه

تماسبرقرارياجازهجمهوررئیسبهکهایراناسالمیجمهوريرهبرايخامنهعلیاهللاآیتگیريموضع. رودمینیویورك
ودختوافقاتدرروحانیحسنکهاستاینفقطسئوال. بودخواهدکنندهتعیینزمینهایندراست،دادهرااوباماباراكباها
سرداردارد؟بربلنديهايگاماياندازهچهتاتواندمیايهستهبرنامهدربارهالمللیبین5+1گروهباومتحدهایاالتبا

رانایجمهوررئیسروحانیحسنکهداشتاظهارسفرپایانازبعداسالمیانقالبپاسدارانسپاهفرماندهجعفريعلیمحمد
شخصمومحکممواضعبهمدتاینطیروحانی. می داشتتلفنیگفتگويمتحدهایاالتجمهوررئیساوباماباراكبانباید

دولتکهنمایدرصبوکردهامتناعاوبانیزتلفنیگفتگويازبایستیکرد،امتناعاوباماباراكبامالقاتازکهحاالوبودپایبند
میقواکلفرماندههمزمانکهايخامنهآیت اهللاکهاستایناساسیسئوال. برداردمشخصیهايگامایرانسويبهآمریکا
تنهانهنهادهايدرنیرومندمخالفانباروحانیخطکهاستایناست،مسلمکهآنچهحالهردر. گفتخواهدچهباشد،

.استشدهروبروایراننظامیبلکهسیاسی

کرد،مالقاتآنهاباایرانجمهوررئیسکهکشورهایینمایندگیهايهیأتدرمنابعازونیویوركازشدهواصلاطالعاتاز
باعثنهامراین. استکردهتغییرایرانیطرفاظهاراتلحنفقطونیفتادهايالعادهفوقاتفاقهیچآنجاکهشودمیمعلوم
روابطسازيعاديبهراکارکهکردنمیپنهانهماتانتخابازقبلروحانیحسن. استنکوهشدرخورنهوشودمیتعجب

اراكببرابردرعنوانهیچبهروحانی. کشیدخواهدايهستهپروندهدربارهتوافقبهرسیدنبهوغربتمامباوواشنگتنبا
هیأت. ردکابرازراهاشرطپیشبدونوحقوقتساويوبرابريمواضعازگفتگواجرايبرايآمادگیفقطونشدهتسلیماوباما

الحسساختبهپرداختنبدونوبرنامهاینآمیزصلحصرفاًتوسعهبهخودپایبنديبرهمايهستهبرنامهزمینهدرایرانی
امهبرناینشفافیتوآمیزصلحتوسعههايضمانتزمینهدرراخودپیشنهادهايهمچنینتهران. کردتأکیدايهستههاي
3-6تاکهرودمیزیادياحتماللذا. استدادهارائهبررسیجهتالمللی،بینجامعهواتمیانرژيالمللیبینآژانسبراي
ازاقتصاديومالیهايتحریمرفعبرايراراهوشدهحاصلمربوطهتوافقاتکرد،عنوانایرانجمهوررئیسکهدیگرماه

.دهدتنیکجانبههايگذشتبهنداردمعنیتهرانبرايصورتاینغیردر. کنندبازایران
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جمهوريدرچهروابطساله34فقدانازبعدهمدیگرسويبهایرانومتحدهایاالتهايگامهمهکهاستبدیهیحال،هردر
رارقویژهتوجهموردواشنگتن،ايمنطقهنزدیکمتحدانخصوصبهودیگرکشورهايومتحدهایاالتدرچهوایراناسالمی
نوعیکتوانندمینیزاهللاحزبوسوریهمانندایراندوستان. شدخواهندگرفتهنظردرنگرانیواحتیاطنوعیکباوگرفته

رايب. شودتمامآنهاضرربهروابطنزدیکیاینشایدکهکنندفکرتوانندمیآنهاهمهباالخره. دهندنشانخودازظنسوء
تهرانهکشودباعثتواندمیایرانوآمریکاروابطبهبوديآیاکهبفهمنداستمهمکویتوقطراسراییل،سعودي،عربستان

رفع. دارداهمیتهمروسیهبرايامراینخیر؟یادهدگسترشمیانهخاوردروفارسخلیجمنطقهدرراخودنفوذدامنه
بزرگترینتوسعهدردادخواهداجازهروسیهدیگرگازيونفتیهايشرکتوگازپرومبهایراناسالمیجمهوريازهاتحریم
تاسگفتنی. زدخواهدمهاررااروپادرقطرگازيتجاوزکارانهسیاستامراینکهکنندشرکت»جنوبیپارس«گازيمیدان

بودههروسینفوذحوزههمیشهبازاراینکهکندمیعرضهدامپینگقیمتبهراخودشدهتغلیظگازاروپاییبازاردردوحهکه
امارتاینوکردهمحوآسیاواروپاگازيبازارهايازراقطرتواندمیروسیهفدراسیونباهمراهایراناسالمیجمهوري. است

خودبریتانیاییوآمریکاییحامیانسازبهاینازبیشتاکنندوادارگازيمجمعدیگرکنندگانشرکتمنافعرعایتبهرا
.نیاوردپایینراگازقیمتونرقصد

خطمخالفانوکارانمحافظهواکنشکهگفتتوانمیروحانیحسنجدیدهايگرایشازایرانیمحافلبرداشتمورددر
ولی. خواهندنمیراتغییراتاینکشورداخلدرخودنفوذکاهشترسازآنها. آیدمینظربهطبیعیکامالًامرياوجدید
اقتصادآوريروزبهضرورتمنطقه،دردمکراتیکاصالحاتنسیمازوکندزندگیگذشتهرسمبهتواندنمیاینازبیشایران

يگذارسرمایه. استممکنغیرهاتحریمشرایطدرکاراینکهبماندغافلتوسعهبرايجدیدهايفناوريآوردندستبهو
اقتصاديبااليرشدمرحلهواردتواندنمیصورتاینغیردرایراناسالمیجمهوريکهاستالزمهمخارجیگستردههاي
خشبنفوذحوزهگسترشطریقازشدموفقخودسیاسینظامحفظباکهشودآوردهخاطربهچیننمونهاستکافی. شود

دگرگونراخوداقتصادساختارملی،اقتصاداساسیهايشاخهبهغربیجملهازوخارجیسرمایهفعالجلبوخصوصی
روپاییااقتصاديهايقدرتوآمریکاسطحبهايفزایندهسرعتباعکس،بربلکهنشدهضعیفتنهانهکاراینازچین. سازد

.گیردمیسبقتآنهاازورسیده

راومدگزینهیابدهد،راالمللیبینانزوايازخروجوپیشبهجهشنویدکهجدیديخطآیندههايهفتهدربایدایرانلذا
شورکجواننسل. استحاکمرژیمهايپایهتضعیفورکودادامهمعنیبهکهاستفعلیخطحفظبرناظرکهکندانتخاب

ودهبکشورهاهمهدرکارانمحافظهولی. دهندمیتشکیلراروحانیپشتیباننیرويوهستنداولراهمشتاقکهمدتهاست
دخواهنبازدارندگیطلباناصالحعجوالنهتصمیماتوتندحدازبیشحرکاتازکهاستایناقلحدآنهافایده. هستندو

.کرد
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ترسد؟میایرانوآمریکابینروابطنزدیکیازنتانیاهوچرا
یفیموفوالدیمیر

سیاسیعلومايدکتر

	 	
سپتامبر سال جاري بنیامین نتانیاهو نخست 25از قرار معلوم، روز 

وزیر اسراییل سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بی اصول و مزورانه خواند. به 
گفته وي، تهران از این طریق سعی می کند براي اجراي برنامه 

ي هسته اي وقت بخرد. هاي خود در زمینه ساخت سالح ها
گفتنی است که نخست وزیر اسراییل قبل از سخنرانی روحانی به 
اعضاي هیأت نمایندگی کشور خود دستور داده بود سخنرانی 
رئیس جمهور ایران را تحریم کنند. وي در آستانه پرواز به 

صرف «نیویورك طی مطلب دیگري اظهار داشت که مایل است 
بهراایران		، حقیقت کارهاي »ندهانظر از شیرین زبانی و لبخ

حسنوحدهمتایاالتجمهوررئیساوباماباراكبینتلفنیگفتگويبهاسراییلرسمیمقاماتواکنشاین. بگویدمللسازمان
دوجمهوريرؤسايگفتگوياولینافتاد،اتفاقسپتامبر27روزکهتلفنیگفتگوياین. استایرانجمهوررئیسروحانی

با تن دادن به اقدامات «سال اخیر بود. قبل از آن نخست وزیر اسراییل گفته بود که جمهوري اسالمی ایران 34طی شور ک
سطحی و نمایشی سعی می کند از تحریم هاي بین المللی رها شود ولی امکان فنی ساخت سالح هاي هسته اي در هر موقعی 

تانیاهو ایران را به کره شمالی تشبیه کرد.بنیامین ن». که بخواهد را براي خود محفوظ می نماید

سپتامبر با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در واشنگتن که قبل از نیویورك به آنجا 30نخست وزیر اسراییل بعد از مالقات 
یان اید در جرسري زده بود، از باراك اوباما دعوت کرد تحریم هاي ضد ایرانی را لغو نکند. به گفته وي، تحریم هاي اقتصادي ب

اکتبر در ژنو از سر گرفته شود. نخست وزیر اسراییل خاطرنشان 15-16مذاکرات با ایران هم حفظ شود که قرار است در روزهاي 
ایران مانند سابق به اندیشه نابودي اسراییل«زیرا » نکته کلیدي، تعطیلی کامل برنامه هسته اي نظامی ایران است«کرد که 

».پایبند است

اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده به نوبه خود امکان وارد شدن ضربه آمریکایی به ایران در رابطه با برنامه هسته اي این باراك
کشور را منتفی ندانست. رئیس جمهور آمریکا در جریان گفتگو با بنیامین نتانیاهو، سه روز بعد از گفتگوي تلفنی وي با حسن 

مهور ایران به تهران که در جریان آن باراك اوباما حرف هاي متفاوتی بر زبان آورده بود، این یس جرئپروازآستانهدر	روحانی 
ه خود اوباما با رئیس جمهور ایران تماس گرفته بود که قبل از آن از مالقات پشت کمطالب را بر زبان آورد. جالب توجه است 

هانه فقدان آمادگی الزم را عنوان کرده بود.پرده با رهبر آمریکا در حاشیه مجمع عمومی خودداري کرده و ب
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تقریباً همزمان جان کري وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت که توافق درباره رفع تحریم ها از ایران می تواند زودتر از آنچه 
وزیر آمریکایی در در این مورد اظهار نظر کرد. CBSکه برنامه ریزي شده بود، حاصل شود. وي در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 

ماه حل شود که 3-6جریان آن مصاحبه همچنین اظهار داشت که مسأله برنامه هسته اي ایران می تواند طی مدتی کمتر از 
قبل از آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران براي حل این مسأله همین مدت را قایل شده بود. کري تأکید کرد که بر اثر 

امید به حل و فصل مسأله هسته اي پدید آمده است ولی حرف باید بر عمل استوار باشد.تماس هاي اخیر با ایرانیان 

بنا بر این، ما شاهد دو بیانیه متضاد سیاستمداران اساسی کاخ سفید و اظهارات ضد و نقیض رئیس جمهور آمریکا هستیم. 
ییلی خود خودداري کند زیرا رأي دهندگان آمریکا نمی توانست از این ژست به نفع مهمان اسرا		بدیهی است که رئیس جمهور

یهودي حزب دمکرات آمریکا نیروي بسیار بانفوذي هستند که از رئیس جمهور دمکرات پشتیبانی می کنند. او همزمان به 
جمهوري اسالمی ایران نشان داد که مسأله برنامه هسته اي صلح آمیز ایران اینقدر ساده نیست. لذا باید صبر کرد تا آبها از
آسیاب بیفتد و اظهارات سیاستمداران آمریکایی حالت بر آشفته خود را از دست داده و انسجام منطقی را باز یابند که بر همین 

اساس می توان در باره نیات واقعی واشنگتن نسبت به تهران در زمان ریاست جمهوري حسن روحانی قضاوت نمود.

ولی اظهارات تند و شدید بنیامین نتانیاهو مسأله دیگري است. فراموش نکنیم که حسن روحانی در نیویورك در عمل هلوکاست 
یهودیان را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم کرد. در مورد برنامه هسته اي ایران که عضو آژانس بین المللی انرژي اتمی و 

اویو نیست که به جامعه جهانی بگوید در این زمینه باید است، باید گفت که کار تلپیمان عدم اشاعه سالح هاي هسته اي
ايهسالحاشاعهعدمپیمانواتمیانرژيالمللیبینآژانس		چکار کند. وقت آن رسیده است که خود اسراییل به عضویت 

ازراهاسالحاینکسی. نمایداعترافخودخاكدرشیمیاییوايهستههايسالحداشتنبههمزمانوبپیونددايهسته
ییل باید ساکت نشسته و اظهار خوشحالی کند اسرا. کنندمتهمگوییدروغبهرادیگراننبایدهمآنهاولیگرفتنخواهدآنها

تی حو از ثمرات قطعنامه اي تصور ناپذیر و بی سابقه شوراي امنیت سازمان ملل در باره سوریه لذت ببرد. معلوم می شود که
بدون یک شلیک (بر اساس صحنه سازي حمله موشکی آمریکایی) مهمترین دشمن اسراییل را خلع سالح کرده اند. البته می 
شد صدور این قطعنامه را به شرط هاي معینی در حق اسراییل مشروط کرده و از خلع سالح یکجانبه سوریه جلوگیري نمود.

هبودعربجهاندراسراییلطبیعیمتحدایرانکهاستاین		به یاد آورد و آنجا دارد که بنیامین نتانیاهو چیزي دیگري 
اسراییل این واقعیت را فراموش نمی کنند. البته، نباید از این واقعیت گذشت که تردوراندیشسیاستمدارانازبسیاري. است

پخش شده است، نیست. اگر او به نقشه اسراییل و به خصوص تمام ملت یهودي که در سراسر جهان 		نتانیاهو تبلور تمام
جغرافیایی نگاهی می انداخت، می فهمید که خاور میانه که بین اسراییل در ساحل مدیترانه و ایران در ساحل خلیج فارس 
قرار گرفته است و به خصوص پادشاهی هاي نفتی و گازي حاشیه خلیج فارس در صورت برقراري روابط سالم بین تل اویو و 

میلیون نفر تشکیل شده و از 30اي دولت یهودي بیش از این چندان خطرناك نخواهد بود. اگر دولت کردي با حدود تهران بر
اسراییل است و هم ایران زیرا خانواده بارزانی رهبر متحد طبیعیهمشمال بر این منطقه اشراف خواهد کرد (که این دولت

ه برده بود)، میدان مانور عرب ها تنگ و تنگ تر می شود. بنیامین نتانیاهو کردها زمانی از دست یورش هاي صدام به ایران پنا
همچنین باید این واقعیت را به خاطر آورد که نه عرب ها به طور کلی بلکه قبل از همه وهابیون عربستان سعودي و قطر 

نه را بر افروخته و به القاعده و شعب مهمترین خطر براي اسراییل را فراهم کرده و دور و بر آن آتش انقالب هاي اسالم گرایا
آن و به گروهک هاي دیگر وهابی و افراطی که هدف نابودي اسراییل به عنوان یک دولت را دنبال می کند، پول می دهد. نه 
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ایران بلکه قطر و عربستان سعودي هستند که حماس را تأمین می کنند. حمایت ایران از حزب اهللا، حمایت خالص مذهبی (به 
وان سازمان شیعه) است، که هدف این حمایت نه مبارزه با اسراییل بلکه عمدتاً مبارزه در داخل لبنان و نیز در سوریه است عن

که آنجا حزب اهللا به رژیم بشار اسد کمک می کند با شبه نظامیان القاعده مبارزه کند که هرازگاهی به سرزمین لبنان و به 
اوز می کنند.محل استقرار دسته هاي حزب اهللا تج

به نظر می آید که نتانیاهو در واقع از رقابت احتمالی با ایران بر سر نقش تنها شریک اساسی ایاالت متحده در منطقه می ترسد 
به نظر می رسد. تهران و واشنگتن قبل از سرنگونی شاه ایران این » فرضی«که البته دورنماي این رقابت در حال حاضر بسیار 

در کانال سوئز ایران تنها 1956بردي را داشتند. بد نیست که نتانیاهو یادش بیاید که بعد از بحران سال مشارکت راه		گونه
صادر کرده و اسراییل را از میلیون تن نفت 8کشوري بود که به اسراییل نفت صادر می کرد. در آن سال ایران به اسراییل 

ران به تنها کشور اسالمی تبدیل شد که با دعوت هاي کشورهاي عربی ای1967انرژي نجات داد. بعد از جنگ سال نبود فاجعه
مبنی بر نابودي دولت اسراییل مخالفت کرده و از اسراییل به عنوان کشور مستقل و داراي حق حاکمیت ابراز حمایت نمود. 

اري از کشورهاي عربی و از در مقابله با بسی» ساواك«ند. در آن زمان سرویس ویژه ایراناین صفحات تاریخ ارزش زیادي دار
جمله پادشاهی هاي عربستان با موساد تعامل فعالی می کرد. ولی صرف نظر از انگیزه هاي رفتار نخست وزیر اسراییل، او نمی 
تواند فرآیندهاي عینی تاریخی را متوقف کرده و بر گرداند. ایاالت متحده از منافع خود برخوردار است که از همه چیز و حتی 

ئولیت در قبال امنیت اسراییل باالتر است. تازه شفافیت برنامه هسته اي تهران با نظارت از سوي آژانس بین المللی انرژي از مس
اتمی به اسراییل بهترین ضمانت عدم ساخت سالح هاي هسته اي توسط تهران را می دهد.

» لیکود«یل الگو بگیرد که کمتر از رهبر فعلی بلوك در مجموع، وقت آن رسیده است که بنیامین نتانیاهو از رهبران دیگر اسرای
راستگرا نبودند. مناخم بگین و اسحاق رابین از نزدیکی روابط با مصر و فلسطینی ها نترسیده بودند. می توان به عنوان مثال به 

ند و انیاهو هم فکري بکانور سادات رئیس جمهور مصر اشاره نمود که یک روز با پیام صلح به بیت المقدس پرواز کرد. شاید نت
به تهران پرواز کند تا روابط با ایران را سالم سازي نماید؟ حتی باراك اوباما با روحانی تماس تلفنی گرفت، آن هم بعد از آنکه 
روحانی از مالقات شخصی آنها امتناع کرده بود. و این در حالی که ایاالت متحده یک قدرت جهانی به مراتب مهمتر از اسراییل 

ست. ولی فقط انسان هاي بزرگ قادرند کارهاي بزرگی انجام دهند. بنیامین نتانیاهو نباید فراموش کند که نه ایران بلکه بعضی ا
دولت هاي شناخته شده اصول گراي وهابی عربی دشمن اساسی اسراییل هستند. این دولت ها با اسراییل اختالف نظرهاي 

تضاد ها روز به روز شدت بیشتري می یابند زیرا هدف اساسی این دولت ها، نه تنها اصولی عقیدتی دارند که این اختالفات و 
گسترش هرچه بیشتر وهابیت در سراسر جهان بلکه نابودي دولت اسراییل است. با توجه به این واقعیت، معلوم نیست چرا 

می خواهد و نه به دیگران اجازه می دهد و نه خودش نزدیکی روابط اسراییل با ایران را می کندنخست وزیر اسراییل لجبازي 
با ایران روابط نزدیک تري برقرار کنند و در این زمینه از نفوذ خود در البی اسراییلی و بین المللی یهودي در آمریکا و اروپا 

سراییل را اسوء استفاده می کند. نخست وزیر فعلی اسراییل بوي مانده نفتالین جنگ سرد و رویارویی مستقیم نظامی اعراب و 
می دهد.
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چگونه عربستان سعودي اسراییل را براي وارد کردن ضربات به ایران تحریک 
می کرد

یفیموفوالدیمیر
سیاسیعلومايدکتر

	 	
در شرایطی که در مطبوعات موضوع عادي سازي روابط بین ایاالت 

همراه با برخورد منفی اسراییل با این روند که فقط یک متحده و ایران 
هفته پیش شروع شد، دامن زده می شود، جا دارد یک مسأله که با 

دي یا مسأله برنامه هسته اي ایران و برنامه هاي اسراییل در جهت نابو
سالهاي زیادي ارتباط دارد، با دقت حد اقل به عقب انداختن آن

.بیشتري بررسی شود

به تأسیسات 1980ه به اینکه نیروي هوایی اسراییل در سال هاي با توج
هسته اي عراق و سوریه از این گونه ضربات وارد کرده بود، به آسانی 
می توان تل اویو را به این نیات متهم کرد. واقعاً اظهارات و بیانات 

ق موجودیت ندارد و باید از نقشه خاور میانه بسیاري از شخصیت هاي برجسته تهران مبنی بر اینکه اسراییل به عنوان دولت ح
محو شود، بر کسی پوشیده نیست. حتی از جنگنده ها و پهپاد هاي مشخص نیروي هوایی نام بردند که به بمب هاي ویژه 
آمریکایی براي انهدام اهداف عمیق در داخل صخره ها مجهز هستند که گویا ایرانیان همانجا ظرفیت هاي خود را در زمینه 

هسته اي پنهان می کنند. عالوه بر آن، سرویس هاي ویژه اسراییل در عمل بسیاري از کالهک هايولید مواد الزم براي ت
.محققان ایرانی را که در برنامه هسته اي کشور شرکت داشتند، ترور نمودند

اظهار داشت که » یدیعات آخرونوت«بنی گانتس فرمانده ارتش اسراییل در مصاحبه با روزنامه 2012اواخر ماه آوریل سال 
ارتش اسراییل حاضر است به تأسیسات هسته اي اسراییل ضربات وارد کند. این فرد ارتشی افزود که نظامیان اسراییلی دائمًا 
در عملیات محرمانه در خارج از کشور دخیل هستند و اینکه برآوردهاي سازمان اطالعات نشان می دهد که اکنون احتمال 

.گ بیشتر از گذشته استبروز جن

اظهار داشت که اگر معلوم شود که » هرتسلیا«در ماه فوریه همان سال اهود باراك وزیر وقت دفاع طی سخنانی در کنفرانس 
موشه «تحریم ها علیه برنامه هسته اي ایران کارگر نیستند، کشور متبوع وي حاضر است بی درنگ به ایران ضربه وارد کند. 

ست وزیر اسراییل به نوبه خود اظهار داشت که باید به هر وسیله ممکن جلوي ایران را گرفت و اینکه تأسیسات معاون نخ» یعلون
هسته اي ایران دربرابر ضربات احتمالی نظامی آسیب پذیر هستند. به گفته وي، استحکامات زیرزمینی ایران که آنجا فرضًا 
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وردار نیستند. معاون نخست وزیر خاطرنشان کرد که باید هم به سالح هاي هسته اي طراحی می شود، از حفاظ کافی برخ
.تأسیسات هسته اي و هم به نیروهاي مسلح ایران که از آنها دفاع می کنند، ضربات وارد کرد

عجیب است ولی تنش زدایی «اکتبر سال جاري چنین مطلبی را درج کرد: 1چاپ اسراییل در شماره » معاریو«روزنامه با نفوذ 
و گفتگوي تلفنی بین رؤساي جمهوري ایاالت متحده و ایران این احتمال را که اسراییل مجبور شود در آینده نه چندان فعلی

دور به تأسیسات هسته اي تهران ضربات وارد کند، باال می برد. از نظر نظام دفاعی اسراییل، تحوالت جاري جزء یکی از سناریو 
است. موشه یعلون وزیر دفاع همیشه شکاك بوده است ولی تنها او نیست » لوف ایرانیب«هاي قابل پیشبینی است که نام آن  

که تغییرات ناگهانی در اظهارات ایرانیان را زیر عالمت سئوال می برد. در ارتش اسراییل این دیدگاه رواج یافته است که آیت 
ات معتدالنه اي دارد، به مقام ریاست جمهوري اهللا ها تصمیم گرفتند حسن روحانی، شخصی را که به معیار ایرانی اعتقاد

منصوب کنند تا فقط از تحریم هاي اقتصادي رها شوند. در اسراییل باور نمی کنند که نتایج انتخابات ایرانی، نتایج واقعی است 
خود را به حال و اینکه ایران از ادعاهاي هسته اي خود دست کشیده است. به عبارت دیگر، ایران می تواند به ظاهر طرح اتمی

تعلیق در آورد ولی از آن امتناع نکرده و هر موقعی که الزم باشد، می تواند آن را از سر گیرد یا حتی به صورت پنهانی دور از 
خاطرنشان می کند که واقعیت همین است زیرا اسراییل » معاریو». «چشم کنجکاو بازرسان سازمان ملل به توسعه آن ادامه دهد

الزم براي تولید سالح هاي هسته اي را ایجاد کرده است و حاال در فاصله یک دست دراز شده از بمب اتم اول تمام زیرساخت 
.»خود قرار دارد

به عقیده استراتژیست هاي اسراییلی ، واشنگتن خسته شده و براي آن راحت تر است که با ترفندهاي تاکتیکی تهران سازش 
م منجر خواهند شد (کره شمالی نیز همینطور قاطعیت از خود نشان داد و سالح هسته کند که در نهایت امر به ساخت بمب ات

اخوان «اي خود را ساخت). اسراییلی ها سعی کردند براي آمریکایی ها توضیح دهند که اتکا بر روحانی به اندازه امید بستن به 
ویژه اوضاع و دستور روز خاص خود برخوردار در مصر، جنون و دیوانگی بیش نیست. ولی ایاالت متحده از درك» المسلمین

است. همه بازیگران اساسی خاور میانه بر این اعتقاد هستند که باراك اوباما جرأت نخواهد کرد به ماجراجویی مرتبط با ایران 
لی ي کند وبه تأسیسات اتمی تهران خودداراز ابراز مخالفت با حمله اسراییلتن دهد. در گذشته ایاالت متحده می توانست 

اهد کرد. را قبول نخونکشد، جهان عملیات جنگی اسراییلاکنون اوضاع تغییر کرده است. تا زمانی که امکانات دیپلماتیک ته
به نظر می آید که اسراییل فقط دو گزینه دارد یعنی وارد کردن ضربه به تأسیسات هسته اي ایران یا سازش با تبدیل شدن 

.ایران به قدرت هسته اي

شخص ناشناس مرموزیک

به بعد اسراییل را براي وارد کردن ضربات به تأسیسات هسته اي ایران تحریک می کند؟ 2009و حاال ببینیم چه کسی از سال 
» موزشخص ناشناس مر«معلوم می شود که ایاالت متحده و کشورهاي غربی نیستند که این کار را می کنند. پس چه کسی این 

ان سعودي است که این کار را براي خود سودمند می داند. ریاض که نگران افزایش توان ایران در خلیج است؟ منظور ما  عربست
فارس است و بیانات تهران درباره آمادگی براي بستن تنگه هرمز بر نفتکش هاي خارجی (چنانچه خطري براي برنامه هسته 

ت و گاز تغلیظ شده قطر را به بازار می برند،  جدي گرفت، به اي ایران ایجاد شود) را که نفت عربستان سعودي، کویت و امارا
این نتیجه رسید که باید ایران را به دست دیگران نابود کند. فرستادگان بلندپایه از طرف خاندان حاکم عازم ایاالت متحده و 
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بزرگ آن در منطقه خلیج فارس را مجازات تهران در ازاي ادعاهاي» ايخطر هسته«بریتانیا شده و با استفاده ماهرانه از عامل 
به این کار مساعدت فعالی می کنند. از طریق سرویس هاي ویژه » العربیه«و » الجزیره«درخواست می نمایند. شبکه هاي 

پادشاهی وهابی تحت ریاست امیر بندر بن سلطان فرار اطالعاتی که گویا از منابع اطالعاتی در ایران دریافت شد، در اختیار 
اطالعات اسراییل گذاشته می شد. از آن داده ها بر می آمد که تهران در آستانه ساخت دستگاه هسته اي قرار دارد و سرویس 

کالهک خواهد شد. اطالعات کاذب از همین نوع درباره موشکهاي میان برد و دوربردي که 4تا یک سال دیگر صاحب حد اقل 
بلکه بعضی کشورهاي جناح جنوبی ناتو اصابت کنند، در اختیار تل اویو گذاشته گویا می توانند به سرزمین نه تنها دولت یهودي 

موشک زیردریایی دارند که با استفاده از فناوري هاي کره شمالی ساخته 200می شود. گویا ناوهاي نیروي دریاي ایران حد اقل 
پنجم آمریکا در خلیج فارس و همه ناوهاي شده و می توانند از روي ناوها یا از خشکی پرتاب شوند و ناوهاي تمام ناوگان

!کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس را غرق کنند

به بعد هر روز از پایگاه نیروي هوایی 2010به ظاهر این اطالعات باور کردنی نیست ولی آن را باور کردند. از فوریه سال 
آوري مشغول جمع» آواکس«و هواپیماهاي حامل سامانه قطر جنگنده هاي نیروي هوایی آمریکا به پرواز در می آیند » العدید«

ساخت آمریکا به بعضی کشورهاي عربی خلیج فارس » پاتریوت«اطالعات رادیو الکترونیکی هستند. سامانه موشکی ضد هوایی 
می ن ارسالبراي دفاع از این دولت ها در برابر ضربات مقابله به مثل ایران در صورت حمله اسراییل به تأسیسات هسته اي آ

شوند. در اسراییل بحث درباره ضربات احتمالی به ایران جریان دارد. شایعاتی پخش می شود که موشک باران و بمباران 
تأسیسات هسته اي جمهوري اسالمی ایران می تواند به عملیات گسترده اي با مؤلفه زمینی تبدیل شود که هدف آن سرنگونی 

به طور مرتب از طریق 2010ره اصل مطلب این است که سعودي ها تا ماه جوالي سال رژیم حاکم بر ایران است. و باالخ
هاي گروهی عربی اطالعاتی پخش می کردند که حریم هوایی پادشاهی در قسمت شمالی کشور براي یک روز، دو روز یا رسانه

. چرا در شمال و نه در ساحل حتی یک هفته جهت برگزاري تمرین هاي تعلیمی وسایل ضد هوایی سعودي باز خواهد بود
خلیج فارس؟ بدین وسیله به اسراییل پیام آشکاري می دادند که جنگنده ها و پهپاد هاي آن می توانند به راحتی از حریم 

!هوایی عربستان سعودي رد شده و به ایران ضربه بزنند

ارس چه عاقبتی خواهد داشت. تهران براي ولی عده اي از آل سعود هوشیار تر بوده و فهمیدند این تشدید تنش در خلیج ف
تالفی جویی نباید حتمًا به ناوگان ها و پایگاه هاي هوایی آمریکا در منطقه ضربه وارد کند. کافی است تنگه هرمز را مسدود 
کرده و به وسیله نیروي هوایی و موشک هاي برد کوتاه میادین نفتی و زیرساخت استان شرقی عربستان سعودي، چاه هاي 
نفتی کویت و میدان گازي شمالی و اسکله هاي گاز تغلیظ شده قطر را هدف قرار دهد تا بازار جهانی حامل هاي انرژي را به 
سقوط کشانده و همزمان پادشاهی هاي عربستان را به لحاظ اقتصادي نابود کند. آنها بدون نفت سه روز هم دوام نمی آورند 

نگ میلیون ها مهاجر از آنجا فرار خواهند کرد. شیخ هاي عربی حتی بلد نیستند شیر به خصوص با توجه به اینکه در شرایط ج
آب تعمیر کنند، چه رسد به نگهداري تمام زیرساخت نفتی. کسی که عاقل تر از آل سعود از آب در آمد، حمد بن جاسم نخست 

راایرانهباسراییلی–اسراییلی یا آمریکایی وزیر سابق قطر بود که فوراً به ریاض پرواز کرد تا همه تبعات وحشتناك ضربه 
ود را به خعقلسعوديعربستانمقاماتونخوردسنگبهاوتیر. به اشتباه نیافتندهاسعوديکهکندالتماسوکردهتشریح

کار انداختند و شور و شوق آنها کمتر شد. در آن زمان خطر عملیات جنگی برطرف شد. اسراییل هم آرام گرفت. ولی عربستان 
این نوع اطالعات کاذب براي اسراییل ادامه داد. تنها انقالب هاي اسالم » ریزش«هم به 2012و 2011سعودي در سال هاي 
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ران را از مرکز توجه عربستان سعودي تا حدودي جابجا کرد. اسراییل در نبودن تحریکات آل گرایانه در جهان عرب موضوع ای
.سعود قاطعیت خود را از دست داد

باید به طور ویژه اشاره کرد که قطر، دولت وهابی دیگر و رقیب اساسی عربستان سعودي در جهان سنی، از این برنامه هاي 
عربستان پشتیبانی کرد که این امر باعث تعجب می شود. لذا بد نیست که واشنگتن و تل اویو باالخره به صرافت کشف این 

ارزار ترساندن منطقه با خطر هسته اي ایران می باشد؟ باید ببینند این کار با واقعیت بیفتند که چه کسی پشتیبان واقعی ک
از کیسه خلیفه خرج کنند و به وسیله خواهندمیوهابی–چه هدفی انجام می شود. پاسخ روشن است: دولت هاي سلفی 

ی ض و دوحه فقط حرف و تبلیغاتعملیات جنگی آمریکا و اسراییل ایران را تضعیف نمایند. لذا شعارهاي ضد صهیونیستی ریا
است که باید ملت هاي جهان عرب و اسالم را اغفال کنند. عربستان سعودي و قطر به قدس احتیاجی ندارند. عربستان 
فرمانروایی در بازار نفت را می خواهد و قطر در صدد است  براي گاز تغلیظ شده خود در بازار جهانی گاز موقعیت برتري فراهم 

سهام آن است، هر روز گردشگران اسراییلی %40که حمد بن جاسم صاحب » قطر ارویز«عین حال شرکت هواپیمایی نماید. در 
را از امان به سراسر آسیا و آفریقا از طریق فرودگاه دوحه می برد. زبان عبري اغلب در مجلل ترین هتل هاي پایتخت قطر 

باید این را بدانند تا درباره همبستگی سراسري عربی و آمادگی شنیده می شود. حماس و تشکیالت خودگردان فلسطین حتماً 
.شوراي همکاري کشورهاي عربی خلیج فارس براي کمک به ایجاد دولت مستقل فلسطین خیال واهی نداشته باشند
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واکنش عرب ها به نزدیکی روابط بین ایران و آمریکا
یفیموفوالدیمیر

سیاسیعلومايدکتر

رحله گرم شدن روابط بین ایاالت متحده و جمهوري اسالمی ایران 
تنها مقامات که اآلن مشاهده می شود، باعث نگرانی هاي جدي

حاکم بر اسراییل نمی شود. پادشاهی هاي عربی حاشیه خلیج 
فارس که همسایگان بالفصل ایران هستند، از دست این روند به 
بلبشوي واقعی افتاده اند. علت واقعی نزدیکی روابط بین ایاالت 
متحده و ایران، نه روي کار آمدن حسن روحانی بلکه ترس دولت 

نظامی مسأله سوریه می باشد. ایاالت متحده آمریکا از حل و فصل 
می فهمد که بدون شرکت تهران نمی توان هیچ مسأله اي را از 
راه دیپلماتیک حل کرد. غرب به ایران به عنوان متحد اساسی اسد نیازمند است. ایران بر همین اساس می تواند در زمینه طرح 

.حرین گذشت هاي قابل توجهی به دست آوردهاي هسته اي و نفوذ خود در عراق، لبنان، سوریه و ب

مقامات عربستان سعودي تا کنون گفتگوي تلفنی بین باراك اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده و حسن روحانی رئیس جمهور 
ایران را مورد تفسیر قرار نداده اند. ریاض، واشنگتن را متحد اساسی خود و تهران را حریف کلیدي خود محسوب می کند و 

تقاد دارد که ایران از شیعیان مقیم کشورهاي عربی براي تحریک بی ثباتی اوضاع استفاده می کند. اگر در گذشته عربستان اع
سعودي روي حمایت آمریکایی حساب می کرد، اکنون متوجه می شود که پادشاهی هاي عربی باید به تنهایی با خطرات مقابله 

صورت است: ما نمی فهمیم چرا دولت ایاالت متحده درهایی را که قبالً کیپ بسته بود، کنند. اندیشه عمومی آنها تقریباً به این
محسوب می » محور شرارت«در برابر تهران باز کرده است. باالخره قبل از باراك اوباما در ایاالت متحده تهران را بخشی از 

لیج فارس از وسایل نفوذ در سیاست آمریکا کردند. تحلیلگران عربی همچنین خاطرنشان می کنند که دولت هاي حاشیه خ
برخوردارند. آنها با توجه به امکانات قابل توجه مالی خود می توانند با استفاده از البی هاي خود در واشنگتن با همه ابتکارات 

رده دالر را شروع  کباراك اوباما مقابله کنند. آنها همچنین می توانند روند باز پس گرفتن گسترده دارایی مالی خود از منطقه 
.و نرخ ارز آمریکایی را بی ثبات بکنند

اتحادیه یتیمان

چاپ اسراییل، بحران سوریه یک بار دیگر نشان داد که مناقشه تاریخی بین جهان عرب و » هاارض«به عقیده روزنامه بانفوذ 
دولت یهودي دستخوش تغییرات ریشه اي شده است و اینکه گویا اکنون پیمان راهبردي اسراییل، مصر، عربستان سعودي، 

علیه محور رادیکال اسالمی تشکیل می شود. اسراییلی ها و سنی هاي اردن و کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس 
» تنهابی کس و«معتدل رفتار ایاالت متحده در منطقه در مرحله اخیر را به دقت رصد می کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که 
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ئولیت پذیر آمریکایی سعی میمانده اند. نتانیاهو، نخبگان نظامی مصر و پادشاهی هاي نفتی عربستان در نبودن حامی مس
رین در واقع به مهمت»شدهیتیم«کشورهاياسراییلی–کنند بر همدیگر متکی شوند که در این شرایط پیمان جدید عربی 

نیرو در خاورمیانه تبدیل می گردد. ولی این ادعا، زیاده روي و تحریف واقعیت است زیرا این روزنامه که مبین منافع راست 
.یاست نتانیاهو می باشد، آرزوهاي خود را با واقعیت اشتباه می گیردگرایان به ر

هم اکنون محافل محافظه کار دولت یهودي در گوشه و کنار جهان فریاد می زنند که نزدیکی روابط بین ایاالت متحده و 
ر باره خطر هسته اي ایران جمهوري اسالمی ایران یک بار دیگر اتفاق نظر اسراییل و پادشاهی هاي عربی حاشیه خلیج فارس د

اکتبر شبکه دوم تلویزیون اسراییل در بخش خبري خود اطالع داد که نمایندگان بلندپایه 2را به اثبات رسانده است. روز 
مطلع گردید که» اودي سگال«اسراییل و کشورهاي عربی مشغول رایزنی هاي فشرده در این مورد هستند. خبرنگاري به نام 

مالقات هاي محرمانه با سران کشورهایی که با اسراییل روابط دیپلماتیک ندارند، راه هاي مقابله مشترك با طرفین در جریان
کهتندهسآننگرانهارایزنیایندرکنندگانشرکت. دادندقرارنظرتبادلوبحثموردراایرانی–نزدیکی روابط آمریکایی 

دراسراییللتدورئیسنتانیاهوبنیامینالبته. کنداستفادهخودايهستههايطرحتکمیلبرايواشنگتنباگفتگوازتهران
نگرانی ها از خطر ایرانی باعث شد که همسایگان عربی ما «اشاره کرد و گفت: مسألهاینبهنیزمللسازماندرخودسخنان

مهروزنا». روابط جدید را فراهم کرده استاعتراف کنند که اسراییل بیش از این دشمن آنها نیست. همین امر امکان برقراري
Times of Israel و شخص نزدیک به نتانیاهو را » لیکود«از حزب » کنیسه«نماینده مجلس » تساخی انگبی«اظهارات

نقل کرد که به گفته وي، اسراییل بیش از این اظهارات مقامات آمریکایی را مبنی بر آمادگی براي توسل به زور براي ممانعت 
.ز برخورداري رژیم آیت اهللا ها از سالح هاي هسته اي باور نمی کندا

در این شرایط، چرا ما شاهد واکنش اینقدر عصبی پادشاهی هاي ارتجاعی محافظه کار حاشیه خلیج فارس و نیروهاي راستگراي 
راییل و این است که تحلیلگران اساسراییل به نزدیکی روابط بین آمریکا و ایران هستیم؟ پاسخ این سئوال ساده است. واقعیت 

بسیاري از کشورهاي عربی که ذهنشان به خاطر کلیشه هاي جاافتاده مرحله پیشین کور شده است، توجه نکردند که در یک 
سال اخیر در حالت تعلیق 34لحظه مشخص تهران و واشنگتن درك کردند که به نفع هر دو کشور است که روابطی را که طی 

سال در جستجوي گرایش خارجی جایگزین بوده و 30دي سازي کنند. سیاستمداران ایران طی مدت بیش از قرار داشت، عا
گاهی اروپا، روسیه یا چین را ترجیح می دادند که ناکامی در این زمینه  باعث نومیدي کامل آنها از شرکا و متحدان شد. همین 

کرد ولی اآلن ارزیابی نتایج سیاسی خط سیاسی را دشوار میجستجوي آلترناتیو سیاست خارجی درك بسیاري از ابتکارات
قبلی جمهوري اسالمی ایران معنی ندارد زیرا طی این مدت حریفان ایران موفق نشده اند از راه رویارویی با ایران و دنبال کردن 

.سیاست خصمانه نسبت به ایران به نتایج ملموسی دست یابند

سیاسی  و داراي دیدگاه ها و گرایش هاي مختلف متوجه شدند که در جهان فقط یک قدرت سیاستمداران ایرانی از هر قماش 
در » آلترناتیو«بزرگ وجود دارد که ذاتاً شریک و متحد ایران است و آن ایاالت متحده است. از همه قدرت هایی که به عنوان 

ا یرانه اي دنبال می کرد. دولت هاي اساسی اروپنظر گرفته می شدند، تنها چین تا حدودي نسبت به ایران سیاست مستقل پیگ
و تا حدي حتی روسیه، ناتوانی کامل یا جزئی در زمینه برقراري روابط با کشوري چون ایران را از خود نشان دادند. حتی بریتانیا 

زمینه سیاستکه از تجربه سرشار سیاست در این منطقه برخوردار است، در چند محور و چند گزینه بی کفایتی خود را در
.ایرانی به نمایش گذاشت
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سیاست تحریم ها به ایران لطمه عظیم اقتصادي و سیاسی وارد کرده ولی ایاالت متحده از این سیاست چه سودي برده است؟ 
ن اایاالت متحده بدون مشارکت ایران در فضاي عظیمی از مدیترانه تا چین در حالت دشواري قرار گرفته است. اگر آمریکا با ایر

روابط کمابیش قابل فهمی داشت، می توانست در شرایط انقالب هاي عربی مواضع بهتري به دست آورد. اگر روابط آمریکایی 
ایرانی تا این حد متشنج نبود، آمریکا به گونه دیگري با ترکیه و پاکستان گفتگو می کرد. اولویت هاي سیاسی آمریکا نسبت –

ي فرق می کرد. مشارکت با ایران به آمریکا در سیاست آن در آسیاي مرکزي و جنوبی به عراق و سوریه هم با وضعیت جار
کمک جدي می کرد. فقدان حسن تفاهم با ایران باعث می شود که بسیاري از ابتکارات ایاالت متحده در خاور میانه و در 

.قسمت مرکزي اورآسیا شکست بخورد

ر جهت نزدیکی روابط بر داشته و متوجه شده اند که منافع مشترك آنها از در حال حاضر ایاالت متحده و ایران گام هایی د
مسایل متقابل بیشتر است. گفتنی است که این روند نزدیکی روابط تا حدودي قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوري ایران 

ر بیش از حد زیاد است تا انتظار اتخاذ نیز آغاز شده بود. ولی در ایاالت متحده و ایران تعداد مخالفان نزدیکی روابط با همدیگ
تصمیمات سریع در روابط آمریکا با ایران را داشته باشیم. به عالوه، کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس و مصر که عادت دارند 

رکت با خود بدانند، مانع از این روند خواهند شد. اسراییل هم تا زمانی که نفهمد که براي آن مشا» حامی«ایاالت متحده را 
ایران جهت تأمین امنیت خود از مشارکت با سلفیون و وهابیون عربستان سودمند تر است (زیرا همانا پادشاهی هاي عربستانی 

.افراط و تروریسم اسالمی را به وجود آورده و تشویق می کنند) از این روند ممانعت خواهد کرد

ر این شرایط حتی تمایالت تجاوزکارانه سیاستمداران و البی هاي پنتاگون با مسایل بیش از حد پیچیده روبرو می شود که د
آمریکایی نسبت به سوریه مورد تأیید محافل نظامی آمریکا قرار نگرفته است. در واشنگتن در رابطه با ایران مدتهاست که 

ط با تهران فرا رسیده تصمیم صریح و روشنی وجود دارد و آن این است که امکان بروز جنگ منتفی شده و زمان تنظیم رواب
است. این روحیات در تهران نیز به خصوص در محافل لیبرال راستگرا و راستگراي محافظه کار پر طرفدار شده است. ایاالت 
متحده می تواند با یک اقدام اوضاع منطقه اي را به طور ریشه اي تغییر دهد که به این منظور باید با برنامه هسته اي ایران از 

زش بیشتر برخورد کند. آمریکایی ها مدتهاست که یقین پیدا کرده اند که ایران ناگزیر چرخه هسته اي را ایجاد مواضع سا
.خواهد کرد و حاال نگران نه وجود بمب هسته اي فرضی در دست ایران بلکه فقدان توافقات با ایران هستند

***

ن یک نوع بازي ژئوپلتیکی، به اهداف سیاسی واقعی تبدیل می باید فهمد که در سیاست ایاالت متحده راهبرد امنیت به عنوا
شود. تحلیلگران آمریکایی خوب فهمیده اند که صرف نظر از اظهارات تند و زننده قبلی سیاستمداران ایرانی، ایران بر خالف 

ت متحده نیاز دارد. قرار دارد و به شریکی چون ایاال» دفاع دائره اي«همسایگان خود کشور متجاوزي نیست بلکه در حالت 
شاید این امر باعث تعجب شود ولی همانا حوادث سوریه و روي کار آمدن حسن روحانی به عامل تسریع کننده درك و فهم 

سال اخیر در حالت صبر و انتظار قرار 34آمریکا و ایران به نزدیکی روابط شده است. ایران و آمریکا در طول » محکوم بودن«
خره ماحصل این انتظار طوالنی  را به دست می آورند  زیرا جامعه بین المللی (احتماًال بغیر از کشورهاي داشتند و حاال باال

بود،ناپذیراجتنابکهآنچه. استکردهصادرراایرانی–آشتی و تنظیم روابط آمریکایی » مجوز«عربی، اسراییل و ترکیه) 
سازياديعاینکهوانجامیدهکجابهاست،شدهشروعکهفرآینديببینیمتاکنیمصبربایدفقطحاالواستافتادهاتفاق
.د یافتخواهارتقاسطحیچهبهایرانی-آمریکاییروابط
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نزدیکی روابط ایران و آمریکا: جنبه هاي مثبت و منفی براي روسیه
ایگور نیکالیف

	 	
در حالی که اوایل ماه سپتامبر سال جاري را می شد به جرأت 

نامید، اواخر ماه بدون تردید به دهه » دهه دیپلماسی روسی«
دیپلماسی ایرانی تبدیل شد. به نظر می آید که حسن روحانی 
رئیس جمهور ایران از شرکت خود در مجمع عمومی سازمان ملل 

هت گفتگو با غرب به حد اکثر امکانات را براي ایجاد میدانی ج
هاي دست آورد و حتی از حد ممکن پا فراتر گذاشت. رسانه

گروهی اعالم کردند که ایران به غرب روي آورده است و اینکه 
وسرمخاطبینبرايسئوالمهمترینناگزیرشرایطایندر. استآیندهماهچندمسألهآمریکایی–سالم سازي روابط ایرانی 

نوعیکخودبهخودمسألهاینطرحالبتهبد؟یااستخوبروسیهبرايآمریکایی-ایرانیروابطنزدیکیآیاکهشدمطرح
ي از جمهوري اسالمی فاصله می گرفت، براي کارشناسان سئوال برانگیز زیادمدتطیروسیهکهامراین. داردبردرحیله

نیست و باعث اعتراض آنها نمی شود. ولی به محض اینکه ایران که نتوانست از مسکو پاسخ پیشنهادهاي خود را درباره شراکت 
یه بروز روس» نگرانی هاي«کند، فوراً راهبردي دریافت کند، مجبور شد به تنهایی راه برون رفت از انزواي بین المللی را جستجو 

.ماستنظرمدآمریکایی–کردند. البته اآلن نه این جزئیات بلکه ارزیابی این به اصطالح سالم سازي روابط ایرانی 

وتنواشنگبینگفتگوحدودمهممسالهاست،آمدهپدیدگویاکهآمریکایی–در همه بحث ها پیرامون بهبود روابط ایرانی 
ن از نظر می افتد. به عبارت دیگر، ایاالت متحده و جمهوري اسالمی ایران می توانند در مسیر گذشت هاي متقابل به تهرا

منظور عادي سازي روابط دو جانبه چه مسیري طی کنند؟ اگر جریانات را بدون توجه به تیترهاي پر سر و صداي رسانه ها و 
سی کنیم، با تعجب متوجه خواهیم شد که فعالً بحث در باره نزدیکی روابط ایرانی با رویکرد به واقعیت، از همین زاویه دید برر

.استزودرساقلحدآمریکایی–

گفتگوي تلفنی بین باراك اوباما و حسن روحانی تأکید کرد. ولی به نظر اینجانب،  » تاریخی بودن«البته می توان با آب و تاب بر 
مان با برگزاري مجمع عمومی سازمان ملل، آژانس بین المللی انرژي اتمی که به این واقعیت اهمیت بیشتري دارد که همز

برنامه هسته اي ایران باز گشت. رایزنی هاي آژانس با نمایندگان » مؤلفه نظامی«واشنگتن تماماً وابسته است، به بررسی مسأله 
.ایران بی نتیجه بود

کري چیز خوبی است ولی در آستانه انتخابات ریاست جمهوري ایران تماس تلفنی باراك اوباما و سخنان صلح جویانه جان 
بسته تحریم هایی وضع شد که انزواي مالی ایران را کامل کرد. دولت کاخ سفید و به ویژه کنگره حتی مبتکر بررسی مسأله 

وري تلقی نسبت به کشتعلیق موقت رژیم تحریم ها نشدند که این کار می توانست به عنوان حرکت منطقی و نشانه حسن نیت 
شود که ایاالت متحده گویا واقعاً می خواهد روابط دوجانبه خود با آن  را سالم سازي کند. از همه این مراتب می توان نتیجه 
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گرفت که فعالً بحث درباره عادي سازي روابط زودرس است. واشنگتن و تهران در این گفتگو محدودیت هاي جدي دارند که 
.داشته و هیچ یک از طرفین حق ندارند از آنها عبور کنندحکم خطوط قرمز را

تهران: بین افسانه و واقعیت» غربی«گرایش 
در حال حاضر ایران به چند دلیل اقتصادي و سیاسی به تنزل سطح رویارویی با غرب احتیاج دارد و در این شرایط باید لحن 

غرب بتواند به عنوان آمادگی براي گفتگو تلقی کند. باید فهمید که خود را تغییر داده و گام هاي نمایشی معینی بردارد که 
ضرورت اجراي اصالحات در اقتصاد و ساختار اجتماعی ایران معاصر نضج گرفته است. این امر عادي است زیرا هر کشوري هر 

ي بزرگی دست یافته است. می کند. آري، جمهوري اسالمی ایران به موفقیت ها» تعمیر«سالی یک بار خود را از درون 15-10
همین امر که اقتصاد این کشور تحت فشار تحریم هاي بی سابقه ایستادگی کرد و جامعه ثبات و وفاداري خود به نظام را حفظ 
نمود، می تواند به عنوان کیفیت عالی نظام دولتی ایران ارزیابی شود. ولی اکنون باید به توسعه ایران تحرك جدیدي بخشیده 

غربی را آموخت. اکثر نخبگان سیاسی ایرانی این واقعیت را درك » تجاوز تحریمات«اقتصادي، اجتماعی و خارجی و درس هاي
.می کنند

در کفش ایاالت متحده، ناتو و شرکت » قلوه سنگی«ولی نخبگان سیاسی ایران همزمان متوجه این واقعیت شده اند که ایران 
سان و شاد آنها در فضاهاي خاور میانه می شود. اهداف ژئوپلتیکی واشنگتن و بروکسل هاي فراملیتی است که مانع از قدم زدن آ

نسبت به ایران بالتغییر باقی مانده است. ایران تنها در صورتی می تواند روي سالم سازي روابط با غرب حساب کند که از سوریه 
چشم بپوشد، با حضور ناتو در خزر و با گسترش فعالیت و از حمایت از حزب اهللا دست بکشد، از رویارویی فزاینده سنی و شیعه

هاي نظامی و سیاسی در آسیاي مرکزي سازش نماید. در این صورت ایران نه فقط در انزواي ژئوپلتیکی قرار خواهد گرفت بلکه 
.همه مواضع خود را از دست داده و مجبور خواهد شد از سیاست خارجی کمابیش مستقلی دست بکشد

ران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه براي تهران بسیار معنی دار بود که او در روزهاي مجمع عمومی سازمان ملل اظهارات لو
هاي گروهی مشغول مزه مزه کردن جزئیات گفتگوي ایران با غرب بودند، این حرف ها را بر زبان آورد. ولی لوران که همه رسانه

(که غرب پیشنهاد کند) در زمینه » 2-باید صریحاً اهداف ژنو«شرط قبول کند: فابیوس در همان زمان گفت که تهران باید دو
. »حل و فصل اوضاع سوریه را قبول کند و از مرتبط کردن مسأله سوریه با حل و فصل مسأله هسته اي ایران خودداري کند

یکی عوض گذشت هاي بسیار مهم ژئوپلتبدین وسیله به نخبگان سیاسی ایران پیام فوق العاده روشنی داده شد که غرب تنها در 
حاضر است به سالم سازي روابط تن دهد. در واقع از ایران امتناع از اصول اساسی سیاست خارجی جمهوري اسالمی را می 
خواهند. آنچه که به خیال هاي واهی و انتظارات بی اساس طرف ایرانی پایان نهایی داد، قضیه عفو گروهی از افرادي است که 

کرده »ابراز خرسندي اخالقی«می داند. واشنگتن و بروکسل از این اقدام » دگراندیشان یا زندانیان سیاسی ایرانی«نها را غرب آ
د. بسته خواهد ش» تحریم هاي فلج کننده«و حرف هاي زیباي فراوانی بر زبان آوردند ولی یک کلمه نگفتند چه زمانی طومار 

.غرب استاین موضع گیري واقعی ایاالت متحده و 

ترجیح می دهد به ایران آزادي » سالم سازي روابط«بر ریاست جمهوري اسالمی ایران روشن می گردد که واشنگتن در زمینه 
و نه -بیش از حدي ندهد و اینکه هیچ ضمانتی نیست که طرف ایرانی در عوض گذشت هاي خود چیزي جز حرف و وعده  

ت کند. البته نباید ادعا کرد که همه در ایران موضع گیري غرب را با همین صراحت دریاف-گام هاي واقعی اقتصادي و سیاسی  
واقع بینانه درك می کنند. خیال ها درباره امکان سالم سازي روابط در اذهان هم بخشی از جامعه ایرانی وجود دارد و هم در 
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یرانیان بروز می کند که به طور سنتی به آمریکا میان نخبگان سیاسی. این خیال هاي واهی و انتظارات نیک نزد آن دسته از ا
و غرب عالقه دارند و می خواهند که روابط با غرب صرف نظر از شرط هاي مطرح شده از سر گرفته شود. در حقیقت امر، غالب 

یر اصولی و غمردم ایران ازسرگیري روابط با غرب و از جمله با آمریکا را نمی خواهند و حاضرند فقط با بعضی گذشت هاي غیر 
راهبردي سازش کنند. ما شاهد حرکات تند به سوي غرب نخواهیم شد زیرا نظام کنترل و توازن جمهوري اسالمی ایران به 

و اصالح طلبان لجام گسیخته و بی خیال  در عمل فرصتی ندارند که » خیال پردازان سیاسی«گونه اي تنظیم شده است که 
که ورد زبان شده است، تنها جمعی از خیال هاي بی » خط غربی ایران«دان معناست که به مقام هاي کلیدي برسند. و این ب

اساس بیش نیست. ایران امروز در روابط خود با غرب عمدتاً به بیانیه ها و نمایش نیات خود بسنده می کند و به گذشت هاي 
.واقعی تن نمی دهد

حدود نزدیکی روابط از طرف واشنگتن
این گام هاي ایرانی ظاهري و نمایشی هستند؟ آیا می فهمد که ایران از اصول جمهوري اسالمی دست آیا غرب می فهمد که

جمهوري » لیبرال شدن«نخواهد کشید؟ یقین دارم که غرب این را می فهمد و در رابطه با دمکرات بودن روحانی و دورنماي 
ب به اندازه ایران به گفتگو و تنزل سطح رویارویی عالقه مند اسالمی ایران هیچ امیدهاي بی پایه اي  ندارد. از سوي دیگر، غر

است. از نظر واشنگتن و بروکسل، سالم سازي روابط با ایران نه فقط یک اقدام سیاسی بلکه کاري است که با منافع برخی 
ن ایران بط است. اکنونخبگان اقتصادي غرب ارتباط دارد. بعضی منافع ژئوپلتیکی ایاالت متحده نیز منوط به سالم سازي روا

قدرت منطقه اي است که در فضاي عظیم مشرق زمین از عربستان تا پاکستان نفوذ عظیم سیاسی دارد. آمریکا بدون گفتگو با 
خط «چنین کشوري نمی تواند سلسله مسایل منطقه اي خود را حل کند. ولی واشنگتن با وجود اهمیت گفتگو با ایران باید 

خاور میانه که آمریکایی ها و غرب طی ده ها سال ساخته » معماري«که هرگز از آن عبور نخواهد کرد. را رعایت کند » قرمزي
اند، در عمل بر چند عنصر اساسی استوار است. وجود دو شریک راهبردي ریاض و تل اویو، نظارت بر مصر به عنوان کلید تنگه 

هستند. از دست» عناصر«گوي غرب با جهان اسالم از جمله این سوئز، وجود ترکیه به عنوان عضو ناتو و همزمان میانجی گفت
دادن نظارت بر هر یک از این عناصر موجب ویرانی تمام ساختار، بی نظمی و خسارات عظیم مالی، اقتصادي و سیاسی می 

.شود
از تل اویو، ریاض و اخیراً در محیط کارشناس روسیه بحث درباره اینکه گویا واشنگتن حاضر است به نام شراکت با تهران 

شرکاي دیگر خود دست بکشد، رایج شده است. ولی این فرضیه ها با سیاست واقعی مطابقت ندارند. هیچ نشانه اینکه آمریکا 
حاضر باشد معماري خاور میانه را به طور ریشه اي تغییر دهد، در دست نیست. صادرات اسلحه به پادشاهی هاي عربستانی به 

طح نظامیگري منطقه خلیج فارس تا حدود عقل سلیم رسیده است. تظاهرات اقلیت شیعه تنها منشأ قدري حجیم است که س
است. می بینیم که غرب در این زمینه با کنار گذاشته مسأله حقوق بشر و ارزش هاي » گربه هاي نفتی«بی ثباتی این 

ه نمی توانند ثبات منطق» اخوان المسلمین«د که دمکراتیک به پادشاهی ها آزادي کامل عمل واگذار کرده است. وقتی معلوم ش
کانال سوئز را تأمین کنند، واشنگتن بی درنگ سرنگونی مرسی به دست ارتش مصر را که باید ضمانت هاي این ثبات را بدهد، 

ه نیازي بترتیب داد. حمایت از اسراییل که گهگاهی تا حدي بی چون و چرا بوده است که با منافع ملی آمریکا مغایرت دارد،
از بین نرفته است. مذاکرات محرمانه بین اسراییل و عربستان سعودي در باره بازدارندگی از » خطر قرمز«یادآوري ندارد. لذا 

ایران و طرفداران گفتگو با جمهوري اسالمی ایران در دولت کاخ سفید که اطالعات در این مورد به مطبوعات درز رفته است، 
.را فراهم خواهد کرد» خط قرمز«ن ضمانت مکمل پایداري ای
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کریدور امکانات روسیه
چه می شود؟ در واقع چیزي » خط غربی ایران«و » نزدیکی روابط ایران و آمریکا«ماحصل این نگاه بی طرفانه به جنبه واقعی 

خواهد بود که به دست نمی آید. گفتگو در عمل هنوز شروع نشده است و اگر هم شروع شود، به قدري کم تحرك و طوالنی
چنین توافقاتی بین واشنگتن و تهران درباره 2001در نهایت امر فقط به بعضی توافقات تاکتیکی منجر خواهد شد که در سال 

اوضاع نه تنها براي روسیه هیچ خطري » سالم سازي«درباره عراق. این دورنماي 2003افغانستان حاصل شده بود و در سال 
.مهم امکانات را می گشایددربر ندارد بلکه کریدور 

اوالً، کاهش شدت اظهارات طرف ایرانی علیه آمریکا که این کار مورد عالقه محمود احمدي نژاد رئیس جمهور سابق بود، 
.میانجی گري روسیه در زمینه منافع ایران در صحنه بین المللی و قبل از همه در روابط با غرب را تسهیل می کند

رژیم تحریم ها به مسکو اجازه می دهد وارد بازار بخش انرژي ایران شود. رسیدن به توافق درباره بعضی ثانیاً، هر گونه تضعیف
انواع همکاري نظامی فنی و پژوهش هاي دفاعی براي مسکو و تهران آسان تر خواهد گردید. البته باید نه با هیأت دولت فعلی 

أسفانه روسیه به طور محدود وارد بازار ایران می شود و فعالیت آن به بلکه با دفتر ریاست جمهوري روسیه به توافق رسید. مت
بخش انرژي و همکاري نظامی فنی ختم می گردد. ایران حاضر است در اکثر زمینه ها درهاي خود را براي روسیه باز نگاه دارد. 

ه ت بلکه مسأله وضعیت اقتصادي روسیاین مسأله تمایالت ایران و توان بالقوه همکاري اقتصادي یا گنجایش بازار ایران نیس
است. عقب ماندگی اندوخته شده فناوري و اقالم بسیار محدود فرآورده هایی که بتوانند با محصوالت مشابه حتی چین رقابت 
کنند، به طور طبیعی چارچوب هاي مناسبات بازرگانی و اقتصادي با ایران را محدود می کند. نظام بانکی روسیه که در عمل 

نظام بانکی غرب وابسته است، به قدري کند عمل می کند و استقالل ندارد که نمی تواند مشایعت سالم سرمایه گذاري ها به 
را بر عهده خود گرفته و تأمین مالی یک طرح کمابیش مهم را تضمین نماید. در این بخش برتري بانک هاي غربی بر بانک 

» مدیران کارآمد«راي همیشه این بخش مهم بازار را از دست داده ایم. ما باید از هاي روسی سرسام آور است و لذا ما احتماالً ب
کنیم که در مقام ریاست جمهوري براي از دست دادن بازار ایرانی تالش زیادي به عمل آورده » تشکر«از تیم نخست وزیر فعلی 

، صدها شرکت روسی که با این کشور کار می بود. در نتیجه پیوستن بیش از حد و سراسیمه روسیه به تحریم هاي صد ایرانی
کنند، ورشکست شده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. خسارات روسیه از محل صادرات انجام نشده به ایران به بیش از 

.یک میلیارد دالر در سال رسیده است

حاضرحالدرکهداردناپذیريانکاربرندهبرگیکروسیهآمریکایی،–ثالثاً، با وجود همه گزینه هاي توسعه گفتگوي ایرانی 
تکراررممنظو. کنندمیبحثعلنیغیرولیفعالطوربهموردایندربروکسلوواشنگتنکارشناسیوسیاسیدهلیزهايدر
.تواند ضامن صلح آمیز بودن برنامه هسته اي ایران شودمیروسیهکهاست»سوریهسناریوي«

***

نای–آمریکاویژهشرکايومتحدانصورتبهآنناقصبخشنهو–از همه جالب تر این است که جامعه بین المللی واقعی 
روسیه ایی می تواند برايآمریک–ایرانیگفتگويدرچرخشیهردیگر،عبارتبه. کندمیتأییدکاملطوربهراروسیهابتکار

توجهی به بار آورد. فقط باید از امکاناتی که فراهم شده است، استفاده کرد. ولی این کار نه امتیازات سیاسی و اقتصادي قابل 
.کارشناسان بلکه سرگئی الوروف است
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اندازدمیایرانآغوشبهراآمریکاپیشازبیشسعوديعربستان
والدیمیر آلکسییف

	 	
بسیاري از تحلیلگران همیشه اعتقاد داشتند که شراکت آمریکایی 

پیمانایندرهمیشهآمریکااینکهواستناپذیرخللسعودي–
تجاوز وعربیهايانقالبولی. بودخواهددارارااولمقام

و نیز تظاهرات 2011نیروهاي سعودي به بحرین در فوریه سال 
شیعیان مقیم استان شرقی عربستان در دفاع از برادران ایمانی 
خود، این برداشت ها را بر انداخته است. عربستان سعودي هر 
امکان مداخله در امور داخلی خود را رد کرده و در صدد است 

9ا بکنند، ببرد. این مطلب روز انگشت کسانی را که این کار ر
توسط سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان 2011مارس سال 

در جریان کنفرانس خبري وي در جده اعالم شد. قبل از آن وزارت کشور عربستان سعودي طی بیانیه اي هر گونه تظاهرات 
امور خارجه آمریکا طی بیانیه خود بر حق اتباع اعتراض آمیز در خاك این پادشاهی را ممنوع کرده بود. بعد از آن وزارت

عربستان سعودي براي تظاهرات اعتراض آمیز صلح جویانه و حق ملت ها براي تعیین سرنوشت خود تأکید کرد. سعود الفیصل 
موضع گیري صریح و روشن پادشاهی عربستان سعودي آن است که اصالحات در جامعه از طریق «در پاسخ تأکید نمود که 

.»تینگ ها و تظاهرات حاصل نمی شودمی

برخی تحلیلگران مسایل خاورمیانه طی چند ماه اخیر وخامت مناسبات بین عربستان سعودي و ایاالت متحده را به خاطر 
عربی و اشغال سعودي بحرین که با مجوز » انقالب هاي«اختالف نظر طرفین درباره حل و فصل اوضاع جاري منطقه و از جمله 

اري کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس صورت گرفت، پیشبینی می کنند. وزیر خارجه عربستان سعودي گفت: شوراي همک
این ادعا درست نیست. ما در امور آمریکایی ها دخالت نکردیم بلکه براي حفظ این روابط تالش می کنیم و احساس می کنیم «

ف نظر از شراکت راهبردي با واشنگتن با شدت و قاطعیت ولی سعودي ها صر». که ایاالت متحده براي ما ارزش قایل است
آنها (دولت و «رفتار کردند. در آن زمان هیالري کلینتون وزیر وقت امور خارجه که در قاهره به سر می برد، اظهار داشت: 

یدا ملت را پعمشروهايخواستبهپاسخکنندسعیوبنشینندمذاکراتمیزدورزودترهرچه) نویسنده–مخالفان بحرینی 
او بعد از آن با نزاکت زیادي از مقامات سعودي به خاطر زورگویی در جریان ناآرامی ». کنند، راه حل زودتر به دست خواهد آمد

هاي شیعیان استان شرقی عربستان سعودي ایراد گرفته و حتی در چند کلمه موضوع دمکراسی را پیش کشید. بعد از آن 
القات با هیالري کلینتون خودداري کرد و سفر وي به ریاض که بایستی بعد از بازدید از مصر پادشاه عربستان سعودي از م

.انجام شود، لغو گردید
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عربستان سعودي با توجه به واقعیات پیچیده امروزي منطقه خاور میانه و حاشیه خلیج فارس بیش از هر وقت دیگر به نوسازي 
شبینی وضعیت منطقه براي اتخاذ تصمیمات مهم سیاسی، به ویژه در زمینه سرویس هاي ویژه براي رصد کردن اوضاع و پی

روابط با ایاالت متحده که از طرفداري بی چون و چرا از عربستان سعودي دست کشید، احتیاج پیدا کرد. با عنایت به اینکه 
است، سازمان اطالعات سعودي سال اخیر اوضاع داخلی بسیاري از کشورهاي جهان عرب به طور ریشه اي تغییر کرده2,5طی 

را ایفا کنند که بدون تردید امیر بندر بن سلطان بن » مدیریت بحران«به افرادي احتیاج دارد که بتوانند وظایف به اصطالح 
ریاست سرویس هاي ویژه سعودي عوض شد که این کار بموقع 2012جوالي سال 19عبدالزیز آل سعود یکی از آنهاست. روز 

سیاسی و انرژتیک منطقه خلیج فارس (در کنار ایران) می باشد، باید نه فقط » غول«. عربستان سعودي که و درستی بود
شراکت راهبردي با ایاالت متحده را تعمیق کند بلکه در مرحله جاري سعی نماید با درجه هر چه باالتر حرفه اي یک سري 

اع سوریه و توسعه اوضاع لبنان که با سوریه ارتباط دارد، و نیز مسایل دست اول را حل نماید. در میان آنها قبل از همه اوض
برنامه هسته اي ایران و سرنوشت حزب اهللا، برقراري روابط شراکت با مصر و سران نظامی آن، شرکت به عنوان بازیگر کلیدي 

با ایران و نیز خطرات » يیزمزیر«جنگادامهیمن،درنفوذادامهاسراییلی،–منطقه اي در حل و فصل مناقشه فلسطینی 
داخلی که پادشاهی به خاطر تداوم ناآرامی هاي شیعیان در استان شرقی و در کشور همسایه بحرین با آنها روبرو شد، شایان 

.ذکر هستند

دختر امیر مکرین رئیس سابق سازمان » لمیا«در این رابطه نباید همچنین رسوایی اطالعاتی را نادیده گرفت که شاهزاده 
هاي گروهی عربی گزارش هایی منتشر شد که در رسانه2012العات سعودي در مرکز آن قرار گرفت. اوایل ماه می سال اط

این شاهزاده تحت پوشش سرویس هاي ویژه سعودي از قاهره میلیاردها دالر از پول متعلق به خانواده حسنی مبارك را بیرون 
اي سرخ و از پروازهاي چارتر استفاده نمود. بعید نیست که برکناري امیر کشید و در این میان از کشتی هاي سعودي در دری

مکرین از ریاست اداره اطالعات عمومی، تالش خانواده آل سعود براي تبرئه خود در برابر مقامات جدید مصر بوده باشد که 
.هدف آن، کاهش اختالف نظرهاي طرفین بر سر شخصیت حسنی مبارك و خانواده او می باشد

افتاده بود) در پیش صحنه زندگی » فراموشی اطالعاتی«ظهور مجدد امیر بندر بن سلطان (که تا همین اواخر به یک نوع 
سیاسی عربستان سعودي نشان دهنده تالش هاي آل سعود مبنی بر پرداختن به سیاست حسابگرانه تر، سازش ناپذیر تر و 

قی رهبر بی چون و چراي منطقه اي بود. این امر در شرایط کسب نقش شدید تر خارجی و داخلی به منظور بازیابی وضع حقو
بود، بسیار مبرم می باشد. نمی » بهار عربی«اساسی منطقه خاور میانه براي عربستان سعودي که ماحصل حوادث به اصطالح 

ام الها فعالیت در مقتوان گفت که بندر بن سلطان کمتر از امیر مکرین در جنجال هاي مختلف دست داشته باشد. وي طی س
هاي گروهی اساسی جهان با عالقهسفیر عربستان سعودي در ایاالت متحده به منشأ شایعات فراوانی تبدیل شد که همه رسانه

زیادي تجدید چاپ می کردند. نام او در تحقیقات پلیس بریتانیا در زمینه فساد مالی در رابطه با پرداخت رشوه به مسئولین 
در امضاي قراردادهاي چندین میلیاردي درباره صدور انواع معاصر تسلیحات به عربستان سعودي دست داشتند، بریتانیایی که 

ذکر می شد. بندر بن سلطان با نخبگان سیاسی و بازرگانی آمریکا روابط تنگاتنگی برقرار کرده بود و در این محافل شهرت 
ام سفیر عربستان سعودي در واشنگتن کارکرده بود. اطالعات درباره سال در مق22زیادي داشت. نباید فراموش کرد که او طی 

روابط محرمانه وي با بعضی شخصیت هاي کلیدي راستگراي اسراییل از جمله در زمینه مسایل مربوط به حماس و سازمان 
.آزادي بخش فلسطین و روابط با البی اسراییلی آمریکا در دست هست
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یز کرد، در واشنگتن و پایتخت هاي اروپایی نگرانی به وجود آورد. همه دولت هاي غربی که خاور را لبر» دمکراسی«سیالب 
و در واقع اسالم گرایی افراطی در جهان عرب استقبال کردند ولی در حقیقت امر نگران از دست » دمکراسی«رسمًا از پیروزي 

جام می داد. وضعیت لیبی حد اقل براي ایاالت خود شدند که غرب با آنها ساخت و پاخت هایی ان» حکام مستبد دوست«دادن 
متحده آسانتر بود زیرا آمریکا هیچ وقت از معمر قذافی پشتیبانی چندانی نمی کرد. ولی عربستان سعودي آزمایش واقعی 
پایبندي آمریکا به دمکراسی می باشد. ریاض شریک مهم تولید کننده نفت است که واشنگتن مدتهاست که  در زمینه تثبیت 
بازار جهانی نفت از آن کمک می گیرد. عربستان سعودي همچنین خریدار بزرگ تسلیحات است. و مهمتر از همه این است که 

.خاندان سلطنتی ثروت هاي خود را با واشنگتن تشریک کرده و دولت هاي بانفوذ متعددي را به دست می آورد

هزار شاهزاده به بالي واقعی براي این 7پیرمرد فرتوت و حدود ریاض در واقع یک نظام مذهب ساالر توتالیتر دارد. یک مشت
میلیونی تبدیل شده اند. آنجا نه انتخابات هست و نه آزادي هاي مدنی در حالی که غیر مسلمانان نمی توانند به طور 27کشور 

اسالمی را به شکل ارتجاعی آزاد حتی در محیط خانه خود فرایض دینی خود را ادا کنند. دولت عربستان سعودي اصول گرایی
سلفی که افراطی ترین نوع وهابیت است، در سراسر جهان گسترش می دهد در حالی که اتباع این کشور به تروریست ها کمک 
مالی قابل توجهی می نمایند. ولی دولت آمریکا به هیچ عنوان اعضاي خانواده سلطنتی را براي اجراي اصالحات دمکراتیک 

می کند. شاهزاده هاي ثروتمند به ارزش هاي سیاسی آمریکایی عالقه از خود نشان نمی دهد. رژیم ریاض از تشویق و ترغیب ن
همه امکانات و پولی که دارد براي بقاي وجود خود استفاده می کند. و حاال عربستان سعودي راهبرد واشنگتن را یاد گرفته و 

یه دست زده است. ریاض تصمیم گرفت به وسیله زور جنبش دمکراتیک به ترویج ارزش هاي خود در خارج اعم از بحرین و سور
در حال تکوین بحرین را خفه کند و دیکتاتور خانواده آل خلیفه را روي کار باقی بگذارد و سپس رژیم الییک بشار اسد را 

.گرفتسرنگونی کند که از آن انتقام شکست خود در لبنان درپی قتل رفیق حریري نخست وزیر سابق را می 

رژیم سعودي قدرت مطلق سیاسی را در دست خود نگه داشته و انتخابات را به عنوان پدیده مغایر با اعتقادات اسالمی رد می 
کند. حتی اصالحات محدود ملک عبداهللا با مقاومت شدید اعضاي خانواده سلطنتی روبرو می شود. آینده این رژیم مبهم و 

امور به طور کامل در دست پسران بن سعود متمرکز شده است ولی برادرانی که پیر می نومید کننده به نظر می آید. زمام 
شوند، در خط زنانه (زیرا مادران متفاوتی دارند) با هم اختالفات جدي دارند. پادشاه و ولی عهد به سن باالیی رسیده اند و اغلب 

اقب این روند غیر قابل پیشبینی است. این معجون ناخوش هستند. بزودي زمام امور به نسل بعدي منتقل خواهد شد که عو
انفجاري با اختالفات قبیله اي و استانی تکمیل می شود. به ظاهر، آمریکایی ها باید سعی کنند سلطنت سعودي را در جهت 
برقراري دمکراسی تحت تأثیر قرار دهند ولی حتی دولت بوش سعی نمی کرد این کشور را به مسیر اصالحات سوق دهد. 
آمریکایی ها با مخالفان سعودي مالقات نمی کردند، رهبران آمریکایی در جریان سفرهاي خود از نظام این کشور ایراد نمی 

.گرفتند و حتی روش استقبال سرد از مسئولین رسمی سعودي به کار گرفته نشد

اطالعاتی به خاندان سلطنتی اجازه نمی ریاض از مشاهده اعتراضات نیرومند در خاور میانه به وحشت افتاد. فناوري هاي جدید 
دهند فساد مالی فراگیر، مدیریت سوء و فقر را از هموطنان خود پنهان کنند ولی رژیم با حمایت ارتش و گارد ملی به خوبی 
مسلح موفق شد از تظاهرات گسترده اجتناب کند. گروه هاي نه چندان بزرگ مردم در بعضی شهرها به خصوص در قسمت 

ر گرد هم می آمدند ولی آنها را زود متفرق نمودند. وقتی اعتراضات در خارج از کشور دامنه دار شد، پادشاه افزایش شرقی کشو
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میلیارد دالر را اعالم کرد. رژیم همچنین منتقدین خود را بازداشت کرده و نیروهاي امنیتی 36هزینه هاي اجتماعی به میزان 
.را به حال آماده باش در آورد

د گسترش تندروي در میان شهروندان عربستان سعودي که فعالً فقط خواستار اصالحات می شوند، می تواند به سراسر این رون
منطقه خلیج فارس گسترش یابد. در حقیقت امر عربستان سعودي خطر زیادي می کند زیرا این امر می تواند به نفع ایران 

می هاي شیعیان متهم می کند ولی واقعیت این است که تهران به هیچ تمام شود. ریاض هم اکنون تهران را به تحریک ناآرا
.عنوان نیروي محرکه اعتراضات شیعیان استان شرقی و بحرین نیست

رفتار ریاض می تواند سیاست عراقی را بر آشفته کند. مقتدي الصدر رهبر شیعیان مخالف آمریکا نا کنون به اعتراضات علیه 
کرده است. حتی آیت اهللا علی السیستانی رهبر شیعیان عراق که محترم ترین روحانی شیعه رفتار عربستان سعودي دعوت 

بوده و معموالً از مداخله در سیاست اجتناب می کند، ریاض را به خاطر تشدید فشار به باد انتقاد گرفت. رفتار آل سعود به 
.خطر تشدید تفرقه بین شیعه و سنی در سراسر منطقه آبستن است

ی سعودي فعالً جان سخت و با استقامت جلوه می کند ولی روابط آن با ایاالت متحده دچار تنش فزاینده اي می شود. پادشاه
بزرگترین مسایل و مشکالت خاندان سعودي، مسایل داخلی هستند. منظور ما فقدان مشروعیت آنها می باشد. فرض بر آن 

از خود نشان دهند. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان که نامزد است که آنها با خشونت به همه تهدیدهاي آینده واکنش
چیزي را که با شمشیر به دست آوردیم، با شمشیر در دست خود «دوم تاج و تخت است، این رفتار را چنین توضیح می دهد: 

.»نگه خواهیم داشت

واشنگتن خواهد بود. بسیاري از افراد ذي عالقه در حقیقت امر، اگر چالشی فراروي این رژیم مطرح شود، امید آن به حمایت 
در واشنگتن طرفدار همین خط هستند. ولی بعید است که دولت آمریکا بتواند از رژیمی ابراز حمایت بکند که تقریباً همه 

طاصول اساسی مورد پشتیبانی ایاالت متحده (دمکراسی، حقوق بشر، آزادي بیان و غیره) را نقض می کند. در این شرای
.واشنگتن نمی تواند خود را حتی پشت برگ ستر اصالحات پنهان کند

ایران با آرامش تمام این آشوب منطقه اي را رصد می کند. تجاوز نابخرد دولت بوش به عراق یکی از مهمترین محدودیت ها را 
اران خود در جهان عرب را به از سیاست تهران برداشت. و حاال پادشاهی عربستان سعودي ابزار نیرومند گسترش تعداد طرفد

دست ایران شیعه سپرده است. دولت ایاالت متحده هم اکنون مجبور می شود از ظاهرسازي تبلیغ شده به وجود روابط گرم 
بین واشنگتن و ریاض امتناع کند. البته همکاري در زمنیه مسایل مورد عالقه طرفین مانند سابق اهمیت زیادي خواهد داشت 

جبور می شود از رژیم سعودي فاصله بگیرد و همزمان به روند سالم سازي روابط با تهران ادامه دهد که می ولی واشنگتن م
.تواند به عنوان شریک اساسی راهبردي و عامل نیرومند تثبیت اوضاع منطقه خلیج فارس، جاي عربستان سعودي را بگیرد
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ایران و بازنگري آینده در مرز هاي خاورمیانه
والدیمیر یفیموف

دکتر علوم سیاسی

	 	
به نظر می آید که کار شروع شده است. ایاالت متحده که از 

بی حماقت عربستان سعودي و قطر که به ترتیب از فرط دالرهاي
شمار نفتی و گازي پررو شده و پاها را از گلیم خود درازتر کردند، 
به طور آشکار به اجراي برنامه هاي آباد کردن قومی و مذهبی 
خاور نزدیک و میانه پرداخته است که کارشناسان بریتانیایی سالها 

سر هنري «پیش تهیه کردند. منظورمان قبل از همه گزارش هاي 
هستند که این » برنارد لیوئیس«رنامه هاي و ب» بنرمان-کمپبل

دو کارشناس امور منطقه بر غیر طبیعی بودن مرزهاي فعلی قومی، 
مذهبی و زبانی منطقه که بعد از جنگ جهانی اول در منطقه خاور 
نزدیک و میانه به عنوان خطوط جدا کننده تعیین شده بود، تأکید 

.می نمودند

غرب بر منطقه از طریق بدین وسیله مسأله برقراري سلطه 
حل می شد. براي غرب دشوار بود که بدون ایجاد » تحدید حدود«

حوزه هاي مناقشات از طریق جدایی غیر طبیعی ملت ها و مذاهب این منطقه (مسلمانان اهل سنت و اهل تشیع، مسیحیان، 
امپراطوري عثمانی به وجود آمده بودند، سبایی ها، علویان دروزها و غیره) از همدیگر به کشورهایی که بر روي ویرانه هاي

تا به امروز اساس سیاست غرب را تشکیل می دهد. » تفرقه بنداز و آقایی کن«حکمفرمایی خود را تحمیل نماید. اصل انگلیسی 
ح ردیدگاه ها و نظریات این کارشناسان بریتانیایی پایه هاي محکم علمی و اسلوبی داشت که همین امر امکان تبدیل کردن ش

.هاي نظري آنها به برنامه هاي مؤثر عملی را فراهم کرد

البته، راهبرد قبلی می توانست تا چند سال دیگر و حتی بیشتر کار کند ولی عربستان سعودي و قطر که از فرط ادعاهاي 
صمیم نی نمایند، تسیاسی باد به غبغب انداختند ولی نمی توانستند این روحیه خود را با چیزي غیر از منابع مالی پشتیبا

که در چارچوب برنامه هاي آمریکایی و انگلیسی توسعه دمکراسی در خاورمیانه » انقالب هاي عربی«گرفتند به طور فعال در 
بروز کردند، مداخله نمایند و حتی در تعیین فرجام آنها نفوذ کنند. ولی نتیجه اش چه شد؟ دیکتاتور هاي فاسد قدیمی جاي 

اي غیر مذهبی و غرب گرایی که بر توان نیرومند نسل جوان متکی شده باشند بلکه به اسالم گرایانی دادند خود را نه به نیروه
و دوران فروپاشی نظام استعماري و جنگ سرد بین ایاالت 19-20که اکثراً بسیار تندرو بوده و پیرو اندیشه هاي قرن هاي 
هاي غربی و به کرسی نشاندن موازین وهابی نظام اجتماعی پرداختند. متحده و اتحاد شوروي هستند. آنها به ویرانی همه طرح 
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این موازین توسط ریاض و دوحه به افراطیون اهل سنت تحمیل می شد در حالی که این دو پادشاهی خودشان به برقراري 
.قدرت رسیدندبه1940-1950دمکراسی و از بین بردن رژیم حکام فرسوده اي نیاز دارند که با اندیشه هاي سال هاي 

به علت لجاجت و مداخله گستاخانه آنها، کشور تونس که در گذشته تکیه گاه دمکراسی عربی بود، اکنون در عمل به دولت 
اسالم گرایی تبدیل شده است؛ لیبی در عمل به سه قسمت جداگانه طرابلس، برقه و فزان (که جدیداً خودمختاري خود را اعالم 

دستخوش سلسله مناقشات داخلی مدنی بین نظامیان، نیروهاي الییک و اسالم گرایانی که دور کرده است) تجزیه شد؛ مصر
متحد شدند، شده و در آستانه خونریزي جدید قرار دارد. یمن نزدیک است به شمال و جنوب تجزیه شود » اخوان المسلمین«

ت که قواعد بازي آنجا توسط  نه شورشیان سوري و سوریه به صحنه نبرد بی امان نیروهاي دولتی با مخالفان تبدیل شده اس
بلکه جهادیون از کشورهاي دیگر عربی تعیین و تحمیل می شود. چه رسد به عراق که آنجا شبه نظامیان اهل سنت در استان 

دت ممی برند تا با برادران اهل سنت سوریه متحد شوند. کردستان » ستانسنی«هاي غربی و مرکزي کار را به ایجاد منطقه 
.ها است که خودمختاري دارد در حالی که زمان تشکیل منطقه خودمختار شیعه نشین عراق در دستور روز قرار می گیرد

لذا واشنگتن باالخره مضر بودن سیاست تحریک آمیزي را فهمید که عربستان سعودي و قطر در مرحله اخیر در جهت بی ثبات 
در این شرایط طی چرخش شدیدي به نزدیکی روابط با ایران عالقه پیدا کرد که کردن اوضاع خاور میانه دنبال می کردند، و 

می تواند به عنوان شریک راهبردي اساسی امریکا در خلیج فارس، این منطقه داراي میادین سرشار حامل هاي انرژي، جاي 
28خاورمیانه منعکس شد که روز متخصص منطقه » رابین رایت«عربستان سعودي را بگیرد. این تحول تا حد معینی در مقاله 

شوراي امنیت که در آن 2118سپتامبر یعنی فرداي روز رأي گیري در شوراي امنیت سازمان ملل متحد درباره قطعنامه 
» مزنیویورك تای«پارامترهاي اساسی از بین بردن زرادخانه هاي شیمیایی سوریه مشخص شد، در ضمیمه روز یکشنبه روزنامه 

مرزهاي خونین: «تحت عنوان (Ralph Peters)گردید. نویسنده این مقاله به مقاله سرهنگ رالف پترزچاپ آمریکا درج
Blood borders: How a better Middle East would) «خاور میانه بهتر، می توانست چه ظاهري داشته باشد

look») در مجله2006که در ماه ژوئن سالArmed Forces Journalد و در آن تغییرات در مرزهاي درج شده بو
خاور میانه پیشبینی شده بود، استناد نمی کند ولی در واقع محتواي همان مقاله را با دخل و تصرف ناچیزي تکرار می نماید. 

بنرمان و به ویژه برنارد لیوئیس که در خاور میانه براي سازمان اطالعات انگلیس-به عبارت دیگر، اندیشه هاي سر هنري کمپبل
در سال هاي جنگ جهانی دوم کار می کرد، به صورت جدید توسط تحلیلگران عصر حاضر تکرار شده اند. از اینجا می توان 
نتیجه گرفت که فاتحه عربستان سعودي خوانده شده است. این کشور باید به پنج قسمت داخلی تقسیم شود که یکی از آنها 

ریخی آن الحصه می باشد) به صدور نفت به غرب پرداخته و از تقسیم یعنی استان شرقی شیعه نشین کنونی (که نام تا
درآمدهاي خود با مناطق سنی نشین خودداري خواهد کرد. منطقه تاریخی حجاز مسئول مکه و مدینه، دو شهر مقدس اسالمی 

ند. عسیر که منطقه شده و براي آل سعود مناطق صحرایی مرکزي (منطقه تاریخی نجد) و ایدئولوژي وهابیت باقی خواهد ما
جنوب غربی کشور است، به احتمال قوي دوباره به یمن شمالی ادغام خواهد شد چرا که آنجا قبایل یمنی زندگی می کنند. 

می کند و تجزیه قومی و » تجزیه«مناطق شمالی کشور می توانند به اردن ملحق شوند. البته نویسنده همزمان سوریه را هم 
در عمل انجام شده است، مورد تأکید قرار می دهد. ولی از همه مهمتر این است که در این نقشه مذهبی فعلی عراق را که 

تجزیه شده عربی » کوتوله هاي«ایران با همین شکل کنونی خود باقی مانده و به صورت دولت عظیمی در آمده است که بر 
.سایه می افکند



وسیله جلوي انتقادات عربستان سعودي از روند عادي سازي روابط این امر به چه معناست؟ آیا واشنگتن سعی می کند بدین
ایاالت متحده با ایران را بگیرد؟ شبیه به همین است. تصادفی نیست که براي اولین بار در طول تاریخ شرکت عربستان سعودي 

اکتبر ایراد 1قرار بود روز در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سخنرانی سعود الفیصل وزیر امور خارجه این کشور که 
شود، در پی انتشار این مقاله که از هر نظر قابل اعتنا است (و نیز بعد از رأي گیري در شوراي امنیت سازمان ملل متحد درباره 

و گفتگوي تلفنی حسن روحانی با باراك اوباما) لغو شد. ریاض بالفاصله سعی کرد از ایاالت متحده به خاطر 2118قطعنامه 
دیکی روابط با ایران ایراد بگیرد و از احتمال بیرون کشیدن دارایی خود از بانک هاي آمریکایی هشدار می دهد. فرار اطالعات نز

و سازمان اطالعات » موساد«درباره تماس هاي سرویس هاي ویژه این پادشاهی تحت ریاست امیر بند بن سلطان با سازمان 
روي بود. ایاالت متحده کشوري نیست که بتوان آن را تهدید کرد. تصمیم درباره ایران ترکیه منتشر شد. ولی این دیگر زیاده 

ناشی از منافع راهبردي آمریکاست و نمی تواند در یک ردیف با سیاست نسبت به جمهوري عربی سوریه گذاشته شود که 
.نتیجه رشوه هاي شیوخ سعودي به مقامات باالي کاخ سفید بود

از هر نظر منطقی سرچشمه می گیرد که اگر بعد از انتشار این مقاله براي اولین بار طی بیش از سی سال از اینجا این سئوالِ
اخیر تماس تلفنی بین رؤساي جمهوري آمریکا و ایران برقرار شد، انتشار این مقاله باید چطور تعبیر شود؟ مفسران روزنامه 

تا در این برهه تاریخی حساس و دشوار بی دلیل مقاالت اینقدر تندي را بسیار با سواد و وارد هستند » نیویورك تایمز«معتبر 
دهنده از هم جدا شدن اجتنابعلیه متحدان آمریکا در خلیج فارس منتشر کنند. موضوع روشن به نظر می آید. این مقاله، نشان

مام خط سیاست خارجی خود را بر ناپذیر راه هاي سیاست سعودي و آمریکایی در خاورمیانه است. ریاض در سال هاي اخیر ت
بریدن سر«رویارویی با ایران شیعه و سوریه و عراق متحدان آن برقرار کرده و سعی می نمود ایاالت متحده و اسراییل را به 

(یعنی رژیم آیت اهللا هاي ایران) متقاعد کند که این امر از تلگرام هاي وزارت امور خارجه آمریکا بر می آید که سایت » مار
منتشر کرد. و حاالت پادشاهی سعودي ناگهان متوجه شده است که واشنگتن بدون رایزنی با آن و در واقع » ویکی لیکس«
.، گفتگو با رقیب تاریخی عربستان را شروع می کند»چشم آن را دور دیده«

متحد خود را نادیده بگیرندبدیهی است که رهبران آل سعود می توانند تا مدتی این پیام هاي نیرومند از طرف نزدیک ترین
ولی آنها هم اکنون به بلبشو و پریشانی افکار افتاده اند که این امر از واکنش آنها به نزدیکی روابط بین ایران و آمریکا بر می 

نطور سال اخیر خود در خاور میانه تن می دهد. ای20آید. آنها حتماً می فهمند که ایاالت متحده به بازنگري عمیق در سیاست 
که پیداست، در خط جدید آمریکا در منطقه جایی براي عربستان سعودي باقی نخواهد ماند زیرا در این منطقه ایران، اسراییل 
و سلسله شبه دولت هاي شیعی که بر ویرانه هاي دولتهاي عربی کنونی حاشیه خلیج فارس به وجود خواهند آمد، به محور 

.سیاست آمریکا تبدیل خواهند شد

متعلق به کندولیزا رایس وزیر اسبق امور خارجه آمریکا به خاطر آورده شود که » هرج و مرج سازنده«اینجا جا دارد نظریه در 
ناظر بر توسل به زورگویی و جنگ ها در سراسر منطقه بود. هدف این کار، تغییر نقشه خاور میانه بر اساس منافع ایاالت متحده، 

ظریه در مجموع از دو نظریه و برنامه بریتانیایی سرچشمه می گیرد. این هم مهم است که پیشرفت بریتانیا و اسراییل بود. این ن
وهرجومناقشاتها،جنگدستخوشخاورمیانهمنطقهتمامکهگیردمیصورتحالیدرتهران–سریع در روابط واشنگتن 

ز جمله مصر، سوریه، عراق، لیبی، یمن و تونس را اجمعیتپراساسیکشورچند»عربیبهار«اصطالحبه. استشدهمرج

ایران و بازنگري آینده در مرز هاي خاورمیانه ٢٨
.............................................................................................................................................................
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دربرگرفته است. این به اصطالح انقالب ها که ابتدا چنین لقبی به آنها داده شد، در باال بردن سطح زندگی مردم و سوق دادن 
.آنها به سوي دمکراسی هیچ سهمی ایفا نکرده اند

عربستان سعودي و کشورهاي دیگر عضو شوراي همکاري کشورهاي با عنایت به چرخش هاي تاریخی در منطقه خاور میانه، 
حاشیه خلیج فارس قبل از همه نگران آن شدند که ایاالت متحده به ضرر منافع اعراب و به خصوص پادشاهی هاي محافظه 

ران به توافق برسد. پایبند هستند و از درون و از خارج منسوخ و کهنه شده اند، با ای17کار عربستانی که به مبانی فکري قرن 
این توافقات باید بر اساس اجراي طرح هایی تنظیم شود که به موجب آنها غرب و قبل از همه ایاالت متحده و بریتانیا سلطه 
مطلق و بی چون و چراي خود بر این منطقه داراي ذخایر سرشار حامل هاي انرژي را قبل از همه از طریق ادامه تجزیه آن به 

گانه کوچک دولتی و سیاسی اعم از شیعه، سنی، کردي و غیره تأمین خواهند کرد. تا تحقق یافتن این برنامه مجموعه هاي جدا
.ها وقت زیادي باقی نمانده است
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ترین ذخایر نفتی استان شرقی عربستان سعودی، جایی که اصلی
محل درگیریهای  1322این کشور در آن قرار دارد، از بهار سال 

های ها و اقلیت شیعه بوده است. اگر دامنۀ انقالبداخلی بین سّنی
تواند باعث نابودی عربی به این کشور پادشاهی گسترش یابد، می

بازار نفت شده و جهان را به ورطۀ سقوط اقتصادی بکشاند. 
کارشناسان بر این باورند که ایاالت متحدّه در این مرحله اجازۀ 

چیزی را نخواهد داد مگر  طرح جدیدی از ثبات و  وقوع چنین
امنیّت، بر پایۀ مشارکت ایران در خلیج فارس استقرار یابد. از 

ای غیر منتظره بین واشنگتن همین رو در سپتامبر امسال مصالحه
 .و تهران آغاز گردید

ه است. نصیب نگذاشتسعودی را نیز بی های حاکم بر تونس، مصر و لیبی گردید، عربستانبهار عربی که منجر به سقوط رژیم

موج  کنند، به طور مکررترین منبع نفتی این کشور( که اکثراً شیعیان در آن زندگی میدر استان شرقی )بزرگترین و غنی

درصد جمعیت عربستان سعودی را تشکیل  21میلیون نفر،  4مخالفت وجود داشته است. شیعیان که با جمعیتی در حدود 

شود؛ از خدمات عمومی و رویۀ ها اعمال میربانیان تبعیضی هستند که توسّط مقامات سعودی تقریباً در همۀ زمینهدهند، قمی

حُرمتی به حقوق مذهبیشان. در ریاض باور بر این است که در پشت آشوب شیعیان اجرای قانون از سوی سازمانها گرفته تا بی

طلبی در مناطق های رژیم حاکم آل سعود است و بر موج جداییکردن پایه در این کشور، تهران قرار دارد که در پِی سست

زند. عربستان سعودی بر این باور است که هدف نهایی ایران تالش برای جداکردن استان شرقی نشین دامن میعمدتًا شیعه

 .یرندایۀ حمایت ایران قرار بگاین کشور و تشکیل نوعی کنفدراسیون از شیعیان عرب شامل بحرین و جنوب عراق بوده که در س

تی های نفدر بستری تاریخی جمعیت شیعیان در مناطق شرقی عربستان سعودی و نواحی متمرکز شدند که مهمترین حوزه

ران گدهند. اگر یک شورش مسلحانۀ شیعی آغاز شود ) تحلیلدر آنها قرار دارد و در این مناطق اکثریت جمعیت را تشکیل می

ای جدی بر شورهای عرب خلیج فارس معتقدند که ایران کامالً قادر به سازماندهی چنین امری است(، ضربهشورای همکاری ک

 .دهدهای آن تشکیل میدرصد درآمد صادرات این کشور را نفت و فرآورده 03اقتصاد عربستان سعودی خواهد بود چرا که 

حاکمان  1321تا  1323از یک دهه در جریان است. در سالهای جدال میان ریاض و تهران برای اثرگذاری بر جهان اسالم بیش  

اند. موضوع دیگری که برای زمان ایاالت متحده و اسرائیل را برای حمله به ایران تحریک کردهطور همسعودی مکررًا و به
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ان شیعی "هار عربیب"های سلطنتی در منطقۀ خلیج فارس است که شروع عربستان سعودی به همان اندازه اهمیّت دارد، رژیم

کیلومتری ساحل عربستان سعودی  21طور ویژه مسئلۀ بحرین وجود دارد؛ کشوری که در این کشورها را نیز جسور کرد. به

قرار دارد و توّسط یک پُل به این کشور متّصل است. قدرت حاکم در دست خاندان سُّنی آل خلیفه قرار دارد و این در حالی 

به قدری قدرتمند بودند که نیروهای  1322این کشور شیعیان هستند. مخالفان آنها در سال  است که سه چهارم ساکنان

آمیز نظامیان سعودی و اماراتی بود که دوباره نظم برقرار امنیّتی بحرین قادر به کنترل اوضاع نبوده و تنها با مداخلۀ خشونت

 .گردید

ران صورت گرفته و هدف از آن سرنگونی خاندان سلطنتی و ایجاد یک ها در بحرین با تحریک ایریاض عقیده داشت که ناآرامی

حکومت با اکثریت شیعه است. و البته در صورت برگزاری انتخاباتی آزاد در این کشور چنین امری یقیناً محقّق خواهد شد. لذا 

 شبه جزیرۀ عربستان است نائل دست آوردن پایگاهی دربر طبق نظر ریاض، ایران به هدف استراتژیک دیرینۀ خود که همان به

شده و بر هر دو ساحل خلیج فارس تسلّط خواهد یافت. پس از سرکوب خشن و ظالمانۀ انقالب بحرین، تهران، عربستان سعودی 

را به تجاوز به خاک بحرین و غرب و ایاالت متحده را به رفتار دوگانه متهم نمود. واشنگتن و کشورهای اروپایی در برابر سرکوب 

 .ای بر زبان نیاوردندرحمانۀ بحرین توسط عربستان سعودی حتّی کلمهبی

زی ریهای اطالعاتی ریاض اخطار دادند که فّعاالن شیعه در بحرین و مناطق شرقی عربستان در حال برنامهدر این بین سازمان

ز هایی اواهد شد. به عالوه نشانهو آمادگی برای اقدامات مشترکی هستند که به محض دریافت پیام از سوی تهران، اجرایی خ

های درصد جمعیّت این کشور را شامل شده و بسیاری از خاندان 23نارضایتی شیعیان در قطر هم وجود داشته که بیش از 

میلیاردر و صاحب های خدماتی دارند. فردان که یک های مهمی در حوزۀ ساخت و ساز، تجارت، بانکها و بخششیعی جایگاه

کیشانش را حمایت کند، به تنهایی قادر است که اقتصاد قطر را فلج انک تجاری در قطر است اگر بخواهد که همبزرگترین ب

 .کند

ها با ایران ریشه در تاریخ دارد. کمی پس از تشکیل کشور سعودی، یکی از اولین اقدامات آنها حمله به کربال دشمنی سعودی

ی قرار دارند. سپس در دورۀ جمهوری اسالمی در ایران، خصومت آشکار آنها در و نجف بود؛ دو شهر مقدسی که در عراق امروز

قتل عام زائران ایرانی در مکه بروز کرد. این زائران خواستار سرنگونی خاندان سعودی نبودند و تنها بر ضد ایاالت متحده و 

ای نیست. ای و منطقهموضوعات هسته دادند. دشمنی آل سعود با ایران ناشی از مسائل سیاسی، نفت واسرائیل شعار می

گونه که توسط رهبری جمهوری اسالمی تفسیر شده، چهرۀ پُر تزویر و دروغ وهابیّت ها از این می ترسند که اسالم آنسعودی

 .نظرانه آشکار کند؛ دکترینی که بسته به قدرت این خاندان استرا به عنوان یک دکترین تنگ

تند. ها پیوسسعودی ایالت خود را داشتند و در اوایل قرن بیستم به اختیار خود به وهابی در گذشته شیعیان شرق عربستان

توانند قیامی را آغاز کنند که ممکن است تهدیدی اند. هر زمان میاکنون شیعیان عربستان سعودی به خطری جدّی تبدیل شده

رین، یمن و سایر مناطق جهان عرب شیعیان متحد برای آل سعود به حساب آید. در این صورت در شبه جزیرۀ عربستان، بح

خواهند شد و قادر خواهند بود که هم از لحاظ قدرت و هم از نظر جمعیت ایالت بزرگی را بوجود آورند که رابطۀ بسیار 

 .ای با ایران خواهد داشتدوستانه
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عربستان سعودی به قوت خود باقی های مذهبی به عنوان یکی از موضوع مهم سیاسی در در عین حال تبعیض علیه اقلّیت

اجازه یافتند که مراسم عزاداری روز عاشورا را بر پا دارند. در  2013است. شیعیان مناطق شرقی عربستان سعودی تنها در دهۀ 

دهند. در عوض شایان توجه است میلیون نفر از جمعیّت شهروندان سعودی را تشکیل می 4درصد یا  21حال حاضر شیعیان 

معیت شیعی همگون نیست. به عنوان مثال، در مرز ایالت یمنیِ نجران پانصد هزار شیعۀ اسماعیلی ساکن هستند. که که ج

عشری و پیروان دوازده امام جمعیّت قابل توجهی از شیعیان در مرکز مدینه وجود دارد. جمعیّت شیعیان استان شرقی اثنی

 .شودساکنان بحرین، عراق و کویت را نیز شامل می هستند. این باور، تفکّر غالب در ایران است و بیشتر

نشین امروزی در استان شرقی )در اوایل قرن بیستم این نواحی تحت سلطۀ امپراطوری عثمانی قرار نواحی شیعه 2020در 

شین نداشت( جزئی از سرزمین سعودی بودند که توسط شاه عبدالعزیز احیا شد. جامعۀ کشاورزیشان تحت قیمومیت دولت بادیه

که مدارس مذهب هنبلی در درون مرزهای عربستان سعودی امروزی تأسیس گردید، نظام  2011جدید قرار گرفت. بعد از 

دادگاهی و قوانین وهابی برای شیعیان اجباری شد. سنت اعتقادی شیعه به عنوان یک بدعت اعالم شد و تخریب اماکن مذهبی 

کنی باورها آغاز گردید و برپایی مهمترین آیین شیعی یعنی عاشورا ممنوع ریشهشیعیان به عنوان کشمکشی هر روزه، با هدف 

 .اعالم شد

به قدرت رسید، کمک کرد تا به حاشیه راندن اقلیّت شیعه کاهش یابد.  1331تالشهای شاه عبداهلل بن عبدالعزیز که در سال 

که با هدف ارتباط میان اندیشمندان مذهبی دو نحلۀ های گفتمان ملّی روشنفکران شیعه در کُرسی های آزاداندیشیِ برنامه

فکری اسالم برقرار شده بود، شرکت کردند. هر چند اینها فقط تغییراتی جزئی هستند و اجرای کُند آنها قادر به از میان 

های مفتی ۀها نیست؛ ارتش، پلیس و سرویسهای امنیتی همچنان شیعیان را در کنترل دارند. فتواهای ضد شیعبرداشتن تبعیض

 .وهابی همچون محدودیت آزادیهای مذهبی یک واقعیّت است

های وهابی، حذف مراجع شیعه از شورای عالی علما و دیدگاه مسائل حل نشدۀ شیعیان دالیل جدی دارد؛ سرسختی مفتی

 ود مگر این وضعیّتپذییر نخواهد بسعودی به ایران به عنوان یک دشمن استراتژیک.  ورود شیعیان به جامعۀ سعودی امکان

گونه تبعیضی وارد نظام اساساً دچار تغییر گردد. اما برای تحقّق این امر، ریاض نیازمند آن است که شیعیان را بدون هیچ

 .سیاسی کشور کند و از مقصّر دانستن تهران در مشکالت داخلی پادشاهی سعودی دست بردارد -اجتماعی
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نقش ایران در حل بحران افغانستان
ایگور نیکالیوف

	 	
در کنفرانسها و اجالسهاي بین  المللی  دیپلماتیک که با هدف 

شود، حضور نمایندگانی حل و فصل مشکالت افغانستان برگزار می
شوند که ایتالیا و برخی دیگر از کشورها دیده میاز ژاپن، اتریش، 

از افغانستان فاصله زیادي دارند ، اما حضور نمایندگان جمهوري 
اسالمی ایران و تاثیر آنها در این  نشست ها بسیار کم رنگ  است. 

آید، چرا که این یک تناقض در دیپلماسی نوین به حساب می
با افغانستان، از روند کشوري با حدود هزار کیلومتر مرز مشترك 

المللی حل و فصل سیاسی بحران افغانستان به دور مانده است. بین
تر از آن، کوتاهی ایران و روسیه در زمینه  همکاري مشترك عجیب

براي سامان  دهی اوضاع  افغانستان است . البته هنوز هم زمینه هاي الزم براي دستیابی  به یک طرح استراتژیک جدید وجود 
.د . که از لحاظ اهمیّت قابل قیاس با مسئلۀ سوریه استدار

به هر حال آنچه  بدیهی  است همکاري ایران و روسیه در مورد افغانستان  ، طرحی است که به لحاظ اهمیّت استراتژیک در 
ز تصویر متفاوتی امنطقه، بسیار حساس تر از همکاري مشترك مسکو و تهران دربارة موضوع سوریه خواهد بود روسیه و ایران 

آیندة افغانستان دارند که با  نگرش ایاالت متحده و ناتو به این کشور کامًال متفاوت بوده چرا که امروز نظم حاکم بر افغانستان 
.المللی کمک به امنیت افغانستان) استمنوط به حضور آیساف (نیروي بین

افغانستان که به کابل تحمیل شده است، "طرح غربی"ی مّدت تفاوت اساسی میان رویکرد ایران و روسیه به معضالت طوالن
نکه شود. غرب براي ایاي که براي بازي ژئوپلیتیک واشنگتن فراهم میدر حقیقت ناشی از نگرش آمریکا و ناتو است؛ زمینه

کو آنچه ضروري است زند.  براي تهران و مسزمین بازي را مطابق میل خود درآورد، خواستهاي مردم بومی را از به کنار می
.شودخوشبختی و امنیت مردم افغانستان است که منجر به ثبات و توفیق کشورهاي همسایۀ افغانستان در منطقه می

مشاور کمپین 2008، اقتصاددان و تاریخدان برجسته اسکاتلندي نِیل فرگوسن که در سال "ستاره امپریالیسم جدید بریتانیا"
در قرن نوزدهم بریتانیا "اي با تلویزیون روسیه صراحتًا گفت: سال پیش در مصاحبه9در حدود کین بود، انتخاباتی جان مک

تنها قادر به کنترل کابل بود. آنها قدرت کافی براي کنترل سایر نقاط این سرزمین را نداشتند. این تقریبًا شبیه چیزي است 
داشت که این مدل چیزي است که ترجیح داده شده و در اینجا اکنون در افغانستان در حال روي دادن است. باید توجهکه هم

ودتان سپارید و یا خافروزان میکنید و باقی کشور را به دست جنگیک انتخاب بیشتر وجود ندارد: شما پایتخت را کنترل می
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کند که یانیایی روشن مصراحت کالم این تحلیلگر بریت"کنید.فایده در سراسر افغانستان میرا درگیر یک جنگ خونین و بی
کند. طرح غرب براي افغانستان، یک پروژة نرم استعماري چرا ناتو مشارکت روسیه و ایران را در حل بحران افغانستان محدود می

اي با هدف استفاده از این کشور به عنوان سکوي پرشی براي توسعۀ سیاسی و نظامی بیشتر و ایجاد تهدید براي است، پروژه
اي که به عنوان جایگزین از سوي تهران ومسکو پیشنهاد شده، به عنوان تهدیدي ه و ایران و طرحهاي توسعهچین، روسی

.آیدهاي آمریکا و ناتو در منطقه به حساب میمستقیم در برابر نقشه

هاي ُپر از پول و کمک به تروریستهاکیف

غرب در افغانستان، راه حل تهران در مسئلۀ افغانستان بایستی هاي نرم استعماري این کامالً طبیعی است که براي اجراي پروژه
از بین نادیده گرفته شود . چراکه نه تنها غیرقابل قبول بوده بلکه خطرناك نیز هست و واشنگتن با تمام تجهیزات تسلیحاتی 

از تروریستهاي افغان است و اطالعاتی در تالش براي تحّقق این امر است. سالح اصلی در اینجا متهم کردن تهران به حمایت
و این چیزي است که معموًال در سرلوحۀ جنگهاي اطالعاتی غرب قرار دارد. اتهام حمایت تهران از جنبش افراطی طالبان ، 

شرمانه است و به معناي فراموش نمودن این مهم است که طالبان (فرزندخواندة ایاالت متحده و اي از دروغ آشکار و بینمونه
کند. نقطۀ اوج کشمکشها میان ایران و طالبان که با سکوت عودي) در عمل سیاستی شدیداً ضدّ ایرانی را دنبال میعربستان س

دیپلمات ایرانی را به 9و در بحبوحۀ روزهاي بحرانی مزار شریف رخ داد که طی آن طالبان 1998واشنگتن همراه بود در سال 
هاي عربستان سعودي تأثیر زیادي بر طالبان داشته و همواره بر حذف فیزیکی بیقتل رساندند. با توجه به این واقعیت که وها

رسد که کشتار دیپلماتهاي ایرانی تصادفی بوده باشد. این نمایش قدرتی از سوي شیعیان تأکید داشته و دارند، بعید به نظر می
.زده کردتی پاکستان را نیز بهتطالبان علیه جمهوري اسالمی بود که حتی حامیان طالبان در سرویسهاي اطالعا

ایران از ائتالف ضد "عملیات آزادي پایدار"و در شروع 2001همین فعالیتهاي ضد ایرانی طالبان بود که موجب شد تا در سال 
طالبان حمایت کند. اما در عین حال ایران با طرحهاي دموکراسی سازي آمریکا آشکارا مخالفت نمود. پس از این جریان ایران 
به عنوان تنها کشوري که قصد تضعیف آیساف را دارد اعالم شد؛ چیزي که در حقیقت با تحریک غرب صورت گرفت. با گذشت 
زمان، درستی هشدارهاي ایران در خصوص گسترش بحران در افغانستان تأیید شد و براي غرب تنها راه فرار از سرزنشهاي 

.ها به گردن ایران بود، انداختن تقصیر"دموکراسی سازي"دیگران و شکست 

رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا ایران را متهم به انجام یک بازي دوگانه در افغانستان کرد و گفت که بر 2011در سال 
کند. در این مورد رئیس جمهور سابق اساس اطالعات سرویسهاي امنیتی آمریکا، ایران براي طالبان پول و سالح تأمین می

طالبان و القاعده را ایاالت متحده بوجود آورده و تأمین منابع مالی و همه حمایتها از "نژاد پاسخ داد که: مديایران، محمود اح
هزار مایل دورتر از آمریکا، اصطالح 12گیرد. حاال براي توجیه حضور خود در گوشه دیگري از زمین و سوي آمریکا صورت می
."اندتروریسم را بهانه کرده

بمرز پُر التها

درصد از مواد مخدر تولید شده در افغانستان، از مرز ایران عبور می 40، 2009با توجه به گزارش سازمان ملل متحد در سال 
ثباتی در افغانستان، حضور نیروهاي غربی و تشویق براي تولید مواد کند. این واقعیت به تنهایی کافی است تا نشان دهد که بی
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ریزي کشورهاي غربی و در رأس آنها ایاالت ملی جمهوري اسالمی خواهد بود. همچنین با برنامهمخدّر یک تهدید براي امنیت 
با هدف کشتار و تخریب از افغانستان وارد اُستان سیستان و بلوچستان "جنداهللا"متحده آمریکا، یک سازمان تروریستی به نام 

عمالً نابود شد و رهبر این 2010در پایان سال "جنداهللا"زي دستگاههاي اطالعاتی و نظامی ایران، هستۀ مرکشد که با تالش
"جنداهللا"گروه، عبدالمالک ریگی به اعدام محکوم و کشته شد. مدت زمانی از  این شیطنت  ها نگذشته  که در  سال جاري ، 

.با کمکهاي مالی سخاوتمندانه از سوي حامیان خود،دوباره احیا شد

از درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر، چالشهایی را در برابر ایران قرار داده است که از آن جمله امروز این سازمان با استفاده
هاي خرابکارانه سرویسهاي جاسوسی سعودي و اسرائیل نام برد. گري در میان اهل سنّت ایران و فعالیتتوان به بروز سلفیمی

ا به همیان تل آویو، پادشاهی عربستان سعودي و سلفی"یدئولوژیکهاي اساسی اتفاوت"براي اسرائیل در مبارزه علیه تهران، 
.شودطور ناگهانی ناپدید می

سرنشینجاسوسی براي پرواز هواپیماهاي بدون-هاي نظامی هاي  گوناگون  سایتعالوه بر این مسائل ، با توجه به برنامه
به تآسیسات نظامی را دارند، روشن  می گردد  که افغانستانی آمریکایی بر فراز ایران که توانایی رصد خاك ایران و ضربه زدن

با ثبات، بدون حضور نیروهاي نظامی غربی یک اولویت براي تأمین امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران است و در راه ایجاد 
هاي چند میلیارد دالري نهتر از غربی ، بوده که با صرف هزیایران بسیار موفق2001اي با ثبات در افغانستان، از سال منطقه

پوشی اند از موفقیت ایران در این زمینه چشمهاي غرب هم نتوانستهدر پی برقراري افغانستانی دموکرات بوده است. حتی رسانه
"و استررسانی ایران به افغانستان و تاجیکستان با موانعی روبهکمک"، با عنوان "ورلد پالیتیکس ریویو"کنند. مقالۀ نشریۀ 

هرچند تالش ایران براي گسترش دامنۀ نفوذ در جهت کسب منافع خود است، با "کند: صراحتاً و البته با تردیدهایی اعالم می
بپیوندد، قادر المللیاین حال به ثبات بیشتر در افغانستان و تاجیکستان کمک کرده است. اگر ایران بتواند دوباره به جامعۀ بین

"...درتمندتر، در جهت ایجاد تغییرات سازنده در وضعیت منطقه تبدیل شوداي قخواهد بود که به چهره

منطقۀ ثبات

ي آسفالته صافگردد و در کنار چراگاه شترها، جادهدر استان هرات افغانستان و مناطق اطراف آن، برق توسط ایران تأمین می
نستان است و تا مرز ایران ادامه دارد. این جاده شبیه هاي افغاکیلومتر کشیده شده که از بهترین جاده120و همواري به طول 

هاي جدید افغانستان نیست ولی حقیقت دارد. ایران از اولین کشورهایی بود که دولت موقت انتقالی افغانستان هیچ یک از جاده
کشور آلمان با در2005به ریاست حامد کرزاي را به رسمیّت شناخت. شایستگی دیپلماتیک ایران موجب موفقیت کنفرانس 

حامیان ترینموضوع آینده افغانستان شد. در توکیو و در کنفرانسی با هدف کمکهاي مالی به افغانستان، ایران در زمره اصلی
اي را جهت همکاري با کابل پیشنهاد کرد که شامل کمکهاي مالی دولت به ارزش احیاي اقتصاد این کشور بود. تهران برنامه

هرات بود. کمکهاي ایران همچنان -ماه و ساخت بزرگراه مشهد6رداخت حقوق معلمان در کابل به مدت میلیون دالر، پ500
درصد تولید ناخالص 6، 2012و 2011ترین درآمد سرانه در افغانستان است و وجوه ارسالی از سوي ایران در سالهاي اصلی

ه در والیت هرات کمک کرد تا میزان تجارت دوجانبه در سال گذاري ایران به ویژشد. سرمایهداخلی این کشور را شامل می
.میلیارد دالر افزایش یابد1,5به 2010
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روي کاغذ ماند و این در حالی است که ایران اعالم کرده صادرکنندگان "جادة جدید ابریشم"محاسبات اقتصادي طرح آمریکایی 
نبار معاف هستند و از امکان ترانزیت رایگان در گمرك چابهار در درصد هزینه ا50هاي گمرکی و درصد هزینه90افغانی از 

آهن سراسري افغانستان که توسط ایران پیشنهاد و مورد حمایت هند و چین قرار جنوب ایران برخوردار خواهند بود. طرح راه
بزرگ  گردید ، چرا که گرفت، افغانستان و تاجیکستان را در مسیر ترانزیت عمومی قرار می  دهد، و همین باعث  چالشی

ا و هاست.  برخالف باور عمومی طرحهاي اقتصادي ایران نه تنها بر شیعیان افغان ، هزاره"جادة جدید ابریشم"رقیب مستقیم 
تاجیکها بلکه بر سرتاسر افغانستان متمرکز شده است. طبیعتاً این امر موجب ناراحتی شرکتهاي حمل و نقل غربی است. سر 

هاي سیاسی و نشان دادن در باغ سبز، امروز به افغانستان و آسیاي مرکزي، جایگزینی براي طرح ه دور از لفاظیآخر ایران ب
نتی هاي جامعۀ سکند؛ طرحی که بر اساس نیازهاي واقعی اقتصاد افغانستان سنجیده شده و شاخصهتوسعۀ غربی پیشنهاد می

.افغانستان در آن در نظر گرفته شده است

اتوزیر چتر ن

اي براي افغانستان و همسایگانش خواهد بود و تهدیدها و چالشهایی را براي به لحاظ سیاسی و نظامی موقعیت تازه2014سال 
که از سوي واشنگتن مطرح گردیده به هیچ "خروج نیروهاي نظامی"منافع روسیه و ایران در منطقه به همراه خواهد داشت. 

ش از افغانستان نیست. آنها با داشتن دالیلی کافی، از جمله مفاد توافقنامۀ همکاري وجه به معنی خروج آمریکا و متحدان
افغانستان، در آینده حضور خود را در این منطقه توجیه خواهند کرد. بدیهی است که آیساف فعالیتهاي -استراتژیک آمریکا

شود، به راه خود ادامه خواهد داد. میشان توسط افغانستان تأمینخود را در قالب شرکتهاي نظامی خصوصی که بودجه
المللی همچنان در اقتصاد افغانستان خواهند ماند و منافع خود را کسب خواهند کرد و ممکن است در آژانسهاي تجاري بین

هاي فاسد مالی با مقامات روسی وارد رقابت شوند. باید توجه داشت که براي غرب،پردازي در قراردادها و سایر شیوهرشوه
حضور در افغانستان به تنهایی یک هدف نیست بلکه این موقعیت، پایگاهی را جهت تداوم حضور آنها در منطقۀ آسیاي میانه 

کند و این نفوذ، به چالشی در رابطۀ غرب با تهران، مسکو و پکن تبدیل خواهد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي فراهم می
.شد

توسط آمریکا، این کشور نقاط کلیدیی در آسیاي میانه و قزاقستان ایجاد نمود 2001ر سال با شروع عملیات آزادي پایدار د
تان هاي میان آمریکا و قزاقسکند ( این موضوع با در نظر گرفتن توافقنامهکه امکان دسترسی به دریاي خزر را برایش فراهم می

ا فشار سیاسی کافی را بر کشورهاي آسیایی حفظ کرده و از دهد که آمریکو آذربایجان، به وقوع خواهد پیوست ) و اجازه می
این طریق انقالبهاي رنگین را در منطقه سازماندهی کند. بدون شک تهدید از دست دادن قدرت در میان رژیمهاي حاکم بر 

ان به عنوان یکهاي غرب خواهد شد. مرکز ترانزیت کاال در قرقیزستان همچناین کشورها سبب توجه و تمایل آنها به خواسته
پرسش مطرح بوده چرا که این مکان در هر لحظه ممکن است با تجهیز تسلیحات نظامی ناتو و تقویت و تبدیل آن به پایگاهی 

را به حداقل برساند. پیامد این امر کاهش تسلط (CSTO)براي نیروهاي حافظ صلح، نقش سازمان پیمان امنیت عمومی 
.واهد بود و منطقه را به زیر چتر ناتو خواهد بردروسیه، چین و ایران بر منطقه خ

تواند باعث از بین رفتن و یا حفظ ثبات موجود در افغانستان شود. منابع مالی و سیاسی که تهران به ایران به تنهایی می
اي رقابت با افغانستان اختصاص داده کامًال محدود است و اولین دلیل آن هم وجود تحریمها است. امروز ایران در تالش بر
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متحدان آمریکا، ناتو و سازمانهاي چند ملیتی است که از موقعیت متزلزل خود آگاهی دارند. اما ثبات در افغانستان هم منافع 
ایران و هم منافع روسیه را در پی خواهد داشت. همکاري میان مسکو و تهران در مسئلۀ افغانستان و گفتمان میان روسیه، 

مشارك پاکستان و کشورهاي استقالل یافتۀ آسیاي میانه را هم در پی خواهد داشت ) به کلیدي براي ایران، هند و چین ( که
.ثبات افغانستان و سپس منطقه خواهد انجامید

نادیده گرفتن نصایح سیاسی و اخطارها در خصوص تهدیدهاي افغانستان ممکن است به دو معضل منجر شود: تولید مواد مخدر 
ن آنها مند است. بنابراینستان. غرب نه تنها قصد مقابله با این چالشها را ندارد بلکه به تشویق آن هم عالقهو بیکاري در افغا

رو شوند و به جاي چشم دوختن به کمکهاي بایستی با گفتمانی که از سوي مسکو و تهران آغاز شده، از منظر نیاز منطقه روبه
.داخلی جستجو کرده و با نفوذ غرب مقابله کنندالمللی به کابل، منافع خود را در امنیت بین
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مثلث مرگ در سوریه
الکسیفالکساندر

	 	
سه کشور عربستان سعودي، CIAاز آن زمان که با برنامه ریزي 

قطر و ترکیه در خاك جمهوري عربی سوریه شروع به مداخله 
گردید . حمد بن جاسم نمودند ، لقب مثلث مرگ به آنان اطالق 

بن جابر آل ثانی (پیش از استعفاي خود در ژوئن امسال) و بندر 
هدایت 2012بن سلطان شاهزادة سعودي که از نیمۀ جوالي سال 

سازمان امنیّت عربستان سعودي را بر عهده دارد، از ابتدا نقشهاي 
اصلی را در این اتحاد سه جانبه بر عهده داشتند. تا ماه می سال 

هاي مالی و نظامی علیه سوریه توسط این ري، تمامی پشتیبانیجا
دو نفر به انجام رسیده است. بن سلطان به عنوان تأثیرگذارترین فرد خارجی در ایاالت متحده مطرح است. معروف است که او 

وریه ز تروریستها در خاك سحامی مالی عملیات کنترا در نیکاراگوئه، مزدوران افغانستان، بوسنی و لیبی، شورشیان چچن و امرو
ریزي حملۀ تروریستی در دمشق است که منجر به کشته است. او یکی از کسانی است که مظنون به دست داشتن در طرح

رتبۀ ارتش سوریه گردید و همچنین در پشت تحریکاتی که منجر به استفادة گاز سارین علیه شدن چهار تن از فرماندهان عالی
.ز در مظان اتهام قرار داردطلب شد نیجمعیت صلح

–هر چند خود را به خوبی پنهان نکرده-اند در حالی که عربستان سعودي و قطر همواره در پشت صحنه دست به عمل زده
گردیدرفعالیتو"تبعیددردولت"تأسیسوسوريمخالفنیروهايائتالفتشکیلآنهدفکهسیاستهاییازرسماًو

داشتهعهدهبرراممکننظامیاقداماتهمۀاجرايوظیفهمیانایندرنیزترکیهاند،نموهطرفدارياستعربیکشورهاي
ن به اصطالح ارتش آزاد سوریه قرار دارند، در ترکیه مستقر هستند و ستاد فرماندهی آنها فرماتحتکهسوريمبارزان. است

ریزي براي پشتیبانی شورشیان و تروریستهاي فعال در دارد. برنامهکیلومتري مرز سوریه قرار100در آدانا در جنوب ترکیه در 
انداز و آر پی جی براي ارتش آزاد گیرد. ترکیه نه تنها سالحهاي سبک بلکه خمپارهخاك سوریه از همین نقطه صورت می

قرار دارد. در CIAت نظر کند. مطابق دستور رئیس جمهور آمریکا ستاد فرماندهی شبه نظامیان در آدانا تحسوریه فراهم می
م را توانیم به این مثلث مرگ، عضو چهارمجاورت این ستاد پایگاه هوایی اینجیرلیک آمریکا مستقر است. بنابراین به راحتی می

.هم اضافه کنیم؛ ایاالت متحده

جهت کمک به شورشیان ارتش و دیگر سرویسهاي امنیتی آمریکاCIAاز ابتداي ماه آگوست امسال با اعالم خبر اجازة اوباما به 
آزاد سوریه در براندازي بشار اسد، حمایت نظامی غیررسمی از شورشیان، حالتی قانونی به خود گرفت. در اواخر ماه جوالي 

نام دارد. این سازمان با دریافت (SSG)اندازي  کرد که گروه حمایت از سوریه دولت آمریکا سازمان جدیدي را در واشنگتن راه
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داري آمریکا اجازه دارد تا بطور مستقیم براي شورشیان سوري پشتیبانی مالی، اطالعاتی و لجستیکی از وزارت خزانهمجوزي 
فراهم کند ، البته ارائۀ خدمات در موارد دیگر ممنوع است. فهرستی از وصول سالحهاي آمریکایی نیز مورد تأیید قرار گرفت. 

ر دهند. داي بسیار کارآمدتر از قطر و عربستان سعودي انجام مین سالح را به شیوهریزي براي فراهم نموداین گروه ، برنامه
.شوداین روش سالح بطور مستقیم به دست تروریستها فرستاده نمی

از اواخر ماه سپتامبر امسال، گروههاي شورشی سوري به چند دستۀ ایدئولوژیک تقسیم شدند که سه گروه اصلی را شامل 
ول ارتش آزاد سوریه است که تحت فرماندهی نظامیان فراري ارتش قرار دارد که تروریسست و مجرمان نیستند. شوند. گروه امی

ي ااي برایشان به همراه دارد در تالشند تا وجههکه کمکهاي مالی سخاوتمندانه"گروه حمایت سوریه "آنها با در نظر گرفتن 
لی سوریه است که عمدتاً متشکل از دگراندیشان و مخالفان سیاسی است سیاسی براي خود بوجود آورند. گروه دوم شوراي م

اند. این شورا به لطف کمکهاي مالی قطر موجودیت دارد. گروه سوم شاخۀ سوري که از سالها پیش سوریه را ترك کرده
ل از ارتش آزاد سوریه المسلمین است که با فاصله گرفتن از شوراي ملی، واحدهاي نظامی خود را ایجاد کرده و مستقاخوان

ان رزمندگ"است. این گروهها در حال حاضر هم با یکدیگر در مناقشه بوده و هم در کشمکش با گروههاي وهابییونی که خود را 
معرفی کرده و به سرعت در حال قدرت گرفتن هستند. در نتیجه حامیان شورشیان سوري نیز دچار چند دستگی "جهاد 

کند، شوراي ملی سوریه با پول دریافتی از از آمریکا پول دریافت می"گروه حمایت سوریه "یه توسط اند: ارتش آزاد سورشده
.مند استالمسلمین نیز از حمایتهاي سخاوتمندانۀ عربستان سعودي بهرهدهد و شاخۀ سوري اخوانقطر به حیاتش ادامه می

بی طله در مقایسه با اوایل شروع کشمکشها، بر شدت جاهترکیه نیز به دنبال کسب منافع خود در سوریه است، هر چند ک
است. به خصوص هنگامی که تقریباً بطور آشکار از نیاز دوباره به یک امپراطوري عثمانی هایش در سالهاي اخیر افزوده شده

ن ود، در ژوئطلبی هاي متحد خجدید به رهبري آنکارا سخن گفت. نتیجه این بود که عربستان سعودي به منظور کاهش جاه
مالی داد. برخوردامسال با تحریک مخالفاِن اردوغان (نخست وزیر ترکیه) در استانبول و چند شهر مهم دیگر، ترکیه را گوش

تر بود و در پایان ماه ژوئن امسال به راحتی او را از مسند قدرت کنار گذاشت. پس از ریاض با قطر و امیر مغرورش حتی سخت
د مقام او به پسر وسطش، تمیم رسید که براي نقش رهبري هنوز به بلوغ کافی نرسیده است. این مثلث گیري امیر حَمَ کناره

رسید! شرکاي عربستان سعودي یک چیز را در محاسبات خود نگنجانده بودند و آن نفوذ شکننده در ابتدا یکپارچه به نظر می
ار مهمتر از نقش قطر به عنوان یک میدان گازي کوچک و نقش عربستان سعودي بر واشنگتن به ویژه از نظر مالی است که بسی

اي است که هر چند مهمترین حضور را در منطقۀ قفقاز و آسیاي میانه دارد، ولی در خاور میانه چنین نیست. افزون بر ترکیه
افی تان امسال شاهد شککنندة نفت در بازارهاي جهانی است. بنابر این ، تابساین، پادشاهی عربستان سعودي مهمترین تولید

روشن میان حامیان مالی خارجی جنگ سوریه بود که آنها را به دو اردوگاه تقسیم نمود. این مسئله موجب سردرگمی میان 
مخالفان اسد شد. رقابت میان دو محور منطقه یعنی ترکیه و قطر از یک سو، و عربستان سعودي تحت حمایت آمریکا از سوي 

به شکافی در بین صفوف مخالفان سوري شده است. کشمکش بر سر پول و سالح، فقط تنشهاي فزایندة دیگر، در حقیقت منجر 
کند، در حالی که محور سعودي توسط المسلمین حمایت میترکیه از اخوان-این دو اردوگاه را افزایش خواهد داد. محور قطر

کند نه عملیات تروریستهاي متعصبی چون ساب میآمریکا حمایت شده و بر روي گروهاي مخالف نیمه مذهبی و سکوالر ح
.هاي القاعده هستندجبهۀ النصره یا دولت اسالمی عراق و گروه شام که در حقیقت شاخه
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فتد االمسلمین و القاعده میشود و مستقیمًا به دست گروههاي وابسته به اخوانسالحهاي قطري از طریق ترکیه وارد عراق می
اند. در همین حال سعودیها با ترس از نفوذ اسالم رادیکال در حال تجهیز نظامیان خارجی تشکیل شدهکه عمدتاً از مزدوران 

فراري از ارتش سوریه هستند. با این حال بدترین اتفاق این است که نه حکومت وهابی سعودي بلکه ترکیۀ نیمه سکوالر حامی 
کند و سالحهاي سعودي از طریق اردن شی ریاض حمایت میماصلی عناصر اسالمگرا در سوریه است. ایاالت متحده از خط

شود. جهادگران افراطی همچون جبهۀ النصره، عالوه بر قطر از سوي افراد و سازمانهاي خصوصی مستقر در وارد سوریه می
.گیرندکشورهاي حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و امارات متحده عربی، مورد حمایت قرار می

گی رخ داده است. رقابت بین شبکۀ الجزیره قطر و العربیه عربستان ا نیز بر سر جنگ در سوریه چند دستههدر میان رسانه
شد که کوزیرِ در تبعید را به تصویر میگوید در حالی که الجزیره شور و شوق نخستاست. العربیه از مخالفان غسّان حیتو می

.گیردالمسلمین مورد استقبال قرار میته به اخوانکه چگونه در حلب توسط شورشیانِ لواءالتوحید، وابس

، رقابتی جدي میان عربستان سعودي و قطر بویژه در مصر بوجود آمد. سلطۀ "بهار عربی"شایان ذکر است که از ابتداي 
ي دالمسلمین در همۀ کشورهایی که بهار عربی را تجربه کردند موضوعی است که به شدت مایۀ نگرانی عربستان سعواخوان

است. از همین رو است که برکناري محمد مرسی رئیس جمهور مصر توسط نیروهاي نظامی این کشور در آگوست امسال، 
شود. البته مشکل در حمایتِ عناصر افراطی از سوي رُقباي ریاض نیست. چرا که عربستانِ وهابی، ها میموجب شادمانی سعودي

المسلمین هستند. مهمترین هدف دستیابی به برتري در نفوذ تر از اخوانحامی گروههاي سلفی است که به مراتب افراطی
.سیاسی است

از زمانی که بحران سوریه با تحریکات نیروهاي متعدد خارجی به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد، در تفرقۀ میان این نیروها 
دهد و حتی با منابع در اختیار آنکارا قرار میترکیه آشکارا به سمت قطر متمایل شد. ظاهراً دوحه بیش از هر جاي دیگر پول

ترکیه از یک سو و جبهه عربستان سعودي، اردن -کند. تشکیل این جبهه دوگانه یعنی قطرسرشار گاز خود ،  ترکیه را اغوا می
. به عنوانتر شدن شرایط گردیده استو امارات متحده عربی از سوي دیگر اوضاع را به حدي وخیم نموده که منجر به خونین

هاي اي توسط رسانهکشته برجاي گذاشت و بطور گسترده51ماه می، که 11مثال انفجار مرموز در شهر ریحانلیِ ترکیه در 
ذاري گترکیه نادیده گرفته شد. اردوغان نخست وزیر ترکیه بدون ارائۀ هیچ مدرکی، دولت سوریه را به دست داشتن در این بمب

ن دانسته که جهادگراکنند که سازمان اطالعاتی ترکیه پیشتر میادعا می"ِردهک"اي ترك با عنوان متهم کرد. گروهی از هکره
گذاري شده در خاك ترکیه هستند. به عالوه اردوغان بدون رفتن به سازي سه خودروي بمبگروه جبهۀ النصره در حال آماده

کا سفر کرد. از سوي دیگر در هفتۀ گذشته مقامات سه کشور شهر ریحانلی جهت ابراز همدردي با خانوادة قربانیان، به آمری
عربی براي دیدار به واشنگتن سفر کردند: عبداهللا دوم پادشاه اردن، محمد بن زاید بن سلطان آل نحیان شاهزاده امارات متحده 

یعنی ترکیه و قطر عربی، و سعود الفیصل وزیر امور خارجۀ عربستان سعودي. این کشورها از دو کشور دیگر درگیر جنگ 
شکایت داشتند. این دو کشور بدون هماهنگی با سایر طرفهاي درگیر در جنگ سوریه، در حال ارسال مقادیر زیادي پول، 

.المسلمین هستنداسلحه و مهمات به سازمانهاي اسالمی بویژه گروههاي مرتبط با اخوان

گذار انتحاري در موگادیشو پایتخت سومالی به یک یک بمبماه می رخ داد که طی آن5حادثۀ خونین مرموز دیگري نیز در 
هیئت قطري حمله کرد. در آن هنگام این هیئت در حال بازدید از موگادیشو بود. وزیر کشور قطر نیز جزو این هیئت بود اما 

حمله رئیس سازمان امنیت ظاهراً همراه گروه نبوده است. درست کمی بعد از حادثه، روزنامۀ لبنانی الدیار نوشت که در پی این 
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نخست وزیر قطر، حَمَد 2012قطر، احمد ناصر بن قاسم آل ثانی کشته شده است. بنا به گزارش این روزنامه در نوامبر سال 
ند. در ابن جابر آل ثانی و رئیس سازمان امنیت این کشور با رئیس موساد و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار کرده

اي براي ترور بشار اسد مذاکره کردند. در این جلسه نخست وزیر اسرائیل در ازاي مشارکت کشورش آنها دربارة نقشهاین جلسه
شدن کشورش از سوي شوراي همکاري کشورهاي عرب خلیج فارس در این عملیات و سقوط اسد، خواستار به رسمیت شناخته

ان امنیت قطر بدست آمد، او در رؤیاي تصرف دمشق بود و براي تحقق شد. بنا به اطالعاتی که از حلقۀ اطرافیان رئیس سازم
چنین رؤیایی قصد همکاري با اسرائیل را داشت. بنا به گزارش الدیار، آل ثانی همان کسی بود که پس از آموزش جهادگران 

.یمنی توسط نیروهاي ویژة آمریکا در قطر مسئول انتقال آنها به سوریه بوده است

ي اپشت انفجار موگادیشو دست داشته است؟ در سومالی تنها یک گروه وجود دارد توانایی انجام چنین حملهپس چه کسی در
کند و نام آن الشباب است. در ابعاد بزرگ را با استفاده از دو خودروي مواد منفجره دارد: گروهی که با القاعده همکاري می

ه شده است. هر چند مسلم است که این تالش از سوي القاعده هنوز مشخص نیست که آل ثانی در طی حمله چگونه کشت
قطر -اش به آفریقا هم کشیده شده، رقابت میان دو محور ترکیهصورت گرفته است. در پس این رویدادهاي زنجیروار که دامنه

.و عربستان سعودي به راحتی قابل مشاهده است

ترین جناحهايان به ایاالت متحده، آن را تالشی براي حذف افراطیشاهزاده بندر در آگوست امسال در توضیح اقدامات عربست
مخالفان سوریه، با هدف مقابله با گروههاي تندروي اسالمگرا عنوان کرد. بخش دیگري از این اقدامات، تصمیم براي انتقال 

- ن از یک سو عربستان اخوانسالح به سوریه از طریق سلیم ادریس، رئیس شوراي عالی نظامی ارتش آزاد سوریه بود. بنابرای
المسلمین را تحت کنترل خویش درآورده و از دیگر سو سه ماه قبل از طریق بمب هاي القاعده در سومالی پیامی را براي قطر 

.فرستاد و در نهایت هم انفجار در ریحانلی

به ن سعودي، ترکیه وقطر بلکهگیري است؛ مثلثی نه با سه ضلع عربستادر نتیجه امروز اتحاد عجیب و غریبی در حال شکل
شکل ایاالت متحده آمریکا، عربستان سعودي و القاعده. اینها نیروهاي در حال مبارزه علیه رژیم سوریه هستند، البته فارغ از 
شورشیان محلی. هرچند که هدف هر یک از این بازیگران متفاوت با دیگري است. در حالیکه آمریکا در پی نابود کردن آخرین 

م مستقل جهان عرب است تا متحد خود اسرائیل را در مقابل سالحهاي شیمیایی محافظت کند و در عین حال با محروم رژی
ریزي براي سلطۀ وهابیت در منطقه کردن تهران از تنها متحد عربش خود را به ایران هرچه نزدیکتر نماید، ریاض در حال برنامه

ان و سوریه را از بین ببرد و آنها را به خارج از فضاي سیاسی منطقه براند. با این است. عربستان نیازمند آن است که نفوذ ایر
حال عربستان تنها تا زمانی مایل به حفظ امنیت اسرائیل و منافع ژئوپلیتیک آمریکاست که منافع خودش را در خطر نیندازد. 

دموکراسی در سوریه باشد، بویژه با توجه به این ریزي شده توسط خاندان سعودي شامل استقرارهاي طرحبعید است که برنامه
.سعود تا بیشترین حد ممکن از دموکراسی به دور استواقعیت که پادشاهی آل

با این وجود حتی اگر آمریکا و عربستان زمینۀ مشترکی را بیابند، اهداف عضو سوم این اتحاد به شکلی افراطی با آنچه دو کشور 
ویند گنظامیان القاعده و رهبرانشان از تشکیل حکومتی اسالمی در سوریه سخن می. هم اکنون شبهاند متفاوت استاعالم کرده

که بر اساس قوانین شریعت اداره شود. عالوه بر این ایمن الظواهري رهبر القاعده در آخرین اظهاراتش دربارة سوریه گفته 
ه که باید با کشورهاي غربی نیز چنین کنند. آمریکا باید در نظر داشتمخالفان رژیم بشار اسد نه تنها باید علیه او مبارزه کنند بل

ند. و کباشد که القاعده مسیر خروج نیروهاي ناتو از افغانستان را پیش نخواهد گرفت و اهداف خود را بر واشنگتن تنظیم می



مثلث مرگ در سوریھ٤٢
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ی و آمریکایی را به خود جلب کرده، رسد برقراري دموکراسی در سوریه که تا به این حد توجه سیاستمداران اروپایبه نظر می
بر پایۀ شریعت هم اینک در صفوف مزدوران خارجی هستند که توسط "حکومت اسالمی"از دسترس خارج شده است. حامیان 

.گیرندآمریکا و عربستاِن وهابی مورد حمایت مالی قرار می
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هاي جدیداي ایران، امیدها و چالشژنو و پرونده هسته

	 	
اي ایران در حالی پیرامون برنامه هسته5+1مذاکرات ایران و 

دیروز در ژنو پایان یافت که منجر به  توافقی نگردید اما مسئله 
ایران را از دستور کار  جامعه بین المللی خارج ساخت. اي هسته

هاي سیاسی و فنی اما رویکرد جدید پیشنهاد ایران و ایجاد زمینه
با پیامدهاي گسترده، بیانگر این حقیقت است که برگی نو در 

اي ایران گشوده شده است. در این مذاکرات طرف پرونده هسته
ي حصول توافق نشان داد ایرانی جدیت و اراده قطعی خود را برا

عمل و انتخاب دیگري غیر از پذیرش پیشنهاد ایران 5+1که براي 
بعنوان اساس  مذاکرات باقی نگذاشت. شاید مسئله اساسی در ژنو نه پیشنهاد ایران و نه آمادگی غرب به طور عینی براي 

اي ایران و فصل هرچه سریعتر مسئله هستهسنجش و بررسی آنها  نبوده، بلکه مسئله اساسی ایجاد مسیري بود به سوي حل
هايپایانی بر یک بحران غیر ضروري؛ آغازي براي افق"پیشنهاد شده است. یعنی 5+1گذاري طرحی که توسط تهران به و نام

"جدید

روند سریع مذاکرات

هایی از تجربه تلخاکنون درس"سخنان محمد جواد ظریف، رئیس هیئت نمایندگان ایران راجع به این مسئله اینگونه بود: 
اي براي هیچ یک از طرفین نداشته است. به همین ها علیه ایران به دست آمده است که هیچ نتیجهمربوط به اعمال تحریم

اي ایران را تغییر دهد و این امر باید رویکرد خود در زمینه پرونده هسته5+1دلیل و با توجه به این تجربه تلخ، معتقدیم که 
الً مربوط به ایران و غرب است. ناسازگاري تهران، مقاومت بیش از حد، عزم آمادگی براي گذر هر چند به منظور یک سازش کام

هاي سیاسی و مالی هاي اجتماعی و اقتصادي فراوانی را به دنبال دارد. اما هزینهجزئی، براي جمهوري اسالمی ایران هزینه
ست باي غرب بدون حضور ایران به بنهاي خاورمیانهاست که برنامهده و این در حالیتحمیل شده به غرب نیز کمتر از آن نبو

.رسیده است

هاي یک سال قبل طرفین این فرصت را به هم دادند تا جریان مذاکرات را به تاخیر بیاندازند. بازي در ناسازگاري و میل به حیله
اما شرایط تغییر کرده است. بدون حصول موفقیت در زمینه پرونده هسته ها از جمله آنهاست. امروزقانونی و استفاده ازپروتکل

ایران، امکان حضور ایران در جریان توافق خاورمیانه وجود ندارد. عراق و سوریه، حزب اهللا و حماس، تضمین امنیت شیوخ عرب 
ی ون حضور  مستقیم تهران به راحتهایی هستند از مشکالت جهانی که بدحاشیه جنوبی خلیج فارس و مسائل افغانستان نمونه

.پذیر نیستندامکان
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روها از دولت تدبیر از سوي دیگر فشار و جدال سخت درونی ایران حول مسئله همگرایی با غرب، حمله محافظه کاران به میانه
دهد. نتایجی که انجام5+1شود روحانی و دولت او بیشترین تالش را براي دستیابی به نتیجه مذاکرات با و امید باعث می

تواند جامعه ایران را بعنوان مدرکی براي دوره جدید مدیریت روحانی نشان  دهد. اکنون در این روزها براي کابینه روحانی می
توقف رکود اقتصادي بیشتر، تثبیت و تقویت پول ملی، کاهش تورم و در واقع  باال بردن استانداردهاي زندگی مردم ضروریست. 

ماهه است. تمامی این مسائل بدون 6تا 2اد به حل و فصل مسائل داراي الویت، توسط روحانی داراي بازه زمانی اعتبار و اعتم
کننده علیه  ایران حل نشدنی خواهد بود. اما بدون برقراري رابطه با غرب این امر دور از ذهن جانبه و فلجهاي یکحذف  تحریم

ن اي ایران غیر ممکآمیز و حقیقی در حل برنامه هستهنوبه خود بدون رزومه موفقیترسد. برقراري رابطه با غرب بهبه نظر می
هم بدون اعطاي امتیازات از طرف تهران امکان پذیر 5+1آمیز در مذاکرات با است. اما دستیابی به جریان واقعی و موفقیت

.نیست

نماید. ا که بیانگر روند سریع مذاکرات است، حادتر میاین مسئله براي تهران و غرب ضرورت دستیابی به توافق و ترتیباتی ر
روند جریان "در مورد این مسئله چنین بیان کرده است. "سرگئی ریابکوف"در این مورد معاون وزیر امور خارجه روسیه 

ت که این روند نوامبر به عنوان دور بعدي مذاکرات گواه این مدعاس9تا 7مذاکره در دور جدید سرعت یافته و تعیین روزهاي 
.سابقه و جالب توجه استهاي قبل بیدر دوره5+1در مقایسه با استانداردهاي مذاکرات ایران با 

جزییات فنی خسته کننده

که توسط محمد جواد ظریف ارائه  "هاي جدیدپایانی بر یک بحران غیرضروري؛ آغازي براي افق"در طرح مذکور که با عنوان 
جویانه مطرح گردیده است. چکیده اسالیدهاي نمایش داده شده در حضور نمایندگان ا ماهیت توافقشده است، پیشنهاداتی ب

.توان به چهار بخش مختصر اما حقیقتًا  انقالبی تقسیم نمودرا می1+5

میت زاي به رساي در االمللی از طریق بازرسی سر زده از تاسیسات هستههاي بینتهران آماده توافق پایدار در زمینه کنترل.1
.اي استآمیز  هستهشناخته شدن حق خود در زمینه تحقیقات صلح

20کشد تا آنجایی که اورانیوم درصد است اما از این امر کامال دست نمی20سازي اورانیوم با ایران آماده توقف جریان غنی. 2
.درصد در تولیدات دارو و اهداف علمی کاربرد داشته باشد

هاي درصد خود بدون انتقال آن به خارج و تحت کنترل و نظارت20ارائه مازاد اورانیومی غنی سازي شدهتهران آماده . 3
.المللی استبین

و نهایتاً ایران آماده محدود سازي تعداد سانتریفیوژهاي خود و توافق در مورد چگونگی کنترل بر روي تاسیسات فردو و اراك . 4
.المللی استبا جامعه بین

ها برداشته شود و براي توقف تدریجی آماده است، در مرحله هاي برداشته شده، ایران انتظار دارد که تحریمزاي این گامدر ا
:ها نه تمامی آنها بلکهاول لغو تحریم
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ها که از سوي سازمان ملل متحد و شوراي امنیت اعالم شدهدر نخستین گام لغو آن دسته از تحریم
 هاي تجاري و مالی تحمیل گردیدهجانبه از سوي غرب در بخشها که به طور یکدسته از تحریمدر گام بعدي رفع آن

هاي سر زده، ( یعنی پس از هشت المللی و بازرسیهاي سنجش و کنترل بیندر گام سوم و پس از یک سلسله روش
.آمریکا و اتحادیه اروپاجانبه از سوي ي یکهاي اعمال شده) لغو تحریم5+1ماه از انعقاد قرارداد با 

اي مورد ادعاي غرب دست یافته است. مسئله درصد به پیشرفت در رابطه با مسائل هسته70در واقع با این طرح تهران تا 
اي در پیشنهادهاي طرف ایرانی ندیده است، اما جالب توجه در مذاکرات ژنو این بوده است که نماینده فرانسه اساساً نکته تازه

و حتی کاترین اشتون که همیشه در مورد 5+1دیپلمات فرانسه، در تنهایی افتخار آمیزش بوده زیرا دیگر اعضاي این نظر 
.انداي ایران بدبین بودند، پیشنهادهاي ایران را شایسته تقدیر دانستهبرنامه هسته

ن دلیل است که مذاکره کنندگان مسئله دیگر این است که پیشنهادهاي جدي نیازمند مطالعه جدي هستند. در واقع به همی
اینگونه تواني پایانی امتناع کردند، تا فرمولی کارآمدتر براي آن برگزینند. اما نتیجه اصلی را میاز اظهار جزئیات در بیانیه

دارد، وجود"زنی بر سر امتیازات خاصچانه"جانبه و قلمداد کرد که روند جدید مذاکرات که در آن امکان و اراده توافق همه
.پذیر خواهد بودنوامبر امکان7و 6در روزهاي نزدیک به 

هاي اسرائیل در روند صلحپشت صحنه مذاکرات و کارشکنی

صحنه، غیر واقعی خواهد بود که امکان دارد بیشتر صحبت در مورد مذاکرات ژنو بدون در نظر گرفتن دو رویداد سیاسی پشت
.یشرفت آنی مذاکرات بلکه در روابط ایران و غرب بهمراه داشته باشداز یک تاثیر جدي، نه تنها به نتایج پ

ها ( اکنون منافعتوافق در حاشیه اجالس ژنو بین تهران و لندن در زمینه رفع اتهامات و از سرگیري فعالیت سفارت
ه سفارت سوئیس گردد و حافظت از منافع لندن در ایران بر عهدتهران در بریتانیا از طریق سفارت عمان تامین می

است )
اي هبرنامه سیاسی بسیار جدي تر از عادي سازي ساده روابط با تهران است. لندن و واشنگتن همیشه در همه صحنه

.شک این تصمیم لندن موافق نظرکاخ سفید استاند و بیها همسو عمل کردهگیريالمللی در تصمیمبین

که دانندتوان گفت آن دسته از نخبگان سیاسی آمریکا میاتخاذ شده است میاز آنجا که این تصمیم همراه با اراده باالیی 
امروزه کلید ایجاد توازن  قدرت و منافع در خاورمیانه بزرگ مذاکرات مستقیم با ایران است، همچنین این بخش خبرگان 

دي هاي اسرائیلی و سعوممکن است البیسازي روابط با ایران، دانند که در این رویدادها براي عاديسیاسی آمریکا به خوبی می
با تمام قدرت تالش خواهند نمود مشکالت بسیاري را براي دولت اوباما ایجاد کنند. از جمله در آستانه مذاکرات ژنو کاخ سفید 

ایان شاست. نکتههاي تجاري بودههاي جدید را از کنگره خواستار شد که شامل واردات نفتی و تمامی تحریمحتی تعویق تحریم
ر نظها است. با این حال مسئله عجیب این توافقخواهان در کنار دمکراتتوجه در ارائه این طرح حضور شانه به شانه جمهوري
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هاي مختلف حزبی که رابطه نزدیک و بلند مدت با آیپک و جریان البی سعودي در این است که اعضاي کنگره با وابستگی
.دارند، متحد شدند

هاي وزارت امور  خارجه وند مذاکرات در ایاالت متحده به قدري جدیست که کنگره تصمیم به دخالت در فعالیتمقاومت براي ر
هاي در رابطه با ایران گرفته است. عالوه بر آن به عقیده اعضاي کنگره این تاکتیک واقعاً موفقیتی تاریخی در حذف سالح

تاب هاي سیاسی  واشنگتن بازاندیشیافتد و در همدر کنگره اتفاق میشیمیایی سوریه و درکل بحران سوریه بوده است. آنچه
.دهدیافته، آن چیزي است که امروز در خاورمیانه رخ می

اي برگزار کرد که در جریان اکتبر، در آستانه آغاز مذاکرات ژنو، کابینه امنیتی اسرائیل جلسه ویژه15و در دومین رویداد در 
اي حل سیاسی واقعی به توسعه نظامی هستهاي به این شرح  صادر شد: فرصت براي رسیدن به یک راهآن به اتفاق آرا بیانیه

.الملل نباید در کاهش فشارها علیه ایران عجله کندانجامد به همین دلیل جامعه بینایران می

:تامل استنخست وزیر اسرائیل در جریان افتتاح جلسه زمستانی کنست به نکاتی اشاره نمود که قابل 

اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است و باید تحریم ها علیه ایران تشدید شود
اي از مسائل همسو با ما هستندبسیاري از کشورهاي عربی کدر پاره
طرف جبهه هستیم و این مسئله بسیار مهمی استاي ایران یکها در زمینه مسائل هستهما با عرب

و صریح است مبنی بر تشکیل یک ائتالف ضد ایرانی توسط شیوخ عرب و تالویو و اعالن  جنگ در واقع این یک اعتراف رسمی
هاي دیپلماتیک ایاالت متحده و اروپا براي عادي سازي روابط با ایران. بنابراین در آینده نزدیک از این ائتالف باید به تالش

روند مذاکرات  ژنو را داشت، از نابود ساختن آن به هر کننده براي منحرف کردن و خارج شدن ازهاي مایوسانتظار تالش
اي بطور کامل تا تحریکات اطالعاتی و سیاسیوسیله
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مرگ بر آمریکا یا گفتگو با واشنگتن؟
نیکالیفایگور

یک هفته پیش که علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور 
سابق و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از 
بانفوذ ترین سیاستمداران ایرانی، در استان کرمانشاه سخنرانی می 
کرد، مردم حاضر در جلسه سخنرانی او را قطع کردند. هنگامی 

وآمریکایی–که هاشمی رفسنجانی موضوع مناسبات ایرانی 
تاالردرکهافراديکشید،پیشراروابطاینسازيسالمضرورت
. پرداختند»!آمریکابرمرگ«شعاردادنسربهبودند،نشسته
اوسخنرانیونرسیدجاییبهآرامشبهسخنراناینهايدعوت

با پرتاب لنگه کفش به سوي رئیس جمهور ی سابقه است و تنها بنسبتاًایرانسیاسیعرفدرحادثهاین. شدقطعباالجبار
.روحانی به هنگام بازگشت وي به تهران از مجمع عمومی سازمان ملل متحد قابل مقایسه است

امروزه بحث درباره راه هاي ادامه گفتگو با ایاالت متحده و حدود گذشت هایی که جمهوري اسالمی ایران می تواند در تنظیم 
ن تن دهد، در مرکز توجه هم جامعه ایرانی قرار دارد و هم نخبگان سیاسی این کشور. انعکاس این روابط تهران با واشنگتن بدا

بحث در رسانه هاي غربی برداشت مسخ شده تک بعدي را ایجاد می کند. ادعا می شود که اصول گرایان مخالف اصالحات به 
رسیدن به سازش با غرب را می گیرند و بدین هر وسیله ممکن جلوي تالش هاي رئیس جمهور روحانی و تیم وي در جهت 

و سبک تر کردن بار مشکالت اقتصادي ایران عقیم » تحریم هاي فلج کننده«وسیله تالش هاي اصالح طلبان را براي رهایی از 
لی عرا به عنوان آمریکا ستیزي تشخیص دادند که گویا رژیم ف» بیماري جامعه ایرانی«می گذارند. مفسران غربی با یک صدا 

صحت دارد؟ چه کسی در حقیقت امر بذر هاي ضدیت با آمریکا را می » تشخیص بیماري«آن را گسترش می دهد. آیا این 
افشاند؟

سهم واشنگتن در آمریکا ستیزي ایران

به نظر «اندیشه شایان توجهی بیان کرد و گفت: 1999بیل کلینتون در پایان دوره ریاست جمهوري خود در ماه آوریل سال 
من، بسیار مهم است که این واقعیت شناخته شود که ایران اغلب از سوي کشورهاي مختلف غرب مورد سوء استفاده قرار گرفته 

ببینید، شما حق دارید از دست کاري که ایاالت متحده «است. فکر می کنم گاهی بسیار مهم است که به مردم گفته شود: 
اگر پرآوازه ترین گام هاي واشنگتن علیه جمهوري اسالمی به خاطر آورده شود، ».علیه ایران انجام داده است، خشمگین شوید
.نمی توان منکر این حرف هاي کلینتون شد
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شاهی را سرنگونی کرد که در زمان سلطنت وي دامنه فساد مالی و یورش هاي سیاسی تا ابعاد 1979گام اول. انقالب سال 
فراموش نکرده اند که شاه از واشنگتن اجازه هجوم به مردم را دریافت می کرد و تصور ناپذیري گسترش یافته بود. ایرانیان

»ژست زیباي«را یاد داده و آنها را تربیت کرده بودند. » فن پرواز«شاه » ساواك«اینکه آمریکا و اسراییل به جالدان سازمان 
رد (که کسی در این مورد شک و تردید نداشت)، اخیر سازمان سیا که رسماً به دست داشتن در سرنگونی دولت مصدق اعتراف ک

بر اذهان طرف ایرانی کوچکترین اثري نگذاشت. مجلس ایران بعد از انتشار این اسناد، آغاز تدارکات اقامه دعوي علیه آمریکا 
.به خاطر سازماندهی کودتاي مذکور را به صورت مقدماتی تأیید کرد

جاوز عراق به جمهوري اسالمی نوظهور پشتیبانی کرده بود. در طول زمان جنگ گام دوم. می توان گفت که سراسر جهان از ت
محسوب می شد، از ایاالت متحده وام هاي مالی، جنگ افزار و اطالعات ویژه الزم را » بهترین دوست آمریکا«صدام حسین که 

یی علیه نیروهاي مسلح ایرانی و غیر دریافت می کرد. ایاالت متحده همچنین در عمل به صدام اجازه داد به سالح هاي شیمیا
نظامیان استفاده کند. سازمان اطالعات آمریکا نقشه هاي حاوي امکان تمرکز نیروهاي ایرانی را که براي ضربه شیمیایی از همه 

یکا رمناسب تر بودند، در اختیار فرماندهی عراقی گذاشته بود. وقتی حمالت با کاربرد مواد سمی به وقوع پیوستند، دولت آم
نهایت تالش هاي خود را به عمل آورد تا پرونده جنایات صدام به دادگاه بین المللی ارجاع داده نشود و جنگ شیمیایی علیه 

.جمهوري اسالمی از خاطره جامعه بین المللی زدوده شود

کردن کشتی ها از نیروي دریایی آمریکا که مشغول رد Vincennesرزمناو موشکی1988ژوئیه سال 3گام سوم. روز 
290بود، دو موشک شلیک کرد. 655که در حال انجام پرواز » ایران ایر«تنگه هرمز بود، به سوي ارباس شرکت هواپیمایی 

خدمه هواپیما که اکثراً غیر نظامیان ایرانی بودند، جان باختند. ایاالت متحده به خانواده 16مسافر و 274نفر سرنشین از جمله 
بود، از عذرخواهی رسمی خودداري نمود. » اشتباه فنی«میلیون دالر پرداخت کرد ولی با ادعاي اینکه این یک 61,8هاي آنها 

نتیجه آشکار » اشتباه«را همراهی می کرد، اعتراف نمود که آن Vincennesفقط سال ها بعد ناخداي کشتی موشکبري که
.بودVincennesفرمانده» ویل روجرز«روحیه ضد ایرانی 

در » آزادي شکست ناپذیر«به ایاالت متحده در زمینه عملیات 2001ام چهارم. ایرانیان به خوبی یادشان است که در سال گ
افغانستان کمک جدي کرده بود. تعامل ایران و آمریکا در آن عملیات فرصتی براي سالم سازي روابط و همکاري در جهت حل 

جالب توجه است که محمد جواد ظریف وزیر فعلی امور خارجه ایران از طرف و فصل بحران داخلی افغانی فراهم کرده بود.
بوش پسر بر خالف منطق و واقعیت، ایران را (همراه با عراق و کره 2002ایران در این کار شرکت می کرد. ولی در ژانویه سال 

شغول سازماندهی شراکت ایران و امریکا اعالم کرد. رایان کروکر دیپلمات آمریکایی که م» محور شرارت«شمالی) رسماً دولت 
ما به سالم سازي روابط بسیار نزدیک بودیم. ولی یک کلمه در یک سخنرانی، «در افغانستان بود، با لحن تلخی اعتراف می کند: 
.»تاریِخ هم روابط ما و هم تمام منطقه را تغییر داد

اي پرآوازه می باشد. همچنین باید آموزش تروریست ها از گفتنی است که آنچه که در فوق برشمرده شد، شامل تنها گام ه
لج تحریم هاي ف«و » تروریسم بین المللی«در ایالت نوادا، تحریکات معطوف به متهم کردن ایران به » مجاهدین خلق«گروهک 

متحده از این را به خاطر آورد... در حال حاضر اصل مطلب هنوز حاصل نشده است و آن امتناع رسمی دولت ایاالت» کننده
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آیا ما باید همینطور «روش ها و محکومیت این شیوه عمل است. در این شرایط جامعه ایرانی خواه ناخواه از خود سئوال می کند: 
75ایرانیان فراموش نکرده اند و می دانند که ایاالت متحده طی » از خیر همه این کارهاي آمریکا بگذریم و آن را ببخشیم؟

اساسی همه کار هاي ضد ایرانی در جهان بوده است. و حاال ایاالت متحده فرمان غوغاي جهانی ضد ایرانی را سال اخیر مبتکر 
در دست دارد. چه ضمانتی وجود دارد که آمریکا از این روش ها امتناع کند؟

راي کسی تالش کند، ب» یرانبراي تغییر نظام حاکم بر ا«طبیعی است که تأکید باراك اوباما بر اینکه ایاالت متحده قصد ندارد 
در جمهوري اسالمی ایران قانع کننده نیست. حرف با عمل مشخص مطابقت ندارد. و حاال که مقامات جدید ایرانی به ریاست 
روحانی با بذل تالش هاي فراوانی به جهانیان پیامی صریح و روشن درباره آمادگی براي حل بحران هسته اي بین ایران و غرب 

ی در جهان و در داخل ایران هیچ گام متقابل از طرف آمریکا را مشاهده نمی کند. به عنوان مثال، پیشنهاد هاي می دهند، کس
در ژنو به قدري عمیق و انقالبی بود که شش مذاکره کننده بین المللی به فرصت سه هفته 5+1ایرانی در مذاکرات اخیر گروه 

گیرند. جاي پارادوکس است که واشنگتن با پاسخ هاي سر باالي خود، با حساب اي نیاز پیدا کردند تا این پیشنهادها را فرا 
بردن ها از تل اویو و ریاض متحدان خود در خاور میانه و از شاهین هاي آمریکایی در کنگره، بیشتر از اصول گرایان ایرانی در 

.جهت تشدید روحیات ضد آمریکایی در ایران کوشش می کند

فظه کاران ایرانیدرباره ویژگی هاي محا

سر می دهند، به هیچ » مرگ بر آمریکا!«برداشت از محافظه کاران به عنوان مخالفان سرسخت آمریکا که روزي سه بار شعار 
ضرورتهمهاکنون. باشدنمیآمریکایی–عنوان منعکس کننده دیدگاه هاي واقعی محافل محافظه کار درباره گفتگوي ایرانی 

گفتگولاصنهلذا. هستندحسابگريبسیارافرادایرانیکارانمحافظه. کنندمیدركراواشنگتن–تهرانگفتگويبرقراري
م ا می باشد. براي آنها سالآمریکباگفتگوباآنهاسردومحتاطانهبرخورداساسیعلتها،گذشتمجازسطحوآنحدودبلکه

قطعًا قابل قبول نیست. تحریم هاي فلج کننده بر اقتصاد ایران سازي به خاطر سالم سازي یعنی کاري که گورباچف می کرد، 
سنگینی می کنند ولی موجب فروپاشی اقتصاد ایران نشده و ثبات جامعه ایرانی را تهدید نمی کنند. در شرایط بسیار پیچیده 

و گروهک PJAKسازمانفشار خارجی خطر تروریسم دامنه دار در عمل نابود شده است. ایران دور حمالت افراطیون کرد از 
باالتر »معیشتی«خط سیاه بطالن کشیده در حالی که جدایی طلبی آذربایجانی هاي ایران از سطح » جنداهللا«رادیکال سنی 

نرفته است. در عمل، جمهوري اسالمی در جنگ اعالم نشده اي که ائتالف بین المللی ضد ایرانی تحت امر آمریکا علیه آن راه 
کرده و تسلیم نشده است. لذا محافظه کاران به طور منطقی این دیدگاه را ابراز می کنند که نه گذشت هاي انداخت، ایستادگی

.یکجانبه بلکه توافقات و ضمانت هاي متقابل باید در کار باشند

ن کرد:حسن فیروزآبادي رییس ستاد کل همه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران، دقیق تر از همه این نقطه نظر را بیا
زیادي را تواند مشکالتهاي سنتی آمریکا در منطقه در حال فرو ریختن استو بنابراین فرصت طالیی دیپلماسی ایران میپایه«

ها بگشاید. بدیهی است که هاي بیشتر جلوگیري کرده و راهی به سوي صلح و پیروزي همه ملتبرطرف سازد و از بحران
. »این برگ برنده به کام اوباما تمام شود. دولت آمریکا نباید خود را تسلیم این محافل بکندمخالفین داخلی آمریکا مایل نیستند

اگر این جمالت از زبان دیپلماتیک به زبان انسانی برگردانده شود، خواهیم دید که موضوع با صراحت و شدت خارق العاده اي  
می زند و درمانده شده است، ایران حاضر است به دولت باراك فرمول بندي شده است: ایاالت متحده در خاور میانه دست و پا 
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اوباما در زمینه جستجوي راه برون رفت از بن بست فعلی واشنگتن مساعدت کند ولی جمهوري اسالمی ایران در عوض امیدوار 
میز و انحالل است که منافع آن به رسمیت شناخته شود که این امر شامل رفع تحریم ها، شناسایی حق توسعه اتم صلح آ

ائتالف بین المللی ضد ایرانی است. به عبارت دیگر، نه گذشت هاي ایران بلکه گفتگو بین طرفین داراي عالقه برابر به این 
گفتگو در کار است. شدت بحث در میان نخبگان سیاسی ایرانی ناشی از آن است که به عقیده محافظه کاران، تیم ریاست 

ده است که ایاالت متحده به اندازه جمهوري اسالمی به این گفتگو عالقه مند است و لذا احتمال جمهوري روحانی تا آخر نفهمی
.گذشت هاي یکجانبه از طرف تیم روحانی بسیار باالست

از این نظر سخنان علی سعیدي نماینده رهبر معظم انقالب در سپاه پاسداران انقالب اسالمی بسیار گویا به نظر می آید. وي 
، شعاري است که زمان و مکان مشخصی دارد. این اصل ثابت نیست بلکه متغیر است. ولی حذف »مرگ بر آمریکا«عار ش«گفت: 

سعیدي با این اظهارات یک بار دیگر بر محدود ». یا قبول این شعار همانند هر اصل سیاسی دیگر تنها در اختیار ولی فقیه است
مینه طراحی سیاست خارجی تأکید کرده و حدود اختیارات کابینه جدید را بودن اختیارات روحانی و هیأت وزیران وي در ز

.مشخص کرد. این کار از هر جهت به موقع انجام شد

گروه«رئیس جمهور فعلی ایران با اصل و نسب مسئولین مختلف خواه ناخواه تعادل جا افتاده سیاست داخلی را به نفع 
ن ایرانی از خود هاشمی رفسنجانی و اطرافیان او سئوال هاي زیادي دارند که بر هم زده است. ولی محافظه کارا» رفسنجانی

تقویت این گروه با استقبال محافظه کاران روبرو نمی شود. در واقع در ایران اوضاع قبلی با شخصیت هاي جدید تکرار شده 
دیار مشایی در کابینه محمود احمدي است: اکنون هاشمی رفسنجانی در هیأت دولت فعلی به همان اندازه نفوذ دارد که اسفن

نژاد نفوذ داشت. عده زیادي به این بی تعادلی توجه کرده و می خواهند که روحانی رئیس جمهور هرچه زودتر اوضاع را اصالح 
اکند. به عبارت دیگر، نگرانی از تقویت یکی از جناح هاي نخبگان سیاسی به مناظره هاي جاري درباره نزدیکی روابط ایران ب

.آمریکا رنگ عاطفی خاصی می بخشد

*****

نظام سیاسی ایران که بر اصل کنترل و توازن استوار است، از ذخیره عظیم استقامت برخوردار است. رژیم تحریم هاي فلج 
کننده و تنزل سطح زندگی، جنگ اطالعاتی و حمالت تروریستی که از خارج سازماندهی می شوند، نتوانسته اند پایه هاي 
جمهوري اسالمی ایران را سست کرده و یکپارچگی جامعه را ویران نمایند. ملت ایران بر حق احساس پیروزي در این جنگ 
اعالم نشده را می کنند که به آنها از طرف ائتالف ضد ایرانی بین المللی به سرکردگی آمریکا تحمیل شد. ایرانیان به این 

مردم حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران را در حالت دشواري قرار می دهد. پیروزي خود افتخار می کنند. این روحیات 
سالم سازي روابط با ایاالت متحده، ضرورت اقتصادي و سیاسی است که واقعاً نضج گرفته است. ولی هر موقعی که جامعه ایرانی 

زیر ادامه فعالیت سیاسی روحانی احساس کند که سالم سازي روابط به حساب گذشت هاي یکجانبه حاصل می شود، می توان
ا آمیز میانی رچگونه رفتار خواهد کرد؟ آیا او می تواند خط سازش» شیخ دیپلمات«و تمام تیم او خط کشید. در این شرایط 

براي گفتگوي هر چه وسیع تر با واشنگتن پیدا کند؟ به نظر » اصالح طلبان«و آمادگی » محافظه کاران«بین آمریکا ستیزي 
د که در حال حاضر این سئوال بیشتر از همه براي همه ناظران بر تحوالت داخلی در ایران مطرح شده و ذهن آنها را می آی

.مشغول خود کرده است
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ایران، نیروي هوایی روسیه و گاز دریاي شمالی

سردار سرتیپ امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروي هوافضایی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی  کپی پهپادي را که  متخصصین نظامی 

ScanEagleسپاه از روي پهپاد آمریکایی نیروي دریایی 
فرمانده نیروي هوایی »  ویکتور بوندارف«ساختند، به سرلشگر 

سرتیپ ستاد  فرزاد روسیه  اهدا کرد.  در همان حال امیر 
اسماعیلی  فرمانده قرارگاه پدافند هوایی سپاه پاسداران انقالب 

این پهپاد که روي خط «اظهار داشت: »  خاتم االنبیا«اسالمی 
تولید گذاشته شده است،  مظهر  توانمندي هاي فنی  جمهوري 

اشته می شود، هدیه دوستانه  ما به نیروي هوایی اسالمی ایران است. نمونه اي که  امروز  در اختیار مهمان بلندپایه ما گذ
ولی هر هدیه شرقی کاسه اي زیر نیم کاسه دارد. در پهپادي  که تسلیم طرف روس شد،  ».  روسیه و ملت روسیه می باشد

وان تنشان داد  چه»  سالم دوستانه«برداشت ایران از  چگونگی ادامه  همکاري نظامی فنی با روسیه پنهان شده است.  این 
ی نهفته شده و اینکه  امکانات  ژئوپلتیکی روسیه می تواند به چه سطح اصوالً جدیدي ارتقا ایران–عظیمی در دوستی روسی 

.یابد

تحت ANT-25هواپیماي تک موتوري شوروي 1937ژوئن سال 20نیروي هوایی همیشه سرنیزه سیاست بوده است.  روز 
کیلومتري از مسکو تا نیویورك، 8504فرماندهی والري چکالوف، خلبان حماسه آفرین شوروي،  بعد از طی کردن مسافت 

پرواز پیوسته اي بدون فرود انجام داده و در شهر وانکوور آمریکا (ایالت واشنگتن) به زمین نشست. جورج مارشال ژنرال آمریکایی 
زودي رئیس ارتش آمریکا و سپس  وزیر امور خارجه و وزیر دفاع شد.  مالقات خلبانان ما با  که از  خلبانان  استقبال کرد، ب

فرانکلین دالنو روزولت رئیس جمهور ایاالت متحده در کاخ سفید، اوج  دیدار تاریخی آنها از ایاالت متحده  بود.   چکالوف در 
شورويواپیمايهسرنشینانافتخاربهنیویوركدرآمریکایی–و انستیتوي روسی » باشگاه محققان«جریان ضیافتی که  توسط 

میلیونی شوروي که ما بر روي بال هاي این هواپیما 170آرزوهاي  صمیمی  و دوستانه را از طرف ملت «هار داشت: اظشد،پابر
گونه کلمات خجالت می کشند در عصر حسابگرانه جاري ما   مردم  از بر زبان آوردن این».  براي شما آورده ایم، پذیرا باشید

ولی ویکتور بوندارف فرمانده نیروي هوایی روسیه می توانست به طور مستدل این حرف ها را در جریان سفر چهار روزه خود 
.به تهران تکرار نماید

پیشنهادهاي مبنی بر دستیابی به پیشرفت بزرگ مشترك فناوري

زیرا جزئیات مشخص ادامه همکاري بین روسیه و ایران در عرصه نظامی  هنوز زود است که محتواي توافقات حاصله فاش شود
هنوز به تکمیل کارشناسی و هماهنگی در سطح ستادها احتیاج دارد. ولی هم اکنون می توان درباره پیشنهادهاي طرف ایرانی 

د.  تور بوندارف آماده کرده بودنصحبت کرد.  قبل از همه باید گفت که ایرانیان خود را با جدیت تمام براي سفر سرلشگر ویک
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خاتمه یافت. این رزمایش »  5مدافعان آسمان والیت «در آستانه ورود وي به  ایران  رزمایش پدافند هوایی ایرانی  تحت عنوان 
هزار نفر نظامی ایرانی برگزار شد.  هیأت نمایندگی روسی را با 12هزار کیلومتر مربع با مشارکت بیش از 700در مساحت 

نتایج رزمایش آشنا کردند که همین امر به نظامیان روس اجازه داد از وضعیت پدافند هوایی جمهوري اسالمی ایران اطالعات  
بی طرفانه اي دریافت نمایند.  با عنایت به اینکه تقریبًا همزمان با رزمایش مذکور ایرانی،  همچنین رزمایش نیروي هوایی 

ن عملیات در جریان پروازها به فاصله دور با سوخت گیري در هوا تمرین  شد، نتیجه گیري اسراییل برگزار شد که در جریان آ
.ها درباره ویژگی هاي فعالیت  نیروي هوایی اسراییل در صورت حمله به ایران نیز به طرف روس تقدیم گردید

باعث شد که طرف ایرانی برگزاري دوره این تبادل نظر درباره مسایل تاکتیکی  کاربرد نیروي هوایی به طور کامالً منطقی  
هاي کارآموزي خلبانان نظامی روس در ایران را پیشنهاد کند که به عقیده طرفین در این صورت خلبانان نیروي هوایی روسیه   

ز ابر فعالیت در شرایط خاور میانه که مملو از سامانه هاي فنی ضد هوایی ساخت آمریکا و اسراییل است، مسلط  خواهند شد.
ه اي کار احمقان»  برنامه هاي تجاوزکارانه کرملین«طرف خود اضافه می کنیم که  در نظر گرفتن این توافق به عنوان  نشانه 

را یاد می گیرد ولی ما 300-فن رد شدن از سد هاي ایجاد شده توسط اس2006است زیرا  نیروي هوایی اسراییل  از سال 
!است به روسیه حمله کند؟که نمی گوییم که اسراییل در صدد 

طرف ایرانی به فرمانده کل نیروي هوایی روسیه سامانه کارآمد  رصد کردن اوضاع عملیاتی  خلیج فارس را نشان داد که 
است که یکی از آنها در اختیار روسیه ScanEagleمجموعه پیچیده اي از وسایل اطالعاتی فنی و کپی هاي پهپاد آمریکایی 

.گذاشته شد

کیلومتر  انجام می دهد.  ولی درصورت لزوم می تواند به  همه وسایل 1200ساعته اي تا فاصله 24وزه کپی ایرانی پرواز امر
الزم براي وارد کردن ضربه دقیق  موشک و بمب مجهز شود.  همانطور که در فوق اشاره شد،  هر هدیه شرقی  از چیز دیگري 

همه چیز روشن بود و نیازي به کنایه نبود. به طرف روس به ScanEagleیرانی خبر تلویحی می دهد.  در رابطه با کپی ا
ایرانی آن شرکت کند.  در شرایطی که  -صورت مستقیم  پیشنهاد کردند در  به روز آوري این پهپاد و تولید مشترك روسی

ور خزر پرداخته و در آینده آماده می پهپاد هاي آذربایجانی  که بر اساس فناوري اسراییلی ساخته می شوند، به پروازهاي د
.، این پیشنهاد فوق العاده به موقع است»از امنیت خطوط لوله خزر دفاع کنند«شوند تا 

به نظر می آید که  بررسی شرکت روسیه در به روز آوري تعدادي از انواع جنگ افزار هوایی و موشکی ایرانی، رویداد کلیدي 
،  نیروي هوایی ایران» میگ«یرانی به روسیه عالوه بر ضرورت مبرم  به روز آوري هواپیماهاي این سفر بود.  پیشنهادهاي طرف ا

شامل اجراي طرح هاي مشترك در زمینه بالگرد سازي، موشک سازي و طراحی سامانه هاي  اطالعاتی فنی بود.  ایران صریحًا  
یشنهاد می کند و آن اجراي پژوهش هاي علمی و طرح اعالم کرد که  به روسیه سطح اصوالً جدید  همکاري نظامی فنی را پ

هاي تجربی مشترك است که روسیه قبل از آن فقط با چین داشته است. در جریان بررسی این مسایل  موضوع  قرارداد 
–آنتی «توسعه ناگهانی یافت. طرف ایرانی فهماند که البته از خرید سامانه موشکی ضد هوایی 300-بدشگون درباره اس

شرکت کند S-200ازي سامانه هاي موجود ایرانی نوسدرنمودپیشنهادروسیهبههمزمانولیکندنمیخودداري»2500
.از روسیه خرید1993روسی است که ایران در سال S-300PSکه در حقیقت امر کپی 
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درباره بعضی نکات ظریف سیاست خارجی و داخلی

را در نظر داشت و  آمریکایی–روسیوایرانی–البته طرف ایرانی ضمن طرح این پیشنهادها همه ویژگی هاي  روابط روسی 
لذا همزمان با گفتگوي نظامیان، گفتگوي دیپلمات ها نیز به عمل آمد. سرگئی ریابکوف به طور هماهنگ شده با طرف ایرانی  

انه دور دوم مذاکرات ژنو که هفته گذشته برگزار شد، پرده برداري کرد. ایران حاضر تا حدودي از روي مواضع ایرانی در آست
را به شدت کاهش دهد. در حقیقت %5را به حال تعلیق در آورده و ابعاد غنی سازي اورانیوم تا %20است غنی سازي اورانیوم تا 

سته اي ایران برداشته شده و دلیلی کافی براي رفع تحریم امر، بدین وسیله ادعاهاي اساسی اتحادیه اروپا و آمریکا از برنامه ه
هاي یکجانبه فراهم می شود.  و لذا  بخشی از موانع از سر راه توسعه همکاري نظامی فنی بین روسیه و ایران برداشته می شود 

.که  نه تنها ایرانیان بلکه  محافل  حکومتی  هوشیار روسیه نیز بدان عالقه مند هستند

لطف خواهد بود چنانچه  جنبه سیاسی داخلی روسی سفر فرمانده کل نیروي هوایی روسیه به ایران را مسکوت نگه عاري از 
داریم. دولت روسیه  که در آسمان هاي  لیبرترینیسم و مونتاریسم بال می زند، ایران را به عنوان شریک بازرگانی نادیده می 

آنها بر همین اساس  همکاري هاي اقتصادي ». آفتاب در غرب طلوع می کند«گیرد. براي سیلوانوف ها و دوارکویچ هاي روس 
خارجی و سیاست  خارجی روسیه را  تنها و تنها در قالب روابط تنگاتنگ با طرف هاي غربی تصور می کنند، آن هم تحت هر 

سازي تجدید روند صنعتیشرایط تحقیرآمیز براي روسیه. این وضع که حضور ژئوپلتیکی روسیه در مشرق  به روسیه شانس 
یافت نمی شود.  آنها » اقتصاد لیبرال«را می دهد، در ذهنشان نمی گنجد زیرا در اذهان آنها چیزي جز احکام متحجر فرقه اي 

اعم از امور اجتماعی تا ارتش را کاهش دهند، به حضور روسیه در مشرق » غیر تخصصی«که تالش می کنند  همه دارایی هاي 
ندارند و آن را درك نمی کنند. آنان که براي  کسري بودجه روسیه شیون می کنند،  غیر از افزایش بار مالیاتی زمین احتیاج 

مردم راه حلی براي این معضل تصور نمی کنند.  ولی به دست آوردن پول از طریق  توسعه صنایع دفاعی کشور براي آنها مطرح 
سود از محل همکاري نظامی فنی، ریاضیات سطح عالی و حسابان است در نیست زیرا  توسعه صنایع به عنوان وسیله دریافت

در زمینه نوآوري ها و بهینه سازي جریان هاي مالی از سطح حساب ابتدایی  » مدیران مؤثر«حالی که دستگاه ریاضی  این 
امیدهاي جدیدي به وجود پا فراتر نمی گذارد. با روي کار آمدن دمیتري راگوزین» مصادره و تقسیم بین خود« یعنی اصل 

آمده بودند ولی  او خیلی آهسته رفتار می کند. وقت زیادي گذشته ولی او در صنایع دفاعی غیر از  حرکت هاي رسانه اي 
تبلیغاتی کاري انجام نداده است. لذا مسایل مبرم اقتصاد و امنیت و مسایل حفظ حضور روسیه در بازارهاي شرقی باالجبار باید 

.روس تا این حد از آنها متنفرند» آزادي خواهان«ندگان سازمان هاي نظامی حل شوند که توسط  نمای

سفر کلوکولتسف وزیر کشور به ایران با  دستیابی به پیشرفت بزرگ در عرصه همکاري با جمهوري اسالمی ایران در زمینه 
انی بازار جهانی تسلیحات و همکاري  در امور امنیت اجتماعی  انجامید.  سفر بوندارف  براي  استقرار روسیه در قسمت ایر

پژوهشی و طراحی،  پایه هاي محکمی ایجاد کرد.   ظاهراً هدف از سفرهاي دمیتري راگوزین، سرگئی شویگو و آلکساندر 
بورتنیکوف  این است که مسایل همکاري  در زمینه صنایع اتمی، تأمین امنیت منطقه اي، واکنش مناسب به چالشهاي جدید، 

دیگري که براي تأمین امنیت ملی ضروري هستند و می » ریز و درشت«وسعه زیرساخت بنادر خزر و انواع و اقسام مسایل ت
توانند براي بودجه روسیه ده ها میلیارد دالر به بار آورند، حل شوند.  آنچه که از همه جالب تر است این است که نمایندگان 

و فصل این گونه مسایل همکاري  هاي اقتصادي بر آمده اند. آنها از صالحیت و تفکر سازمانهاي نظامی و انتظامی از پس  حل 
.دولتی کافی برخوردارند



وایی روسیھ و گاز دریای شمالیایران، نیروی ھ٥٤
.............................................................................................................................................................

***********

سفر ویکتور بوندارف فرمانده کل نیروي هوایی روسیه به ایران بسیار بموقع بود.  همزمان با اقامت وي در تهران، دولت بریتانیا 
390همراه با ایرانیان اعالم کرد. این میدان در (Rhum) «رام«سرگیري  توسعه میدان گازي آمادگی خود را براي از 

پی -کیلومتري شمال شرق آبردین واقع شده است. این بزرگترین میدان توسعه نیافته دریاي شمالی است که شرکت هاي بی
%50است، در آن به صورت برابر (که واحد تابع شرکت ملی نفت ایرانIranian Oil Company Limitedو  شرکت 

این طرح به علت پیوستن 2010میلیون دالر سرمایه گذاري  کرده بودند  ولی در سال 564) سهم داشته و  در آن %50بر 
ر دبریتانیا به تحریم هاي ضد ایرانی اتحادیه اروپا به حال تعلیق در آمد.  اکنون اوضاع تغییر کرده است و دولت بریتانیا ظاهراً 

صدد است بدون انتظار  تصمیم واشنگتن مبنی بر لغو تحریم ها دست به کار شود. این رفتار برق آساي لندن قابل درك است 
چرا که محافل بازرگانی اروپایی مدتهاست که بازگشت به بازار ایرانی را به عنوان  راه برون رفت از بحران اقتصادي تلقی می 

–ایرانیوآلمانی–، تازه اول کار است. ما بزودي   از ازسرگیري  طرح هاي اقتصادي ایرانی »رام«کنند. تصمیم درباره میدان 
وي با خبر خواهیم شد.  در این شرایط سفر ویکتور بوندارف و توافقاتی که در جریان آن حاصل شد، بدان معناست که فرانس

و بسیار آینده دار ایرانی عقب نماند و در این بازار قسمت امیدبخش» لذیذ«روسیه  فرصتی دارد که حد اقل از ورود به بازار 
.هایی را به دست آورد که ذاتاً  براي آن مناسب هستند
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 اردوغان و تهران: بازگشت به گفتگو

 جمشید حکیموف

 

 

خبر طنین انداز مبنی بر اینکه سازمان اطالعات ترکیه حدود ده 
نفر از مأموران گماشته شده از میان شهروندان ایران را که در 

مالقات می کردند، به « موساد»حامیان خود از سرزمین ترکیه با 
، تنها قله نمایان دسیسه ها و «لو داد»سرویس های ویژه ایران 

حرکت های سیاسی است که در حال حاضر اعضای سابق ائتالف 
ضد سوری و ضد ایرانی در خاور میانه به طور تب آلود به عمل 

 .می آورند

اساسی منطقه ای در حوادث سوریه به بازنگری فوری بازیگران 

نحوه بازی خود در عرصه سیاست خارجی تحرک بخشیده است. 

عربستان سعودی با امتناع نمایشی از کرسی عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان داد که اکنون در صدد 

اسالم مبارزه کند. قطر علناً قطع است بدون حساب بردن از جامعه بین المللی در راه بقای وجود و حفظ جایگاه خود در جهان 

خود را اعالم کرد و گویا هیچ چی نشده به دمشق کنایتاً خبر داد که حاضر است روابط بین « گذشته سلطه جویانه»روابط با 

 .دو کشور را سالم سازی کند ولو اینکه در همین حال از تأمین مالی شبه نظامیان دست نمی کشد

اهده این فروپاشی ائتالف ضد سوری به بازسازی تب آلود سیاست خارجی خود پرداختند تا از نخبگان حاکم بر ترکیه با مش 

یک سو، با کمترین خسارات و ضایعات از شکست در عملیات سوری جان سالم به در برند و از سوی دیگر، از تکامل بحران 

خص اردوغان از دست دادن زمام امور سیاست خارجی به بحران داخلی جلوگیری کند که ممکن است برای حزب حاکم و ش

در آن قرار گرفته  -قبل از همه مرهون به سیاست دوپهلوی واشنگتن  -را به بار آورد. دوراهی ای که ترکیه در حال حاضر 

است، از نظر تعیین شکل و چهره معادالت سیاسی و ائتالف های دیپلماتیک آینده نزدیک این منطقه اهمیت عظیمی دارد. 

رائن نشان می دهد که شانس تهران برای از سرگیری گفتگو با آنکارا رو به افزایش است. ولی گرفتاری های تل اویو فعالً ق

 .، بهترین اصطالح برای تعریف روابط دوجانبه آنها در مرحله کنونی است«خویشتن داری سرد»بیشتر خواهد شد چرا که 

 جاسوس بازی ها و رنجش های اسراییل

ساله، رئیس سازمان اطالعات ترکیه و نزدیک  55گان سرویس های ویژه اسراییل ادعا می کنند که خاقان فیدان امروزه نمایند 

ترین هم قطار اردوغان، اسالم گرای پنهانی و دوست ایران است که تا آخر با موفقیت نقاب دوست اسراییل را به صورت خود 

 اعتقاد رکیت –ون می گویند که به خلل ناپذیری ائتالف اطالعاتی اسراییلی زده بود. نمایندگان جامعه اطالعاتی تل اویو هم اکن

 .نداشتند تردیدی مورد این در آورد، می زبان بر را اسراییلی ضد مطالب آنکارا که زمانی حتی و داشتند
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ست، هستیم. این شکما شاهد ساده اندیشی محض یا تالش ها برای پنهان کردن شکست نمایندگان سرویس های ویژه اسراییل 

ا ب «اخوان المسلمین»ماحصل اعتماد به نفس و تکبر بیش از حد آنهاست. اسراییلی ها در مصر حتی در اوج نفوذ مرسی و 

سرویس های امنیت و سازمان اطالعات همکاری می کردند. اسراییل همیشه می توانست با آل سعود به توافق برسد. ولی در 

خورد. اردوغان به همکاری با اسراییل به عنوان وسیله مکمل اثبات وفاداری به ایاالت متحده  زمینه ترکیه تیرش به سنگ

اسراییلی به سخنان خصمانه متقابل  -، تیرگی روابط ترکی«ناوگان آزادی»احتیاج داشت. به همین علت حتی بعد از قضیه 

 .ی ماندختم شد ولی ابعاد همکاری در امور نظامی و اطالعاتی دست نخورده باق

در واقع سازمان های نظامی و انتظامی ترکیه را زیر نظر حزب عدالت و توسعه قرار داده و « ارگنکون»ولی اکنون که دادگاه  

برای اردوغان به دست آوردن حمایت توده های مردم کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است، اسراییل بیش از این برای نخست 

هبردی اهمیت ندارد. تازه تل اویو به دست خود هر کار ممکن را انجام داده است تا دوره جدید وزیر ترکیه به عنوان شریک را

تنش روابط را تحریک نماید. آویگدور لیبرمان وزیر سابق امور خارجه اسراییل که همیشه مخالف عذرخواهی از آنکارا به خاطر 

کیه ثابت تر»اکنون با لحن یک هنرپیشه بد فریاد می زند:  بود که باعث کشته شدن اتباع ترکیه شد،« ناوگان آزادی»حادثه 

کرده است که آرزو نداشت آشتی کند. ترک ها آشتی را نمی خواهند. همه آنها فقط به فکر به زانو در آوردن اسراییل هستند. 

رداختیم با ترکیه بهای گزافی پآنها به طور کامل با ایرانیان و با اسالم گرایان مخالف اسراییل همکاری می کنند. ما بابت آشتی 

ولی این حرف ها بیش از این کسی را تحت تأثیر قرار نمی دهد زیرا جهانیان از منطق «. ولی در عوض چیزی دریافت نکردیم

 .کج سیاسی تل اویو به تنگ آمده اند

 با خطر هسته ای انجام می شود. ولیوقتی که اسراییل ایاالت متحده را به جنگ علیه ایران می کشاند، این کار به بهانه مبارزه 

ل اویو امتناع می کند، ت -آن هم با عواقب غیر قابل پیشبینی  -وقتی که واشنگتن از مداخله در مناقشه در راه منافع اسراییل 

ه کترور متخصصین هسته ای ایرانی را سازماندهی کرده و افراد آن « موساد»محسوب می نماید. وقتی « خیانت»این رفتار را 

مجاهدین »و تروریست های گروهک « جنداهلل»معرفی می کنند، با افراطیون سنی سازمان « سیا»خود را کارمندان سازمان 

قلمداد می نمایند. ولی اگر این افراطیون در « مبارزه با رژیم خونین آیت اهلل ها»تماس ها برقرار می کنند، این کار را « خلق

 .ات تخریبی دست زده باشند، این را تروریسم می نامندخاک اسراییل به انفجارها و عملی

تعبیر روابط بین اسراییل و ترکیه هم با همین منطق سازگار است. موقعی که اسراییل همکاری با یونان و قبرس را در زمینه 

می  ن سیاست مستقلامنیت یعنی در امور حساس برای آنکارا فعال تر می کند، این کار را احقاق حق اسراییل برای دنبال کرد

 .محسوب می نماید« عهد شکنی منفور»نامند. ولی اگر ترکیه در جواب به دلخواه خود رفتار کند، تل اویو این کار را 

آنها  حرف« شکل»که اسراییلی ها به اندازه یک « ترک های عهدشکنی»البته در این قضیه مخاطب اساسی خشم اسراییل نه 

گتن است. ولی واشنگتن ترجیح می دهد سکوت معنی داری بکند که علت واقعی آن، سردرگمی را باور نمی کنند، بلکه واشن

 .آشکار دولت باراک اوباما در زمینه مسأله ترکیه است

 واشنگتن، آنکارا و بشار اسد

چیزی خطرناک تر و خسته کننده تر از ابهام وجود ندارد. بحران سیستمی که دیپلماسی آمریکایی به گرداب آن افتاده است، 

را به وجود می آورد. اگر رویدادهای پنج سال اخیر با معیار به پایان رساندن « ابهام»در اذهان متحدان واشنگتن فقط همین 

وان گفت که در راهبرد آمریکایی هیچ تسلسلی مشاهده نشده است. آمریکایی ها لیبی کارهای شروع شده ارزیابی شود، می ت
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را دریده و خود را کنار کشیدند و این کشور و تمام مغرب همراه با قسمت مجاور آفریقا را در برابر خطر گسترش نفوذ اسالم 

 .گرایانی گذاشتند که خود واشنگتن هم آنها را مسلح کرده است

به این کشور «جهاد بین المللی»برای بشار اسد دم می زدند، اشرار را مسلح می نمودند و از تجاوز نیروهای « زخط قرم»از  

وان اخ»پشتیبانی می کردند ولی در آخرین لحظه با درک عواقب فاجعه بار تجاوز مستقیم عقبنشینی کردند.  مرسی و 

باید کشور متحد مصر را تقویت کنند، قضیه کمک نظامی را به بازی  را به دست نظامیان سرنگون کردند و حاال که «المسلمین

را دور گردن ایران انداختند، به کار تجاری شرکای اروپایی در بازار ایران لطمه « تحریم های فلج کننده»انداختند. طناب دار 

 .دزدند ولی به هیچ هدفی نرسیدند و نتوانستند تهران را به انجام هیچ کاری وادار نماین

تبدیل نمودند ولی موفقیت در « حضور بی پایان»را به « آزادی شکست ناپذیر»البته در افغانستان به مراد خود رسیده و 

 .افغانستان در شرایط شکست های دیگر می تواند به بار بسیار سنگینی تبدیل شود

 انس اکاذیب و دروغ به که اوباما باراک لتدو فعالیت دیگر منفی عواقب بر عالوه –همین عدم پیگیری و گمراه کردن متحدان 

اعث می شود که این متحدان به صورت مستقل و بر اساس برداشت خود از منافع خود رفتار کنند. این امر بر ب – است گرفته

ی که به نخبگانثبات منطقه ای نمی افزاید بلکه موجبات فراوانی را برای مناقشه آینده به وجود می آورد. البته برای کشورها و 

 .آمریکا گرایش دارند، غیر از این چیزی باقی نمی ماند

ترکیه به گونه ای که اآلن وجود دارد، هرگز به قطع روابط با آمریکا تن نخواهد داد. عربستان سعودی نیز هرگز این کار را  

خارجی خود می پردازند که  نخواهد کرد. ولی در شرایط امروزی مقامات این دو کشور به جستجوی تب آلود خط سیاست

جمعیت آماری ترکیه از فعالیت بشار  %21ثبات داخلی آنها را تأمین کند. در حالی که نظرسنجی ها حاکی از آن هستند که 

پشتیبانی می کنند، بر کسی پوشیده نیست که باقی ماندن در قالب « جهادیون»اسد در زمینه دفع تجاوز خارجی و مبارزه با 

ری به گرفتاری های بزرگ داخلی آبستن است. در روزنامه های چاپ ترکیه یک شوخی پخش شده است که ائتالف ضد سو

آرا نصیبشان می شود، سبقت می گرفت. این شوخی  %25اگر اسد در انتخابات ترکیه کاندیدا می شد، او از مخالفانی که اآلن 

ی دارد، اول از دیگران این واقعیت را درک کرده و به فقط شوخی نیست. اردوغان که بصیرت سیاسی بسیار توسعه یافته ا

 .همین علت اول از دیگران به فکر انتخاب شیوه عمل بعدی آنکارا در امور خارجه افتاد

 ویژگی های انتخاب ترکیه

هیچ سود در واقع، آنکارا در شرایط جاری انتخاب چندانی ندارد. تالش مذبوحانه برای عضویت در اتحادیه اروپا به ترکیه  

هزار آواره سوری  511خاصی نداده است. شرکت در ائتالف ضد سوری نزدیک بود برای ترکیه تکانهای جدی داخلی به بار آورد. 

هم اکنون ثبات اجتماعی بعضی استانهای ترکیه را تهدید می کنند. گسترش جنایات و مواد مخدر در مناطق هممرز با سوریه 

تبدیل شده است. معلوم می شود که باید با دمشق به توافق رسید. حتی اگر این توافق نباید  به خطری برای امنیت ملی ترکیه

در مرز سوریه و « جهادیون»به هر بهایی که شده حاصل شود، چانه زنی بیش از حد هم الزم نیست. گلوله باران اخیر مواضع 

در روابط با نیروهای ضد اسد خاتمه « ماه عسل»ه ترکیه توسط نیروهای ترکی، باید به عنوان عالمت مشخصی تعبیر شود ک

 .یافته و اینکه ترکیه به خروج از مناقشه پرداخته است
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منتقدین اردوغان به یک نکته مهم اشاره می کنند. ترکیه هر موقعی که بیش از حد به غرب گرایش پیدا می کند، وارد مرحله 

مسکو به خاطر سوریه چه سودی برده است؟ کاهش همکاری های  مشکالت و معضالت می گردد. آنکارا از تیرگی روابط با

 بازرگانی و اقتصادی با ایران تحت فشار غرب به ترکیه چه فایده ای داده است؟

ادعاهای خارجی اردوغان و تالش وی برای بخشیدن نقش میانجی در گفتگوی غرب با مشرق اسالمی به ترکیه می تواند در 

قق یابد که ظاهراً این امکان باعث تعجب خود اردوغان و رفقای حزبی او نیز شده است. مذاکرات صورت رفتار مستقل ترکیه تح

مگی گردید، ه« روند استانبول»درباره برنامه هسته ای ایران که در ترکیه برگزار شد، مذاکرات درباره افغانستان که سر آغاز 

ری بازگشت به این خط سیاسی، بهترین راه حل مخمصه ای می نقش ترکیه را در صحنه بین المللی تقویت کرد. در شرایط جا

باشد که اردوغان به دست خود برای خود دست و پا کرده است. مقامات ترکیه واقع بین و حساب گر هستند و لذا ما با توجه 

ل سریع و به ویژگی های اوضاع داخلی این کشور بزودی شاهد عوض شدن خط سیاست خارجی آنکارا خواهیم شد. این تحو

 .ناگهانی نخواهد بود ولی تهران برای آن آماده می شود

  **** 

امروزه در خاور میانه عصر تقسیمات مجدد و تشکیل ائتالف های جدید و برقراری معادالت جدید مشاهده می شود. بازی 

این تحول  واشنگتن را تضعیف کند کهسنجیده و دقیق دیپلماتیک تهران، مسکو و دمشق در حق آنکارا می تواند گرایش آن به 

 همشاهد آن در که هایی پیچیدگی وجود با تهران –در نهایت امر موجب افزایش امنیت منطقه ای خواهد شد. گفتگوی آنکارا 

 .است تر مفید و تر طبیعی اویو تل و آنکارا ائتالف از شود، می
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یاساسضربههدفعنوانبهتهران: اسراییلی–ائتالف سعودي 
ایگور نیکالیف

امتناع نمایشی عربستان سعودي از عضویت غیر دائمی در شوراي 
امنیت سازمان ملل متحد و اظهارات بیش از حد شدید بنیامین 
نتانیاهو مبنی بر اینکه ایاالت متحده در زمینه برنامه هسته اي 
ایران خود را فریب می دهد، به مقدمه اي بر تشکیل ائتالف جدید 
در خاور میانه تبدیل شده است. ائتالف ریاض و تل اویو نمونه 

می باشد که ترس، اساس این » دوستی علیه دیگران«کالسیک 
رس آنها از دست جمهوري شراکت را تشکیل می دهد. این ت

.اسالمی ایران است، ترس براي آینده این دو کشور می باشد

هم تل اویو و هم ریاض که طی مدت طوالنی دو سنگ زاویه و دو رکن نظام آمریکایی حضور در خاورمیانه و چیزي شبیه به 
یرا ائتالف آشکار یک پادشاهی اصولگراي ناوهاي هواپیمابر غرق نشدنی بودند، همیشه از همدیگر فاصله معینی می گرفتند ز

ظاهر غیر طبیعی داشت. همه می دانند که سیاست امر بسیار کثیفی » جزیره کوچک دمکراسی غربی در جهان اسالم«سنی و 
وجود دارد ولی دو مفهوم آگاه بودن به معامله و شرکت کردن » معامله با شیطان«است و اینکه در سیاست همیشه چیزي از 

.معامله با هم فرق می کنند. به همین علت آل سعود و تل اویو تا مدت معینی مجبور بودند روابط خود را پنهان کننددر این

شده است. دمکرات ها هم خود و هم متحدان خود را » لحظه حقیقت«دوره ریاست جمهوري باراك اوباما براي این دو کشور 
ین دو دولت که پاینده و خلل ناپذیر به نظر می آمد، در معرض مخاطره قرار گمراه کرده اند. شراکت راهبردي واشنگتن با ا

گرفت. ابتدا کاخ سفید بی پرده به ائتالف ضد سوري نارو زد. این ائتالف بدون نیروي هوایی آمریکا از پس بشار اسد بر نمی اید 
دیدي پدید آمده است: واشنگتن تمایل به و همه محاسبات آن با توجه به ضربه آمریکایی تنظیم شده است. و حاال بالي ج

سالم سازي روابط با ایران را ابراز کرده است که این امر براي اسراییل و عربستان سعودي به معنی شکست همه تالش هاي 
.دهساله اخیر در زمینه سیاست خارجی است

وانند اتهامات جهان اسالم به دورویی و در این شرایط چطور می توان درباره رعایت آداب معاشرت فکر کرد. آل سعود می ت
ناگزیر موجب برکناري فیزیکی آنها از صحنه سیاسی خواهد شد. اسراییل » بیداري اسالمی شیعیان«تزویر را تحمل کنند ولی 

نبا همین خطر مواجه می شود. ائتالف با اصول گرایان اسالمی که مانند سابق در مأل عام سر مجرمین را می برند و به زنا
اجازه نمی دهند پشت فرمان خودرو بنشینند، در مقایسه با تقویت ایران که به خوبی می داند کدام کشور نیروي محرك جنگ 
اعالم نشده و تحریم هاي فلج کننده علیه جمهوري اسالمی می باشد، مشکل کمتري به حساب می آید. باراك اوباما نه از 

خارجی آمریکا به جهانیان خدمت ارزنده اي کرده و ریاض و تل اویو را به حسن نیت بلکه صرفًا به خاطر بحران سیاست
.برداشتن نقاب از چهره خود وادار کرد تا آنها توافقات دوجانبه پنهانی را در برابر جامعه اسراییلی و امت مسلمان رو کنند
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رفتن براي باقی ماندن

آزمایش استقامت و آمادگی و استعداد شرکاي خاور میانه اي آمریکا دارد و یک نوع » کاسه اي زیر نمی کاسه«البته این خدمت 
ایاالت متحده حضور خود «براي ایفاي نقش مستقل در زمینه دفاع از منافع آمریکایی در منطقه می باشد. این صحبت ها که 

اقیانوسیه منتقل می را در خاورمیانه کاهش می دهد و اینکه مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا به سوي جنوب شرق آسیا و
، بی اساس نیست. ولی فقط تا حدي صحت دارد. سیوزن رایس یکی از معماران سیاست خارجی ایاالت متحده با صراحت »شود

ساعت در روز، هفته اي هفت روز مشغول امور یک منطقه باشیم. پرزیدنت 24ما نمی توانیم «تمام اظهار نظر کرد و گفت: 
که فرصت خوبی براي برداشتن گامی به عقب و انداختن نگاه باز و انتقادي به وضعیت این منطقه باراك اوباما تصمیم گرفت

آنجا یک دنیاي کامل وجود دارد «ارزیابی وي از منطقه آسیا و اقیانوسیه با همین لحن ارائه شد. وي گفتگو ». فراهم شده است
هاي او، ادامه اندیشه هیالري کلینتون درباره چرخش به آسیا است در واقع، حرف ». که ما در این دنیا منافع و امکانات داریم

که هم کلینتون و هم باراك اوباما دو سال پیش بیان کرده بودند. ولی آیا این بیانات دولت فعلی آمریکا را باید به عنوان تمایل 
.این حرف ها را باور کردواشنگتن به ترك خاورمیانه تلقی کرد؟ می توان آن را هر طور تلقی کرد ولی نمی توان

ولی با توسل به وسایل دیگر است. براي » بازار آزاد«سیاست خارجی آمریکا قبل از همه تجارت و ادامه توسعه اقتصادي ابعاد  
نخبگان سیاسی آمریکا، اصل کار حفظ تعادل بین سودي که دریافت می شود و هزینه هاي تأمین امنیت براي روند گرفتن 

ون این تعادل جابجا شده است. ایاالت متحده امکانات خود را در زمینه بازسازي قالب خاورمیانه اغراق کرد و با سود است. اکن
ظرافت یک فیل تمام سامانه کنترل و توازن این منطقه را ویران نمود و حاال باید در این منطقه بیش از حد سرمایه گذاري 

ایه گذاري ها را نمی آورد. بهترین راه حلی که کاخ سفید انتخاب کرد، گذاشتن نماید. اقتصاد آمریکا طاقت این حجم عظیم سرم
بخشی از هزینه هاي خود بر دوش بازیگران محلی یعنی اسراییل، عربستان سعودي و نظامیان مصري است... ایاالت متحده 

اهبردي خود دست زده است. طبیعتًا خاورمیانه را ترك نمی کند و فقط به واگذاري بخشی از وظایف تأمین امنیت به شرکاي ر
.در همین حال از کمک نظامی و ثباتی که شرکایش برقرار خواهند کرد، سود می برد

دست همدیگر را بگیریم تا به تنهایی از بین نرویم

کسی رد: تنهابدیهی است که در این ترفند خاور میانه اي باراك اوباما مقدار زیادي از سوسیال داروینیسم بین المللی وجود دا
که قوي تر است، زنده خواهد ماند و با زنده ماندن خود حق خود را براي شراکت راهبردي با ایاالت متحده به اثبات خواهد 
رساند. ریاض و تل اویو به همین علت به شدت ناراضی هستند. آنها عادت کرده اند به دلخواه خود رفتار کنند و هر کاري که 

و به فکر عواقب کار خود نباشند زیرا در صورت تشدید وخامت روابط با همسایگان یکی از ناوگان هاي به سرشان بزند، بکنند
.آمریکایی همیشه نزدیک است

و حاال باید به طور مستقل رفتار کنند ولی این تنهایی آنها خیال واهی بیش نیست. پایگاه هاي نظامی آمریکا در عربستان از 
همه قراردادهاي تسلیحاتی همچنان اجرا می شوند. وضعیت بازار به عربستان سعودي اجازه می  جاي خود تکان نخورده اند.

) را حفظ کند. نفوذ سیاسی آل سعود به وسیله %8,9دهد باالترین سطح هزینه هاي نظامی نسبت به تولید ناخالص ملی (
اعم از لیبی تا پاکستان تشکیل شده اند، جنبش هاي سیاسی و گروه هاي نظامی جیره خواري که از قبل در همه کشورها

تأمین می شود. ولی تهران بزرگترین منشأ خطر براي ریاض است. آل سعود می فهمند که اگر جمهوري اسالمی ایران حتی 
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در شرایط تحریم هاي فلج کننده موفق شد توان سیاست خارجی خود را افزایش داده و بازیگر کلیدي منطقه خاور میانه باقی 
اند و حتی برنده مناقشه سوریه شود، تنها تصور اینکه ایران در صورت عدم مصرف توان خود براي رویارویی با آمریکا و بم

.اتحادیه اروپا می تواند به چه موقعیتی دست یابد، باعث ترس و لرز می شود

ایران، سوریه و حزب اهللا طرفداران منطق تل اویو همین است. تنها یک ناظر غرضجو می تواند از این واقعیت غافل بماند که
سودگرفتنرايبفلسطینی–واقعی و پیگیر حل و فصل عادالنه مسأله فلسطینی هستند. سایر بازیگران از مذاکرات اسراییلی 

حماس. نمایندمبادلهسیاسیامتیازاتباراهافلسطینییابفروشندراخودوبزنندچانهحاضرندآنهروکنندمیاستفاده
و پاي خود را گم کرده است و در واقع تنها چیز ضد اسراییلی حماس، شعارهاي آن است. دستمناسبحامیجستجويدر

.سوریه و حزب اهللا مانع صعب العبوري بر سر راه گسترش نظارت اسراییلی بر شام ایجاد کرده اند

را به عنوان خطر اساسی براي امنیت منطقه اي و بین المللی چیغ و داد اسراییل درباره برنامه هسته اي ایران که تل اویو آن 
هاي گروهی با اصرار آن را مسکوت می کنند. تهران در صورت خروج از انزواي معرفی می کند، یک جنبه دیگر دارد که رسانه

در »الح هاي هسته ايمنطقه عاري از س«بین المللی که شروع شده است، می تواند با قاطعیت و اصرار فزاینده اي بر ایجاد 
خاور میانه تأکید کند که بدین وسیله بناي نابودي زرادخانه هسته اي اسراییل نهاده خواهد شد. در شرایط رویارویی با ایران، 
وجود این زرادخانه از نظر غرب موجه است. در شرایط عادي سازي روابط جامعه جهانی با تهران سالح هاي هسته اي اسراییل 

افی شناخته شده و مسأله نابودي آن مطرح خواهد شد. به عبارت دیگر، ریاض و تل اویو ناگزیر باید ائتالف ضد یک عامل اض
ایرانی را تشکیل دهند که همین احتیاج باعث می شود که آنها موضوع چگونگی چهره خود در برابر محافل دمکراتیک جهانی 

.و امت اسالمی را فراموش کنند

بدتر استوقتی دارو از بیماري

ایران هراسی تل اویو و ریاض جنون آمیز است. این یک نوع بیماري است که ده ها سال پیش به مغز نخبگان سیاسی این دو 
کشور اصابت کرد. ولی ائتالف آنها می تواند براي منطقه عواقبی به مراتب بدتر از توسعه طلبی آمریکایی به بار آورد. امتناع 

از کرسی در شوراي امنیت سازمان ملل متحد و اظهارات بی نزاکت ریاض درباره انحطاط این نهاد نمایشی عربستان سعودي 
بین المللی یک عاقبت دیگري دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ریاض در واقع اعالم کرد که نقطه نظر سازمان ملل 

م همیشه حاضر است به همه قطعنامه هاي این سازمان براي آن اهمیت ندارد و او حاضر نیست بدان توجه کند. اسراییل ه
بین مللی تف بیاندازد. این امر در عمل بدان معناست که اسراییل و عربستان سعودي از این به بعد حاضر نیستند در زمینه 

.مسایل فلسطین، شیعیان، سوریه و سایر مسایل مبرم امنیت بین المللی از سازمان ملل حساب ببرند

ن ریاض به مردم استان شرقی خود و نیز بحرین و یمن، حمایت آل سعود از تروریسم بین المللی در سراسر جهان یورش خونی
و مساعدت به بی بند و بار ترین گروه هاي افراطیون اسالمی رو به افزایش گذاشته است. تل اویو هم دلیلی ندارد آمادگی براي 

داده و در زمینه مبارزه با خطر هسته اي ایرانی از روش هایی چون خرابکاري گفتگوي سیاسی درباره فلسطین را از خود نشان 
روزمرهزندگیدرسعودي–و قتل دست بکشد و از رویارویی جنگی با حزب اهللا و بشار اسد خودداري نماید. ائتالف اسراییلی 

.آوردخواهدارمغانبهرالبنانیثباتبیوعراقوسوریهدرجهادیونفعالیترشددولتی،تروریسمجدیددورمنطقه
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*****

ما باید در انتظار تشدید جنگ اعالم نشده علیه جمهوري اسالمی ایران باشیم. افراطیون سنی جنداهللا و مأموران اسراییلی در 
ایران به صورت عادي براي ریاض و تل اویو رفتار خواهند کرد یعنی با پررویی تمام، با تندروي و بدون فروگذاري از خونریزي 

مرزبان ایرانی کشته شدند و درگیري هاي مسلحانه با شبه نظامیان 17که در جریان آن بزرگ. حوادث اخیر در بلوچستان
PJAK بهاستحاضرسعودي–در مرز با عراق، تازه اولین عالمت هاي بسیار نگران کننده آن هستند که ائتالف اسراییلی
خونریزي فقط بیشتر و بیشتر خواهد شد زیرا د. در آینده تعداد این درگیري ها و میزانبزندستتهرانعلیهفعالعملیات

تنها کار این ائتالف، جنگ است. این جنگ اعالم نشده اي است که به همین علت خشن تر و زیرکانه تر از جنگ عادي است. 
.محصول این جنگ، بی ثباتی خونین سراسر منطقه خواهد بود
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ایران و اتحادیه گمرکی

طرح همگرایی اورآسیایی پیشنهادي والدیمیر پوتین که تشکیل 
اتحادیه گمرکی برآیند مستقیم آن شده است، به روسیه فرصت 

المللی موقعیت بازیگر کلیدي صحنه بین 21می دهد تا در قرن 
را براي خود محفوظ کند. شکست این طرح با خطر خسارات 
عظیم اعتباري و تقسیم نهایی فضاي شوروي سابق بین ایاالت 
متحده، اتحادیه اروپا و ناتو از یک سو و چین از سوي دیگر توأم 
است. در حال حاضر آینده در حد زیادي به جهت توسعه اتحادیه 

تحادیه می خواهد دنبال سراب بگردد یا در مسیر واقعیات ژئوپلتیکی و ژئواقتصادي حرکت گمرکی بستگی دارد که آیا این ا
.کند

طبیعی است که اهمیت اینقدر باالي روند همگرایی اورآسیایی باعث توجه دقیق به فعالیت روزمره اتحادیه گمرکی می شود. 
و بحران هم » بحران همگرایی«دوباره موضوع در پی مالقات ماه اکتبر سران کشورهاي عضو اتحادیه گمرکی در مینسک

ریشه دارد. رقابت بین اتحادیه گمرکی و » مسأله اوکراینی«اتحادیه و هم نظریه آن مطرح شد. بحث جاري درباره بحران در 
راياتحادیه اروپا بر سر اوکراین، در واقع پیروي از خط کهنه به دست آوردن جایگاهی در سیاست بزرگ اروپایی و تالش ب

چپاندن خود به اروپا چه از طریق پنجره و چه از سوراخ سنبه هاي دیگر است. دویست سیصد سال پیش این کار واقعًا الزم 
بود ولی اکنون زمان ها تغییر کرده است. قرن بیست و یکم بیش از پیش به عصر شرق و آسیا تبدیل می شود که معادله جهانی 

.گرددنیرو ها و منافع همانجا منتقل می 

بین ترکیه و هند: حرکات سراسیمه عقاب دو سر

تبادل اظهارات بین نورسلطان نظربایف و والدیمیر پوتین در مینسک به گونه اي نشان داد که رؤساي اتحادیه گمرکی هم این 
تحادیه پذیرش به اواقعیت را درك می کنند. به گفته نورسلطان نظربایف رهبر قزاقستان، رئیس جمهور ترکیه از او درخواست 

بزرگ جدیداً دوست«گمرکی را کرد و او شخصاً پیشنهاد نمود که ترکیه عضو اتحادیه شود. والدیمیر پوتین در جواب گفت که 
ما، نخست وزیر هند، مهمان ما بود و از من درخواست کرد در مالقات امروزي این موضوع را مطرح کنم که هند مایل است 

.»رباره منطقه تجارت آزاد با اتحادیه گمرکی را بررسی کندامکان امضاي قرارداد د

این جهش از آنکارا به دهلی و بالعکس به اتخاذ تصمیمات درباره ارمنستان و قرقیزستان انجامید که این تصمیمات هم نکات 
ر تابستان د از آن که اواخظریفی داشته است. مواعد پیوستن ایروان به اتحادیه گمرکی دقیقاً تعیین نشده است. طرف قرقیزي بع

ابت ب» معاوضه«با بیشکک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، خواهان دریافت » نقشه راه«و اوایل پاییز امسال به اصطالح 
.به نخبگان قرقیزي می باشد» پاداش وفاداري«عضویت در اتحادیه گمرکی شد که در نهایت امر یک نوع 
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سابگرانه اقتصاديشکست جغرافیاي سیاسی و رویکرد ح

همگرایی اورآسیایی در فضاي شوروي سابق » معماران«هر کارشناس هوشیاري مدتهاست که از خود سئوال می کند که آیا 
نقشه هاي جغرافیایی را مطالعه کرده اند یا خیر. از تجزیه و تحلیل مباحثات در داخل سازمان همکاري شانگهاي، سازمان 

حادیه گمرکی می توان با تعجب کشف کرد که جمهوري اسالمی ایران، قدرت محوري منطقه پیمان امنیت جمعی و حاال ات
که روابط با آن کلید حل و فصل شماري از  مسایل است، به طور کامل از بحث و بررسی به عنوان عضو آینده دار اتحادیه هاي 

.اورآسیایی حذف شده است

سالم سیاسی خارج است. بحث درباره شرکت یک عضو ناتو در اتحادیه پیرامون ایران از حدود منطق » توطئه سکوت«این 
عضو اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا می 1995گمرکی که با اتحادیه اروپا موافقتنامه همگرایی در بازار مشترك دارد و از سال 

د همزمان عضو دو اتحادیه گمرکی ترکیه چطور می توان«باشد، امري مجاز به حساب می آید. کسی از خود سئوال نمی کند که 
ولی این سئوال آشکار و منطقی که چرا ایران نمی تواند در کار اتحادیه گمرکی شرکت کند، حتی » اروپایی و اورآسیایی باشد؟

مطرح نمی شود. بگذریم از جغرافیا که بدون نزاکت سیاسی یادآوري می کند که فاصله تا ایران نزدیک تر است تا فاصله تا 
ارجیخسیاستاساس–همانطور که به ما می گویند -. ما شاهد از دست دادن واقعبینی و حسابگري اقتصادي هستیم که هند

.دهدمیتشکیلراروسیهکنونی

اگر ایران در مرحله انتقالی حد اقل به عنوان منطقه تجارت آزاد به اتحادیه گمرکی ملحق شود، این امر براي اتحادیه به چه 
معناست؟

اوالً، ایران می تواند به شریک بزرگ بازرگانی روسیه در خاور میانه و به بازار بزرگ فروش ماشین و ماشین آالت، وسایل نقلیه، 
.محصوالت فلزي و چوبی یعنی محصوالت با ارزش افزوده باال، تبدیل شود

میلیارد دالر افزایش یافت 3,7تا 2,1ن از روشن شد که تبادالت بازرگانی با ایرا2006-2011این واقعیت آشکار در سال هاي 
میلیون دالر. در واقع، تبادالت بازرگانی 351میلیارد دالر بود و واردات از ایران 3,4که در آن زمان صادرات روسیه معادل 

خام بلکه میلیارد دالر افزایش یابد زیرا نه مواد10-15ایرانی می تواند ظرف دو سه سال آینده به طور جهشی تا -روسی
کاالهایی با ارزش افزوده باال و محصوالت پژوهشی و علمی بخش قابل توجه آن را تشکیل خواهند داد. الحاق جمهوري اسالمی 

دتولیتوجهقابلرشدموجبآندفاعیوفنی–ایران به اتحادیه گمرکی با توجه به توان اندوخته شده اقتصادي، علمی 
.شدخواهدعضوکشورهايملیناخالص

ثانیاً، اتحادیه گمرکی از طریق همکاري با ایران به بازارهاي خاور میانه و مهمترین مسیرهاي حمل و نقل دسترسی پیدا خواهد 
» زرگمنطقه ایران ب«کرد. به یقین می توان گفت که شرکت ایران در اتحادیه گمرکی خود این اتحادیه را به طرح جالبی براي 

گسترش یافته است، تبدیل خواهد نمود. همین امر باعث عالقه باالي ملت هاي شرق به برنامه هاي که از عربستان تا پاکستان
.ژئوپلتیکی والدیمیر پوتین و تیم او خواهد شد

ثالثاً، منطقه تجارت آزاد با ایران موجب الحاق پاکستان و هند به این منطقه خواهد شد، آن هم نه الحاق مصنوعی که اآلن 
ود بلکه الحاق مبتنی بر واقعیات توسعه اقتصادي. گرایش ژئوپلتیکی هند و پاکستان تا آخر تعیین نشده است. پیشنهاد می ش
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واشنگتن و پکن مشغول مبارزه فعال بر سر کشاندن آنها به منطقه نفوذ خود هستند که اتحادیه گمرکی به دهلی و اسالم آباد 
.هد داد که این دو کشور مشتاق آن هستندبهترین فرصت براي حفظ تعادل سیاست خارجی را خوا

رابعاً، بعد از تشکیل این منطقه جدید تجارت آزاد، بازار داخلی اتحادیه گمرکی نسبت به توسعه طلبی کاالهاي چینی پایداري 
در چارچوببیشتري پیدا کرده و از امکان رقابت با آن کاالها برخوردار خواهد شد. چین در حال حاضر با ناباوري به ابتکارات

اتحادیه گمرکی می نگرد و در مورد تالش هاي مسکو براي ساخت سد هاي حمایت از بازار داخلی سوء ظن می کند ولی اگر 
پکن بفهمد که بازار بزرگ اورآسیایی بدون مشارکت چین تشکیل می شود، برخورد با این بازار تغییر کرده و چین به گذشت 

.هاي بیشتري تن خواهد داد

، روسیه، قزاقستان و ایران می توانند در چارچوب راهبرد واحد اقتصادي طرح هاي بزرگ زیرساختی را در خزر اجرا خامساً
شهر «کنند که ضرورت این کار نضج گرفته است. فهرست فواید اقتصادي را می توان تا شش یا حتی ده بند تمدید کرد. این 

ن با محاسبات مشخص اقتصادي تکمیل و مستدل کرد. فقط در این صورت تخیلی نیست زیرا هر بند مذکور را می توا» فرنگ
.مقاله ما به درازا خواهد کشید و لذا از این کار خودداري می کنیم

ایران، اتحادیه گمرکی و ژئوپلیتیک

اورآسیایی ياخیراً در سئول کنفرانس بزرگی در باره مسایل اورآسیا برگزار شد که شرکت کنندگان آن تأکید نمودند که فضا
واحد است و اینکه منتهاي شرقی آن به اندازه قسمت غربی به طرح هاي بزرگ فرا قاره اي عالقه مند است. تا کنون وحدت 

یک نوع که» راه جدید ابریشم«فقط دو تبلور عملی داشته است یعنی راهبرد آمریکایی -حد اقل در سطح نظریه -اورآسیایی 
و هدف تثبیت نظارت غرب بر اورآسیا را دنبال می کند؛ و اتحادیه گمرکی به عنوان پیش در است» سیخ کباب براي منطقه«

آمد بر اتحادیه اورآسیایی که در آن کشورهاي عضو می توانند بر اساس منافع خود توسعه یابند. چند نکته دال بر کارآیی 
.ثبات می رسانداست و این واقعیت را به ا» اتحادیه گمرکی + ایران«ژئوپلتیکی بلوك 

ع فمرتراگمرکیاتحادیهدرارمنستاناقتصاديدورنماي–کاراصلو–تشکیل این بلوك همه سئوال ها را درباره عضویت 
می کند. با ظهور آن، اندیشه مورد بحث امروزي مبنی بر الحاق سوریه به اتحادیه گمرکی جامه عمل خواهد پوشید. جذابیت 

کشورهاي آسیاي مرکزي هم افزایش خواهد یافت زیرا براي آنها امکانات جدید اقتصادي و ترانزیتی فراهم این اتحادیه براي 
خواهد گردید. و باالخره چیزي که در شرایط جاري از همه مبرم تر است، این است که در این صورت تجزیه فضاي جامعه 

.حرکت می کند» بازگشتنقطه عدم «مشترك المنافع متوقف خواهد شد که به سرعت به سوي 

احتماًال ناگفته پیداست که یک سري مسایل امنیت منطقه اي و نیز معماري این امنیت شکل و ظاهر دیگري به خود خواهند 
گرفت. از نظر افکار عمومی بین المللی، روسیه و شرکاي آن حق فعال کردن سیاست خارجی در یک سري مناطق یعنی آسیاي 

ق آسیا و حتی منطقه خلیج فارس را دریافت خواهند کرد زیرا همه جا از منافع اقتصادي خود دفاع مرکزي، قفقاز، جنوب شر
خواهند کرد که مابقی ملت هاي جهان این مفهوم را خوب می دانند و می فهمند. امکانات ایاالت متحده و ناتو در زمینه توسعه 

شد. این مسأله تهدید نظامی از طرف اتحادیه گمرکی نیست طلبی و ویرانی معادالت منطقه اي در حد زیادي محدود خواهد
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بلکه آن است که براي توسعه طلبی در این مناطق هزینه هاي عظیم اقتصادي الزم می شود که آمریکا و متحدانش حاضر 
.نیستند بدان تن دهند

ز شکل گرفته و در چارچوب آن بخشی از الگوي اقتصادي غربی را که تا به امرو» ایران-اتحادیه گمرکی «در نهایت امر، بلوك 
مشرق از روابط اقتصادي جهانی حذف شده است، ویران می کند. به ما تلقین می کنند که در حال حاضر تعدادي از کشورها 

اهی در نظام تولید جهانی براي خود جایگ«(مانند افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و تا حدودي مغولستان، ویتنام و کمبوج) 
و اینکه تنها کار و کاسبی ممکن براي آنها، واگذاري منابع طبیعی خود تحت مدیریت شرکت هاي فراملیتی یا توسعه » ندارند

می تواند راهی براي جایگزینی این سوسیال داروینیسم ژئو » اتحادیه گمرکی به اضافه ایران«گردشگري است. ولی بلوك 
.اقتصادي فراهم کند

*****

اتحادیه گمرکی که حرکتی غیر عادي و بر خالف همه قالب هاي ذهنی است، می تواند چشم انداز اتحادیه الحاق ایران به
گمرکی را به طور ریشه اي تغییر دهد و آن را به محبوب ترین و پر اهمیت ترین طرح دهساله آینده تبدیل نماید. ولی هر 

تجارت آزاد بین این اتحادیه و ایران، به تدارکات طوالنی و موشکافانه اتحادیه مبتنی بر همگرایی اعم از اتحادیه گمرکی یا منطقه
احتیاج دارد. مسأله فقط این نیست که باید همه امکانات و اختیارات سیاسی و حقوقی را طراحی و اصول فعالیت را تصحیح 

ابراز اراده سیاسی براي دستیابی کرد و به واقعیات جدید سیاسی و حقوقی عادت نمود. اصل کار، ادراك دقیق سود متقابل و 
بدان است. این را هم باید در نظر گرفت که در حالی که اندیشه تشکیل اتحادیه گمرکی با واکنش منفی غرب روبرو می شود، 
اندیشه تشکیل بلوك اتحادیه گمرکی با ایران موج شدید تنفر را بلند خواهد کرد. البته موقعیت روسیه به گونه اي است که 

و تحت هیچ شرایطی غیر از عوض کردن رژیم و تسلیم کامل نمی تواند تأیید غرب را به دست آورد. ولی مگر ما این هرگز
دورنما را می خواهیم؟

نخبگان سیاسی آمریکا در تالش خود براي بیرون کشیدن روابط با ایران از بن بستی که خودشان ساختند، نهایت تالش هاي 
د تا از نزدیکی روابط بین روسیه و ایران جلوگیري به عمل آورند. همگرایی اورآسیایی که ایران را خود را به عمل خواهند آور

هم به عنوان یکی از عناصر پایه در بر گیرد، خواب وحشتناك ژئوپلتیکی براي غرب است که به هر وسیله ممکن سعی خواهد 
و طرح ابتکارات و پیشنهاد هایی که جمهوري اسالمی نتواند رد کرد جلوي آن را بگیرد. تنها با سبقت گرفتن از روند همگرایی 

کند، می توان جلوي این روند را گرفت. لغو همه تحریم ها و سرمایه گذاري هاي گسترده در اقتصاد ایران از جمله در بخش 
حرکت ایران به سوي هاي نفت و گاز، انرژي، صنایع و همکاري نظامی فنی گام هاي اول غرب و آمریکا در جهت متوقف کردن

.روسیه و اتحادیه گمرکی خواهند بود

اتحادیه گمرکی بلوك بسته اي نیست و براي تعامل با کشورهاي «اظهارات سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه که گفت که 
انیه هاي لفظی ، موجب خوشبینی محتاطانه اي در مورد امکان چرخش روسیه به شرق می شود. ولی امروزه بی»دیگر باز است

کفایت نمی کند. گام قاطعانه اي الزم است که بتواند به همگرایی اورآسیایی تحرك جدیدي بدهد. جهش کیفی به پیش 
ضروري است که به جهانیان بباوراند که اتحادیه گمرکی سازمانی جدي است که آینده طوالنی خواهد داشت. اگر این واقعیت 

.ر صحنه بین المللی را هم جدي بگیرندرا باور کنند، باید نقش روسیه د
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