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 مطالبچکیده 

 

 

از زیر چاپ در آمد. حوادثی که  «ایران معاصر»ماهنامه  شماره جدید بیست و ششم
که محل برگزاری دور سوم مذاکرات درباره « اینترکنتینانتال»نوامبر در هتل  22و  22

بود، از نظر جو عمومی و احساسات خروشان خود،  5+1برنامه هسته ای ایران با گروه 
به یک داستان هیجان انگیز سیاسی واقعی شباهت داشت. شایعات و شنیده ها فورًا 

کردند. امید به امضای سند نهایی گاهی به وجود آمده و با همان سرعت فروکش می 
واحد »کرد و گاهی ناپدید می شد. تا صبح اول وقت شنبه در ژنو دوباره بروز می

پیاده شدند و باالخره نهایی شدن امضای موافقتنامه چارچوبی با « هوابرد وزیران
نده وجمهوری اسالمی اعالم گردید! سرانجام زیر گفتگوی دهساله بین المللی درباره پر

هسته ای ایران خط کشیده شد. بدون تردید، این مهم ترین رویداد سال است که 
در حد زیادی تحوالتی « ایران معاصر»محتوای شماره جدید بیست و ششم ماهنامه 

 را منعکس می کند که با فرایند ژنو در ارتباط بوده است.

موافقتنامه  «ژنو: جهش به واقعیت جدید» در مطلب هیأت تحریریه تحت عنوان

با جمهوری اسالمی ایران امضا کرد، مورد تجزیه و تحلیل مفصل قرار می گیرد. در این مقاله  5+1چهار صفحه ای که گروه 

اظهارات سرگئی الوروف مبنی بر اینکه بر اثر توافقات حاصله کسی نباخته است، به بهترین وجه محتوای سند » آمده است: 

والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این توافقات را که بدون اغراق می تواند بزرگترین «. دچهار صفحه ای را منعکس می کن

توافقات ژنو »نوامبر اظهار داشت:  22دستاورد دیپلماتیک طی ده سال اخیر شمرده شود، همینطور تفسیر کرد و روز یکشنبه 

ساختارهای اتحادیه اروپا و فعالیت فشرده تیم های  ، ایران و نمایندگان5+1به برکت برخورد سازنده رؤسای کشورهای گروه 

مذاکره کننده حاصل شده است. این توافق شامل فهرست سنجیده تدابیر است و بدون تردید بر توسعه اوضاع بین المللی به 

 «.خصوص در منطقه خاور میانه اثر مثبتی خواهد گذاشت

ایدار و شکننده است. این فقط گام اول در جهت دستیابی به توافقات ژنو با وجود اهمیت زیادی که دارد، بسیار ناپ 

موافقتنامه همه جانبه است ولی همین گام جهان را به واقعیت جدید برده است. امروزه فقط نهال امید روییده است که برای 

ه ندهد این نهال را و مخالفان صلح در خاور میانه اجاز« شاهین های ایران هراس»سراسر جهان اهمیت فراوانی دارد که به 

نابود کنند. در جریان مذاکرات ژنو کاماًل واضح و روشن شد که در حال حاضر اسراییل، عربستان سعودی و کنگره آمریکا که 

در آن البی اسراییلی نفوذ فراوانی دارد، مخالفان اساسی توافقات صلح با ایران هستند. تصادفی نیست که هر یک از این سه 

 ایرانی در مقاالت نویسندگان مجله به دقت مورد بررسی قرار گرفته اند.عضو ائتالف ضد 

وضعیت کنونی البی اسراییلی آمریکا و نیز سرچشمه و مکانیزم های نفوذ آن در  «در آغوش هشت پا» در مقاله 

کنگره آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میتچل بارد، پژوهشگر معاصر آمریکایی در یکی از آثار خود نکته دقیقی ذکر 

http://siran.ru/index/show/26/Vypusk_26_Sovremennyy_Iran_noyabr_2013
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دیان آمریکایی که مشارکت آنها در اکثر یهو«. یهودیان آمریکایی با شور و شعف دینی خود را وقف سیاست می کنند»کرد که 

انتخابات از همه گروه های قومی دیگر ایاالت متحده باالتر است، با همین جد و جهد که از خود نشان می دهند، خود را به 

نیروی جدی سیاسی تبدیل کرده اند که به نفع اسراییل کار می کند. طبیعی است که این نیروی سیاسی به صورت همان 

 طرواب اسراییلی –در آمده است که همه درباره آن حرف های زیادی می زنند. کمیته آمریکایی « اسراییلی آمریکایی البی»

(، انستیتوی سیاست خاور میانه واشنگتن، اتحادیه ضد بهتان و سازمان AIPAC معروف سازمان همان) اجتماعی

Christians United for Israel اییل( هسته این البی را تشکیل می دهند. در مجموع )اتحادیه مسیحیان در راه اسر

 Conference ofبیش از پنجاه سازمان بزرگ اجتماعِی عضو کنفرانس رؤسای سازمان های اساسی یهودی )

Presidents of Major American Jewish Organizations در فعالیت این البی شرکت می کنند. از مطالعه )

 سیاری از مسایل دیگر معلومات قابل توجهی دریافت خواهید نمود.این مقاله در این مورد و ب

می توان احتمال قریب به یقین داد که دو رویداد چشمگیر ماه اکتبر سال جاری یعنی قتل مجتبی احمدی رئیس  

و مأموران  ادستاد امنیت سایبرنتیک سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سانحه بزرگ در واحد تولیدی آب سنگین اراک، کار موس

به ترور این « موساد»انجام شد که « مجاهدین خلق»بود. قتل احمدی به سبک همیشگی « مجاهدین خلق»آن در سازمان 

دربرگیرنده  «ترور علیه جمهوری اسالمی: مرحله جدید و شرکت کنندگان جدید»شخص عالقه فراوانی داشت. مقاله 

 شده علیه ایران است.اطالعاتی درباره بازیگران اساسی جنگ اعالم ن

نوامبر در تهران گرد هم  2های گروهی جهان با مقداری تعجب اطالع می دهند که ده ها هزار نفر در میتینگ رسانه 

برگزار می شود. چند سال است که این همه مردم در  1191آمدند. این تظاهرات هر سال به یاد تصرف سفارت آمریکا در سال 

نمایندگی دیپلماتیک آمریکا گرد هم نیامده اند. محافظه کاران رادیکال را به برپایی این مراسم پر جمعیت محل استقرار سابق 

متهم می کنند ولی به نظر می آید که این فراوان شرکت کنندگان علت دیگری دارد. ایرانیان نیک می فهمند که جنگ اعالم 

شدت بیشتری می یابد. مردم ایران عقل سلیم کافی دارند تا بفهمند  نشده علیه جمهوری اسالمی نه تنها پایان نیافته بلکه

کدام نیروها پشتیبان اعمال تروریستی، انفجار ها، کارشکنی و خونریزی سربازان ایرانی هستند. ایرانیان شجاعت کافی دارند تا 

 این حقیقت را بی پرده به سراسر جهان اعالم نمایند.

نوامبر سال جاری وی  2هبر معظم ایران نیز به این واقعیت توجه کرد که سخنان حضرت آیت اهلل علی خامنه ای ر 

علی خامنه ای: نباید به دشمنی که لبخند می زند، » که در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ایراد شد، در مطلب

سیاست خارجی رئیس جمهور فعلی منعکس شده است. سخنان رهبر که در اوج مباحثات اجتماعی درباره خط  «اعتماد کرد

ایراد شد، به نخبگان سیاسی ایران پاسخ سلسله سئوال های مبرم سیاست داخلی و خارجی را می دهد. ولی برای ناظر خارجی، 

این سخنرانی یک نوع کلید درک برداشت مقامات جمهوری اسالمی ایران از مناسبات بین الملل و جهان امروز پیرامون ایران 

از نظر غرب، رهبر معظم ایران یک عیب جدی دارد و آن این است که رهبر همیشه با صداقت سخنرانی می کند و  می باشد.

ابر بلکه دربر« جامعه بین المللی»هر چیز را به اسم واقعی آن می خواند. او به عنوان رهبر روحانی که نه دربرابر چیزی به نام 

کت سیاسی مقطعی و تسامح کاذب مبرا است. او به طور باز و آشکار می گوید که خداوند متعال مسئول ملت ایران است، از نزا

 نیست.« صدور دمکراسی»سیاه سیاه است، جاسوسی جاسوسی است و تجاوز فقط تجاوز است و 
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این تحوالت و حوادث صد روز رئیس جمهور جدید ایران را کمرنگ کرده و از حوزه توجه ناظران بین المللی تا  

 شماره رد که بگذرد طبیعتًا نتوانست از این رویداد « ایران معاصر»داشته و زیر سایه برده است. ولی هیأت تحریریه حدودی بر

روز  111درج گردیده است. برای رئیس جمهور هر کشوری،  «روز حسن روحانی 011» عنوان تحت ای مقاله مجله جدید

ای مشخص او قضاوت کرد. البته این ادعا کمتر درباره حسن روحانی مدت بیش از حد کوتاهی است تا بتوان درباره دستاورده

صحت دارد. صد روز اول وی با مباحثات تند و داغ در داخل جمهوری اسالمی توأم شده و کلیشه های جا افتاده روابط بین 

 شدت فعال آمریکا، کنگره با اوباما باراک دولت نظرهای اختالف اسراییلی، –الملل را شکسته است. بحران روابط آمریکایی 

 اول روز صد عواقب همگی ایران، محور در روسیه برای جدید امکانات شدن فراهم و ایران با مرزها در سنت اهل افراطیون

 است. بوده ایران جدید جمهور رئیس

قه مسایل منط در شماره ماه نوامبر مجله، موضوع مناقشه ناگورنی قره باغ هم که یکی از دشوار ترین و پیچیده ترین 

ایران که مستقیماً در این مناقشه  ای است، از نظر نیفتاده است. اهمیت ایران در حل و فصل مناقشه قره باغ زاید الوصف است.

شرکت نمی کند، مهم ترین عامل حل و فصل اوضاع قره باغ و برقراری صلح و ثبات در منطقه مناقشه بوده و می باشد. البته، 

روابط برابر با همه طرفین مناقشه قره باغ و دنبال کردن سیاست متعادل با فاصله گیری برابر از همه آنها،  امکان حفظ و توسعه

مهمترین دستاورد ایران به شمار می رود. ایران نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز در پیشگیری از بروز مجدد عملیات جنگی 

به گذشته، حال و آینده احتمالی و نقش فزاینده  «ایران و مناقشه قره باغ» در منطقه مناقشه سهم خود را ایفا می کند. مقاله

 ایران در حل و فصل این مناقشه به نفع صلح در قفقاز جنوبی، اختصاص دارد.

البته طبق معمول، محتوای این شماره مجله به مقاالتی که در این بررسی مختصر ذکر شده اند، ختم نمی شود.  

ز اهمیت حیات بین المللی مورد توجه قرار گرفته و تفسیرهای اظهارات کری وزیر امور خارجه آمریکا، رویدادهای دیگر حائ

بنیامین نتانیاهو و مطلبی درباره خالقیت حیدر جمال یکی از فالسفه برجسته روسیه، در این شماره درج « جنگ برق آسای»

را مطالعه نمایید تا رویدادهای مرحله جاری « ایران معاصر»شده است. لذا از شما دعوت می کنیم شماره جدید بیست و ششم 

 برای شما نزدیک تر و مفهوم تر شوند.
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جدیدکنندگانشرکتوجدیدمرحله: اسالمیجمهوريعلیهترور
نیکالیفایگور

دررانفسجهانتمامکهروزيدرجاري،سالسپتامبر24
–ایرانیروابطدرهایخشدنآبروندآغازوکردهحبسسینه

آیاکهزدندمیحدسکارشناسانوکردمیرصدراآمریکایی
خیر،یاافتادخواهداتفاقروحانیحسنبااوباماباراكمالقات
شرکتکهبودشدهپابرمیتینگیمللسازمانساختمانروبروي

وعدهنکردنباورایران،برفشارادامهآمریکادولتازآنکنندگان
خواستاررازورمواضعازتنهاتهرانباگفتگواجرايوروحانیهاي

پرداختکنندگانتظاهراقامتوتغذیهنیویورك،تاسفر. شدند
فاکتوراساسبرخودسخنانبابتVIPهايشخصیت. بودشده

چه،ببینیمنیستبدحاالو. گرفتندراخودمزددستبود،شدهتبیینرقمیپنجاعدادباالزحمهحقآندرکهايجداگانه
بود؟»ضیافت«اینکنندهبرگزارکسی

نسازمافهرستازجدیداًآمریکایی،سیاسینخبگانمیاندرخودگرانالبیتالشباکه»خلقمجاهدین«سازمان
سازمانازمجاهدینحامیانموافقتواطالعباطبیعتاً کهبودمیتینگآنمحركنیرويوحامیشد،حذفتروریستیهاي
خریبی،تاعمالوترورایرانیان،قتلمقصرکهسازمانیکهمعناستبدانفقطاینو. شدبرگزارآمریکاخارجهاموروزارتوسیا

مساعیتشریکدربارهاسراییلوسعوديعربستانمحرمانهتبانی. استندادهپایانخودحیاتبهاست،خونریزيوکارشکنی
يهاروشبهتوسلباوکردهجلببدانراجدیدافرادوبخشیدهخاصیشدتجنگاینبهایرانعلیهنشدهاعالمجنگدر

.گرددمیتوأمجدیدزیرکانه

اسالمیجمهوريپشتبهاسراییلخنجرعنوانبه»خلقمجاهدین«

ماهچندوکرداعالمرامبارزهزورگویانههايروشبهتوسلازامتناع»خلقمجاهدین«سازمان2001سالاواخر
ازلقبکهایرانايهستهبرنامهاینکه»ناپذیرانکاردالیل«»خواهآزاديمجاهدین«کهداداطالعانگیزيهیجانطوربهبعد
از. تندگذاشآمریکامسئولیناختیاردروآوردهدستبهرادارد،نظامیحالتنبود،برانگیزسئوالالمللیبینجامعهنزدآن

هايسازمانتقاضايموردکیفیتهمینباکهشدتبدیلایرانايهستهبرنامهباپیگیرمبارزبهسازمان2001سالهمان
.استگرفتهقراراسراییلخصوصبهوآمریکااطالعات

کنترلخواهان»تصادفیکامالً «طوربهاتمیانرژيالمللیبینآژانسوقتکلمدیرالبرادعیمحمدسالهماندر
ریاست. دآمدرحرکتبهایرانايهستهبرنامهنظامیتخیلیجنبهپیرامونهیستریاچرخ. شدایرانايهستهبرنامهتردقیق
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شخواههمهبهوکردهاستناداطالعاتیمنابعاز»نظامیجنبه«دربارهاطالعاتدریافتبههمیشهکنونتاموقعآنازآژانس
.هددمیردجوابمستقل،تحلیلوتجزیهجهتهادادهاینباآنهاکردنآشنابرمبنی) آمریکاییجملهاز(کارشناسانهاي

مربیان. شدشروعنوادادرویژهنظامیمیداندر»خلقمجاهدین«اعضايبرايآموزشیدوره2000هايسالاوایل
مخفیومأمورانگماشتناطالعات،آوريجمعاطالعاتی،وعملیاتیفعالیتمبانیبلکهچریکیجنگمبانیتنهانهآمریکایی

رايبجاسوسیشبکهایجادشاملشد،تعیینآیندهصحراییمأمورانبرايکههدفی. دادندیاد»خلقمجاهدین«بهراکاري
گروهبه. بودراهبردياهمیتدارايتأسیساتدرکارشکنیلزومصورتدروایرانايهستهبرنامهدربارهاطالعاتدریافت
کارایندرهم»کیدون«واحدازاسراییلیمربیانکهدادندیادرااينقطهتروراجرايوسازماندهیفننوادادرايجداگانه
.نمودندشرکت

رايبتنهانه»خلقمجاهدین«سازمانفعاالنکهکردندکشففرانسهجاسوسیضدسازمانعملیاتیکارکنانبعداً
شدمعلوم2010-2012هايسالدرتنها. شدندمیآمادهاروپادرتروریستیاعمالاجرايبرايبلکهایرانخاكدرفعالیت

تحده،مایاالتدیپلماتیکهاينمایندگیعلیهتروریستیاعمالجهانمختلفکشورهايدرکهشدانجامهدفیچهباکاراین
کرد،فروکشتبلیغاتیکارزارآنازبعدولیدانستندمقصرراایرانگروهیهايرسانه. دادندرخسعوديعربستانواسراییل
سازمانکهآمدعملبهاطالعاتفرارویژههايسرویسودولتیمنابعازوکردندبسندهمبهمیاظهاراتبهپلیسیمقامات

.بودتروریستیاعمالآنپشتیبانی»خلقمجاهدین«

کارشکنیعواملوآدمکشانپیمان

شدموفقسازماناینندارند،مقبولیتیهیچایرانداخلدرکهمدتهاست»ایرانخلقمجاهدین«اینکهوجودبا
میفعالیاستفاده»موساد«نفعبهکاربرايشبکهاینازحاضرحالدر. نمایدحفظودادهتشکیلراخودطرفدارانشبکه
نقالباپاسدارانسپاهسایبرنتیکاطالعاتسازمانایران،سازيموشکایران،ايهستهبرنامهکلیديهايشخصیتترور. شود

یراناعلیهاسراییلنشدهاعالمجنگاساسیابزارسابقماننداسالمیجمهوريتأسیساتمهمتریندرکارشکنیواسالمی
هککندمیایفارااسراییلیخنجرحکمجنگایندر»خلقمجاهدین«سازمانرزمیهايسلولوجاسوسیشبکه. باشدمی

.استرفتهنشانهرااسالمیجمهوريپشت

ادسترئیساحمديمجتبیقتلیعنیجاريسالاکتبرماهچشمگیررویداددوکهداداحتمالتوانمییقینبه
آننمأموراوموسادکاراراك،سنگینآبتولیديواحددربزرگسانحهواسالمیانقالبپاسدارانسپاهسایبرنتیکامنیت

شخصاینتروربه»موساد«کهشدانجام»خلقمجاهدین«همیشگیسبکبهاحمديقتل. بود»خلقمجاهدین«سازماندر
.داشتفراوانیعالقه

یدجدویژهسرویسبود،آنرؤسايازیکیاحمديکهاسالمیانقالبپاسدارانسپاهسایبرنتیکامنیتسرویس
انسازمافرادويتالشباکهبوداحمدي. پردازدمیایرانازخارجدراطالعاتیوعملیاتیفعالیتبهجملهازکهاستایرانی

امپیوترکایرانبهکهکنندکشفرااسراییلیايرایانهتقلبیهايشرکتشبکهشدندموفقجاريسالاوایلایراناطالعات
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باودخشکستازتابستاناوایلفقطهااسراییلیکهاستتوجهجالب. نمودندمیصادرویروسیخصمانهمحتوايباهایی
.شدندخبر

اساسیعلتسهکند،میکارواحدایندراکنونهمکهکمیسیونیکهگفتتوانمیاراكدرسانحهمورددر
هیچ. ندکمیبررسیراجعلیمشخصاتباشدهخرابقبلازموادوتجهیزاتتعمديتحویلوسایبرنتیکویروسکارشکنی،

»موساد«ماننداسراییلویژههايسرویسو»خلقمجاهدین«جاسوسیشبکهمشارکتبدونتوانستنمیهاگزینهاینازیک
.شوداجرا،»امان«نظامیاطالعاتسازمان» 8220بخش«و

رژیم«سقوطازبعدایرانامورزمامآوردندستبهبرايراخودآمادگیکه»خلقمجاهدین«سازمانفعاالنبراي
ظامینتجاوزنتیجهدرسقوطایننیستمهمچنداناست،کردهاعالمخوداسراییلیوآمریکاییحامیانبه»اهللاآیتخونین
مجاهدین«سازمان. بگیردصورتشود،منجرطلبیجداییبیدادگريوترورمرج،وهرجبهکهداخلیکودتايیاخارجی

.کندمیفعالیشرکتآنهاازیکهرتداركدرواستآمادهگزینهدواینازیکهربراي»خلق

خورانآدمبازگشت–2,0جنداهللا

ایرانیمرزبانانازنفر14آنحیندرکهبلوچستانوسیستاناستاندرپاکستانبامرزدراخیرمسلحانهخوردوزد
گروهک.انگیختبرراکشوراینسیاسینخبگانوایرانعمومیافکارباختند،جاناسالمیانقالبپاسدارانسپاهعضوسهو
صاحبولیبزندمهمیلطمهایرانامنیتبهبتواندتااستکوچکبسیارآمد،وجودبه2012سالدرکه»العدلجیش«

12-14نوجوانانکهنیستمهمهماین. نیستوابستهآناعضايشماربهتنهاگروهاینخطرکهنمودنداشارهحقبرنظران
رسانهمجاهدین«و»ایرانانصارحرکت«هايسازمانوالعدلجیش. شوندمیگماشتهآنتروریستیاعمالاجرايبرايساله

گريافراطیآنفعالیتدرکههستندجنداهللاخونینگروهکشدهاحیاویرایش. آمدندوجودبههمزمانکه»الفاروقاي
.بودشدهتوأممخدرموادتجارتباسلفی

اطالعاتسازمان. بودگرفتهشکلآنبودنفعالمرحلهدرجنداهللاپیراموندهندگانالهاموحامیانمارپیچکالف
تانیپاکسوافغانیمناطقدرکهطالبانمیانازناپذیرسازشنیروهايوپاکستانیگرایاناصولموساد،سعودي،عربستان

بودرانایعلیهنشدهاعالمجنگوسیلهجنداهللاواقع،در. نمودندمیهمکاريسازماناینبابودند،نشستهپاکستانباهممرز
موجودیتدورمتوسطردهفرماندهانوریگیبرادراناعدام،2010-2011هايسالدرآنسرکوبکهشودمیمعلومحاالو

ربستانعاطالعاتسازمانبراي. استایرانبهسلفیتجاوزمؤثروسیلهاهللاجندکهاستروشنوواضح. نکشیدبطالنخطآن
خطرناكصورتایندرکه(دهدتشکیلاعضاکمترتعدادباجدیدسازمانچندآنهايبازماندهازکهاستترراحتسعودي

.بکند»صفراز«تروریستیشبکهساختصرفراخودوقتاینکهتا) بودخواهندتر

اطالعاتهايسازمانزرادخانهازدیگرکارهايوترورجاسوسی،بهایرانعلیهنشدهاعالمجنگدربارهبحثمعموالً
یرانابرايسنتیغیرهاياندیشهوبیگانهاعتقاداتتجاوزشناختی،روانواطالعاتیجنگمیانایندرولی. شودمیختم

صاصاختایرانجوانانمیاندرسلفیایدئولوژيترویجبهدالرمیلیوندههاسالهرسعوديعربستان. شودمیفراموششیعه
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نبوهاوقطرولندندردفاتربا»وصال«شبکه،)دارددفاترمدینهودوبیدرکه(»کلمه«زبانفارسیجهانیشبکه. دهدمی
.هستندایرانعلیهگستردهتبلیغاتمشغولدیگر»وابستهغیربنیادهاي«واینترنتیخصوصیهايشبکه

»راستینایمان«راهدرمبارزهومخدرموادترانزیت

ایتجنوگناهایراناسالمیجمهوريدینیاصولکهکنندمیتلقینخودجدیدپیروانبهایراندرسلفیواعظین
علیهوکردهدفاعآنازبایدکهاستشدهحفظسعوديعربستاندرتنهاپاكوراستیندیناینکهواستناباسالمعلیه

هاییکاناللهوسیبهآنها. دارندمالیبلکهعقیدتیتنهانهپیوندهايسعوديعربستانباایرانیسلفیون. کردقیامایراندولت
.نمایندمیدریافترافارسیزبانبهادبیاتوتبلیغاتیمواداند،شدهاندازيراهاخیرهايسالدرکه

تبرئهراطلبانجداییمسلحانهحمالتوتروراند،شدهمظلومبلوچوکرداقلیتکهکنندمیتأکیدواعظینهمین
بههمارمرزبانانبهمذکورحملهسنیافراطیون. نمایندمیجلبالمللیبینسلفیجهادبهراخودجدیدپیروانوکنندمی

لیدپرازکنندمیسعیآنها. کردندمعرفی»جهادیون«نابوديجهتدرسوریهبهکمکخاطربهتهرانازجوییتالفیعنوان
سرزمینطریقازافغانیافیونیموادقاچاقدرسازماناینشرکتآنوکنندپنهانعمومیافکارازرا» 2,0ویراستجنداهللا،«

.استایران

»هادج«مالیتأمیناساسیمنبعرامخدرموادقاچاقکههستنداولجنداهللاباوفايورثهفقطنظراینازآنهاالبته
تجارتدرآنهاداشتندستاز»قومیهاياقلیتحقوقراهدرمعتقدمبارزان«این) آمریکاییو(سعوديحامیان. دانستمی

»نراستیایمانودینوآزاديبارهدرمبارزهواقعیچهره«این. ننمودندابرازمخالفتیهیچولیداشتندکاملاطالعمخدرمواد
.است

*****

. آمدندهمگردتهراندرنوامبر4میتینگدرنفرهزارهادهکهدهندمیاطالعتعجبمقداريباگروهیهايرسانه
محلدرمردمهمهاینکهاستسالچند. شودمیبرگزار1979سالدرآمریکاسفارتتصرفیادبهسالهرتظاهراتاین

مراسماینیبرپایبهرارادیکالیکارانمحافظهغربیهايرسانه. اندنیامدههمگردآمریکادیپلماتیکنمایندگیسابقاستقرار
روحانیحسنتاریخیهايتالش«هستندصدددرگویاکهکنندمیمتهم»آمریکابرمرگ«شعاردادنسروجمعیتپر

».بکنندمختلراواشنگتنباهاتماسبرقراريبرمبنیجمهوررئیس

شدهناعالمجنگکهفهمندمینیکایرانیان. دارددیگريعلتمیتینگدرمردمگستردهحضورکهآیدمینظربه
کدامهمندبفتادارندکافیسلیمعقلایرانمردم. یابدمیبیشتريشدتبلکهنیافتهپایانتنهانهاسالمیجمهوريعلیه

اینتاارنددکافیشجاعتایرانیان. هستندایرانیسربازانخونریزيوکارشکنیها،انفجارتروریستی،اعمالپشتیباننیروها
.نماینداعالمجهانسراسربهپردهبیراحقیقت
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مردي با اندیشه و روح بزرگ: به مناسبت شصت و ششمین زادروز حیدر جمال

تأسیس 1994حیدر جمال، رئیس کمیته اسالمی روسیه که در سال 
شد، فیلسوفی مسلمان و مرحله ساز و شخصیت سیاسی روسیه است 
که عده زیادي او را شخصیت به یادماندنی و بارز ولی در عین حال 
بسیار پیچیده و غیر قابل درك می دانند. او از یک سو، به خاطر تحلیل 

هاي گروهی روسیه به موازات ه در رسانههاي سیاسی کم نظیري ک
نضج گرفتن هر جنگ جدید در خاور میانه یا افزایش اختالف نظرهاي 
بین قومی داخلی مورد تقاضاي زیادي قرار می گیرند، شناخته شده 

تفکروآثارنگارشسبکاستقادرکسیکمتردیگر،سوياز		است. 
عالقهازتنگیگروهدسترسدرتنهاکاراین. گیردفراوبفهمدرااو

دررافیلسوفاینپیاممفهومومعنیکهاستاومخالفانومندان
.نمایندمیدركوجودوشهودتعقل،سطح و در برنامه هاي تحلیلی و داراي اهمیت اجتماعی حضور زیادي پیدا ا			

محکم به مواضع اسالمی پایبند است و از منافع کرده و صدها مقاله و مصاحبه منتشر می نماید. او در اکثر موارد به طور 
مسلمانان چه در روسیه و چه در صحنه جهانی دفاع می کند. با شجاعت و مردانگی همه اشکال اسالم ستیزي و همه اهانت 

نان امت هاي در حق اسالم و امت مسلمان را افشا می نماید. او را از این زاویه می توان به یقین به عنوان مبین مواضع مسلما
روسیه تلقی کرد.

مراحل اندیشه

کوه «که زمانی در مجموعه » گرایش شمال«حیدر جمال طی مدت زیادي نزد خوانندگان به خاطر منظومه دینی 
منتشر شده بود، شهرت داشت. یادداشت ها، تفکرات مختصر و سخنرانی هاي دیگر وي طی مدت زیادي به عنوان » سحرآمیز

همه این مواد دانه 2010و اوایل سالهاي 2000ال هاي معجونی از مقاالت، سخنرانی هاي عمومی و درسی وجود داشت. در س
گرد هم آورده شدند. این کتاب » داوود علیه جالوت«و » آزاد سازي اسالم«، »انقالب انبیا«دانه در سه کتاب مهم تحت عنوان 

ود جمال اسلوبها دربرگیرنده آثار پیچیده دینی و مطالب مربوط به اوضاع جاري سیاسی شده است. با عنایت به اینکه خ
جود دارد.ومستقیمپیوند	می داند، بین این دو نوع آثار او » علوم الهی سیاسی«فکري خود را 

از زیر چاپ در آمد که دربرگیرنده » 20ابتکار فکري اسالمی قرن «اثر دسته جمعی 2005عالوه بر آن، در سال 
می تشکیل شد. آن مجموعه به پژوهش اندیشه سیاسی اسالم مقاالتی به قلم اعضاي گروه علمی است که بر اساس کمیته اسال

قرن گذشته یعنی نظریات آیت اهللا خمینی، علی شریعتی، سید قطب و کلیم صدیقی اختصاص داشت. دانشجویان جوان 
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آن گروه ودانشگاه دولتی مسکو، دانشگاه روابط بین الملل و سایر دانشگاه هاي معتبر که عمدتًا مسلمانان چپگرایی بودند، عض
شدند.

» امروز«و » تمدن هاي قدسی«، قبل از انتشار آثار مذکور به برکت برنامه هاي 1990البته حیدر جمال در سال هاي 
شهرت یافته بود.» توحید«و نیز انتشار مجله دینی اسالمی 

ین روي دیگر واعظ حیدر جمال همچنین مؤلف آثار بنیادین فلسفی و چند مجموعه آثار ظریف و شورانگیز است. ا
شکست ناپذیر اسالم بر بسیاري از مردم پوشیده است زیرا در عرصه مناظرات اجتماعی و سیاسی کمتر فرصتی براي ارزیابی 
جنبه فلسفی شخصیت، بذل توجه دقیق به مسایل فلسفی و تبحر در ظرافت هاي خالقیت شاعرانه فراهم می شود. ولی به 

و فرهنگ شناسان، همین امر قوي ترین و مهمترین جنبه فعالیت حیدر جمال را تشکیل می عقیده شماري از محققان، فلسفه
دهد که فیلسوف برجسته معاصر و شاعر بزرگی می باشد.

»گرایش شمال«

ببینیم کدام اندیشه اساسی فلسفه حیدر جمال در سلسله آثار وي توسعه یافته است که شاید مهمترین آنها کتاب 
او می باشد. جمال توجه به Magnum Opus-» اثر بزرگ«باشد که این یک نوع » گرایش شمال«ان اول او تحت عنو

تعالی را در مرکز تفکر خود قرار داده و سعی می کند این مرجع غیر قابل شناخت را با پیگیري و پاکیزگی از هر چیز دیگر، 
مستدل کند که این کار بی سابقه به نظر می آید. از نظر جمال، ذات مطلق باید واقعاً و به معنی کامل کلمه، مطلق باشد. یعنی 

ید از همه صفات، از جمله صفات پارادوکس ولی دو پهلویی چون وجود قبل از هستی، مقدم بر وجود، عدم وجود، علت العلل با
و غیره رها شده باشد. به عقیده جمال، دات مطلق یا وجود ندارد یا مطلق واقعی نیست. اگر این ساختار فکري را با نگاه سطحی 

بزرگترین« (فلوطین، پروکلوس) و » وحدت ما فوق وجود« عادي افالطونی جدید به بررسی کنیم، می توانیم در آن نگاه 
گریگوري پاالماي مقدس را پیدا کنیم. در آنجا همچنین » سکوت«مسیحی و مکتب » آریوپاگی«در آثار پدران » ظلمت نور

اهده مش» ادوایتا ودانتا«و » اوپانیشاد«چینی که از همه تعاریف مبراست و مکتب هندویی درباره برهمن دور از ثنویت در » داو«
می شود. این اندیشه برتري مطلق اهللا بر همه صفات او است که پیروان معتزله اسالمی همین اندیشه را اساس علم کالم به 

حساب آورند.

ود، (مانند وجآري، پیروان همه جریان ها می توانند بگویند که مطلق تا واقعاً مطلق باشد، باید از هر چیزي که صفات 
علیت و غیره) دارد، رها شود. این نوع تفکر اوج متافیزیک سنتی است و عقولی را مخاطب قرار می دهد که می خواهند به اوج 
شهود برسند. ولی این دیدگاه منحصر به فرد نیست و تعاریف فلسفی، متافیزیکی و دینی دارد. آیا جمال می خواهد همین را 

ی دهد که می خواهد چیز دیگري به ما برساند. در جایی که دیگران توقف می کنند، جالب ترین بگوید؟ او خودش پاسخ م
قسمت اندیشه او شروع می شود. فلسفه جمال از ساختاربندي ذیل برخوردار است: او ذات مطلق غیر قابل شناخت را که در 

شهود این ذات مطلق را به عنوان چیزي ادراك آخرین آفاق ویرایش هاي کالسیک ذات متعالی موجود است، برداشته و سپس 
می کند که می توان آن را به سطح تعالی رساند؛

سپس به پرتگاه بی انتهایی می افتد که در آن سوي ورطه باز می شود؛
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و خل او باالخره در همان جایی که سفر متافیزیکی او از آنجا شروع شد، به خود می آید (ولی اآلن پرتگاه عمیق دوم که در دا
وجود دارد، سخن می گوید، می اندیشد و از طریق او به جهان پیرامون او می نگرد که این جهان حد اقل دو بار باطل شده و 

از نو بازسازي گردیده است). هم فلسفه جمال از این امر حکایت دارد و هم اشعار او از جمله شعر ذیل:

شد.بریدهجهانازروزنامهازايبریدهکهگویی	این پدیده اي کم دوام است که ناپدید شد،

»تو؟کجایی«: کنممیتکرارمنولیرفتهتحلیلسکوتباحاالو	چقدر با سماجت به چشم من می خورد و به قلبم فرو می رفت،

به عکس هاي دعوت نشده به هم ریخته چه نیازي دارم؟

همه چیز به چیزي اشاره می کند که وجود ندارد.

نوك تیز بر می دارم و خط خط می کشمیک مداد 

شاید به تدریج تا تابستان عقل خود را از دست بدهم.

ولی اینطور قلبم الي منگنه نومیدي بی چاره قرار گرفته است

و خوف بزرگ گلویم را می فشارد.

بعضی انسان ها در یک قابلمه بزرگ بد قواره رخت می جوشانند

)7/12/2009» (ت زیادي نمانده...وق«و کسی در گوشم تکرار می کند: 

آیا جمال راستگرا است یا چپگرا؟

حیدر جمال همیشه دور از سازش بود و همیشه مخالف پیگیر سیاسی رژیمی بود که بعد از فروپاشی شوروي در 
خود ست که هویتروسیه برقرار شده است. او این رژیم را به عنوان تداوم بالفصل نمنکالتور حزبی دیوان ساالر شوروي می دان

را تغییر داده و شعارهاي کمونیستی را با شعارهاي لیبرال عوض کرده است. همین موضع گیري باعث استقبال جوانان رادیکال 
چپگرا، چپگرایان و اندیشمندان راستگراي ضد بورژوازي از جمال را سبب شد.

با آنها آشنا شد، می توان آنها را ورق زد و کتاب ها، متون و سخنرانی هاي او پدیده ملموسی هستند که می توان
مطالعه کرد ولی سئوال ها از این شخص نه کمتر بلکه بیشتر می شوند. این سئوال ها مرتبًا در فروم هاي اینترنت، در کامنت 

است، چرا به هاي مقاالت او، در سایت هاي خود حیدر جمال تکرار می شوند. اعتقادات مذهبی او کدام اند؟ اگر او اهل تشیع 
می نگرد؟ اگر او سلفی » مذهب ساالري مالیان«سلفیون و جماعت ها عالقه از خود نشان داده و بر عکس، با شک و انتقاد به 
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است، چرا از انقالب اسالمی ایران، امام خمینی و محمود احمدي نژاد با چنین شور و شوقی پشتیبانی کرد؟ آیا جمال به جناح 
، آیا او واقعًا از جناح راستگراي ضد بورژوازي (از اندیشه هاي اووال و دیگران) به اردوگاه چپ جابجا راست یا چپ تعلق دارد

شده یا اینکه ما شاهد یک نوع حرکت سیاسی تاکتیکی هستیم؟ اگر او مسلمان دین داري می باشد، چرا به چپ گرایان اعم 
می » عجیب و غریب«باعث این ائتالف شد که بسیاري آن را از مارکسیست ها و بی دینان این همه عالقه دارد، چه چیزي

دانند؟

می توان با اعتقادات حیدر جمال موافقت یا بحث کرد، می توان این اعتقادات را به طور کامل یا جزئی رد کرد یا به 
ادات سیاسی این اعتقطور کامل قبول کرد ولی نمی توان بر اساس منطق داخلی جریان هاي دیگر اسالم یا دکترین هاي دیگر

را درك نمود. از این نظر واقعًا نه می توان جمال را به تشیع به عنوان مکتب جا افتاده (با علوم دینی، نظریه حقوقی و فلسفه 
با چهار مذهب جا افتاده و سیستم » اسالم سنتی«تاریخ خود) نسبت داد و نه به سلفیت با همه مشخصات و احکام آن و نه به 

به نرخ روز، اندیشمندي » دگراندیش اسالمی«ي شخصیت هاي معتبر. با این وجود، همچنین نمی توان جمال را یک پا بر جا
بیش از حد آزاد که به جنبه ظاهري دین بی توجهی کند، دانست زیرا او مسلمان دین داري است که در داخل امت قرار دارد 

ظر می گیرد.ولی دکترین اسالمی را از زاویه بینش دینی خود در ن

در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کرد. اغلب به حیدر جمال به ناحق خرده می گیرند که گویا او به طور بی اصول 
دین و سیاست را مخلوط کرده و از اسالم استفاده سیاسی می کند و اینکه اندیشه هاي او تحریک آمیز و خطرناك براي روسیه 

ه به طور خاص است. این اتهامات لغایت سخیف است زیرا جمال اولین کسی نیست که بر پیوند به طور عام و مسلمانان روسی
دین «ناگسستنی بین سیاست و اعتقادات دینی در اسالم تأکید نموده است. حتی حضرت امام خمینی خاطرنشان کرده بود که 

). او ضمن تشریح آن اندیشه اظهار 1» (دارداسالم دین سیاسی است و همه چیز و حتی مراسم عبادي آن با سیاست ارتباط 
شهادت امام علی و امام حسنی (علیهما السالم!)، حبس، شکنجه و مسموم کردن ائمه، نتیجه مبارزه سیاسی شیعیان «داشت: 

).2» (علیه مستبدان بود. به یک جمله می توان گفت که مبارزه و فعالیت سیاسی، مهمترین فریضه دینی می باشد

درك اندیشه سیاسی جمال باید فهمید که او چه کسی را عامل سیاست می داند. در اینجا آموزه وي درباره براي 
قهرمان تنهایی برجسته می شود که موجود بزرگ و کیهان عظیم، جامعه و دولت را به چالش می کشاند زیرا همه آنها انعکاس 

شه شهودي جمال، حامل سنت آتشین و سازش ناپذیر انبیا است ابلیس، همان موجود بزرگ می باشند. قهرمان تنها در اندی
به اشکال گوناگون آن مقابله می کند. از نظر جمال، انبیایی (علیهم اسالم) که در وسط اقیانوس بت » دین کاهنان«که با 

سال از طرف 13طی پرستی نداي توحید را بر آورده بودند، قهرمانان تنهایی بودند. حضرت محمد خاتم االنبیا (ص) هم که 
بت پرستان مکه تعقیب می شد، قهرمان تنهایی بود. امام علی (ع) که علیه نخبگان دوروي قریشی که قامت راست کرده و سر 
خود را دوباره بلند کرده بودند، در راه حفظ اسالم ناب و بی آالیش حضرت محمد (ص) مبارزه می کرد، قهرمان تنهایی بود. 

نفر از یاران خود که توسط لشگر چندین هزار نفري آدم 72یه خالفت فاسد یزید قیام کرده و همراه با امام حسین (ع) که عل
کشان یزید احاطه شده بودند، شهید شد، قهرمان تنهایی بود... در مجموع، از نظر جمال قهرمانان تنهایی که در امت انقالبی 

عوامل و سازندگان سیاست هستند.که با نظم جهانی مقابله می کند، گرد هم آمده بودند، 

*****
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سال حیدر جمال را شناخته باشند، ناگزیر به یک پدیده عجیب توجه کرده اند که 30کسانی که طی مدت بیش از 
او طی این مدت تقریباً تغییر نکرده است. البته، جمال در دوران اولیه که هنوز جوان بود، موهاي مشکی بلندي تا شانه داشت، 

شکلی را به دست آورد 1970فرزند اشراف انگلیسی لبخند می زد و نگاهش هم اشرافی بود. ولی او از اواخر سال هاي مانند 
که به طور کامل آن را حفظ می کند. زمان بر او تأثیر نمی گذارد زیرا زمان بیش از حد سبک است تا حریف فلسفه او شود. 

یق، امر اساسی نیست و اصوالً چیزي تغییر نمی دهد. آنچه که هنوز اتفاق نیفتاده زمان، مرگی به تعویق افتاده است ولی این تعو
است، نمی تواند استدالل محسوب شود زیرا تصویر عمومی را به طور کامل تغییر نمی دهد.

حیدر جمال در طول عمر خود به سوي شمال به جایی حرکت می کند که آنجا هرگونه راحتی و راحت طلبی ختم 
نمی توان از چیزي دست گرفت و چیزي مشاهده کرد. راه به شمال، راه به سوي ذات مطلق نیست بلکه راه در داخل شده و 

مطلق غایب است و لذا این راه بی انتها است و پایان ندارد چرا که خودش انتها و پایانی است که به طور اجتناب ناپذیر فرا 
سال براي سفر هیجان انگیز به سوي شمال مطلق زیاد است یا کم؟ تنها 66دت رسیده و قابل بازنگري و استیناف نیست. آیا م

کسی که تمام این مسیر را با اطمینان و بدون اینکه به عقب نگاهی بیاندازد، طی کرده باشد، می تواند پاسخ این پرسش را 
بدهد.

منابع

.17، ص.1995) بیانات، کلمات قصار و رهنمود هاي امام خمینی. تهران، 1(

.39) همانجا، ص. 2(
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در آغوش هشت پاي اسراییلی
اکرام صابروف

نکتهخودآثارازیکیدرآمریکاییمعاصرپژوهشگربارد،میتچل
دینیشعفوشورباراخودآمریکایییهودیان«کهکردذکردقیقی

اکثردرآنهامشارکتکهآمریکایییهودیان. »کنندمیسیاستوقف
بااست،باالترمتحدهایاالتدیگرقومیهايگروههمهازانتخابات

نیرويبهراخوددهند،مینشانخودازکهجهديوجدهمین
عیطبی. کندمیکاراسراییلنفعبهکهاندکردهتبدیلسیاسیجدي
»آمریکایییهوديالبی«همانصورتبهسیاسینیروياینکهاست

ولیزنندمیزیاديهايحرفآندربارههمهکهاستآمدهدر
تامتحدهایاالتخارجیسیاستدادنشکلزمینهدرراآنامکانات

.کنندنمیتصورآخر

میانهخاورسیاستانستیتوي،(AIPACمعروفسازمانهمان)اجتماعیروابطاسراییلی–آمریکاییکمیته
اینهسته) اسراییلراهدرمسیحیاناتحادیه(Christians United for Israelسازمانوبهتانضداتحادیهواشنگتن،

يیهوداساسیهايسازمانرؤسايکنفرانسعضواجتماعیبزرگسازمانپنجاهازبیشمجموعدر. دهندمیتشکیلراالبی (Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations)شرکتالبیاینفعالیتدر
. بیندمی»اسراییلبهروزيتأمینجهتنیروییایجادبرايمختلفهايگروه«فعالیتتنظیمدرراخودرسالتکهکنندمی
حمایتآنوشداعالمتمامصراحتباآنهدفکهپیوستاسراییلیالبیمنظمصفوفبهJStreetسازمان2008سالدر

میانهخاوردراسراییلامنیتخودفعالیتبا«کهاستمتحدهایاالتفدرالقدرتهايارگاننامزدهايآنازمالیوسیاسی
».کنندمیتأمینرا

کهفتگتوانمیدهیم،تطبیقبحثاینموضوعباراآنوکنیماستفادهکالسیکاندیشمندیکجملهقالبازاگر
وولپپول،: استالزمچیزسهفقطضروري،قانونیهايطرحپیشبردیاانتخاباتازاعمسیاسیکارزارهردرپیروزيبراي
-2006هايسالدرآنموجببهکهآوردمیجالبیآمارواشنگتن»پذیرمسئولیتسیاستراهدرمرکز. «پولدیگرباریک

حالیدربوددالرمیلیون56,8معادلاسراییلمنافعبهمساعدتمنظوربهنامزدهاواحزابمختلفبنیادهايبهاعانات1990
»اعانات«ارقاماینالبته. بودنگذشتهدالرهزار800حدازبنیادهااینبهاسالمیوعربیسازمانهاياعاناتمدتهماندرکه

حزبانتخاباتبرايکهپولی%2006،60سالدر. آیدمینظربهترجالبدیگرهايشاخص. نیستچیزگویايخودبهخود
عضویهوديمختلفهايسازمانازخواهانجمهوريانتخاباتیمبارزهپول%25وبود،شدهآوريجمعآمریکادمکرات

برابر1,5-2بایدخواهجمهوريحزببارابطهدرکه(هادرصدهمین. بودشدهدریافتیهوديسازمانهايرؤسايکنفرانس
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فراهمراخاورمیانهمنطقهدرواشنگتنخارجیسیاستدراسراییلیالبیپولنفوذعینیارزیابیامکان،)شودشمردهبیشتر
.کندمی

ارآمریکاخارجیسیاستتمامآنبازوهايکهاستحقیقیپايهشتیکمتحدهایاالتدراسراییلیالبیامروزه
. داردفوذنبلندپایهمسئولینسایرووزیرانانتصابکنگره،نمایندگانوجمهوررئیسانتخاباتنتایجدرواستزدهچنبره

البیظیمعدستگاهبامقایسهدرشد،میآمریکاشهروندانترسمایهزمانیکهآمریکاییضدفعالیتدرتحقیقاتکمیسیون
نفعهبخودنفوذوپولازپاهشتاینآیاولی. نبودبیشکوچکیبچهاست،انداختهخودتوربهراواشنگتنکهاسراییلی

کند؟میاستفادهآمریکا

گرفت؟قرار»اسراییلدوستان«ردیفدرتوانمیچگونه

ادهاستفباکهاستکردهطراحیراهاییمکانیزمباشد،میآلیایدهآرمانماهايلیبرالبرايکه»روشنفکر«غرب
اختهسايگونهبهاسراییلیالبیفعالیتسامانه. کندنمیجلوهعاديرشوهعنوانبهسیاستمدارانخدماتپرداختآنهااز

دولتیضرورتحتیوبزرگسیاستظاهرازوعمیقمعنايازحکومتیهايدهلیزدرپولوکاالروابطکهاستشده
کیی. دهندنمیپولهمینطورکسیبهوگنجانندنمی»اسراییلدوستان«لیستدرراناکسوکسهر. شودمیبرخوردار

رهکنگدرعضویتنامزدهايهمزمانتصادفاً کهرا»دوست«لقبدریافتداوطلبانباکارچگونگیAIPACسازمانرؤساياز
گذاشتهجلسهآنهابرايما. کنندمیمالقاتکنگرهآیندهنمایندههرباAIPACنمایندگان: «کندمیوصفاینطورهستند،

یکینکارسیاستمداران،افکارتنویر. »دهیممیمیانهخاوراوضاعواسراییلمسایلاسراییل،ازتريعمیقاطالعاتآنهابهو
نديسخواهیممینامزدهرازما. «شودنمیختماینجابهکارولی. گذشتکاراینبودنیکطرفهخیرازتوانمیحتیواست
بهنهزمیایندرنامزدشودمیروشنمابراي. کندوصفاسراییلی–آمریکاییمناسباتازراخودبینشآندرکهکندتهیه
ماشآیا«سئوالطرحو) گرافپلی(سنجدروغدستگاهازاستفادهاست،ماندهکمکهچیزيتنها. »استپایبندمواضعیچه

.است»هستید؟ستیزیهودي
بهبلکهمتحدهایاالتبهنهوفاداريآزمایشبایدکنگرهدرنمایندگینامزدنیست؟دهندهتکانهاحرفاینمگر

ودبنزدیکامرهمین. کردنخواهددریافتسیاسیحمایتوپولندهد،پسموفقیتباراامتحانایناگر. بدهدرااسراییل
ماللگدرااوخواستمیدلشتااسراییلیالبیکهبیفتداتفاقدفاعوزیرمقامبهويانتصابضمنهیگلچاكبرايجدیداً
ضدحرفهايعنوانبهAIPACزودرنجاعضايکهآوردخاطربهرااوهايحرفآننیزواسراییلیضداظهاراتهمهوکرده

.بودندکردهتلقیاسراییلی
مدارانسیاستبرايکهاست»آشناییبراياسراییلبهسفر«آنوداردوجوددیگرروشیکمغزيشويوشستبراي

سفرهايایندرمسئولینهايخانوادهاعضايشرکتکهآنجااز. شودمیدادهترتیبآنهاهايخانوادهاعضايوآمریکایی
»انیناگهوتصادفیطوربه«سفرهااینولی. روندمیاسراییلبه»آموزشیهايبرنامه«چارچوبدرآنهااست،ممنوعتعلیمی
کندمیخاطرنشانشد،ذکرفوقدرکهباردمیتچل. گردندمیبرگزارمقدسارضبههاخانوادهسرانسفرهايباهمزمان

ازقبلآنازبعدآنهاازبرخیعالوه،به. »نگرندمیبیشتريعنایتوارادتبااسراییلبهسفرهااینازبعدسیاستمداران«که
...بگیرندالهامآنجاازخواهندمیظاهراً. شوندمیاویوتلراهیانتخاباتیمبارزههرآغاز
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ریکاآمخودبرايهمهازقبلمتحدهایاالتسیاسینخبگانمیاندر»اسراییلطرفداران«تولیدخطاینکارنتیجه
رايچوچونبیحمایت. انجامدمیمیانهخاوردرآمریکاییضدروحیاترشدبهواشنگتناسراییلیگرایش. استاسفناك

لهوسیراآنکهشودمیباعثوآوردهپایینراسازمانایناعتبارمللسازماندراسراییلهايمعلقکلههمهازهاآمریکایی
شورايهايقطعنامههمهبار44متحدهایاالت1972سالاز. کنندمحسوبجهانمابقیدراسراییلوآمریکاجوییسلطه
ینبجامعهکهکندتعجبنبایدواشنگتنآنازبعدکهکردوتوکرد،میمحکومرااسراییلکهرامتحدمللسازمانامنیت
برايAIPACکهاسراییلبهوفاداريآزمایششیوه. نمایدمیتأکیدمللسازمانبازسازيبرايفزایندهاصرارباالمللی

دفاعاآمریکواقعیمنافعازکههوشیاريسیاستمدارانکهشودمیباعثگیرد،میکاربهآمریکاییآیندهنخبگانگزینش
بدونکمکبرنامهچارچوبدرتنهاسالدردالرمیلیارد3(آمریکااقتصادضرربهاسراییلمالیتأمینمخالفوکنندمی

هايقلهبهرسیدنفرصتنمایند،میتأکیدایرانوهافلسطینیباگفتگوضرورتبروهستند) دیگرهايیارانهاحتساب
چرادکنندنبالمعتدلیومعقوالنهخطتوانندمیسختیبهرسیدند،باالمحافلبهکههمآنهایی. بدهنددستازراقدرت

وجنگشرایطدرزیراطلبندمیراهمهعلیههمهجنگآتشافروختنبروتنشتشدیدآنهاازاویوتلهايشاهینکه
تأمینرادخووجودبقايخودکنونیشکلبهتاشودمیبرخورداربیشتريفرصتازاسراییلکهاستسنیوشیعهرویارویی

.کند
آمریکایی–ایرانیگفتگويعلیهوتهرانعلیه

کهمخوشحالیماالبته: «گفتامریکاییخبرنگارراجرزوالتربهاسراییلوقتوزیرنخستپرزشمعون2003سالدر
»ایمانرمز«نوعیکهاحرفاین. »کنیدحملهایرانبهشماکهدهیممیترجیحولیبجنگدعراقبااستمایلکشورتان

ثباتمیانهرخاوبرايتواندمیکهآمریکایی–ایرانیگفتگويراهبرسرموانعموضوعوقتی. استمتحدهایاالتاسراییلیالبی
.ستاگفتگواینبااسراییلیالبیامانبیمقابلهمسألههمهازقبلاینشود،میمطرحآورد،ارمغانبهبیشتريامنیتو

ارواقعیتکنیم،قلمداد»سرد«راایرانجمهوررئیسروحانیحسنآمیزصلحابتکاراتبهالبیاینواکنشاگر
–امینظومالیعرصهدرخصوصبهرااسراییلبرايپیشنهادهااینبودنخطرناكفوراًاسراییلیالبی. کردخواهیمتحریف
باروابطردتنشکاهشگونههیچبهخود،دوستیصلحبراسراییلیسیاستمدارانتأکیدخالفبراویوتل. کرددركسیاسی

فشارتحتهکنگرایران،جدیددولتباگفتگوبرقراريبرمبنیآمریکادولتتالشهايباهمزمانتقریباً لذا. ندارداحتیاجتهران
ایراناسالمیجمهوريگردندوررادارطنابکهکردصادرراایرانیضدهايتحریمدژخیمانهجدیدبستهاسراییلیالبی

.بستترسفت
دحراهاتحریمجدیدبستهایناجرايبخواهدکنگرهازگردیدمجبورشد،روبرواخالقیمشکلباکهاوباماباراك

و(خودطرفدارانبرايتحوالتاینبهواکنشدرAIPACسپتامبر20روز. بیاندازدتعویقبهروزهشتادمدتبراياقل
وحانیرتأکیدنبایدعنوانهیچبهکهاستآمدهآندرکهکردپخش»العملیدستور) «آمریکاکنگرهنمایندگانبرايهمزمان

یپلماتیکدترفند«فقطاینزیراکردباورراآمریکاباروابطسازيسالمبرايآمادگیوایرانايهستهبرنامهآمیزصلححالتبر
ادداشتیاینمحتواي. »کنندتسهیلخودبرايراايهستهبمبآوردندستبهشرایطکنندمیسعیکهاستهاییاهللاآیت

ایرانراگعکس،بر. »نیستقبولقابلهاتحریمجزئیلغوحتی«کهکنندمیتأکیدآنمؤلفان. استنشدهختماینجابه
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تالشازحاضرندکهدادنداطمینانAIPACفعاالن. یابدشدتبایدهاتحریمکند،امتناعغربشرایطاجرايازسابقمانند
Jewish Council)عمومیروابطیهوديشوراي. نمایندپشتیبانیایرانیضدهايتحریمتشدیدبراياروپااتحادیههاي for Public Affairs)یهعلهاتحریمرژیمگسترشنفعبهتظاهراتبرپاییازاست،اسراییلیالبیدیگرواحدیککه

.دادهشدارآمریکاخاكسراسردرتهران
ازتیحآمریکایی–ایرانیروابطسازيسالمبامقابلهجهتدرخودنیروهاينکردنپخشمنظوربهاسراییلیالبی

هايقیمتبهعربیمتحدهاماراتوسعوديعربستانبهتسلیحاتفروشجهتدربزرگمعاملهدربارهبحثدرشرکت
تالشدرAIPAC .شودگذاشتهمصراختیاردربایدسپساسلحهاینکارشناسانبعضیگفتهبهکهکردخودداريتسهیلی

کهکردطراحیراهاتحریمرژیمنکردنتضعیفدرخواستحاويهاينامهفرمحتیامر،جزئیاتندادندستازبرايخود
»العملدستور«امر،حقیقتدر. بفرستندسنامجلساعضايوکنگرهنمایندگانبرايخودطرفازبایدAIPACطرفداران

بیالولی. استروحانیحسنواوباماباراكبهحجتاتمامنوعیککند،میپابراسراییلیالبیکهاجتماعیکارزارومذکور
یسرئآدلسونشلدون. زددستپردهبیتحریکاتبهآورد،درپاازرااسالمیجمهوريتواننمیحجتاتمامبااینکهدركبا
اظهاراسراییلالبیمالیحامیوقماربازيپادشاهانازیکی،Las Vegas Sands Corporationشرکتعاملمدیرو

هاآنبهوبفرستیمایرانیصحرايسويبهايهستهموشکیکبایدمادهیم؟انجاممذاکراتایرانبابایدماچرا: «داشت
بهوهکرداتخاذشدیدمواضعصورتایندرشوید؟نابودخواهیدمیآیا. کردخواهداصابتتهرانبهبعديموشککهبگوییم
کفاوبرايکهکسانیواوولی. زدرااسراییلیالبیدلحرفناخواستهآدلسون. »دهیدادامهخودايهستهبرنامهتوسعه
. ارددلزومیچهموردایندرتفکر. داشتخواهددنبالبهعواقبیچهجهانبراياندیشهاینیافتنتحققنکردندفکرزدند،

همیتاافراداینبرايایرانیانوهاآمریکاییزندگیحقومنافع. »ندارنددیگريغصهوغمهیچآنهاباشد،زندهاسراییلاگر«
*****.نداردچندانی

درراحدهمتایاالتتدریجبهدارد،کهتوجهیقابلاموالوسیاسیعظیمنفوذازاستفادهبااسراییلیالبیپايهشت
طیاروفاداريآزمایشوشدهبرگزیدهکهآمریکاییسیاستمدارانگرفتنبازيبهباپاهشتاین. کندمیخفهخودآغوش
گربه«ازتحمایوسوریهبهضربهایران،بامناقشهازاعمآمریکابرايآورزیانآشکارارفتاربهراآمریکاسیاسینخبگانکردند،

هبکهاستخونخواريموجودبلکهپاهشتفقطنهاینامروزه. دهدمیسوقسنیگرایاناصولوفارسخلیج»نفتیهاي
میقرارخودکشیآستانهدروکندمیوادارخودمنافعخالفبررفتاربهراآنوکندمیزندگیخودقربانیخونحساب

.دهد
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ژنو: چه کسی مخالف توافق با تهران است؟

با تهران درباره مسایل برنامه هسته اي 5+1تفسیر مذاکرات گروه 
ایران شبیه به وصف جزر و مد دریایی است: این یک نوع نوسانات 

پایان و الیزال می شود. هر دفعه منظم و یکنواخت است که بی 
در آستانه مذاکرات اعالم می شود که موافقتنامه در شرف نهایی 
شدن و امضا شدن است ولی بعد از آن کار دوباره در امواج 
هماهنگی ها، تصحیح ها و بررسی جزئیات امر غرق می شود. ولی 

و بازي درونی دیپلماتیک خاصی دارد » نمک«هر دور مذاکرات 
جازه درك ماهیت حقیقی پشت پرده روند مذاکرات را می دهد. این دفعه نیز چنین چیزي مشاهده شده است.که ا

در واقع، هیچ ابهامی باقی نمانده است. مواضع طرفین لغایت دقیق و روشن است. هیأت نمایندگی ایران حدود گذشت 
و غیر قابل قبول بودن %20ی سازي اورانیوم تا هاي احتمالی خود را مشخص کرده است که شامل محفوظ کردن امکان غن

آنبر-		کاراصل–و » افزایش شفافیت«بازرسی هاي تأسیسات هسته اي است. غرب بر قطع این نوع غنی سازي اورانیوم، 
المللیبینگرانمیانجی5+1گروه. کندخودداريمذاکراتبهانهبهخودايهستهبرنامهتوسعهازایرانکهکندمیتأکید

ه، چین، ایاالت متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان) در عوض اجراي این خواست ها حاضرند به تضعیف روسی(ایرانبامذاکراتدر
تحریم ها به خصوص تحریم هاي مالی تن دهند. ناگفته پیداست که اگر ایران تعهدات » محدود، نقطه اي و بازگشت پذیر«

نع کننده استفاده صرفاً صلح آمیز از برنامه هسته اي خود را ارائه ندهد، تحریم ها دوباره شدت خود را اجرا نکند یا دالیل قا
خواهد یافت.

مواضع طرفین خود به خود تعداد کافی گزینه هاي سازشی را ایجاد می کند که می تواند به صورت یک نوع توافقات 
موافقتنامه کشیده می شود و لذا بر حق می توان انتظار داشت که موقت تنظیم شود. کار به امضاي همین نوع » چارچوبی«

نوامبر آماده شود. سفر با شتاب و مداخله جان کري، سرگئی الوروف و معاون اول وزیر خارجه 20این سند در مالقات بعدي 
وین ها، متن موافقتنامه تدچین الزم شد تا کار از بن بستی که ایجاد شده بود، به پیش حرکت داده شود. در نتیجه این تالش

شده و جهت مطالعه و بررسی تسلیم هر یک از شرکت کنندگان روند مذاکرات شده است. محمد جواد ظریف یک بار دیگر 
آمادگی ایران براي امضاي این سند را در جریان مالقات سه جانبه با جان کري و کاترین اشتون مورد تأکید قرار داد. آیا می 

شاهد فرجام مثبت قضیه هستیم؟توان گفت که ما

این فرضیه که فرانسه نقش مخالف این موافقتنامه را ایفا کرد، ظرافت زیادي دارد. دولت سوسیالیست ها و شخص 
فرانسوا اوالند در قبال لیبی، مالی، سوریه و ایران مواضعی شدیدتر از دولت باراك اوباما اتخاذ کرده اند. در حال حاضر فرانسه 

متحد اروپایی اسراییل است ولی ایاالت متحده گویا کنار مانده است. اما استدالل هاي هیأت نمایندگی فرانسه به مهمترین
طور عجیبی با مواضع اکثریت در کنگره آمریکا، با مواضع نتانیاهو و خاندان سعودي مطابقت دارد که مخالف هر گونه توافق با 
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وري اسالمی ایران از برنامه هسته اي نباشد. جان مککین بعد از کسب اطالع از ایران هستند که ناظر بر امتناع کامل جمه
لذا این دیدگاه ویژه پاریس نیست بلکه موضع گیري » زنده باد فرانسه!«سخنرانی فابیوس در مذاکرات در تویتر خود نوشت: 

هماهنگ شده ائتالف ضد ایرانی است.

هر تصمیم مثبت درباره پرونده هسته اي ایران حتی اگر موقت و نیم این است که» روند ژنو«مهمترین جنبه درونی 
بند باشد، براي باراك اوباما و حسن روحانی ضروري است. ولی هم در ایران و هم در ایاالت متحده مخالفت جدي با این شیوه 

اسالمی و سازمان بسیج، نسل عمل وجود دارد. نارضایتی هایی که توسط جناح محافظه کاران اعم از سپاه پاسداران انقالب
مهم ترین خطر ناشی از این مذاکرات عبارت از آن است که ما قضیه «انقالب اسالمی و دیگران ابراز می شود، از این قرار است: 

را تکرار می کنیم... همه گذشت هاي ما و همه تصمیم هاي ما مبنی بر تعلیق برنامه هسته اي به 2003-2005سال هاي 
تجربه		یاالت متحده، هیچ نتیجه اي نداده و براي ما هیچ فایده و امتیازي به بار نیاورده است... خطر تکرار آن درخواست ا

.»رودمیاسفناك

در حالی که مخالفان سیاسی در تهران می توانند با هم به توافق برسند، وضعیت کاخ سفید بحرانی تر است.

با ایران تنها فرصتی براي احیاي سیستم کنترل و توازن در خاور میانه براي دولت فعلی آمریکا سالم سازي روابط 
آن را » بهار عربی«این سیستم را ساخته و با قلع و قمع عراق صدام و با حمایت از 1950است. ایاالت متحده از سال هاي 

آشکار از زیر کنترل آمریکا در ویران کرد. اسراییل و عربستان سعودي، دو شریک راهبردي ایاالت متحده در منطقه، به طور
ود. متوسل ش» تفرقه بیانداز و آقایی کن«می روند. واشنگتن هنوز موفق نشده است در روابط با آنها به اصل مورد عالقه خود 

ا ذبازیگر مخالف منطقه اي وجود ندارد. در واقع، این بازي گر وجود دارد و آن ایران است ولی ایران زیر نظر آمریکا نیست و ل
هیچ معادله اي که حفظ آن باعث رعایت منافع آمریکا در منطقه شود، وجود ندارد. تمام سیاست خاور میانه اي آمریکا بیشتر 

شباهت دارد تا به راهبرد سنجیده.» اطفاء حریق«به وصله کردن تب آلود سوراخ ها و 

العاده دولت باراك اوباما است که سعی می تبدیل کردن ایران به عنصري از معماري خاور میانه اي خود، هدف فوق 
هستهامهبرنزمینهدرپیشرفتتاسوریهدربارهگفتگودرشرکتبرايایرانحقشناساییازاعم–کند به هر وسیله ممکن 

نزدیکی روابط آمریکا با جمهوري حدودکهنیستسفیدکاخکهاستاینمسألهولی. کندحلرامسألهاین-تهراناي
اسالمی ایران را تعیین می کند. مذاکرات ژنو نشان داد که ریاض، تل اویو و کنگره آمریکا یعنی نیروهایی که در مذاکرات 

شرکت نمی کنند ولی در پشت پرده موضوع مذاکرات را سوار شده اند ، در این روند نقش کلیدي را ایفا می کنند.

م که موضع گیري این غول سیاسی سه سر لغایت روشن است و ناظر بر توقف کامل برنامه هسته اي تکرار می کنی
هر «ایران می باشد، بدون گزینه ها و سازش ها. به گفته اریک کانتور، رئیس اکثریت جمهوري خواه در مجلس نمایندگان، 

قامات تحریم ها م«وي تصریح کرد: ». ن توافق بدتر استتوافقی که ناظر بر توقف کامل برنامه هسته اي ایران نباشد، از فقدا
ایران را به پشت میز مذاکرات کشانده است ولی تاریخ به ما احتیاط در برخورد با شیوه عمل آنها را یاد داده است. ما نباید با 

.»اي جدي تن دهندشتاب موافقتنامه منعقد کنیم بلکه باید همچنان فشار بیاوریم تا ایرانیان حاضر شوند به گذشت ه
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جالب توجه است که در کنگره برخورد با ایران منوط به تعلق نماینده به این یا آن حزب سیاسی نیست. گاري رید 
رهبر دمکرات ها، اظهارات رئیس اکثریت جمهوري خواه را با عمل تکمیل کرده و به یکی از کمیته هاي مجلس سنا دستور 

ایرانی را شروع کند. البته قرار است این بسته تحریم ها فقط بعد از پایان مذاکرات جاري داد تهیه بسته جدید تحریم هاي ضد
در ژنو بررسی شود ولی چه فرقی می کند؟

اوباما و کري باید نه تنها از این موضع گیري کنگره حساب ببرند بلکه با آل سعود و نتانیاهو مدارا کنند. جان کري 
پرزیدنت اوباما بارها اعالم کرده است «وزیر خارجه عربستان سعودي مجبور شد مرتبًا تکرار کند: در مالقات با سعود الفیصل 

که ایاالت متحده به ایران اجازه نخواهد داد صاحب سالح هاي هسته اي شود. این سیاست تغییر نکرده است. پرزیدنت اوباما 
اه صلح آمیز و از راه دیپلماسی حل شود و ما سعی می کنیم پی در پی تکرار می کند که ما ترجیح می دهیم این مسأله از ر

».به دیپلمات ها براي دستیابی به موفقیت فرصت واقعی بدهیم

با ایران را با وي در میان گذاشت. 5+1نوامبر باراك اوباما با نتانیاهو تماس گرفت و جریان مذاکرات گروه 8روز جمعه 
االت متحده کماکان جلوگیري از ظهور سالح هاي هسته اي در دست رژیم ایران وي همچنین تأکید کرد که هدف دولت ای

است. بیبی قطعاً نخواست این حرف ها را باور کند. در ژنو هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده بود ولی او مذاکرات ژنو را به باد 
افقی درباره برنامه هسته اي ایران براي دانست. وي تأکید خاصی کرد که هیچ تو» معامله قرن براي ایران«انتقاد گرفته و 

اسراییل از هیچ نظر الزام آور نیست و اینکه تل اویو حق دفاع از خود دربرابر برنامه هسته اي ایران با توسل به همه وسایل را 
براي خود محفوظ کرده است.

ه ترفندي دست زد که در واقع هیأت نمایندگی آمریکایی به ریاست کري که تحت چنین فشاري از خارج قرار دارد، ب
طرح توافقات در حال ظهور را ویران می کند. نمایندگان ایاالت متحده ناگهان اضافه کردند که از تهران انتظار تعلیق شش 
ماهه توسعه برنامه هسته اي را دارند. کري با درك اینکه این پیشنهاد مکمل بسیار عجیب و غریب جلوه می کند، سعی نمود 

ت جداگانه سه جانبه با ظریف و اشتون، ایران را به پذیرش این پیشنهاد متقاعد کند. او به رشوه بی پرده دست زده و در مالقا
به ظریف گفت که ایاالت متحده در صورت امضاي موافقتنامه با شرایط آمریکایی حاضر است بالفاصله سه میلیارد دالر از 

میلیارد دالر است) آزاد کند و تحریم ها را از معامالت با 50غ کلی آن بالغ بر دارایی توقیف شده ایرانی در غرب را (که مبل
میلیارد دالر دیگر خواهد داد.16,5طال، صنعت پتروشیمی و خودروسازي مرتفع کند که همین امر به بودجه ایران 

شنهاد توسط تهران چه در طبیعی است که هیأت ایرانی به پیشنهاد ایاالت متحده جواب رد داد زیرا پذیرش این پی
ایران و چه در سطح بین المللی با سوء تفاهم روبرو می شد. پذیرش این پیشنهاد به معنی وارد شدن ضربه ویرانگرانه اي به 
تالش هاي دیپلماسی روسی می شد که شرکت آن در روند مذاکرات بیش از پیش فعال تر می شود و گذر آن از حالت نظاره 

واضع شرکت کننده فعال با رأي قاطع مشاهده می شود. فعالیت سرگئی الوروف در جریان این دور روند ژنو، گر غیر فعال به م
عالمت بسیار مثبتی است. هنوز نمی توان همه چیز را فاش ساخت ولی می توان گفت که روسیه حاضر است نقش یکی از 

را ایفا کند. این موضع گیري روسیه از معامله اي که ایاالت کشورهاي ضامن بین المللی حالت صلح آمیز برنامه هسته اي ایران 
متحده پیشنهاد می کند، سازنده تر است.
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دالر می باشد. صاحبان 9ژنو که محل برگزاري مذاکرات است، » اینترکنتیننتال«قیمت یک فنجان قهوه در هتل 
نگاران و کارشناسان همراه آنها پول خوبی دریافت هتل تنها از محل فروش قهوه به اعضاي هیأت هاي نمایندگی و روزنامه 

نوامبر دور جدید مذاکرات با نتیجه غیرقابل پیشبینی صورت خواهد گرفت. بدیهی است که تا آن موقع 20خواهند کرد. روز 
آنموضع گیري ائتالف ضد ایرانی که در واقع مخالف اساسی موافقتنامه است، خنثی نخواهد شد. هر توافقی که در حین

، ایران» سازش ناپذیري«حاصل شود، موقت، بی ثبات و بازگشت پذیر خواهد بود. همانطور که روند ژنو نشان داده است، نه 
جزئیات فنی و پیچیده بودن سازش ها بلکه تمایل ائتالف ضد ایرانی به ادامه استفاده از دسایس پیرامون برنامه هسته اي ایران 

نده و اجراي جنگ اعالم نشده علیه جمهوري اسالمی، دشمن واقعی حل و فصل مسأله می براي توجیه تحریم هاي فلج کن
باشد.
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علی خامنه اي: نباید به دشمنی که لبخند می زند، اعتماد کرد

همانطور که اغلب براي مهمترین رویدادها اتفاق می افتد، سخنان 
آیت اهللا علی خامنه اي رهبر معظم جمهوري اسالمی ایران در 

نوامبر سال جاري که در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار 3تاریخ 
جهانی ایراد شد، در خارج از ایران بازتاب کافی نیافته است. این 
سخنرانی بیش از حد شدید و ناگوار براي واشنگتن بود تا 

هاي گروهی از آن به تفصیل تعریف کنند. ولی در داخل رسانه
ه یکی از مهمترین جمهوري اسالمی سخنان رهبر روحانی ب

رویدادهاي سیاسی تبدیل شده است. از سخنان وي حکمت عمیق 
واقعی و عدالت، صداقت و عینیت، غرور و افتخار به کشور و ملت 
خود و دلسوزي بی آالیش پدرانه با آنها می تراود. لذا هر کلمه اي 
که در آن روز توسط رهبر جمهوري اسالمی بر زبان آورده شد، به 

ه و به دل هر فرد ایرانی نشست.هدف خورد 	 نخبگانبهشد،ایرادفعلیجمهوررئیسخارجیسیاستخطدربارهاجتماعیمباحثاتاوجدرکهرهبرسخنان			
ن پاسخ سلسله سئوال هاي مبرم سیاست داخلی و خارجی را می دهد. ولی براي ناظر خارجی این سخنرانی یک ایراسیاسی

مقامات جمهوري اسالمی ایران از مناسبات بین الملل و جهان امروزي پیرامون ایران می باشد. سکوت نوع کلید درك برداشت 
هاي گروهی درباره این سخنرانی قابل درك است. از نظر غرب، رهبر معظم ایران یک عیب جدي دارد و آن این است که رسانه

را سفید می نامد. او به عنوان رهبر روحانی ملت که نه دربرابر رهبر همیشه با صداقت سخنرانی می کند و سیاه را سیاه و سفید 
بلکه دربرابر خداوند متعال مسئول ملت ایران است، از نزاکت سیاسی مقطعی و تسامح مبرا » جامعه بین المللی«چیزي به نام 

صدور «اوز است و است. او به طور باز و آشکار می گوید که سیاه سیاه است، جاسوسی جاسوسی است و تجاوز فقط تج
نیست.» دمکراسی

هاي گروهی غرب در رابطه با این سخنرانی وجود دارد. برخی یک استدالل ذهنی دیگر درباره علت سکوت رسانه
سیاستمداران امروزي که به زبان مبهم صحبت می کنند و گاهی فریادهاي هیستریایی می زنند و حرف هاي زیرکانه اي ملچ 

قایسه با گفتگوي صادقانه و عمیق رهبر با مردم موجودات ذلیل و فلک زده اي بیش نیستند. سخنرانی و ملوچ می کنند، در م
یک سیاستمدار هر چه صمیمانه تر، عمیق تر و ساده تر باشد و این حرف ها هر چه بیشتر از پز و ژست جعلی و تبلیغ خود 

ب غیر عادي و ترسناك است و لذا غرب ترجیح می دهد وانمود آزاد باشد، احترام او به ملت خود بیشتر است. این امر براي غر
کند که این سخنرانی هرگز ایراد نشده است. ولی این سخنرانی به وقوع پیوسته است که اآلن باید بعضی نکات مهم آن را 

تشریح نمود.
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دانشجویان ایرانی به عنوان نیروي مقدم بر سنودن

پیش یعنی تصرف سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان اشاره کرد. سال 34رهبر در سخنان خود به حوادث 
، سفارت امریکا را تسخیر کردند، حقیقت و هویت 1358جوانان مؤمن و شجاع دانشجو که در سال «		وي گفت:

.»واقعی این سفارتخانه را که در واقع النه جاسوسی بود، کشف کردند و در مقابل دیدگان مردم دنیا قرار دادند

گفتنی است که طرف ایرانی از همان ابتدا بر همین تعبیر آن حوادث تأکید می کرد که تصرف سفارت وسیله اي براي 
تأکید کرده و حتی سعی کرده بود علیه محمود » عمل تروریسم بین المللی«پایان دادن به جاسوسی بود. ولی غرب در عوض بر 

ی به شرکت شخصی در آن حوادث را دست و پا کند.احمدي نژاد رئیس جمهور سابق ایران اتهام جعل

ولی جدیداً اتفاق عجیبی افتاده است: چندي پیش وزارت امور خارجه چین از واشنگتن توضیحات درباره بعضی 
هاي گروهی را درخواست کرد که به موجب آن سرویس هاي ویژه آمریکا به کمک سفارتخانه ها در کشورهاي گزارش هاي رسانه

فعالیت اطالعاتی می پردازند. معلوم گردید که در سفارتخانه ها و کنسولگري هاي آمریکا در سراسر جهان و از جمله آسیا به
ک بر هر چیزي که ی«در کشورهاي جنوب شرق آسیا، شبکه مبارزه رادیو الکترونیکی گسترش یافته است که امکان نظارت 

از جمله کنترل مکاتبات الکترونیک و شنود مکالمات مردم محلی به وسیله را می دهد،» کاربر عادي در اینترنت انجام می دهد
موبایل. یک گزینه احتیاطی هم وجود دارد: سفارتخانه هاي استرالیا در سراسر جهان که تمامًا به حساب بودجه آمریکا تأمین 

می شوند، در فعالیت جاسوسی آمریکا شرکت می کنند.

گرما گرم قرار دارد. معلوم شد که سرویس هاي ویژه آمریکا تلفن موبایل آنگال مرکل جنجالی در برلین هم در مرحله 
دار بود؟ به لحاظ چشم اندازي تاریخی صدراعظم آلمان را مستقیماً از سفارت آمریکا شنود می کردند. در نتیجه چه کسی حق

در آن روز، جوانان ما نام سفارت امریکا «		د کهحق با کدام طرف بود؟ لذا نمی توان با این اظهارات آقاي خامنه اي بحث کر
را النه جاسوسی گذاشتند و امروز بعد از گذشت بیش از سه دهه، سفارتخانه هاي امریکا در کشورهاي اروپایی که 
شرکاي امریکا هستند، النه جاسوسی نامگذاري می شود که این موضوع نشان می دهد جوانان ما بیش از سی 

».خ دنیا جلوتر بودندسال، از تقویم تاری

»مسئله هسته اي، بهانه اي بیش نیست«

غرض سیاسی در مسأله برنامه هسته اي ایران براي هر پژوهشگر بی طرف روشن است. به همین اندازه واضح و روشن 
ربطی» يپرونده هسته ا«، این طناب دار دور گردن جمهوري اسالمی، به به اصطالح »تحریم هاي فلج کننده«است که رژیم 

ندارد زیرا اعمال تحریم ها مدت ها قبل از آن که پژوهش هاي ایرانی در زمینه اتم صلح آمیز به صورت سانتریفیوژ ها و 
واحدهاي صنعتی تبلور یافته باشد، شروع شده بود. به عالوه، ایاالت متحده بود که اجازه توسعه برنامه اتمی شاه را داد و 

اه اتمی بوشهر پیش دستی نموده بودند.متخصصین غربی در ساخت نیروگ

آیا اول انقالب که امریکا تحریم هاي ایران را برقرار کرد و آن را ادامه داد « 		رهبر در سخنان خود سئوال کرد:
سرنشین آن، 290مسئله هسته اي در میان بود؟ آیا هنگام هدف قرار دادن هواپیماي مسافربري ایران و قتل عام 
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مسئله هسته اي وجود داشت؟ آیا در سالهاي اول انقالب که امریکایی ها طرح کودتاي پایگاه شهید بهانه اي به نام
نوژه را اجرا کردند موضوع هسته اي مطرح بود؟ آیا حمایتهاي تسلیحاتی و سیاسی امریکا از گروههاي ضد انقالب 

اینها سئوال هایی هستند که غرب هرگز پاسخ . در واقع،»پس از پیروزي انقالب به علت فعالیتهاي هسته اي ایران بود؟
ایجاد تخیلی زرادخانه هسته اي «صادقانه آنها را نخواهد داد زیرا در این صورت مجبور می شود اعتراف کند که نه مبارزه با 

لطه جویی ی سبلکه سرنگونی رژیم ایرانی و از بین بردن جمهوري اسالمی ایران که مهمترین مانع بر سر راه سیاست غرب» ایران
در منطقه است، هدف راهبردي واشنگتن می باشد.

پاسخ به سئوال هایی که رهبر مطرح کرد، یک موضوع دیگر را برجسته می کند و آن این است که چه کسی روند 
رعایت (براي1979اعالم خاور میانه به عنوان منطقه عاري از سالح هاي هسته اي را کند می کند؟ چرا اسراییل که از سال 

موجودیت جمهوري اسالمی ایران را در نظر بگیریم) در این منطقه چند جنگ تجاوزکارانه و غاصب 		صحت مقایسه، مرحله
گرانه را شروع کرد، حق دارد سالح هاي هسته اي داشته باشد در حالی که ایران که در مناقشات خارجی هرگز نیروهاي مسلح 

پژوهش هاي هسته اي صلح آمیز را اجرا کند؟ این همان استاندارد دوگانه با تمام زرق خود را به کار نگرفته است، حق ندارد 
اسراییل دولت مسئولیت پذیري «و برق خود است. اظهارات مدافعان داخلی زرادخانه هاي هسته اي اسراییل مبنی بر اینکه 

به نظر میاید. مردم سوریه، لبنان و » انگیزخیال«و لذا گویا از حق داشتن بمب خود برخوردار است، بیش از این » می باشد
کنند تعریف هاي زیادي ب» مسئولیت پذیري دولت اسراییل«از » تحلیلگران«کرانه باختري رود اردن می توانستند براي این 

ولی تحلیلگران به آنجا نمی روند...

اگر روزي این مسئله با مسئله هسته اي، بهانه اي بیش نیست و فرضاً«		رهبر بر حق خاطرنشان می کند که
عقب نشینی ما حل شود آنها براي ادامه دشمنی با ایران عزیز، دهها بهانه دیگر از جمله پیشرفتهاي موشکی و 

».مخالفت ملت ایران با رژیم صهیونیستی را مطرح می کنند

»همه آنها فرزندان انقالب هستند«

بهانه نیست و اینکه علل رویارویی جمهوري اسالمی ایران با درك این شرایط که برنامه هسته اي ایران چیزي جز 
آمریکا و غرب خیلی عمیق تر از آن است، موضع گیري ویژه مقامات ایران در روند مذاکرات را تعیین می کند. علی خامنه اي 

ام ار و اقتدار نظامریکا با موجودیت جمهوري اسالمی و با نفوذ و اعتب«رك و پوست کنده این واقعیت را بیان می کند:
منتخب ملت ایران، مخالف است. همانگونه که اخیراً یکی از سیاستمداران و عناصر فکري امریکا به صراحت اعالم 

».کرد ایران چه اتمی باشد چه نباشد خطرناك است چرا که داراي نفوذ و اقتدار در منطقه است

را تعیین می کند. خود 5+1مات ایران در مذاکرات با گروه رفتار مقا» نقش و نگار تاکتیکی«همین برخورد با مسأله، 
ز اینجا آیا ا		».به مذاکرات جاري خوش بین نیستم چرا که معلوم نیست نتایجی به همراه بیاورد«رهبر اعتراف می کند: 

به ذاکراتمذاکرات بی فایده است؟ رهبر معظم معتقد است که اینطور نیست چرا که شرکت در م		می توان نتیجه گرفت که
جمهوري اسالمی ایران امکان مکملی می دهد صلح دوستی و حسن نیت خود را به جهانیان نشان دهد. این یکی از وجوه بارز 
دیپلماسی ایرانی است که حتی در شرایطی که کمترین شانس وجود دارد سعی می کند از هر تریبونی براي مطلع کردن جامعه 
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ستفاده کند. ممکن است عده اي این کار را ساده اندیشی و اتالف بی فایده وقت و انرژي جهانی از موضع گیري واقعی خود ا
جنبش عدم تعهد نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق 2012محسوب کنند. ولی با واقعیت نمی توان بحث کرد. کنفرانس سال 

سند. از سوي دیگر، در سازمان ملل که حق کشورهاي عضو سازمان ملل حق ایران براي اتم صلح آمیز را به رسمیت می شنا
عضویت و پرداخت هاي آمریکا و متحدانش بخش عمده در آمدهاي آن را تشکیل می دهند، مکانیزم هاي ضد ایرانی به طور 
فعال کار می کنند. ولی زمان از حرکت خود باز نه ایستاده است و حقیقت در هر حال به عقول و قلوب مردم راه پیدا می کند.

از همین رو است که ضرورت مدارا کردن با کسانی که از پشت تریبون هاي بین المللی و در نبردها بر سر میز مذاکرات 
همه آنها فرزندان انقالب و مأموران « 		از مواضع ایران دفاع می کنند، روشن می گردد. رهبر درباره این افراد می فرماید:

در حال انجام دادن مأموریت سخت خود می باشند و هیچ کس نباید جمهوري اسالمی هستند که با تالش فراوان
».آنها را تضعیف کند، مورد توهین قرار دهد یا سازشکار بداند

ولی چیزي که احتماالً در سخنان رهبر معظم ایران از همه مهمتر است، دعوت باز و صادقانه از جامعه ایرانی به 
ی با بعض«		لکه به نیرو و امکانات خود و به کار خود در راه خیر و نیکی کشور است:امیدوار بودن نه به حسن نیت خارجیان ب

خط گیري از رسانه هاي بیگانه در تالشند با گمراه کردن افکار عمومی، اینگونه القا کنند که اگر در مسئله هسته 
ست است؟ اگر ملت ما به اي تسلیم شویم، همه مشکالت اقتصادي و غیر اقتصادي حل می شود... آیا این ادعا در

تنها ایرانیان 		».توان و امکانات خود متکی شوند، تحریم ها و ناخرسندي دشمنان آن ها را از راه به در نخواهد برد
نیستند که باید به این حرف ها گوش فرا دهند.

*****

نسل هاي ریاست سیاسی سال از زمان وقوع انقالب و برقراري جمهوري در ایران گذشته که این مدتی است که 34
عوض می شوند. پدران مؤسس، کسانی که در کنار آیت اهللا خمینی انقالب آفریدند، هنوز بانفوذ ترین قسمت نخبگان سیاسی 
ایران را تشکیل می دهند ولی به علت نه سیاسی بلکه جسمانی و فیزیکی وقت آنها می گذرد. لذا تسلسل قدرت و ریاست 

مشغولی هاي رهبر است. بر خالف افسانه ها درباره نظام توتالیتر جمهوري اسالمی و اینکه مسئولین کشور یکی از مهمترین دل 
فقط بر اساس اصل وفاداري به شخص رهبر برگزیده می شوند، نسل جدید سیاستمداران ایرانی از مباحثات و مناظرات نمی 

ساب بردن از اشخاص معتبر، از دیدگاه خود دفاع می نمایند. ترسند، درباره چشم انداز توسعه کشور نظر خود را دارند و بدون ح
« 		کلمات پایانی علی خامنه اي در سخنرانی مورد نظر خطاب به کسانی بر زبان آورده شد که فردا روي کار خواهند آمد:

را خود، آنامیدواریم با لطف و عنایت الهی، جوانان با روحیه شاداب خود، کشور را تحویل بگیرند و با ابتکار هاي
».به قله هاي پیشرفت برسانند
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پایگاه آسیاي مرکزي براي پرش غرب به ایران
میخاییل آقاجانیان

مرحلهغربکشورهايبزرگترینباایرانروابطدرحاضرحالدر
مشاهدهاقتصاديوسیاسیجهشیهايپیشرفتجهتتدارکاتی

روزهايدرکهایرانو5+1گروهمذاکراتمثبتجنبه. شودمی
پایتختدرنوامبر7-9تاریخدرشد،برگزارژنودراکتبر16-15

تحلیلوتجزیهبهاینکهبدون. یافتتوسعهجهانیدیپلماسی
میبپردازیم،آننتایجومذاکراتاخیردورمحتواییجنبهعمیق
اشارهغربهايقدرتهمهدیپلماتیکگراییفعالعاملبهتوانیم
متحده،ایاالتخارجیسیاستنهادهايسرانعزیمت. نماییم

درویدااین. بودسابقهبیرویداديژنوبهآلمانوفرانسهبریتانیا،
توافقاتهبطرفین. گیردقرارتفکروتأملموردمدت،میاندرشدهحاصلنتایجمفصلتحلیلوتجزیهازبعدآینده،درباید

درمتقابلورتصبهوگامبهگامپیشرفتبرمبنیروسیپیشنهادپذیرشباراخودآیندهموفقیتولینیافتنددستمکتوب
.نمودندمرتبطمذاکرات، 	 -بی-بیشبکهمثال،عنوانبه. استفشردهدیپلماسیتجلیتردیدبدونشود،میمشاهدهحاضرحالدرکهآنچه		

ازقبلروزیکیعنینوامبر8روز. کردتأکیدمذاکراتبودنمحتواپروفشردهبرنوامبر9مورخمطلبیطیبریتانیاسی
دیپلماسیرئیساشتونکاترینباایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمدمالقاتمطلب،اینانتشار

ویژهتوجهشایانواشنگتندیپلماسیبودنفعال. داشتادامهساعت5حدودآمریکاخارجهاموروزیرکريجانواروپایی
متحدهایاالتنمایندگیهیأترهبرينقش«بهالوروفسرگئیوکردتوجهواقعیتاینبهروسیهخارجهاموروزارت. است

.نموداشاره»ایرانبرايقبولقابلکارهايراهپیشبردزمینهدرکريجانریاستبه

المللیبینآژانسکلمدیرامانویوکیانوامبر11. آمددستبهفوراًژنودرروزهسهامیدبخشمالقاتاولعملینتایج
نطرفی. کردندامضاراهمکاريدربارهچارچوبیبیانیهتهراندرایرانانرژيسازمانرئیسصالحیاکبرعلیواتمیانرژي

روزنهمادربریتانیاخارجهوزیرهیگویلیامکهاستدارمعنیبسیار. کردندمشخصراآیندهماهسهطیتعامل»راهنقشه«
نوانعبهراایرانباراهمیانهموافقتنامهانعقادوزیر. آوردزبانبرخوشبینانهمطلبچندکشوراینپارلماندرسخنانیطی

کهآمدعملبهتأکید. پرداختایرانبانهاییجانبههمهقراردادطراحیبهبایدآنازبعدکهگفتوکرداعالمجاريهدف
هايجبههازخبرهایی. بودخواهد»هاتحریممتناسبومحدودتسهیل«دربرگیرندهراهمیانهموافقتنامهدربارهبحث

سرازارخوددیپلماتیکروابطکشور،دوهردرسفارتکاردارهايانتصابباایرانوبریتانیا. استشدهواصلهمدیپلماتیک
برداشتهاولگامشد،قطع2011سالدرکهعیاريتمامدیپلماتیکروابطازسرگیريسويبهوسیلهبدینطرفین. گرفتند
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خودبهمشخصیشکلغربکشورهايسایروبریتانیاوایرانبینروابطمثبتهايجنبهافزایشبرايراهوسیله،بدین. اند
.استگرفته

کرد؟شروعبایدکجااز

اقتصاديروابطتوسعهوبسطشود،حذفسیاسیقاموساز»هاتحریملحن«آنکهازبعداول،مرحلهدراستقرار
شورهايکبعضی. شدمیاحساسپیشماهچندکهنیستهمدورآنقدرولینیستنزدیکمرحلهاینتافاصله. بگیردصورت

. نندکمیاستفادهشود،میبیشترروزبهروزکهايدهیبهرهباایرانباروابطدرمهمپیشرفتتاماندهباقیزمانازغرب
ینااز. یابدتحققایرانمرزهايبهترنزدیکمناطقدرآنهمراهسیاسیهايبهرهوروندایناقتصاديمثبتجنبهشدقرار
درنآاهدافبهغربدستیابیبهوجهبهترینبهتواندمیمنطقهاینکهاستویژهتوجهشایانمرکزيآسیايفضاينظر

.کندمساعدتایرانیمحور

هايرحطوسیلهبهسیاسیاهدافپیشبردنظریهطراحاناین. اندگرفتهسبقتجهانسراسرازدوبارههابریتانیایی
کهبودلندنهمهازاول. دهندمینشانخودازجدیديهايموفقیتنظریهاینعملیبخشیدنتحققزمینهدراقتصادي

میانتظار. کردبلندروحانیحسنآمدنکاررويازبعدتهرانبادیپلماتیکروابطازسرگیرينفعبهراخودصدايغربدر
.شوندبرداشتهلندنتوسطنیزجدیدکیفیسطحبهایرانبااقتصاديپیوندهايارتقايجهتدراولهايگامکهرود

ستببنوقوعاثربرآمریکااروپاییشرکايومتحدهایاالتتجاريضرروخساراتدربارهپیشازبیشکارشناسان
. ودشمیزدهتخمیندالرمیلیاردهادهمعادلرفتهدستازاقتصاديسود. کنندمیصحبتایرانباروابطدرسالهچندین

تصمیماهبریتانیاییولی. نموداحیاراایرانیعظیمبازاربااقتصاديروابطبایدآمیزبستبنگرایشکردنطرفبربراي
واقعقهمنطدرشود،عملیاست،ناپذیراجتنابایرانبارویاروییطوالنیهايسالازبعدکهتحولایناینکهازقبلگرفتند

تالشرداقتصادياساسیشریکوبریتانیامنافعمجريلقبمدعیقزاقستانکشوراینجا. کنندتمرکزایرانمرزهايشمالدر
.باشدمیایرانیمحوربهشدننزدیکبرايآیندههاي

قزاقستانبراتکابا

. اشدبمیمحتواییپربسیارمسألهاست،شدهبرقراراخیرهايسالدرکهآستانهولندنبیننزدیکروابطمسأله
دولتروابطدربارهبریتانیامطبوعاتمطالبمطالعه. اندشدهپنهاناجتماعیوسیعمحافلازروابطاینهايالیهبعضی

چوننشریاتیمثال،عنوانبه. باشدکنندهگمراهتواندمیمرکزيآسیايجمهوريبزرگترینباانگلیسملکهاعلیحضرت
»The Telegraph «و«Daily Mail «یوركدوك(اندریوشاهزادهوسابقوزیرنخستبلرتونی»خصوصی«منافعدرباره(

میلیون8معادلدستمزدخودخدماتبابتواستقزاقستانجمهوررئیساقتصاديمشاوربلر. نویسندمیزیاديمطالب
آنارکندرکهمنگیستاواتمیانرژيمجتمعوآقتاوبندرازهمیشهوکندمیسفرجمهورياینبهاغلباو. گیردمیپوند
.داشتسفرجمهورياینبهجاريسالسپتامبرماهدرآخرباربلر. نمایدمیبازدید) »پرومکازاتم«واحد( استشدهواقع

.دادخواهدادامهجمهوريدولتونظربایفنورسلطانبههامشورتارائهبهمحلدراوکههستدستدراطالعاتی
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ند،کمیخدمتخودکشورسلطنتینظامبهکهاوولی. باشدداشتهبرترياغلببلرخصوصیمنافعاستممکن
. خوردیمچشمبهبریتانیاژئوپلتیکیمنافعآنپشتکهبپردازددولتیابعاددارايهايکاربهقزاقستاندربایدناگزیر

ماهچندریباً تقپیش،مدتیلندن. اندپرداختهقزاقستانوآذربایجانايمنطقهائتالفبامفصلودقیقکاربههابریتانیایی
سرچشمهآنازهکسیاسیمعادالتوبازرگانیمنافعبرابرتوزیعبهقزاقستان،بهبریتانیاوزیرنخستکمروندویدسفرازقبل
راخودخارجهامورهمههمیشهبریتانیاکهاستتوجهجالب(بودشدهمتمایلخزرساحلیجمهوريدواینبینگیرد،می
تشرکازگذشتهسالپاییزدرآذربایجانمقاماتمعلوم،قراراز). کندمیاجرا»سیاستسپسوتجارت«ترتیبهمینبه
برکهرانشیتشدندموفقدوجانبهفشردههايرایزنیوسیلهبهباکوولندنآنازبعد. گرفتندایرادهایی»پترولیومبریتیش«

پدیدونشلیگ–چیراغ–آذرينفتیمیادینبلوكاز»پترولیومبریتیش«نفتتولید-باکومقاماتتعبیربه–کمبودسر
بینتوجهومنابعبرابرتوزیعبهلندنکهشدباعثامرهمینکهبودبریتانیابرايخطرزنگاینولی. کنندمالیماستآمد،
.ورزدمبادرتآستانهوباکو

اريگذسرمایهعوضدرخاممواد«فرمولاساسبربریتانیاییشرکايباحاضرندکهکردنداعالمقزاقستانمقامات
جارتتکردنفعالنظرازاولویتحائزکشورهايفهرستدرراقزاقستانبریتانیا،. کنندهمکاري»پیشرفتههايفناوريوها

زاقستانقاقتصاددرمستقیمهايگذاريسرمایهنظرازهلندوآمریکاازبعدسوممقامصاحببریتانیا. استگنجاندهمتقابل
آنییجغرافیامناسبموقعیتوقزاقستانانرژيوسوختبخشبهبریتانیاییسرمایه. باشدمی) دالرمیلیارد12بهقریب( 
ساحلدرواقعآقتاوبندروآتیراومنطقه. دهدمینشانخودازفراوانیعالقهمرکزيآسیايارتباطیهايراهتقاطعدر

نخست(»10استریت،داونینگ«فعلیصاحبسفراولینجریاندر. کنندمیجلبخودبهراخاصیتوجهخزرقزاقستانی
افتاد،اتفاقجاريسالجوالي1–ژوئن30روزهايدرکهکشوردوبینروابطتاریخطولدرقزاقستانبه) بریتانیاوزیر

روزدربشکههزار450برابرنفتپاالیشگاهاسمیظرفیت. شداندازيراهآتیراومنطقهدر»بوالشاق«گازونفتپاالیشگاه
واحدهايازیکیعنوانبهتولیديواحداین. رسدمیمکعبمترمیلیون8,8بهگازپاالیشگاهظرفیتکهحالیدراست

–هلنديگازيونفتیشرکت. استوابسته»قشاگان«میدانبهکهشودمیتلقیقزاقستانشمالیخزرطرحکلیدي
Royal«بریتانیایی Dutch Shell «استشریکمیداناینتوسعهدر.

ردجدیدالمللیبینبندرساختمشغولهاآذربایجانی. داردخوبیآیندههمآقتاووباکوبیننقلوحملارتباط
در. دشخواهندآناساسیهمتایان»آقتاو«قزاقستانیبندروباشیترکمنبنادرمرکزيآسیايساحلدر. هستندباکوجنوب

براي»هاب«بهفقطنهبندرایناستقرار. داردادامهالمللیبینلجستیکیمرکزسطحتابندريزیرساختنوسازيآقتاو
اسکله(نرژياانتقالمرکزصورتبهبلکهیابدتکاملبالعکسومرکزيآسیايبهاروپاازخزردریايدرکانتینريبارهايانتقال

.یابدافزایشبارتنمیلیون18تابندراینظرفیت2020سالتااستقرار. آیددر) مایعگاز

اباقتصاديروابطازسرگیريجهتدرکندسعیآذربایجانوقزاقستاننقلوحملمراکزطریقازتواندمیلندن
–وآقتاخط. مندندعالقههستند،نزدیکخزردریايبهکهخودشمالیمناطقتوسعهبهایرانیان. داردبراولهايگامتهران

ندربمانندایرانیشمالیبنادردربارهاحملافزایشهاتحریماعمالباهمزمان(خزردرایرانیشمالیبنادرباارتباطباباکو
نرژياهايحاملترانزیتومتقابلتجارتبالقوهتواناز) شودمیمشاهدهکنارفریدونونوشهرامیرآباد،نکا،آستارا،انزلی،

واقعابهارچایرانیبندرزیرساختتوسعهبهبریتانیاعالقهتواننمی. استبرخوردارایرانجنوبیبنادرسويبهمرکزيآسیاي
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وشمالیبازرگانیهايدروازهدرمواضعیآوردندستبهبریتانیاییتجارتبراي. دانستبعیدهمراعماندریايساحلدر
ردجهشیپیشرفتبالفاصلهآنازبعدکهشودمیبرخورداراقتصاديژئووحدتنوعیکازایراناسالمیجمهوريجنوبی
فزایشاایرانهمسایهکشورهايدرراخوداقتصاديمواضعبایدبریتانیاآنازقبلولی. آمدخواهدپدیدایرانباروابطتوسعه

.آوردوجودبهمیلیونی80کشورایندارآیندهبازاربهجهشبرايپایگاهیوداده

باشدمفیدکندمیسعیآستانه

قتصاديامناسباتتعمیقزمینهدرآنبالقوهتوانکهاستنشیبوفرازبدونوصافروابطیقزاقستانباایرانروابط
خودازخاصیسنجیدگیایرانوغرببینپیچیدهروابطدرمرکزيآسیايجمهورياینمقامات. استنشدهبالفعلهنوز
فیدمعملدرتهرانايهستهبرنامهپیرامونمواضعنزدیکیلحاظبهبودکردهسعیمراحلبعضیدرآستانه. دهندمینشان
آژانسنظرزیر»ايهستهسوختالمللیبینبانک«اولیناستقرارخواهانرسماًقزاقستان2011سالجواليماهدر. باشد
اشاعهدمعاندیشهقزاقستان. بود»پایینغنايبااورانیومالمللیبینبانک«اینکهشدخودخاكدراتمیانرژيالمللیبین

شودمییادآوري. کندمیمعرفیهمسایهکشورهايبراينمونهعنوانبهراخودتجربهوبردهپیشراايهستههايسالح
آندر. بودکردهانتخابایرانو5+1قالبدرمذاکراتدوردوبرگزاريمحلعنوانبهراقزاقستانآلماتیشهرتهران،که

باراعتدارايجدیدهايقطباسالمجهاندرکهدادنشانوسیلهبدینوکردهردراترکیهاستانبولخدماتایرانیطرفزمان
وحانیرحسنتحلیفمراسمدرقزاقستانجمهوررئیسنظربایفنورسلطانشخصیشرکت. اندآمدهوجودبهسیاسیاعتمادو

.کردذکرقزاقستانی–ایرانیروابطسیاسیبعددراخیرهايصحنهازیکیعنوانبهتوانمیراويایرانیهمتاي

2001سالدسامبردرآنهاازیکی. استنبودهآزادنظرهااختالفبعضیازخزرساحلیکشوردوبینروابطالبته
قزاقستانی–آذربایجانیموافقتنامهرسمی،بیانیهطیایرانخارجهاموروزارتزمانآندر. داشتنمایشیحالتکهدادرخ

حقبرکارشناسانولی. کردتعبیر»سیاسیآمیزتحریکعمل«عنوانبهبود،شدهامضاآنازقبلمدتیکهراخزردرباره
نوعیکجاريمرحلهدر. نداشتجديعواقبتهرانوآستانهبینروابطبرايایرانیطرفواکنشکهکنندمیخاطرنشان
ورطبهقزاقستانمعلوم،قراراز. استتشخیصقابلشانگهايهمکاريسازمانفعالیتچارچوبدرکشوردوبیناختالفات

یناولی. کندمیبرخوردعیارتمامعضویتبهسازمانایندرناظرحقوقیوضعکردنتبدیلبرايایرانهايتالشباسرد
نبالدبهجديعواقبکشوردوبینروابطبرايهمشانگهايهمکاريسازمانعضویتبهایرانپیوستنازقزاقستانممانعت
.نداشت

کهاقتصاديوبازرگانیمتقابلتبادالت. استکیفیهايپیشرفتمستلزمقزاقستانی–ایرانیروابطاقتصاديبلوك
ربواستآمادههاهمکاريگسترشبرايایرانیطرف. آیدمینظربهناچیزبسیاراست،دالرمیلیارد1,3فقطمعادلاکنون
راتقابلمبازرگانیتبادالتتوانمیآیندهدرکهکندمیاطمیناناظهارقزاقستاندرایرانسفیرصیفیقرباناساسهمین

.بردباالدالرمیلیارد5تا

*****
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اسبیمنمیدانعنوانبهشود،میبیشترسالبهسالمنطقهاینبهایرانوغربیهايقدرتتوجهکهمرکزيآسیايمنطقه
مرکزيايآسیکشورهايبزرگترینباغربکشورهايبعضیتنگاتنگروابط. کندمیجلوهاقتصاديجديهايپیشرفتبراي
برشورکاین. داردايویژهمواضعنظراینازقزاقستان. شودگرفتهکاربهتوسعهادامهوصلحنفعبهبالقوهطوربهتواندمی

قهمنطفرانیروهايهمهباراخارجیسیاسیروابطمتعادلبسیارسیستماستشدهموفقخودايمنطقههمسایگانخالف
دنبالبهرابازرگانیبزرگهايطرحکاراین. کندشرکتآنهابااقتصاديهمکاريزمانبنديفشردهجدولدروکندبرقراراي

ستاروابطیقزاقستانوایرانبینروابط. دارندفرامرزياهمیتبلکهشوندنمیمحدودقزاقستانسرزمینحدودبهکهدارد
میبریتانیاجملهازوغرب. کندمیرشدايفزایندهطوربهمتقابلاعتمادجنبهوشدهتأکیدمتقابلاحترامبرآندرکه

آسیايپایگاهنظراینازاستممکن. کننداستفادهآیندههايسالدرایرانباروابطبرقراريبرايعاملهمینازتوانند
قراربریتانیاجملهازوغربتقاضايموردزیاديحددرآستانه،–تهرانروابطتجربهوایرانسمتبهجهشبرايمرکزي

.گیرد
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کري خالی بند

ايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهامضايعدمشرایطدرکاوش
هیأتآمریکاییطرف. دادناگهانیکامالً نتیجهژنودرایران

وزیرتوسطهمانااتهاماتاینکهکردمتهمراایراننمایندگی
زبانبردارد،مشکوکیاعتبارکهشخصیآمریکا،خارجهامور

قدرتخارجهاموروزیراندیپلماسینوینتاریخدر. شدآورده
وزیرگرومیکو،آندري. داشتندگوناگونیالقاببزرگهاي

اتحادمنافعازپیگیرانهطوربهکهشورويخارجهاموردرخشان
لقبزد،میوتوداشتند،مغایرتمنافعاینباکهرامتحدمللسازمانامنیتشورايهايقطعنامههمهوکردهدفاعشوروي

»Mister No «اندرالکس. بودندنامیده»خوارآدم«ویتنامباآمریکاجنگزماندرسیاستشازايدرراکیسینجرهنري. داشت
آمریکاخارجهامورفعلیوزیرکهشدهسبزصحنهدر»بندخالیکري«حاالو. داشت»مهمترمهمهازاینجامن«لقبهیگ

.استآمدهنایللقبایندریافتبهحقبر

رونددرجهشیپیشرفتتأمینبراي5+1گروهخارجهاموروزیرانکهرسیدفرازمانینهحقیقتلحظهژنو،در
نخواهددستبهدرخشاننتیجهدیگرباریککهشدمعلومکهنوامبر7شبحوالیکهزمانینهورسیدندراهازمذاکرات

موراوزیرظریفجوادمحمدواروپااتحادیهنمایندهاشتونکاترینآمریکا،خارجهاموروزیرکريجانجانبهسهگفتگوي. آمد
اینکهدهدمیاجازه»روایران«شدهمطلعخوبیبهمنابعهايگزارش. دانستمذاکراتواقعیاوجبایدراایرانخارجه
ازاواینکهواستخوبچیزهمهکهداشتاظهارگفتگوپایاندرکري. کنیممجسمطرفینازیکهراظهاراتباراصحنه

ورمنظبهایراناسالمیجمهوريوشودتصحیحنکتهیککهخواهدمیولیاستخوشحالاست،آمدهپدیدکهپیشرفتی
کري. آورددرتعلیقحالبهايهستهبرنامهچارچوبدرراخودهافعالیتهمهخودنیتحسناثباتواولگامبرداشتن
.شدبرقرارمکثآنازبعد. کردراکاراینماهششبرايفقطبلکههمیشهبراينهبایدکهکردمشخص

پایانتااو. زدخشکشکلیطوربهاووپریدصورتشرنگشد،زدهبهتدارد،مظلومیظاهرکهاشتونکاترین
وادجمحمد. آوردزبانبرکلمهیکحتینتوانستونشستهبردارد،کريصورتازراتعجبازپرنگاهاینکهبدونمالقات
ماًحتشما«: پرسیدآمریکاییوزیرازلبخندباوزدچشمبهراعینکدوباره. چرخاند	خوددستدروآورددرراعینکظریف
این.عنوانهیچبه«: دادپاسخلبخندباهمکري»گویم؟میدرستاست؟آمریکاییشوخییکحتماً ایناید؟کردهشوخی
حریمتموقترفعمسألهحاضریمعوضدرماوکندقبولراتصحیحاینبایدایران. امریکاستنمایندگیهیأتعمومیدیدگاه

3بانکیهايداراییوکنیموصلالمللیبینهايپرداختسامانهبهدوبارهراآنوکردهبررسیراایرانبانکینظامازها
کملمشرطاینکهداشتاظهارظریف. بودپیشبینیقابلنظرهرازایرانیطرفواکنش. »کنیمآزادراشمادالريمیلیارد

آنزابعدکهشودقبولتواندنمیشده،مطرححاصلهتوافقاتچارچوبازخارجکهپیشنهادایناینکهواستجدیدياصوالً
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انعطافمعدخاطربهموافقتنامهاینکهولی. گردیدمطرحبعداًفرانسهویژهگیريموضعبرمبنیفرضیه. یافتخاتمهمالقات
.باشدمیآمریکاخارجهوزیرشاخداردروغنرسید،امضابهایران

هوابهسرومرموزکري

موردارکريفرضیههمآنجاولی. استایرانیضدائتالفمحکمهايپایهوارکانازیکیمتحدهایاالتکنگرهامروزه
بهآمریکاخارجهاموروزارتکهمذاکراتشکستازبرداشتآنبهوایرانانعطافعدمبهکهنمودنداعالمودادهقرارسئوال
. باشددهش»ایرانعاشق«ناگهانواشنگتنکهنیستخاطراینبهکنگرهنمایندگاناعتمادعدم. ندارنداعتقادداد،ارائهکنگره
تحریمتشدید«: نوشتUSA Todayنشریهسردبیرستوندرسنامجلسالمللبینامورکمیتهرئیسمنندسروبرتدیروز

هاتحریمکند،اجراراخودتعهداتتهرانوقتی. کردخواهدوادارکنترلقابلصورتبهايهستهبرنامهقطعبهراایرانها،
درویدبگدروغآنهابهکسیکهندارنددوستکنگرهنمایندگانولی. »شدخواهدتسهیلآناقتصاديزندگیوشدهمنسوخ

.استشدهبرخوردارگودروغیکپایداراعتبارازکنونتاکريکهحالی

رفتارسبکبهدیگران،باچهوهاخوديباروابطدرچهرفتنطفرهوگفتندروغبرمبتنیعملشیوههمین
اهپردازيدروغاززمانیحتیاشدستهوداروکري. استشدهتبدیلالمللیبینصحنهدراوباماباراكدولتهمیشگی

یامرگمسألهوداشتهارتباطصلحوجنگباکهکنندمیراکاراینموارديدروسطحعالیتریندرکهکشندنمیدست
وي. آوریمخاطربهرامسکوبهکريسفروجاريسالتابستانمثال،عنوانبه. شودمیحلنفرهزارصدهاوهادهزندگی

آغازبهونشاندهمذاکراتمیزپشتراسوريمخالفانمتحدهایاالتکهدادمیاطمینانروسطرفبهمذاکراتجریاندر
درهکاو. کردکفایتمسکوازپروازساعتچندبرايفقطکريپیگیريولی. کردخواهدوادارهاشرطپیشبدونگفتگو
هاینکواستمذاکراتهرگونهآغازضروريشرطاسد،بشاربرکناريکهداشتاظهارفاصلهبالشد،پیادههواپیماازآنکارا
.شودمیمعنیبیمذاکراتروندشرطاینرعایتبدون

دروعلناً آمد،تنگبهآمریکاییوزیررفتارازکهپوتینوالدیمیرکهشدباعثسوریهمسألهزمینهدرکريدروغ
کاآمریکنگرهویژهجلسهازویدیوییگزارشتماشايضمنروسیهجمهوررئیس. کنداعالمگودروغرااوجهانیانهمهبرابر

نگرهکنمایندهیکوقتی. کردتعجبناگواريطوربهسوریهدرالقاعدهحضورعدمدربارهکريتفسیرازسوریه،اوضاعدرباره
هیچگویاآمریکاخارجهوزیرشد،خواهدتقویتکشورایندرالقاعدهسوریهبهآمریکاارتشضربهازبعدآیاکهکردسئوال

: اشتداظهارناراحتیباوشدعصبانیلغایتپوتین. نداردحضورسوریهدرتروریستیسازماناینکهداشتاظهارنشدهچی
اینودانندمیرااینآنها. باشدمیالقاعدهزیرمجموعهکهاست»النصره«اصطالحبهسوریه،دررزمینیرويمهمترینولی«

آنهاهکهستیماعتقاداینبروکنیممیگفتگوآنهاباما. بودآورتعجبمجموعدروکنندهناراحتبسیارمنبرايهاحرف
تأسفباعثامراین. گویدمیدروغکهداندمیهمخودشوگویدمیدروغکريجانیعنیاو. هستندمعتبريانسانهاي

.بود»بندخالیکري«جدیدافسانهبهپوتینشدیدواکنشاین. »شودمیجدي

واکاراینظاهراً. گویدمیدروغهمیشهاوکهمیایدنظربهگوید؟میدروغموقعیچهدرکريکهاستاینسئوال
تایمز«روزنامهبامصاحبهدربود،ماساچوستایاالتازسناتورهنوززمانآندرکهکري2009سالدر. شدشروعپیشمدتها
رانیانای(آنها«: گفتوي. استاساسبیایرانحقدرنتانیاهوبنیامینوپربوشجویانهجنگبیاناتکهداشتاظهار»مالی
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چهار. »بپردازنداورانیومسازيغنیبهآمیزصلحهدفباودادهتوسعهراايهستهآمیزصلحانرژيدارندحق) »روایران«-
متحدهایاالت«کهگویندمیمابهکاملوجدانیبیباويمعاونشرمانونديوکريکهاستنگذشتهزمانآنازهمسال

آنچهالفخبراورانیومسازيغنیاینکهوبشناسدرسمیتبهآمیزصلحايهستهبرنامهتوسعهبرايراایرانحقنیستحاضر
.»آیدنمیحساببهحقیکاست،آمدهايهستههايسالحاشاعهعدمنامهپیماندرکه

خشمگینوخستهاروپاي

امروزه.کندمیمحکومراهبرديتنهاییِبهراواشنگتندیگر،مسایلومصرسوریه،ایران،زمینهدرکريگوییدروغ
روندوآمیزصلحاتمبرايراایرانحقتعهدعدمجنبشعضوکشور120وجنوبیآفریقايهند،ترکیه،برزیل،روسیه،چین،
اتحادیهعضوکشورهايازبخشیبزوديکهآیدمینظربه. اندشناختهرسمیتبهاست،آنهمراهکهاورانیومسازيغنی
.شدخواهنداضافهفهرستاینبهاروپا

ایرانياهستهانرژيبازاردرسهمیخودگیريموضعبابتاستمایلپاریسکهفرضیهاین. بگذاریمکناررافرانسه
خارجهزیروفابیوسلورانوفرانسهجمهوررئیساوالندفرانسوا. نیستاساسیفرضیهاینولیداردزیباییظاهرآورد،دستبه

جبرانرا) قطروسعوديعربستانخصوصبه(فارسخلیجحاشیههايپادشاهیباتسلیحاتیقراردادهايهايهزینهفقط
نبالهدکهگیرندفراراتلخدرساینبایدهنوزفرانسهمقامات. کنندمیحرکتاویوتلبا»ویژهروابط«راستايدروکرده
موجبوداشتهدنبالبهسیاسیواعتباريخساراتکشوريهربراياسراییلومیانهخاورهايپادشاهیسیاستازروي
.شودمیسیاستمدارانسیاسیفعالیتپایان

هماهنگهايترفندبهلندنوبرلینواکنشعلتهمینبهوکنندمیدركراواقعیتایناروپاکشورهايبقیما
نمودنخاطرنشامذاکراتدربارهپارلمانبهخودگزارشطیبریتانیاخارجهاموروزیرهیگویلیام. بودشدیدبسیارکرينشده

آنايهستهبرنامهدربارهمقدماتیتوافقچنانچهکنندمرتفعایرانازراهاتحریمازبخشیحاضرند5+1گروهاعضايکه
هکاستآمادهایرانبااقتصاديهايهمکاريسرگیريازبرايصورتیدرحتیبریتانیاکهفهماندهمچنینوي. شودحاصل
راتمذاکژنودرکهخبرنگارانی. شدآوردهزبانبرمهمیمطلب. نکشددست»کنندهفلجهايتحریم«رژیمازمتحدهایاالت

میرنظبهناراحتبسیارهیگشد،نخواهدامضاموافقتنامهکهشدمعلوموقتیکهکنندمیخاطرنشاندادند،میبازتابرا
.آمد

طیوي. کردبیانراایرانمسألهزمینهدراروپاروحیههمهازبهترایتالیاخارجهاموروزیربونینواماخانمواقع،در
ایرانبااقتصاديوبازرگانیروابطتوسعهحقزمینهدرغربکشورهايهاتحریملغوصورتدرکهداشتاظهارايمصاحبه

يهابرنامهاکنونهمایتالیادولت«: گفتخبرنگارانبهوي. گذاشتخواهندمسابقههمباایرانیبازاربهمقدمورودحقو
.»کندمیمطالعهراانرژيهايحاملوارداتزمینهدرفقطنههمآناقتصاد،هايشاخهبعضیدرایرانبامستقیمهمکاري
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شدبازوسیعطوربهکهامانویوکیاچشم

است،ایرانايهستهبرنامهمخالفانمقدمقلعهکهاتمیانرژيالمللیبینآژانسحتیکهحالیدرگوییمچهرااروپا
ازهمیشهوداردارتباطایرانیاتمباکهچیزيهرپیگیرمخالفانازیکیامانو،یوکیا. شدتسلیمایرانپیشنهادهايبرابردر

بازمانهمتقریباً. نگردمیمذاکراتروندبهمتفاوتیاصوالًچشمبااکنونکرد،میردناباوريباراتهرانابتکاراتهمهقبل
درهمکاري»راهنقشه«دربارهايموافقتنامهآننتیجهدرکهیافتخاتمهآژانسباایرانمذاکراتجدیددورژنو،مذاکرات

. ادنددجهانیانبهراخبرهمینایراناتمیانرژيسازمانرئیسصالحیاکبرعلیوامانویوکیا. شدمنعقداتمیانرژيزمینه
ساختحالدرايهستهواحدبهرااتمیانرژيالمللیبینآژانسبازرسانشدحاضر»راهنقشه«اجرايچارچوبدرایران
راکتورهايهمهدربارهاطالعاتماهسهمدتظرفشدمتعهدهمچنینایران. دهدراهگچیناورانیومیمعدنبهواراك

.بگذاردآژانساختیاردررااتمیهاينیروگاهساختمخصوصمنطقه16بارهدروجدیدپژوهشی

أسیساتتاینایمنیمسایلازایرانهاينگرانیگرفتننادیدهازدادقولخودنوبهبهاتمیانرژيالمللیبینآژانس
تههفظرفآژانسکارشناسان. استشدهشروعتوافقاتاینعملیاجراي. بکشددستمحرمانهاطالعاتازحفاظتتضمینو

بهروز.کردایجادرامسألهبزرگترینمذاکراترونددرکهکنندبازدیداراكسنگینآبجدیدراکتورازتوانندمیآیندههاي
عديبدورازقبلنیتحسننشانهعنوانبهاستحاضرتهرانکهداشتاظهارایراناتمیانرژيسازمانسخنگويونديکمال

که(ایرانپیشنهاد. کندفراهمرااراكواحدبهدسترسیآژانسبازرسانبرايشود،شروعدسامبر11استقرارکهمذاکرات
رانایايهستهبرنامهوضعیتکردنرصدبرايهافناوريجدیدترینازاستفادهبرمبنی) شدمطرحپیشماهششاولبار
راآنهاکهبودناباورانسويبهکنندهکنترلشلیکآخرین،)شودنصبایراناتمیتأسیساتازشماريدربایدتجهیزاتاین(

سراید؟میداستان»ایرانهايگذشتفقدانوانعطافعدم«کداماز»بندخالیکري«شرایطایندر. کردوادارسکوتبه

روسیهآوازهکمپیروزي

ادافتآنهانظرازواقعیتاینبودند،ژنورونددراماتیکهايجریانبررسیمشغولکارشناسانوناظرانکهحالیدر
هستهوندهپرباروسیهبرخوردپیروزياینواقع،در. استشدهتبدیلروسیهدیپلماتیکوزینولیآوازهکمپیروزيبهژنوکه
وزیران«کهداشتاظهارودادهقرارتفسیرموردرامذاکراتنتایجخودعاديداريخویشتنباالوروفسرگئی. بودایراناي

اموروزیرو3+3گروهاعضاياجماعاینو–کردندموافقت) »روایران«-کردندشرکتژنومذاکراتدرکهخارجهامور(
روسطرفکهاصلاین. شدخواهدانجامطرفینمتقابلحرکاتوگامبهگاماصلاساسبرکاراینکه–استایرانخارجه

روهگمشتركسندتداركجهتدرکهاستشدهپذیرفتهکارياساسعنوانبهنهایتآً اکنونبرد،میپیشزیاديمدتطی
شورايتصمیماتکاملاجرايموجباتکردنفراهمما،غاییهدف«: کردتأکیدالوروف. »گرفتخواهدانجامایرانو3+3

اينایهکدربرگیرندهکهتشریفاتیمؤدبانههايحرفتنها. »استاتمیانرژيالمللیبینآژانسومتحدمللسازمانامنیت
حدهمتایاالتنمایندگیهیأترهبرينقشبهمایلم«: گفتالوروف. شدمتحدهایاالتنصیببود،کري»هايهنرنمایی«از
جاريمرحلهدرامراینکهمعتقدیمما. کنماشارهایرانبرايقبولقابلکارهايراهپیشبردجهتدرکريجانریاستبه

.»داردايکنندهتعییناهمیت
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درچینوهندروسیه،خارجهوزیرانمالقاتپیدرمشتركخبريکنفرانسدرسخنانیطیبعدروزدوالوروف
شپیزیاديسالهايطیپیگیريباروسیهکهخطی«: گفتوي. کندنظراظهارتريگرملحنباداداجازهخودبهنودهلی
6گروهعضوهمآنهاکهخودچینیدوستانباهمراهما. شودمیپذیرفته3+3گروهاعضايهمهتوسطاکنوناست،برده

بدونهمآنتحریمی،مستمرهاياهرموتهدیدهاازکشیدندستبرناظرخطاین. بردیممیپیشراخطاینهستند،
یکافمطالبعاقالنبراي. »شدهمهمینطور. استمطلباصلکاريبررسیبهگذرومتحد،مللسازمانامنیتشوراياجازه
ظارهنعادينقشازمسکوامتناعومذاکرهروندبهروسیهفعالپیوستن. فهمندمیراهاحرفایندرستمعنیکهشدگفته

حقهحقوقازدفاعزمینهدرراهبرديسوددارايوسنجیدهمواضعبرپافشاريزمینهدرآناستعدادنیزوفعالغیرگر
.شودمیخوشحالیباعثایراناسالمیجمهوري

*****

درکهردکبرگزارنظرسنجییکژنومذاکراتآستانهدر»ويتیپرس«ایرانیزبانانگلیسیشبکهتحریریههیأت
سئوالیکآنهاهمهاز. کردندشرکتاسترالیایینفر120حتیواروپاییپانصدکانادایی،هفتصدآمریکا،شهروند1500آن

آماريجمعیتدرصد89»است؟برخوردارآمیزصلحايهستهبرنامهداشتنحقازایرانکهکنیدمیفکرشماآیا«کهکردند
ايهتالشخالفبرجهانعمومیافکارکهاستآنازحاکیکهاستگویایینتیجهاین. دادندمثبتپاسخسئوالاینبه

حالیرد. نیستبیش»ايبرهنهپادشاه«زند،میایرانیضدحرفهايکهاوباماباراكدولتکهفهمندمیتبلیغاتیدستگاه
.استبندخالیوبازحقهپادشاه،اینخارجهوزیرکه
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یآذربایجان–تشدید وخامت روابط ایرانی 
نیکیتینسرگئی

تشدید ناگهانی وخامت روابط بین ایران و جمهوري آذربایجان به 
خاطر یک حادثه مرزي، یک سري سئوال هاي پیچیده را از خود 

به علت واقعه نامفهوم تیراندازي به سمت بر جاي گذاشته است.
تراکتور آذربایجانی از طرف ایران، ارتباط بین دو کشور در عمل 
فلج شده است. محدودیت هاي تردد خودروها در بعضی گذرگاه 

نوامبر اعالم شد، تا کنون برداشته نشده است. آیا این 7ها که 
تحوالت و حادثه مرزي تصادفی است یا برنامه ریزي شده؟ این 

باکو بر اثر آن، به نفع چه کسی است؟	–	تشدید احتمالی روابط تهران

اشاره»تختیشاه–پلدشت «قبل از همه باید به شواهد عجیب و غریب طرف آذربایجانی درباره علل تعطیلی گذرگاه 
طقه ف منطرازارسرودساحلکردنمستحکممشغولکهگشودندآتشتراکتوريرويبرنظامیلباسباافرادبعضی. کرد

خودمختار نخجوان جمهوري آذربایجان بود. بعد از آنکه مرزبانان آذربایجانی خود را به محل وقوع حادثه رساندند، گذرگاه 
آخراتآنماهیتکهايحادثهبهباکوواکنشازظاهراًکهایرانآن،دنبالبه. شدتعطیلبالفاصله»تختیشاه–پلدشت «

بست. دو گذرگاه اخیر الذکر بعد از مدت » جلفا«و » بیله سوار«شد، گذرگاه هاي خود را در متعجبسختبود،نشدهروشن
براي مدتی آستارا تنها 		کوتاهی براي عبور مردم دوباره افتتاح شدند ولی خودروها همچنان سر مرز متوقف می شوند.

ایران و بالعکس از مرز عبور کرد.گذرگاهی بود که می شد به وسیله آن از آذربایجان به 

نمایندگان مجلس ملی آذربایجان تا کنون مراتب نگرانی خود را از اوضاع مرز ابراز کرده اند ولی بعید است که بتوان 
ایران را مقصر این ماوقع دانست زیرا ایران فقط به اقدام نامناسب باکو واکنشی هر چند بسیار شدید و قاطعانه از خود نشان 

د. آذربایجان بدون اجراي تحقیقات بی طرفانه و انتشار نتایج آن، به خاطر یک حادثه بسیار محدود محلی تعامل با کشورهاي دا
چرا که در همین 		نوامبر شروع شد که این تاریخ معنی داري است7مناقشه روز 		همسایه را زیر عالمت سئوال برده است.

ران بین المللی دور جدید مذاکرات درباره برنامه هسته اي ایران را در ژنو شروع روز هیأت نمایندگی ایران و گروه میانجیگ
کردند. چه کسی و با چه هدفی در صدد منحرف کردن توجه جمهوري اسالمی از هدف اساسی یعنی سالم سازي روابط با غرب 

و رفع تحریم هاي اقتصادي، به مسایل منطقه اي بر آمد؟

ایران وخیم می کندآذربایجان روابط خود را با

ساده تر از همه این است که بدون تحقیق آذربایجان را مقصر رفتار ناباب بدانیم. با کمال تأسف باید خاطرنشان کرد 
روابط بین دو کشور 2000که این تنها حرکت غیر دوستانه باکو در حق تهران طی چند سال اخیر نیست. از اواسط سال هاي 

تا کنون درگیري هاي مرزي رخ داده و جدیدًا مجلس آذربایجان 	ا رو به وخامت گذاشته است.بی وقفه در همه زمینه ه
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تبادالت بازرگانی بین دو کشور بارز ترین نشانه تنزل سطح تعامل بین رژیم تسهیلی عبور از مرز بین دو کشور را لغو کرد.
میلیون کاهش یافته 263بود، اکنون دو برابر یعنی تا دالر539این تبادالت معادل 2007آنها شده است. در حالی که در سال 

	است. روحیات ضد ایرانی در آذربایجان به طور وسیعی تبلیغ شده و بیش از پیش طرفدار پیدا می کند. در گذشته 	
ند. دسیاستمداران سطح نسبتاً باالیی مدعی آذربایجان ایرانی شده و خواهان تجدید اتحاد آن با قسمت مستقل شمالی می ش

در جهان دولتی 1918کسانی که درباره حقوق و عدالت تاریخی فریاد می زنند، حتی از این واقعیت غافل هستند که تا سال 
در ترکیب روسیه بود که در آن زمان ایران به موجب 1813وجود نداشت. سرزمین آذربایجان از سال » آذربایجان«به نام 

و، گنجه، شیروان و چند خان نشین دیگر را به روسیه واگذار کرد (گفتنی است که مقاوله نامه گلستان خان نشین هاي باک
سلسله مطالب مربوط به دویستمین سالگرد مقاوله نامه گلستان را تهیه می کند که در آنها تاریخچه انتقال این » ایران رو«

مناطق چگونه به جوالنگاه برخورد منافع اراضی از ایران به روسیه به طور وسیعی منعکس شده و تشریح خواهد گردید این 
دولت هاي مختلف و قبل از همه ایران، روسیه و انگلیس تبدیل شدند).

، به عنوان مثال		باکو مدعی نه تنها سرزمین بلکه میراث فرهنگی همسایه جنوبی خود می شود.		عالوه بر آن،
به سازمان » چوگان«حب بازي دیرینه اسب دوانی ورزشی ایران در همین اواخر مجبور شد از تالش هاي آذربایجان براي تصا

یونسکو شکایت کند. جدیداً در باکو اجالس کنگره جهانی آذربایجانی ها برگزار شد که شرکت کنندگان آن بی پرده همه 
این ادعاهاي مذکور در خصوص سرزمین و میراث فرهنگی دولت همسایه را ابراز نمودند. کارشناسان خاطرنشان کردند که 

مراسم به طور علنی و با حمایت مقامات آذربایجان برگزار شد.

همه این حرکت هاي ضد ایرانی را می شد به عنوان حرکت هاي منفرد سیاستمداران بی اعتبار محلی که بعضی از 
ه نظر می می شود. بآنها مقامات نسبتاً باالیی دارند، تلقی کرد ولی مرتب و منظم بودن این اقدامات باعث نتیجه گیري دیگري

داري در جهت بی اعتبار کردن جمهوري اسالمی، تیره کردن روابط با ایران و در این کشور سیاست هدف		آید که
به 		تنزل سطح تعامل سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و حتی عادي معیشتی بین شهروندان دو کشور دنبال می شود.

سیاسی معاصر آذربایجان باعث این وضع می شود.احتمال قوي، فعالیت کامالً مشخص جاري نخبگان 

گفتنی است که نخبگان آذربایجانی براي تنفر و ترس از جمهوري اسالمی ایران و براي اعمال تالش ها جهت ممانعت 
از موفقیت هاي آن، چند علت دارند. از جمله رژیم حقوقی مورد اختالف دریاي خزر، پایبندي بخش عمده جمعیت آذربایجان 

مردم عمدتاً از فقهاي شهر ایرانی قم در زمینه هاي دینی) و نیز تالش این نخبگان براي کسب چهره 		مذهب تشیع (و پیرويبه
قوي تر و جنگ جویانه تر دربرابر ملت خود شایان ذکر است. پیوستن قریب الوقوع ارمنستان به اتحادیه واحد گمرکی روسیه، 

بازرگانی و اقتصادي این کشور با اعضاي اتحادیه و ایران را به سطح جدیدي ارتقا دهد، بالروس و قزاقستان که می تواند روابط
موجب نگرانی آنها می شود. در این صورت ممکن است خود آذربایجان هم با ضرورت پیوستن به این اتحادیه مجبور شود که 

حالی است که آذربایجان با توجه به مناقشه این امر باب طبع بخش ضد روسی غرب گراي نخبگان این کشور نیست. و این در 
با ارمنستان و حل نشدن مسأله قره باغ به مناقشه با ایران هیچ نیازي ندارد. منطقه نخجوان از روي خشکی تنها از طریق 

یان جرسرزمین ایران با مابقی آذربایجان ارتباط دارد. جمهوري اسالمی ایران با وجود بعضی ویژگی هاي رفتار باکو، حتی در
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رویارویی آشکار مسلحانه بین باکو و ایروان نهایت هشیاري و سنجیدگی از خود نشان داده و محموله هاي آذربایجانی 
را از سرزمین خود عبور می داد. نخجوان در صورت بسته شدن گذرگاه هاي ایرانی محکوم به فاجعه انسانی است. استراتژیست 

700رد جنگی جدید با ارمنستان را طراحی می کنند، احتماالً نمی خواهند که ایران با هاي آذربایجانی که برنامه هاي برخو
میلیون نفر نیروي احتیاطی، دشمن آذربایجان باشد.10هزار نفر نظامی در حال خدمت و 

اسراییل به عنوان مبتکر خط ضد ایرانی آذربایجان

رفتار نمی کند. در همین رابطه است که در فوق تاریخ آغاز ولی باید فهمید که باکو در زمینه ایران به طور مستقل 
در سراسر جهان ظاهراً تنها یک کشور وجود دارد که حاضر 		نوامبر سال جاري ذکر شد.7مناقشه با ایران یعنی روز 

میانجی گران بین المللی را مختل بکند. منظور ما5+1است با بذل همه تالش ها روند مذاکرات تهران با گروه 
نباید همکاري هاي راهبردي تل اویو و باکو را فراموش کرد که به صورت صدور تجهیزات نظامی و اشکال دیگر 		اسراییل است.

جمهوري اسالمی » معامله بد«تعامل در آمده است. وعده هاي بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل مبنی بر مختل کردن 
» وندانی دان«یپلماتیک ختم نشده بلکه دربرگیرنده طیف وسیع اقدامات است. ایران با کشورهاي غرب تنها به روش هاي د

معاون وزیر دفاع اسراییل تا کنون تهران را با حل مسأله برنامه هسته اي ایران به وسیله نیروي هوایی تهدید کرده است و حاال 
.کنداقدامخودمتحد	به نظر می آید که تل اویو تصمیم گرفته است با استفاده از 

در عین حال سوء ظن می رود که اسراییل مدتهاست که در محور تروریستی فعالیت می کند که این امر به صورت 
در خاك ایران در آمده است. فقط طی یک ماه گذشته » جیش العدل«فعال گرایی بعضی گروهک هاي تروریستی و از جمله 

مله موسی نوري دادستان و صفدر رحمت آبادي معاون وزیر صنایع ترور در ایران دهها نفر از نظامیان و سیاستمداران و از ج
شده اند. قبل از آن مجتبی احمدي رئیس واحد اطالعات سایبرنتیک سپاه پاسداران انقالب اسالمی به دست قتال شهید شد. 

ی کسی درباره رد پاي البته سازمان هاي انتظامی و قضایی ایران در همه این جنایات جنبه سیاسی را کشف نمی کنند ول
اسراییلی در قتل احمدي که به خاطر مبارزه با مأموران نفوذي تل اویو شهرت یافته است، تقریباً تردیدي ندارد. عالوه بر آن، 

، »جیش العدل«مرزبان ایرانی توسط شبه نظامیان سازمان 14حسین ذوالفقاري فرمانده نیروي مرزبانی ایران ضمن تفسیر قتل 
ا به طور مستقیم به فعال کردن تروریست ها در خاك جمهوري اسالمی ایران متهم نمود.اسراییل ر 	 تشآآذربایجانیتراکتوررويبرکهنظامیلباسباافراديبهآذربایجانیطرفکهکردیادآوريتوانمیاینجادر	
ایرانیان به این کار مضحک و پوچ چهولیکننداشارهایرانیسربازانبهکنایهباخواستندمیطبیعتاً . کرداشارهگشودند،

نیازي داشتند؟ فرضیه منطقی تر این است که یک نوع عمل تحریک آمیز اتفاق افتاده است، زیرا این روش هاي مبارزه با 
ن ایرا2011-2012هاي گروهی در سال هاي جمهوري اسالمی ایران از سابقه سرشاري برخوردار است. به عنوان مثال، رسانه

را به حمالت درجه باالتر به سفارتخانه هاي آمریکا، اسراییل و عربستان سعودي متهم کرده بودند. ولی تحقیقات به عمل آمده 
بود که با اسراییل و از مدتی پیش با ایاالت » مجاهدین خلق«باعث کشف این واقعیت شد که این کار افراد سازمان تروریستی 

ی دارد. همین امر کافی است تا ضرورت اجراي تحقیقات دقیق در حوادث در مرز بین آذربایجان متحده پیوندهاي بسیار تنگاتنگ
و ایران درك شود. ولی باکو که بدون تردید منافع دیگران را در نظر دارد، به گونه دیگري رفتار کرد.
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آذربایجانی عالقه مندند	–	ایاالت متحده و ترکیه به رویارویی ایرانی

ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا آذربایجان در سیاست ضد ایرانی خود مطابق با خط اسراییل و نه آمریکا 
ملهجازوهمسایگانباتردوستانههرچه		و ترکیه رفتار می کند؟ تازه حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران برقراري روابط 

رنشان کرد که برخورد تل اویو، واشنگتن و حتی خاطبایداینجادر. استکردهاعالمخودخارجیسیاستاساسراباکوبا
خارجه جمهوري اسالمی ایران جدیدًا از آن بازدید کرد) با جمهوري اسالمی ماهیتاً با 	آنکارا (که محمد جواد ظریف وزیر امور

ل لحن تند، عملیات سرویس هاي ویژه هم تفاوت چندانی ندارد و تنها روش هاي اجرایی آنها یکی نیست. در حالی که اسرایی
و شدیدترین فشار دیپلماتیک را ترجیح می دهد، کشورهاي دیگر با حیله بیشتري، با استفاده از دو سه سطح مخفی کاري و 
با تهیه راه هاي عقب نشینی اقدام می نمایند. ادامه بی ثباتی منطقه خاور میانه و تضعیف دیپلماتیک ایران جوابگوي منافع 

شنگتن و به ویژه آنکارا است زیرا ایران در صورت آشتی با غرب می تواند به قدرت اول منطقه تبدیل شود. آذربایجان به این وا
امر عالقه مند نیست. ترکیه، متحد باوفاي آذربایجان نه تنها حاضر است به متحد خود در زمینه کاهش وابستگی به جمهوري 

است از افزایش نفوذ تهران در منطقه و جهان جلوگیري کند که ایران تا کنون این نفوذ اسالمی ایران کمک کند بلکه در صدد 
جملهاز–را در مناقشه سوریه که ترکیه آن را باخته، به نمایش گذاشته است. با وجود اینکه آنکارا با ایران پیوند هاي اقتصادي 

پیمان باوفاي ایاالت متحده، عضو ناتو و کانون اندیشه هاي همکیه تردارد،مهمینسبتاً -انرژيهايحاملصدورزمینهدر
عثمانی جدیدي است که براي آذربایجان جذابیت فراوانی دارند ولی ایران را ناراحت می کنند و براي آن خطرناك هستند.

هاي جمهوري و اما واشنگتن ممکن است تنش مکمل در مرزهاي ایران را به عنوان عامل مهم تلطیف مواضع دیپلمات 
نوامبر این گزینه عملی نشد. شاید به همین 7-9اسالمی ایران در مذاکرات درباره برنامه هسته اي تلقی کند. ظاهراً در روزهاي 

	دلیل باشد که تنش مذکور حل نشده و باکو و تهران تا کنون با هم به توافق نرسیده باشند؟ قاطعانهبرخوردولی. هستندفراوانآذربایجانجمهوريوایراناسالمیجمهوريبینمناقشهاحتمالیعواملوعلل			
رگاه ذگتنهانهآذربایجانیطرفغریبوعجیبحرکتازبعدایراناسالمیجمهوري. استتوجهشایانمسألهباایراناصولیو

یت ساده را به نمایش می گذارد که نه هاي خود را بست بلکه تا کنون آنها را دوباره باز نکرده است که بدین وسیله یک واقع
ایران به آذربایجان بلکه بر عکس، آذربایجان به ایران احتیاج دارد. هزارها کامیون در ناحیه بیله سوار و جلفا از طرف آذربایجان 

این در حالی جمع شده اند. منطقه نخجوان آذربایجان می تواند از منابع مواد خوراکی، سوخت و مایحتاج دیگر منزوي شود. و 
است که تردد فقط در دو گذرگاه محدود شده است! به نظر می آید که این مناقشه خود به خود چندان جدي نیست و در 
روزهاي آینده حل خواهد شد. ولی این مناقشه پیام تهران براي سیاستمداران باکو را آشکار ساخته است و آن این است که 

ران مطابق با خط سال هاي اخیر به نفع آذربایجان نیست و می تواند براي آن عواقب بسیار ادامه تشدید وخامت در روابط با ای
جدي نه تنها سیاسی بلکه اقتصادي و انسانی به دنبال داشته باشد.
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روز حسن روحانی100

روز مدت بیش از حد 100براي رئیس جمهور هر کشوري، 
کوتاهی است تا بتوان درباره دستاوردهاي مشخص او قضاوت کرد. 

اول البته این ادعا کمتر درباره حسن روحانی صحت دارد. صد روز 
وي با مباحثات تند و داغ در داخل جمهوري اسالمی توأم شده و 
کلیشه هاي جا افتاده روابط بین الملل را شکسته است. بحران 

اسراییلی، اختالف نظرهاي دولت باراك اوباما 		–		روابط آمریکایی
با کنگره آمریکا، فعال شدت افراطیون اهل سنت در مرزها با ایران 

جدید براي روسیه در محور ایران، همگی و فراهم شدن امکانات
عواقب صد روز اول رئیس جمهور جدید ایران بوده است. همین امر کفایت می کند تا کارهایی که حسن روحانی طی این مدت 

بسیار کوتاه انجام داده است، با دقت بیشتري بررسی شود.

تخابات ریاست جمهوري اعالم کرد، می دانست که تمایل خود را به شرکت در ان2013آوریل سال 11آیا روحانی 
در صورت موفقیت با چه حجمی از مسایل روبرو خواهد شد؟ او به حکم مقامی که داشت، از این امر اطالع کامل داشت. ولی 
روحانی به عنوان میهن دوست متعهد به امر انقالب اسالمی نمی توانست در لحظه اي کنار بماند که اوضاع کشور توسل به 
راهکارهاي جدید و اتخاذ تصمیمات جدید را ایجاب می کرد. او به عنوان مسلمان دیندار و صادق در ایمان خود، در شرایطی 

تدال در بعضی منابع به عنوان اع» تدبیر«(که واژه » تدبیر و امید«که او برگزیده شد، نمی توانست از قضا و قدر الهی طفره رود. 
کیلتشرااوانتخاباتیشعارکهبودندکلماتی،)»روایران«–معناي سیاسی عمیق تري دارد ترجمه می شود ولی واژه اصلی 

ت دست اانتخابدرپیرويبهوکردتسخیرراایرانیانقلوبسادهواژهدواینبااو. دادندرأيشعاراینبهنفرهامیلیون. دادند
پاسخ همین دو سئوال ارزیابی صد روز اول رئیس جدید جمهوري یافت. آیا تدبیر تحقق یافته و امید به وجود آمده است؟

اسالمی ایران را تشکیل می دهد.

مقاومتبرودادهنشانخودازراانعطافنهایت		سه محور اساسی که روحانی و تیم او بایستی در رابطه با آنها
جدیدي وارد عمل بکنند، شامل رسیدن به توافق در سیار مقتدر در داخل و خارج از ایران فایق آیند و راهکارهاي بنیروهاي

میان نخبگان سیاسی ایرانی، توسعه امور اجتماعی و اقتصادي و مناسبات بین الملل بود. این سه محور با هم ارتباط تنگاتنگی 
ام به گام حل داشته و از مسایل و مشکالت زیادي اشباع شده اند. ولی اصل کار این است که همه آنها باید همزمان و نه گ

شوند زیرا هر یک از این مسایل در صورت موکول شدن به بعد می تواند بر سر راه حل مسایل دیگر موانع جدي ایجاد نماید.
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مشکل عوض شدن نسل ها

بخشی از نخبگان سیاسی ایران در زمان ریاست جمهوري محمود احمدي نژاد، او را قبل از همه بدان متهم می کردند که او 
و مداخله روحانیون در مسایل مدیریتی را محدود کرده و نخبگان جدید سیاسی و » نسل اول انقالبیون«کرد نفوذ میسعی

تجاري را به صحنه آورد. این اتهام تا حد معینی بر حق بود و تا حدي بی اساس.

» نسل انقالب«جدید یعنی رفتار محمود احمدي نژاد در واقع تالشی براي تثبیت اوضاع به عمل آمده بود که نیروي
در تناسب سنتی طوایف سیاسی مداخله کردند. محسن رضایی دبیر مجمع » محافظه کاران حسابگر«یا به عبارت دیگر، 

تشخیص مصلحت نظام، قالیباف شهردار تهران و مطهري نماینده مجلس از جمله نمایندگان این اردوگاه هستند. بسیاري از 
سپاهپیرامونکههستندساختارهاییوها	اي سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سران شرکتمحافظه کاران حسابگر، اعض

.اندگردیدهایجاد

این افراد که به اصول انقالب اسالمی و اصل والیت فقیه وفادار ماندند، از بینش خاص خود درباره تکمیل الگوي 
شور را که تحت ریاست محسن رضایی تهیه شد، اساس کار خود قرار اقتصادي ایران برخوردارند. آنها طرح توسعه اقتصاد ک

که هاشمی رفسنجانی رهبر آنها بود، اجتناب ناپذیر بود.» نسل اول انقالبیون«دادند. بروز اختالفات بین آنها و نمایندگان 

ر طور تمام دوره دوم با توجه به اینکه خود محافظه کاران حسابگر هنوز به عنوان جنبش واحد تشکل نیافته اند، د
ریاست جمهوري محمود احمدي نژاد درگیري هاي بی رحمانه سیاسی، عقیدتی و خالص اداري نظام سیاسی ایران را تکان 

علی خامنه اي رهبر انقالب 2011می دادند. مسأله اختالفات بین نخبگان ابعاد آنقدر وسیعی کسب کرد که در تابستان سال 
اي اولین بار در طول تاریخ جمهوري اسالمی از یکی از اختیارات خود بر اساس قانون اساسی استفاده به شدت مداخله کرده و بر

ت براي حل اختالفا«کرده و به تشکیل یک ساختار جداگانه در داخل نظام اداري کشور مبادرت ورزید. این کمیسیون ویژه اي 
اهرودي بود. رهبر در پاییز همان سال طی بیانیه اي از تمایل تحت ریاست آیت اهللا ش» و تنظیم روابط بین قوه هاي سه گانه

خود به برقراري نظارت مجلس بر رئیس جمهور و واگذاري حق انتخاب رئیس قوه مجریه به نمایندگان اطالع داد.

» مشروط(«البته کار به گذر جمهوري اسالمی از جمهوري مشروط ریاست جمهوري به جمهوري مشروط پارلمانی 
این خاطر که در هر دو مورد تمام قدرت در دست رهبر باقی می ماند) نکشید. ولی حسن روحانی مناقشه شدید بین نخبگان به 

سیاسی قدمی و جدید را به ارث برده و با توجه به این میراث دشوار مجبور است با دقت تمام موازنه نمایندگی این نخبگان در 
قوه مجریه را رعایت بکند.

ه نوع دمکراسی احتیاج دارد؟ایران به چ

اگر تیتر هاي مقاالت درباره انتخاب روحانی به مقام ریاست جمهوري را به خاطر آوریم، متوجه خواهیم شد که عمدتًا 
ادعا می شد که یک لیبرال در ایران به قدرت رسید که از فردا به بازسازي نظام سیاسی جمهوري اسالمی ایران بر اساس 

از دمکراسی، حقوق بشر و آزادي هاي مدنی دست خواهد زد. این کار محال بود و طبیعتاً اتفاق نیفتاد و به برداشت هاي غربی
هاي گروهی غرب از صد روز اول حسن روحانی نومیدي پنهان نشدنی مشاهده می شود.همین علت در تحلیل رسانه
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ران از دمکراسی و حقوق بشر برداشت خود را ما دلیلی نداریم که شریک این نومیدي شویم زیرا نخبگان سیاسی ای
دارند. براي مسئولین جمهوري اسالمی این مسأله که هر شهروند ایران در فیسبوك و تویتر اکاونت داشته باشد یا بتواند در 

ر هاینترنت از مقامات رسمی کشور ایراد بگیرد، مسأله اصولی نیست. براي رئیس جمهور روحانی به مراتب مهمتر است که 
شهروند بتواند مسکن بخرد، حقوق شایسته اي داشته باشد و به آموزش و خدمات پزشکی در سطح استانداردهاي جهانی 
دسترسی داشته باشد. بعد از آنکه مسایل اساسی ثبات اجتماعی و اقتصادي و امنیت اجتماعی حل شوند، می توان درباره 

دمکراسی و حقوق مکمل صحبت کرد.

ل و فصل این مسایل مستلزم کار مؤثر اقتصاد است که در این زمینه وضعیت پیچیده اي مشاهده طبیعی است که ح
%2,9فعالیت اقتصادي در ایران به میزان 2012می شود. البته اقتصاد ایران بر اثر تحریم ها از هم نپاشیده است. در سال 

20-25نیا چندان بد نیست. درآمدهاي سرانه کاهش کاهش یافت ولی این رقم در مقایسه با کشورهایی چون یونان و اسپا
درصدي از خود نشان داد ولی مانند سابق از میانگین درآمدهاي سرانه مصر به مراتب باالتر است. اصطالح دقیق تر براي ارزیابی 

است ولی این انقباض تبعات حساس اجتماعی دارد.» انقباض«وضعیت کنونی اقتصادي ایران 

اند که تحریم ها به طور کامل مرتفع نخواهد شد و به همین علت بر لغو بخشی از رژیم تحریم ها روحانی نیک می د
در.گردندمیتوسعهادامهبرايداخلیمنابعکارگیريبه»سازيبهینه«هايراهدنبالاوتیمواوامروزه		تأکید می کند. 

زیادي ماحصل واردات ارزانی بود که بر اثر درآمدهاي فوق العاده یرانی در حد ابیکاري. استذکرشایاندیگرنکتهیکاینجا
از محل صدور مواد خام به کشور سرازیر شد. تحریم ها عالوه بر تبعات دیگر، نقش داروي تلخ و ناگوار ولی مفیدي را ایفا کرد 

ی آید که تحریم هاي اخیر که نظامکه به نفع تولید کننده داخلی ایرانی تمام شد. از تجزیه و تحلیل ساختار تحریم ها بر م
بانکی، خودرو سازي و کشتی سازي را هدف قرار دادند، ناشی فقط از آن است که ایران نه تنها تسلیم نشده بلکه تولیدات 

داخلی خود را توسعه می دهد.

است. برنامه البته اوضاع دور از ایده آل است و مسأله پرداخت وام ها به شرکت هاي کوچک و متوسط بسیار حاد
دولتی پرداخت اعتبارات جهت ایجاد فرصت هاي شغلی که در کنار یارانه هاي اجتماعی موجب افزایش بدهی داخلی شد، زیر 
عالمت سئوال است. ولی بعضی گام هاي روحانی در این جهت امید به بهبود اوضاع را می دهد. اصل کار این است که اکثریت 

یرانی می فهمند که این کار دولت از تأمین دسترسی به فیسبوك یا آزادي هاي تخیلی و زودگذر قریب به اتفاق اعضاي جامعه ا
دیگر اهمیت بیشتري دارد. جامعه ایرانی همچنین بر این اعتقاد است که اگر توسل به حکم اعدام علیه تروریست ها و سوداگران 

که موضوع حقوق مجرمین به میان کشیده شود.مواد مخدر امنیت شهروندان عادي را باال ببرد، فعالً زود است

نقاب برداري در مأل عام

روزنامه نگاران و مفسران نزدیک بود جنبه هاي خارجی فعالیت روحانی طی صد روز اول ریاست جمهوري را زیر ذره 
بین گذاشته و مطالعه کنند. در این مورد مطالب زیادي نوشته شده و تکرار نکات اساسی مانند پیشرفت در روابط با ایاالت 

ا و تشکیل ائتالف هاي جدید ضد ایرانی ظاهراً معنی ندارد. ولی دو نتیجه متحده، تغییر مواضع بعضی کشورهاي اتحادیه اروپ
در صحنه بین المللی نباید ناگفته بماند. اوالً، روحانی موفق شد نهایتاً چهره واقعی بازیگران اساسی » شیخ دیپلماسی«فعالیت 
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تخیلی از سوي جمهوري» تهدید هسته اي«از ائتالف ضد ایرانی را بر مال کرده و نشان دهد که هدف واقعی آنها نه پیشگیري
اسالمی بلکه سرنگونی نظام فعلی است.

ایران را تا شش ماه پیش به بی میلی به همکاري در زمینه کنترل برنامه هسته اي متهم می کردند و بی وقفه تکرار 
ه است. روحانی با اجازه و به دستور رهبر اعمال شد» وادار کردن ایران به مذاکرات سازنده«می نمودند که تحریم ها فقط براي 

گام هاي به قدري بلندي برداشت که یک کشور مستقل که حق آن براي پژوهش هاي هسته اي در پیمان نامه عدم اشاعه 
بازرسی می خواهید؟ دسترسی به واحد هاي هسته «سالح هاي هسته اي قید شده است، می تواند بر دارد. ایرانیان می گویند: 

به عالوه، خود رؤساي جمهوري اسالمی ». را الزم دارید؟ بر تنزل سطح غنا پافشاري می کنید؟ خیلی خوب، ما موافقیماي ما
پیشنهاد می کنند دستگاه هاي کنترل و اندازه گیري آژانس بین المللی انرژي اتمی در واحدهاي هسته اي ایران نصب شوند. 

کرد، قبول کند. این شانس خوبی براي کسانی ده ها سال بر آنها پافشاري میایران حاضر است همه شرط هایی را که غرب طی
است که قدم به قدم می گویند که نه از روي ایران هراسی بلکه در راه امنیت بین المللی اقدام می کنند...

ها اجراي این مطرح می کند. اکنون براي رفع تحریم» اصالحات و متممات«ولی واقعیت چه شد؟ ائتالف ضد ایرانی 
خواست ها کافی نیست. از ایران می خواهند که براي مدت شش ماه همه پژوهش هاي هسته اي و هر نوع فعالیت اتمی را به 
حال تعلیق در آورد که بعد از آن ... بعد از آن چه می شود؟ شرط هاي مکمل جدیدي مطرح خواهند شد؟ دورویی ائتالف ضد 

ت که این ائتالف اعتماد حتی متحدان خود از جمله لندن و برلین را از دست داده است. همین ایرانی به قدري آشکار شده اس
طی مدت اینقدر » شیخ دیپلماسی«آن دربرابر مابقی جهان، یکی از موفقیت هاي اساسی روحانی است که » کشف نقاب«

کوتاهی حاصل کرده است.

ف ایرانی را تضعی-بط روسیرواتنهانهآمریکایی–ایرانی دوم اینکه تالش هاي روحانی در جهت برقراري گفتگوي 
نکرد بلکه این روابط را فشرده تر و ثمربخش تر ساخته است. درباره گفتگوي تلفنی باراك اوباما و حسن روحانی صحبت زیادي 

بحران«آزمایشاتبوتهازایرانی–می کنند ولی گفتگوي تلفنی دیروزي روحانی و پوتین به همان اندازه مهم بود. روابط روسی 
گذشت که با تشریک مساعی جلوي تجاوز غرب گرفته شد. امروزه پوتین و تیم دولتیون روس (الوروف، شویگو، ایوانوف، » هسوری

کلوکولتسف، بورتنیکوف و دیگران) ایران را شریک مطمئنی در حل و فصل اوضاع خاورمیانه محسوب می کنند.

ین المللی مسکو در جهت تشکیل منطقه عاري از سالح هاي کشتار جمعی در خاور میانه، اندیشه برگزاري کنفرانس ب
در واقع طرح مشترك ایران و روسیه و یک سنگ دیگر در ساخت پایه هاي شراکت راهبردي بین دو کشورمان می باشد. این 

می ایران را از خزر تا افغانستان به شراکتی است که بدون آن شماري از مسایل منطقه اي که امنیت روسیه و جمهوري اسال
چالش می کشانند، نمی توانند حل شوند.

*****

جمهوري اسالمی مکانیزم فوق العاده پیچیده اي است که بعضی برداشت هاي آن از اقتصاد و دمکراسی براي ما غیر 
اسالمی امپریالیستی، صهیونیسم و افراطعادي هستند. ایران یکی از معدود کشورهایی است که به طور پیگیرانه با توسعه طلبی 

مقابله می کند که همین امر بر تهدیدها و چالش هایی که در برابر ایران قد علم می کنند، می افزاید. جمهوري اسالمی ایران 



روز حسن روحانی٤٤100
.............................................................................................................................................................

لت همانند هر مکانیزم پیچیده اي هرازگاهی به تصحیح جهت حرکت و روش هاي خود نیاز دارد ولی همیشه به آرمان هاي عدا
و توسعه مستقل وفادار است. صد روز اول حسن روحانی رئیس جمهور ثابت کرد که جهت گیري تصحیح مسیر حرکت درست 
برگزیده شده است. یکپارچگی جامعه ایرانی در حول و حوش مقامات حاکم بر کشور و برخورد سنجیده و هوشیارانه ایرانیان 

مهوري اسالمی ایران به حرکت خود به پیش ادامه دهد.با مسایل اصالحات، باعث امیدواري می شود که ج
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»بیبی لجام گسیخته«جنگ برق آساي 

احتمال انعقاد موافقتنامه غرب با ایران بیش از پیش جامه عمل 
می پوشد. هم نخبگان سیاسی و هم نخبگان بازرگانی ضرورت 

اند که گفتگوي عادي سازي این روابط را به رسمیت شناخته
تلفنی دوید کمرون نخست وزیر بریتانیا با حسن روحانی رئیس 
جمهور ایران این واقعیت را به اثبات رسانده است. شرکت هاي 
غربی در آستانه سالم سازي روابط گزینه هاي ورود به بازارهاي 
ایرانی را سبک و سنگین می کنند و سیاستمداران امتیازات و 

ا حساب می نمایند. تنها بنیامین نتانیاهو تسهیالت گوناگون ر
هم دارد، مشغول جنگ شخصی خود علیه همه » بیبی لجام گسیخته«نخست وزیر اسراییل که در محافل ایران هراسان لقب 

.توافقات با تهران است

چهره واقعی ایران زمانی عیان شد «وي روز پنجشنبه در مالقات با نمایندگان جمعیت یهودي روسیه اظهار داشت: 
وي». که آیت اهللا خامنه اي براي چندمین بار اظهار داشت که اسراییل دیر یا زود از نقشه سیاسی جهان ناپدید خواهد شد

این سبک خود ویژه سخنان نتانیاهو است که ». ي هسته اي نخواهند شدبه شما قول می دهم که آنها صاحب سالح ها«افزود: 
در اجالس 2012دوست دارد چیزي شبیه به آخر زمان پیشگویی کند. عده زیادي فراموش نکرده اند که او در سپتامبر سال 

ر در تابستان فاز دوم در بهار سال آینده و حد اکث«مجمع عمومی سازمان ملل متحد با مزه مزه کردن هر کلمه خود گفت: 
می گذرد که بعد از آن راهی به عقب باقی نخواهد ماند. » خط قرمزي«غنی سازي اورانیوم پایان خواهد یافت که از همانجا 

بعد از آن فقط دو ماه یا شاید حتی دو هفته وقت الزم خواهد شد تا آنها بتوانند مقدار کافی اورانیوم غنی شده را براي تولید 
ايهسالحصاحبایرانولیگذشتبارچندمینبرايکردپیشگویینتانیاهوکهزمانآخر		موعد ». به دست آورندبمب اول 

.نشدايهسته

و قبل از آن بر زبان آورده 2009، 2010، 2011ما می توانیم حرف هایی را هم به خاطر آوریم که او در سال هاي 
را می زد و هر دفعه با همه پیشبینی هاي خود خیط می شد. هر سیاستمدار بود. او در طول همه این سال ها همان حرف ها

دیگر در جاي او خویشتن داري بیشتري از خود نشان می داد ولی نتانیاهو چنین نیست. او زاده و پرورده دیپلماسی اسراییلی 
این وضع قابل درك است چرا که به است که بر دروغ ها و پررویی ساخته شده است و نمی تواند به گونه دیگري رفتار کند.

عقیده بخشی از نخبگان سیاسی اسراییل، خود اسراییل هم نمی تواند در شرایط صلح وجود داشته باشد. براي مثال، صلح با 
میلیارد دالر 3,7ایران از نظر اسراییل به معنی قطع کمک هاي مالی غرب (اسراییل هر سال تنها از بودجه ایاالت متحده 

ت می کند) است. همین امر براي آن خطر متوقف شدن همکاري نظامی فنی حقیقتاً بی کران و تشدید اقدامات علیه دریاف
جاسوسی صنعتی اسراییل در کشورهاي متحد را به وجود می آورد. اصل کار این است که یک سري سئوال هاي ناگوار درباره 
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یل در این شرایط به صلح و سالم سازي روابط با تهران احتیاج دارد؟ آیا زرادخانه هسته اي اسراییل مطرح خواهد شد. آیا اسرای
شخص نتانیاهو صلح را الزم دارد؟

رام کردن باراك اوباما

او مدتهاست که به باراك اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده سوء » تیم شاهین هاي«نتانیاهو نخست وزیر اسراییل و 
کرده و حاضر است اسراییل را فداي روابط حسنه با تهران نماید. چطور می توان با این ظن کرده اند که او به آنها خیانت 

مبارزه کرد؟ روش هایی که از مدت ها پیش مورد آزمایش قرار گرفته اند، شامل اعمال فشار بر کنگره، » دشمن خلق اسراییل«
د اسراییلی است. تنها رشوه، چانه زنی سیاسی و سناتور هاي آمریکایی و محافل حاکم سیاسی واشنگتن از طریق البی نیرومن

توافقات ریز و درشت پشت پرده نیست که در این میان به کار گرفته می شود. بی پرده هشدار می دهند که هر نماینده کنگره 
یدار ضد ت پاکه به رفع تحریم ها از ایران رأي داده باشد، می تواند دور آینده سیاسی خود خط بکشد. اصل کار، تشکیل اکثری

ایرانی در کنگره است که بعد از آن دستگاه سیاسی واشنگتن به طور خودکار عمل خواهد کرد. نیروي جبر به قدري عظیم 
است که همه ابتکارات دولت را زیر گرفته و همه طرح هاي صلح را بی اعتبار کرده و هر گامی را که بعضی اعضاي تیم باراك 

بردارند، بدنام و بی اعتبار خواهد کرد. براي نتانیاهو اصل کار، راه اندازي دستگاه بوروکراتیک است اوباما بخواهند به نفع ایران
که بعد از آن این دستگاه تصمیماتی را تکثیر خواهد کرد که هیچ کسی از افراد منصوب شده توسط باراك اوباما نخواهد توانست 

این افراد هم نسبت به ایران مواضع صادقانه اي ندارند.با آن مقابله کند. البته، از حق نباید گذشت زیرا 

، شخصیت دمدمی»آقاي فالمبه«

بیبی لجام گسیخته به ایاالت متحده ختم شده است. » جنگ برق آساي«البته به نظر می آید که موفقیت هاي 
ه اسراییل نسه، پیام مشخصی فرستاد کرسوایی ضیافت به شام باشکوه در اسراییل به افتخار سفر فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرا

از موضع گیري پاریس در قبال برنامه هسته اي ایران به شدت نومید شده است. یادآوري می شود که تنها اسرائل کاتس وزیر 
حمل و نقل، زئو الکین معاون وزیر خارجه و میکی لوي معاون وزیر دارایی در آن ضیافت به شام با حضور شش وزیر فرانسوي 

ور یافتند. بعدًا یووال شتاینیتس وزیر امور اطالعاتی که توسط شخص نخست وزیر که از سطح پایین مراسم با خبر شد، حض
فرستاده شد، به آنها ملحق گردید. واضح و روشن است که علت کور شدن اشتهاي مقامات اسراییل در سخنان اوالند در جریان 

دادند »آقاي فالمبه«گفتنی است که فرانسوي ها به رئیس جمهور خود لقب کنفرانس خبري مشترك در اسراییل نهفته بود.
و بدین وسیله چاالکی و دمدمی بودن سیاسی او را به یک نوع نان شیرین فرانسوي تشبیه نمودند.

د. ورئیس جمهور فرانسه طی سخنانی دربرابر حاضرین حرف هایی را بر زبان آورد که به ظاهر از نظر تل اویو صحیح ب
د. ولی صحبت کر» اتم ایرانی«او درباره غیر مجاز بودن دستیابی ایران به سالح هاي هسته اي و ضرورت نظارت بین المللی بر 

رئیس جمهور حرفی را نزد که همه می خواستند از زبان او بشنوند. او نگفت که فرانسه با قاطعیت تمام علیه انعقاد موافقتنامه 
ه حاال ک«کرد که در مالقات ژنو طراحی شد. سیاستمداران اسراییلی براي خود تصمیم گرفتند که اي با ایران اقدام خواهد

اینطور شده است، چرا باید با او ور برویم و به او اظهار عالقه کنیم و به رعایت آداب تشریفاتی دست بزنیم؟ همینطور هم هزینه 
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» ژهموضع گیري وی«این تشکر اسراییل از ». گفتیم» باد فرانسه!زنده «به او »بن گوریون«زیادي کردیم. حتی در فرودگاه 
فرانسه در دور اول مذاکرات جاري ژنو بود. این رفتار با حسابگري عادي محافل سیاسی اسراییل سازگار است: تا به کسی 

احتیاج دارند، تر و خشکش می کنند و بعد او را بیرون می اندازند.

برق آسامسکو به عنوان قبر هرگونه جنگ

تالش هاي نتانیاهو براي متقاعد کردن والدیمیر پوتین به تشدید موضع گیري روسیه در زمینه برنامه هسته اي ایران 
از همان ابتدا محکوم به ناکامی بود. علتش تنها این نیست که رئیس جمهور روسیه بهتر از همه رهبران خارجی از وضعیت 

ایران اطالع دارد. این هم نیست که دیپلماسی روسی در حاشیه مالقات ژنو به موفقیت حقیقی برنامه هاي هسته اي و موشکی 
یعنی حل و فصل تدریجی و متقابل هر » گام به گام«نه چندان طنین انداز ولی بسیار مهم دست یافت و آن پذیرش اصل 

ري علت اساسی موضع گی». شودگذشت مشخص باید با رفع تحریم مشخص مبادله«مسأله مشکل ساز است. به عبارت دیگر، 
که در زمان رئیس جمهور سابق (که اآلن نخست » تعمیق روابط با اسراییل«شدید مسکو چیز دیگري بود. تمایل روسیه به 

تبدیل شده بود که فقط به ما گل می زدند. هیچ یک از وعده هایی که » بازي با یک دروازه«وزیر شده است) وجود داشت، به 
به وفور به دمیتري مدودف داده بود، تحقق نیافته است. برگ برنده اي چون 2010-2011در سال هاي » یختهبیبی لجام گس«

-900در قسمت شرقی مدیترانه (ذخایر اکتشاف شده آنها برابر » تامار«و » لویاتان«راه دادن گازپروم به میادین گازي اسراییل 
رد. اوالً، رئیس جمهور ما خوب می داند که اسراییل قصد ندارد گازپروم را میلیارد متر مکعب است) بر پوتین اثر نمی گذا800

به این میادین راه دهد و تا کنون این تصمیم خود را با اروپایی ها هماهنگ کرده است. ثانیاً، رئیس جمهور ما به پاسخ هاي 
آنها پاسخ سرباالیی داد (عالقه مندان می مشخص عالقه مند است. بعد از یکی دو سئوال مستقیم در این مورد که نتانیاهو به

توانند صورتجلسه مربوطه را در سایت رئیس جمهور روسیه مطالعه کنند)، موضع گیري اسراییل براي والدیمیر پوتین روشن 
شد.

دحل و فصل مناقشات حاد بین المللی هم با استقبال طرف روس روبرو نشد. پیشنها» تجربه سوري«استناد نتانیاهو به 
مبنی بر ایفاي نقش ضامن بین المللی صلح جویانه بودن برنامه هسته اي ایران تا اندازه زیادي خوشایند است که روسیه براي 
برداشتن گام ها در این جهت آمادگی دارد ولی فقط بعد از راه اندازي مکانیزم بین المللی رفع تحریم ها در عوض گام هاي 

صورت نتیجه اي که به دست آید، نامناسب بوده و بدان معنا خواهد بود که روسیه وظایفی بر مربوطه طرف ایرانی. در غیر این 
عهده خود می گیرد که واشنگتن و تل اویو براي این وظایف هیچ اهمیتی قایل نیستند.

یش ببه عبارت دیگر، سخنرانی بیبی لجام گسیخته دربرابر محافل یهودي روسیه که بایستی بعضی محافل روسی را 
ر اقامت وي در مسکو شده است. به نظتوجهقابلنتیجهتنهاکند،بسیجروسی–از پیش براي مبارزه با توسعه روابط ایرانی 

می آید که نتایج این تالش ها بزودي عیان خواهد شد. ولی در هر حال، این نتیجه اي نیست که نتانیاهو با آغاز جنگ برق 
سته بود.آساي دیپلماتیک خود بدان امید ب

*****
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متهم کند که گویا این تفکر در تأکید » جنگ سرد«غرب دوست دارد مقامات فعلی روسیه را به تفکر با مفاهیم دوران 
بر اولویت منافع ملی و قاطعیت در عدم انعطاف در صحنه بین المللی تبلور می یابد. بانوان و آقایان، میستر ها و سرهاي محترم، 

امل به طور کواستدادهلمکاملراحتیبهادببیوروپرطفیلییکشمابالزیر	ما، دور و بر خود را نگاه کنید! پهلوي ش
کهکشورهاازايدستهارادهومتحدمللسازمانهايقطعنامههمهاو		منافع جامعه بین المللی را نادیده می گیرد. از نظر 

ادبجزچیزيوارزدنمیپشیزيباشد،میآنهامنافعمبینتردیدبدون) شدتبدیل3+3گروهبهصدابیکه(هم5+1گروه
»ترس هاي وجودي«خودتان شما را به یک مناقشه بی معنی و بی فایده براي هیچ کس می کشاند که پولبااو. نیستهوا

اساس این رفتار را تشکیل می دهد.» جنگ سرد«آن و عالقه آشکار مالی به حفظ حالت 

بلکه رفتار تجاوز کارانه نخبگان سیاسی» خیانت غرب«یا » تروریسم عربی«خیلی ایران، نه امروزه نه بمب هسته اي ت
حاکم بر تل اویو، بی میلی سرسختانه آنها به درك تغییرات در جهان و قایل نبودن حق توسعه خود و رعایت منافع خود براي 

نیاهو ها می آیند و می روند در حالی که ملت یهودي ملت هاي دیگر، مهمترین منشأ خطر براي اسراییل است. خوشبختانه، نتا
باقی می ماند. آنچه که براي همیشه از میان برداشته خواهد شد، همانا رژیم صهیونیستی است که در این صورت اسراییل اصوالً 

یرویپروالمللیبینگريطفیلیبدوناند،شدهچالقخودهراسیایرانفرطازکهامروزيهايشاهینبدون		متفاوتی، 
لجامبیبی«ازآمیزتراحتراملقبیمستحق		بران آن رهکهبودخواهدکشورياینو. آمدخواهدوجودبهشمولجهان

.شدخواهند»گسیخته
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ژنو: جهش به واقعیت جدید

که محل » اینترکنتینانتال«حوادثی که جمعه شب در هتل 
برگزاري دور سوم مذاکرات درباره برنامه هسته اي ایران با گروه 

به یک بود، از نظر جو عمومی و احساسات خروشان خود،1+5
داستانی هیجان انگیز سیاسی واقعی شباهت داشت. شایعات و 
شنیده ها فوراً به وجود آمده و با همین سرعت فروکش می کردند. 

کرد و گاهی ناپدید می امید به امضاي سند نهایی گاهی بروز می
» واحد هوابرد وزیران«گشت. تا صبح اول وقت در ژنو دو باره 

ایی شدن امضاي موافقتنامه چارچوبی با پیاده شدند و باالخره نه
جمهوري اسالمی اعالم شد! سرانجام زیر گفتگوي دهساله بین 
المللی درباره پرونده هسته اي ایران خط کشیده شد. بناي فرآیند 
رهایی تهران از تحریم ها و برقراري نظارت بین المللی بر اتم صلح 

انتظاري داشت؟آمیز ایرانی گذاشته شد. بیش از این می توان چه

اظهارات سرگئی الوروف مبنی بر اینکه بر اثر توافقات حاصله کسی نباخته است، به بهترین وجه محتواي سند چهار 
صفحه اي را منعکس می کند. والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم همینطور این سند را تفسیر کرد که بدون اغراق می 

توافقات «نوامبر در این مورد اظهار داشت: 24هساله اخیر به حساب آید. وي روز یکشنبه تواند مهمترین پیشرفت دیپلماتیک د
، ایران و نمایندگان ساختارهاي اتحادیه اروپا و فعالیت فشرده تیم 5+1ژنو به برکت برخورد سازنده رؤساي کشورهاي گروه 

بیر است و بدون تردید بر توسعه اوضاع بین هاي مذاکره کنندگان حاصل شده است. این توافق شامل فهرست سنجیده تدا
».المللی به خصوص در منطقه خاور میانه اثر مثبتی خواهد گذاشت

تعهدات ایران

کدام فهرست سنجیده و کدام تعهدات متقابل مد نظر است؟ از متن موافقتنامه اي که در ژنو امضا شد، بر می آید که 
ایران به موجب قرارداد تا شش ماه آینده:

دست خواهد کشید%5از غنی سازي اورانیوم تا سطح بیش از -

را نابود خواهد کرد%20ذخایر اورانیوم خود با غناي بیش از -

از نصب سانتریفیوژ هاي جدید در واحد فردو خودداري خواهد کرد-
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اهد آورداند، به حال تعلیق در خو|فعالیت سانتریفیوژ هایی را که در کارخانه نطنز نصب شده-

همه عملیات ساختمانی در واحد اراك را متوقف خواهد کرد-

اجازه اجراي نظارت دائمی بین المللی بر واحدهاي هسته اي خود را خواهد داد که این امر شامل تأمین دسترسی -
نظارتی آنها در محل آزاد بازرسان آژانس بین المللی انرژي اتمی به این تأسیسات و فراهم کردن امکان نصب دستگاه هاي

است.

شاید به استثناي -در عمل سخن از آن می رود که هر گونه فعالیت جمهوري اسالمی ایران در زمینه هسته اي 
ماه به حال تعلیق در خواهد آمد.6براي مدت -پژوهش هاي نظري 

ایران در عوض چه چیزي دریافت می کند؟

اوالً حق غنی سازي اورانیوم را به دست آورد که این مهمترین دستاورد از ایران با تن دادن به این گذشت هاي مهم،
نظر جمهوري اسالمی است. ثانیاً. تحریم ها تضعیف شده است (ولی رفع کامل تحریم ها هنوز در کار نیست) که باید با دقت 

بیشتري به بررسی این نکته پرداخت. به موجب توافقات حاصل شده، تا شش ماه آینده:

اعمال تحریم ها علیه شاخه هاي نفتی و گازي، پتروشیمی و خودروسازي اقتصاد ایران موقتاً به حال تعلیق در آمده -
و محدودیت ها در زمینه معامالت تجاري ایران با طال و فلزات گرانبها رفع می شود

هواپیماهاي غیرنظامی برطرف محدودیت ها در زمینه صدور تجهیزات و قطعات یدکی براي تأمین امنیت پروازهاي-
می شود

محدودیت ها در زمینه معامالت بازرگانی انسان دوستانه رفع می شود. به عبارت دیگر، جمهوري اسالمی ایران می -
تواند با استفاده از پولی که در حساب هاي بانک هاي خارجی نگهداري شده است (و تا کنون توقیف شده است)، محصوالت 

اد خوراکی، داروها و تجهیزات پزشکی را خریداري کند.کشاورزي و مو

به ایران اجازه داده خواهد شد بابت ادامه تحصیل شهروندان جمهوري اسالمی ایران در مؤسسات آموزشی خارجی -
میلیون دالر پرداخت کند400

علیه ایران خودداري خواهد ماه آینده از اعمال تحریم هاي جدید 6شوراي امنیت سازمان ملل متحد ظرف مدت -
کرد

اتحادیه اروپا و ایاالت متحده نیز از تصویب تحریم هاي جدید علیه ایران خودداري خواهند نمود.-
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میلیارد دالر خواهد 7الی 6در واقع، بهره تضعیف رژیم تحریم ها در چارچوب توافقات حاصله، به حساب پولی معادل 
مبلغ را درآمد از محل فروش نفت ایرانی تشکیل می دهد که در حساب هاي بانکی خارجی میلیارد دالر از این4,2شد که 

نگه داري می شود.

درباره ناپایداري توافقات حاصله و درباره دشمنان توافقات

بخش رسمی روند مذاکرات که دربرابر دیدگان همگان بود، شامل فعالیت پشت پرده اي هم بود و آن رایزنی هاي 
یر علنی درباره اصالح مواضع هم دیگر بین دیپلمات هاي ایرانی، آمریکایی و روس بود. نمایندگان ایاالت متحده نظیر دائمی غ

با 2013ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه و جیک سیلیوان مشاور معاون امور بین الملل رئیس جمهور، از ماه مارس سال 
بار مالقات کرده بودند. در چهار مالقات اخیر که بعد از انتخاب 5وسیه حد اقل نمایندگان رسمی جمهوري اسالمی ایران و ر

شدن حسن روحانی به مقام ریاست جمهوري صورت گرفتند، رئوس قرارداد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بعداً در ژنو به 
ج و گاهی دراماتیک در چارچوب این گذاشته شد. هنوز زود است که به طور مفصل درباره روزهاي کار متشن5+1شور گروه 

صحبت کنیم ولی هم اکنون می توان پرده اسرار را از یکی از ویژگی هاي این فرایند برداشت.» پشت پرده«تحوالت 

نبود، طرف آمریکایی ضمن مستدل » مذاکرات محرمانه«در مرحله رایزنی هاي غیر علنی مذکور که به هیچ عنوان 
ده و براي کنگره ایاالت متح«ید می کرد که بعضی بندها باید به گونه اي فرمول بندي شوند که کردن پیشنهادهاي خود تأک

این امر گاهی باعث عدم درك خواست هاي نمایندگان ». عربستان سعودي قابل قبول باشد		براي متحدان ما در اسراییل و
آستانه شکست قرار می داد. ولی در مجموع تهران ایاالت متحده توسط طرفین ایرانی و روس می شد و گاهی رایزنی ها را در

و مسکو با نزاکت زیادي با این ویژگی موضع گیري آمریکایی برخورد می کردند. علت این نزاکت نه سازشکاري ویژه بلکه درك 
واند تحت می تاین واقعیت بود که دولت باراك اوباما و کنگره آمریکا پدیده واحدي نیستند و اینکه مجلس نمایندگان آمریکا 

تأثیر البی هاي اسراییلی و سعودي تمام روند مذاکرات را از راه به در برد. پس از بررسی واکنش اسراییل و بعضی نمایندگان 
کنگره به موافقتنامه اي که در ژنو منعقد شد، با اطمینان می توان گفت که مبارزه پیچیده و پر تالطمی در راه اجراي این 

ت.توافقات در پیش اس

آنچه که در ژنو امضا شد، نه سند «نتانیاهو نخست وزیر اسراییل در جلسه روز یکشنبه هیأت وزیران اظهار داشت: 
وي یک بار دیگر تکرار کرد که اسراییل از این به بعد خودش مشغول مسایل امنیت خود ». تاریخی بلکه اشتباه تاریخی است

اظهار عقیده کردند ولی نفتالی بنت وزیر اقتصاد بیشتر از همه زیاده روي کرد خواهد شد. اعضاي دیگر کابینه با شدت کمتري 
اگر تا چند سال آینده در آمریکا یا اروپا چمدان حاوي دستگاه هسته اي منفجر شود، این نتیجه توافقات ژنو «و گفت که 
».خواهد بود

ه از واشنگتن به سیاتل با نتانیاهو تماس گرفت خود بر سر راAir Force1باراك اوباما عصر همان روز از هواپیماي 
و به نخست وزیر اسراییل اطمینان داد که ایاالت متحده مانند سابق متحد باوفاي اسراییل و ضامن امنیت دولت یهودي می 

رنامه احتمالی بباشد. باراك اوباما همچنین اطالع داد که حاضر است بی درنگ رایزنی ها با نمایندگان اسراییل را درباره توسعه 
هسته اي ایران شروع کند.
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عربستان سعودي هم نسبت به توافقات ژنو مواضع به همین اندازه شدید را اتخاذ کرد. عبداهللا العسگر رئیس کمیسیون 
». از این قرارداد به شدت نگران است«نوامبر اظهار داشت که 24امور بین الملل مجلس شوراي عربستان سعودي روز یکشنبه 

اگر این توافقات جلوي ساخت بمب اتم توسط ایران را نگیرد، عربستان سعودي و کشورهاي دیگر نهایت تالش «ي افزود که و
جان برد وزیر خارجه کانادا اظهار داشت که کانادا تحریم ». هاي خود را به عمل خواهند آورد تا حد اقل صاحب یک بمب شوند

2012باقی خواهد گذاشت و قصد ندارد روابط دیپلماتیک با ایران را که در سال هاي اقتصادي ضد ایرانی را در سطح قبلی 
قطع شد، از سر گیرد.

*****

به عنوان طرفدار پیگیر خط شدید نسبت به ایران » نیم وقت«لیندسی گرام، سناتور با نفوذي که همزمان به صورت 
انفصال سانتریفیوژ هاي ایرانی نیست، ما هیچ دستاوردي حاال که موافقتنامه شامل«نوشت: » تویتر«فعالیت می کند، در 

تفسیر وي و موضع گیري بسیاري از همکاران دیگر وي در کنگره آمریکا که در همین ایام بیان شد، یک بار دیگر ». نداریم
و البی هاي ثابت کرده است که شش ماه آینده یکی از حادترین مراحل دسایس و مبارزه اي خواهد بود که کنگره آمریکا 

اسراییلی و سعودي براي عقیم گذاردن روند ژنو راه خواهند انداخت.

براي هر یک از اعضاي ائتالف ضد ایرانی اعم از اینکه مقیم اتاوا، ریاض، تل اویو یا تپه کاپیتول در واشنگتن باشند، 
اسی آنها ارتباط ناگسستنی دارد و به مسأله عقیم گذاردن توافقات با جمهوري اسالمی ایران با بهروزي شخصی مالی و سی

همین علت آنها از هیچ کاري اعم از جنگ هاي اطالعاتی تا تحریکات بی پرده فروگذاري نخواهند کرد. توافقات ژنو با وجود 
ان هاهمیتی که دارد، هنوز بسیار شکننده است. این تنها گام اول در مسیر انعقاد موافقتنامه همه جانبه است ولی همین گام ج

را وارد واقعیت جدیدي کرده است. امروزه فقط نهال امید روییده است که براي سراسر جهان اهمیت فراوانی دارد که به 
و مخالفان صلح در خاور میانه اجازه ندهد این نهال تازه را نابود کنند.» شاهین هاي ایران هراس«
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درباره سفر دمیتري روگوزین به تهران

، »پرونده هسته اي ایران«فرآیند حل و فصل اوضاع پیرامون 
قله کوه یخ «فرآیندي چند الیه و چند بعدي است. یک نوع 

ایران است که در ژنو وجود دارد و آن توافقات با » زیردریایی
حاصل شده و به ظاهر فقط با برنامه هسته اي جمهوري اسالمی 
ایران ارتباط دارد. ولی در حقیقت امر، توافقات ژنو انبوه امکانات 
سیاسی را فراهم می کند از جمله براي سیاست خارجی روسیه. 
فقط باید گفت که عملی کردن این امکانات با مقاومت البی هاي 

داخل روسیه روبرو می شود.غربی در

باید یک بار دیگر اظهارات والدیمیر پوتین را به خاطر آورد که تقریباً بالفاصله بعد از امضاي توافقات ژنو اظهار داشت: 
این توافق فهرست سنجیده و متعادل تدابیر است که بدون تردید بر توسعه اوضاع بین المللی به خصوص در منطقه خاور «

کامالً روشن است که مقامات روسیه در مرحله تدارك توافقات، در حین رایزنی هاي غیر ». مثبتی خواهد گذاشتمیانه اثر 
علنی و گام هاي آشکار دیپلماتیک نظیر سفر ویکتور بوندارف فرمانده کل نیروي هوایی روسیه به ایران، به این مسأله نگاهی 

ر برسد، انداخته بودند.وسیع تر از آنچه که ممکن است در وهله اول به نظ

سفر دمیتري روگوزین به ایران و مالقات وي با حسن روحانی رئیس جمهور در ایامی که در ژنو هنوز هیچ تصمیمی 
اتخاذ نشده بود، بدون تردید با طرح هاي توسعه همکاري نظامی فنی ارتباط کمتري داشت. گفتگو در این زمینه بین دو 

دف معاون نخست وزیر روسیه از یک سو، انتقال پیام والدیمیر پوتین به رئیس جمهور ایران کشورمان هنوز در پیش است. ه
بود که در آن رئیس جمهور روسیه یک بار دیگر به مقامات ایران اطمینان داد که عزم راسخ دارد در ژنو از مواضعی که در 

اقدام مقامات روسیه یک بار دیگر با قاطعیت اعالم کرد گذشته با ایران هماهنگ شده بود، دفاع کند. روحانی در واکنش به این 
».جمهوري اسالمی ایران سعی نکرده و نخواهد کرد نسبت به ساخت سالح هاي کشتار جمعی اقدام نماید«که 

از سوي دیگر، سفر دمیتري روگوزین بایستی به جهانیان نشان دهد که روسیه در رابطه با ایران انتخاب خود را کرده 
اینکه روسیه حق ایران براي اتم صلح آمیز (و از جمله غنی سازي اورانیوم) را به رسمیت می شناسد، با پیگیري تمام است و

با تحریم هاي یکجانبه مخالفت می ورزد و وجود جنبه نظامی برنامه هسته اي ایران را باور نمی کند. عالوه بر آن، روسیه به 
د است از این به بعد نیز با ایران در زمینه حل و فصل مسایل حاد منطقه اي و بین وسیله سفر روگوزین نشان داد که در صد

المللی تعامل فعالی بکند. حتی در بهترین فرصت یعنی در صورت مرتفع شدن تحریم ها از ایران و پیوستن آن به اقتصاد بین 
آن د. ولی تا کنون به شریک اساسی سیاسیالمللی، بعید است که روسیه بتواند به شریک اساسی اقتصادي ایران تبدیل شو

تبدیل شده و حاضر است در آینده نیز از این امتیاز خود استفاده کند.
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ایران و سپر ضد موشکی اروپایی

اظهارات رئیس جمهور روسیه درباره تأثیر نیک توافقات ژنو همچنین ناظر بر احتمال بازنگري در باره یکی از حساس 
ل به که به عنوان استدال» تهدید هسته اي ایران«یه یعنی سامانه سپر ضد موشکی اروپایی می باشد. ترین مسایل براي روس

نفع آن پیش کشیده می شود، دلیل اصوالً دروغینی است که البته اروپایی ها تا مدت معینی آن را کافی می دانستند. اکنون، 
، عاري »موشک هاي تخیلی ایرانی«به عنوان گزینه دفاع در برابر بعد از آغاز روند ژنو، اصل اندیشه سپر ضد موشکی اروپایی 

اگر توافق درباره ایران تحقق «از هر گونه منطق می شود. سرگئی الوروف طی سخنانی در مجمع رسانه اي رم اظهار داشت که 
ه ناتو به مثاب». اهد رفتیابد، علتی که به عنوان ضرورت ساخت سامانه سپر ضد موشکی در اروپا عنوان می شود، از بین خو

فعالً برنامه ها در زمینه سامانه اروپایی پدافند موشکی تغییر نمی «مبتکر ایجاد سپر ضد موشکی به این اظهارات پاسخ داد که 
».کند

ایران و سالح هاي کشتار جمعی

جه گذاشت، تحقق پذیر توافقات با ایران حل و فصل مسأله دیگري را هم که رئیس جمهور در برابر وزارت امور خار
می سازد و آن برگزاري کنفرانس مسکو درباره ایجاد منطقه عاري از سالح هاي کشتار جمعی در خاور میانه است. اجراي این 
اندیشه عالوه بر امن کردن منطقه، همزمان یکی از متداول ترین بهانه ها براي تجاوزات جنگی ناتو در این منطقه را بر طرف 

بوده » مداخله انسان دوستانه«ه جا اعم از عراق، لیبی و سوریه، وجود سالح هاي کشتار جمعی علت اساسی خواهد کرد. هم
» وریهبحران س«است (که خوشبختانه در سوریه این مداخله به وقوع نپیوسته است). روسیه در نتیجه حل و فصل با موفقیت 

ن مهم منطقه اي نظیر مصر و ترکیه برخوردار شده است. معلوم شد تا کنون در این زمینه از حمایت خود سوریه و نیز بازیگرا
که لبنان و عراق هم حاضرند از ابتکار روسیه پشتیبانی کنند. ایران همیشه طرفدار مصمم اندیشه تبدیل کردن خاورمیانه به 

.منطقه عاري از سالح هاي هسته اي و شیمیایی بوده و می باشد. و حاال لحظه حقیقت فرا می رسد

کشوري که بیشتر از همه در مورد خطر هسته اي از سوي دولت هاي دیگر داد و فریاد راه می اندازد، کشوري که با 
هدف پیشگیرانه به تأسیسات سوریه ضربات هوایی وارد کرده و در حمالت هوایی به لیبی و عراق شرکت کرده بود، از بحث و 

. جا دارد یادآوري شود که همانطور که از اسناد فاش شده بر می آید، همین بررسی مسایل خلع سالح قاطعانه امتناع می کند
، امکان وارد کردن ضربه هسته اي به کشورهاي ائتالف عربی »یوم الدین«به هنگام جنگ 1973کشور یعنی اسراییل در سال 

عوض می شوند.را بررسی می کرد. در آن زمان امکانات کافی براي این کار وجود نداشت ولی زمان ها هم

به مسکو» بیبی لجام گسیخته«یک بار دیگر درباره سفر 

در مسکو، سخنرانی وي دربرابر محافل » بیبی لجام گسیخته«یادآوري می کنیم که تنها نتیجه قابل توجه اقامت 
یج کند. وسی بسر–اجتماعی یهودي بود که بایستی بیش از پیش بعضی محافل روسیه را براي مبارزه با توسعه روابط ایرانی

رئیس جمهور روسیه به طور بسیار واضح و مشخص برخورد خود را با توافقات ژنو و ضرورت توسعه روابط با ایران بیان کرد. 
خورشید «این » والدیمیر پوزنر«ولی ما در برنامه شبکه اول تلویزیون چه کسی را دیدیم؟ آنجا بنیامین نتانیاهو ظاهر شد که 

قش ن«به معنی واقعی کلمه » بیبی لجام گسیخته«هاي معاصر براي او تره خرد می کرد و تملق می گفت. رسانه» عالمتاب
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که رفتار او قابل درك است. به گفته وي، براي جهان خطري بزرگتر از ایران وجود ندارد و تروریست هاي » خود را ایفا می کرد
وحشتناك تر از حزب اهللا پیدا نمی شوند.

حتی یک سئوال تندي (!) نپرسید که پاسخش براي » بیبی«از » هنر تلویزیون و عضو آکادمی تلویزیونیاستاد «ولی 
مخاطبین روس جالب باشد. از جمله چنین سئوال هایی مد نظر هستند: چرا اسراییل می تواند سالح هسته اي داشته باشد و 

اقل شش جنگ خونین شروع کرده و در ازاي هیچ یک از دیگران این حق را ندارند؟ چرا اسراییل طی دهساله هاي اخیر حد
آنها به عنوان متجاوز مجازات نشده است؟ چرا اسراییل قاطعانه از امضاي پیمان نامه عدم اشاعه سالح هاي هسته اي خودداري 

اد و نند؟ چرا موسمی کند؟ چرا مسئولین عالی رتبه اسراییل دائم ایران را با حمله یا با ضربه به تأسیسات آن تهدید می ک
سرویس هاي ویژه اسراییلی متخصصین هسته اي ایرانی را ترور می کنند؟ چرا سرویس هاي ویژه اسراییل ویروس هاي مضر 
و نرم افزار جاسوسی را وارد شبکه هاي اطالعاتی و رایانه اي ایران می کنند؟ چرا اسراییل بی پرده به تشدید روابط بین 

ت می کند؟ چرا اسراییل البی یهودي و اسراییلی سراسر جهان را بسیج کرده و ضمن جعل واقعیات، آذربایجان و ایران مساعد
رهبران کشورهاي اساسی جهان را به مناقشه و ادامه تشدید روابط با ایران سوق می دهد؟ هر شخصیت رسانه اي واقعًا حرفه 

را که اسراییل شروع کرد، باید چکار 2006ن آمد، جنگ سال اي سئوال می کرد که اگر موضوع رفتار تجاوزکارانه ایران به میا
کرد؟ زرادخانه هسته اي اسراییل چه می شود؟ تهدیدها در حق ناوهاي روسی به هنگام بحران سوریه و اعمال آشکارا غیر 

آقاي «سید: دوستانه سازمان اطالعات اسراییل علیه ستون هاي کشتی هاي روسی چه می شود؟ می توان سئوال دیگري هم پر
متهم می کنید، خودتان در این مورد چه می گویید که 1979نخست وزیر، شما که ایران را به تصرف سفارت امریکا در سال 

سربازان اسراییلی سفارت شوروي در بیروت را گرفته و دیپلمات ها و کارمندان سفارت را در زیرزمین نگه 1982در سال 
و باالخره چرا خود پوزنر درباره اینکه خطر واقعی براي صلح از طرف » ستراح ایجاد نمودند؟داشتند و در حیاط سفارت عمداً م

چه کسی بر می آید، سکوت کرده است؟

هاي گروهی روسیه را کنترل می کنند، از پوزنر و اعضاي دیگر البی اسراییلی روسیه که تلویزیون روسیه و رسانه
نمی برند. در حالی که نتانیاهو نقش عادي خود را بازي کرد، پوزنر سفارشی را موضع گیري رئیس جمهور کشورمان حساب 

که دریافت کرده بود، با صداقت و تعهد کامل اجرا می کرد زیرا اعتقادات او با این سفارش یکسان است. پوزنر با برنامه خود 
این نقش هاي ضد روسی و ضد ایرانی در براي کنستانتین ارنست مدیر کل شبکه اول مشکل اخالقی بزرگی ایجاد کرد زیرا

شبکه اول دولتی و به پول مالیات دهندگان روس ایفا شدند.

*****

اهمیت توافقات حاصل شده در ژنو و تأثیر آن بر فرآیندهاي بین المللی و منطقه اي هنوز باید ارزیابی شود. ولی امروز 
روشن شده است که کار سازنده مشترك که روسیه و ایران در حد زیادي لحن و چهره آن را تعیین کردند، جهان را کمی امن 

صلحوجدرکهشدبخشیدهناگهانیتحركامریکایی–طقه اي و روابط روسی تر ساخته است. به بعضی مسایل حاد ثبات من
وسعه یابند. طبیعی است که همین امر موجب تنفر و ضدیت از سوي شاهین ها و البی هاي حامی آنها شده است. تتريآمیز

ه در داخل روسیه.ایرانی باید از بوته یک آزمایش دیگر استقامت بگذرد، این دفع-معلوم شد که گفتگوي روسی
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ایران و مناقشه قره باغ

اهمیت ایران در حل و فصل مناقشه قره باغ زاید الوصف است. 
ایران که مستقیمًا در این مناقشه شرکت نمی کند، مهمترین 

در منطقه عامل حل و فصل اوضاع قره باغ و برقراري صلح و ثبات 
مناقشه بوده و می باشد. البته، امکان حفظ و توسعه روابط برابر با 
همه طرفین مناقشه قره باغ و دنبال کردن سیاست متعادل با 
فاصله گیري برابر از همه آنها، مهمترین دستاورد ایران به شمار 
می رود. ایران نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز در پیشگیري از 

ملیات جنگی در منطقه مناقشه سهم خود را ایفا می بروز مجدد ع
کند. این مقاله به گذشته، حال و آینده احتمالی و نقش فزاینده ایران در حل و فصل این مناقشه به نفع صلح در قفقاز جنوبی 

اختصاص دارد.

نگاهی به گذشته

برگردیم، 19به چند قرن پیش، به اوایل قرن نقش ایران به لحاظ سابقه مسأله قره باغ بسیار قابل توجه بوده است. اگر
باید خاطرنشان کنیم که سرزمین منطقه تاریخی قره باغ که تقریباً برابر با سرزمینی است که جمهوري فعلی ناگورنی قره باغ 

1805سال در آنجا اختیارات قدرت دولتی عملی را ایفا می کند، در حوزه رویارویی دو قدرت روسیه و ایران قرار داشت. در
خان نشین قره باغ همراه با مناطق پهناور قسمت شرقی ماوراي قفقاز که قبل از آن به ایران تعلق داشت، به امپراطوري روسیه 

ترکمن چاي بین روسیه و ایران قید شد.1828گلستان و سال 1813منتقل شد. این امر در مقاوله نامه هاي سال 

می سال 7گذشت. روز 1992میانجی گري شناخته شده ایران در ماه می سال در تاریخ نزدیک تر نباید از ذکر 
در تهران بیانیه مشترك سران جمهوري اسالمی ایران، جمهوري آذربایجان و جمهوري ارمنستان به امضا رسید. به 1992

رئیس جمهور ایران به طرفین توافق نمودند ظرف مدت یک هفته از روز ورود محمود واعظی فرستاده ویژه«موجب آن سند، 
منطقه، درپی مذاکرات با طرفین ذي عالقه و با پشتیبانی سران دولت هاي آذربایجان و ارمنستان، آتش بس برقرار شده و 

».همزمان همه راه هاي ارتباطی به منظور تأمین نیازهاي اقتصادي باز شوند

این مناقشه وارد فاز رویارویی آشکار جنگی شد، از قرار معلوم، ایران در مرحله تشدید خاص مناقشه قره باغ که
موقعیت دوپهلویی داشت. طرف ایرانی به حکم دالیل گوناگون بایستی با آذربایجان ابراز همبستگی کامل بکند. اواسط سال 

کردند. ایرانی به این واقعیت توجه کرده و روزنامه هاي ایرانی در این مورد مطالب زیادي درج می 		کارشناسان1990هاي 
دولت ایران با فشار جدي از سوي محافل اجتماعی و به خصوص جمعیت آذري ایران روبرو شد. با گذشت سال ها این فشار 
کاهش یافته ولی هر موقعی که ارتش آذربایجان از دست ارامنه شکست می خورد، دوباره ظاهر می شد. ولی طرف ایرانی از 
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به بعد در شرایط 1992برابري گرفته بود. عملیات جنگی در منطقه مناقشه از سال همان ابتدا از همه طرفین مناقشه فاصله 
سیاست سنجیده ایران جریان داشت که بدون اینکه در مناقشه مداخله کند، همیشه با دقت توسعه نظامی آن را رصد می 

اي طرف ارمنی بود، توجه کرد. در آن نمود. افکار عمومی جهان به مهمترین نقش ایرانی در آن مرحله که دشوارترین مرحله بر
براي ارامنه به معنی واقعی کلمه تبدیل شد.» راه زندگی«زمان مقطع تنگ مرزي بین ارمنستان و ایران به 

سعی کرد با مشخص کردن هر چه دقیق تر 1994تهران پس از انعقاد آتش بس در منطقه مناقشه در ماه می سال 
در این زمینه بسیار فعال بود و از طریق مجاري 1997وضاع سهمی ایفا کند. ایران تا سال منافع خود، در روند حل و فصل ا

دیپلماتیک با روسیه تعامل می کرد. بعد از آنکه در داخل سازمان امنیت و همکاري اروپا نهاد رؤساي گروه مینسک با شرکت 
ن زمینه کاهش یافت. شاید همین امر باعث شده باشد که روسیه، ایاالت متحده و فرانسه ایجاد شد، ابعاد فعالیت تهران در ای

تهران با چشم ناباوري به نهاد رؤساي گروه مینسک بنگرد.

نگاه دقیق به زمان حال

ایران در مرحله جاري حتی االمکان در عدم از سرگیري عملیات جنگی در منطقه مناقشه و حفظ موازنه نیروها و 
سید علی ساگایان سفیر ایران در ارمنستان درباره 2010فوریه سال 19ایفا می کند. روز منافع طرفین مناقشه، سهم خود را 

حل و فصل مناقشه قره باغ چند مطلب مهم بر زبان آورد. وي براي چندمین بار بر موضع گیري ایران مبنی بر ضرورت حل و 
روابط بین ارمنستان و آذربایجان تأکید کرد. فصل صلح آمیز مناقشه و آمادگی طرف ایرانی براي ایفاي سهم خود در تنظیم

سفیر ضمن معرفی موضع گیري ایران در خصوص استقرار احتمالی نیروهاي حافظ صلح در منطقه مناقشه، اظهار داشت که 
هطرفین مناقشه باید تکلیف این اراضی را روشن بکنند. وي همزمان تأکید نمود که ایران به عنوان کشوري که با ناگورنی قر

باغ مرز مشترك دارد، مالحظات و مواضع خود را درباره ترکیب نیروهاي حافظ صلح که ممکن است در این اراضی مستقر 
شوند، ابراز خواهد نمود.

به طور فعال میانجی گري خود را به ارمنستان و آذربایجان پیشنهاد کرد. ابتکار تهران مبنی 2010ایران در بهار سال 
توسط منوچهر 2010آوریل سال 19نمایندگان ارمنستان و آذربایجان با میانجی گري طرف ایرانی که بر برگزاري مالقات

متکی وزیر وقت امور خارجه ایران اعالم شد، به عنوان وسیله مساعدت به طرفین مناقشه در جهت جستجوي وجوه اشتراك 
جمهوري ارمنستان، روسیه و آذربایجان همین بود و مواضع آنها تلقی می شد. معنی مالقات هاي سه جانبه در سطح رؤساي 

جهتدراروپا،همکاريوامنیتسازمانمینسکگروهرؤساي		آن مساعدت به پیدا کردن امکانات جدید اضافه بر امکانات 
کهارددعینیمبنايخاطراینبهاقلحدایراندیپلماتیکابتکارکهآیدمینظربه. استمناقشهطرفینمواضعنزدیکی

گونه بحث درباره استقرار احتمالی آینده نیروهاي 		روابط صاف و همواري دارد. عالوه بر آن هرمناقشههايطرفهمهباتهران
حافظ صلح در منطقه مناقشه چه در بعد ترکیب این نیروها و چه در بعد اختیارات آنها در نزدیکی مرزهاي دولتی ایران، باید 

یران صورت بگیرد.با توجه به نقطه نظر ا

به باکو بر عالقه کشور خود به 2010محمود احمدي نژاد رئیس جمهور سابق ایران در جریان سفر ماه نوامبر سال 
همین گونه حل و فصل مناقشه تأکید کرد. سرژ سارگسیان رئیس جمهور ارمنستان در حین دیدار کاري خود از ایران به تاریخ 

ی همتاي ایرانی خود درباره نه تنها مسایل مبرم دیگر بلکه روند حل و فصل مناقشه قره باغ اوت سال جاري با حسن روحان5
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به بحث و گفتگو نشست. اواخر ماه سپتامبر در حاشیه شصت و هشتمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مالقات 
سران نهادهاي سیاست خارجی ارمنستان و ایران برگزار شد.

نگاهی به آینده

نقش ایران در حل و فصل مناقشه قره باغ به طور عام و در تأمین وضعیت کنونی در منطقه مناقشه به طور خاص، به 
عنوان نقش کشوري قابل تأمل است که به هیچ گونه تشدید فعالیت نظامی در مرزهاي خود عالقه مند نیست. ایران به تالش 

تصور کرد که کشورهایی چون ایاالت متحده، فرانسه و غیره به اجراي هاي حفاظت از صلح ناتو عالقه ندارد. مشکل بتوان 
عملیات حفاظت از صلح فقط با استفاده از نیروهاي سازمان پیمان امنیت جمعی یا روسیه رضایت دهند. ولی حضور نیروهاي 

ي ایران عامل ناراحت براگزیرنا–حتی بر اساس مجوز سازمان امنیت و همکاري اروپا یا سازمان ملل -ناتو در منطقه مناقشه 
کننده اي خواهد بود. ممکن است در منطقه قفقاز جنوبی که از خطوط متعدد جدایی قومی و سیاسی برخوردار است، بی ثباتی 
دامنه داري رخ دهد، چنانچه هم سازمان پیمان امنیت جمعی و هم ناتو در میدان محدود عملیات حفاظت از صلح وظایف خود 

د. ایران در مورد حضور نظامیان ناتو در مرزهاي شمالی خود سوء ظن هاي عینی پایه داري دارد که این عامل نمی را اجرا کنن
تواند نادیده گرفته شود.

موضع گیري ایران در قبال حل و فصل مسأله قره باغ در مجموع به دو اصل کلیدي ختم می شود. اوالً، راه حل صلح 
جز روند مذاکرات وجود ندارد. از اینجا این واقعیت بر می آید که طرفین حق ندارند به روش هاي آمیز الزم است و اینکه راهی 

کهداندمیمصلحتراصلحروندگرانمیانجیعنوانبهمنطقهکشورهاي		زورگویانه متوسل شوند. ثانیاً، ایران تنها مراجعه به 
.کندحذفباغقرهبحرانفصلوحلدرگرانمیانجیمیانازراجنوبیقفقازازخارجکنشگرانبایدامراین

بعضی نکات موضع گیري ایران باعث نزدیکی مواضع آن هم به ارمنستان می شود و هم به آذربایجان. مناقشه باید به 
حل شود. قبل از » هر چیزي که تا آخر هماهنگ نشده باشد، هماهنگ نشده محسوب می شود«طور جامع و بر اساس اصل 

ه طرفین به بسته هاي راه حل هاي قابل قبول دست نیابند، هیچ راه معقوالنه تأمین صلح در منطقه جز حفظ وضعیت اینک
جاري در منطقه مناقشه وجود ندارد. این موضع گیري مشترك ایروان و تهران است. هر دوي آنها همچنین موافقند که هر 

گونه حل مناقشه باید عادالنه و بلندمدت باشد.

ایران هماره با آذربایجان در مراحل گذشته و جاري حل و فصل مناقشه در چند مورد از تالش هاي میانجی گرانه 
گروه مینسک مطالب انتقادي بیان کرده است. باکو به راندمان پایین فعالیت نهاد رؤساي گروه مینسک اشاره می کند. البته 

اغلب در مراحل سرد شدن روابط باکو با کشورهاي غرب و بروز اختالفات این بیانات طرف آذربایجانی حالت سیستمی ندارد و
بین آذربایجان و روسیه مطرح می شوند. در گذشته نه چندان دور همین وضع در پی شکست مذاکرات بین دو کشور همسایه 

درباره تمدید اجاره رادار گاباال واقع در خاك آذربایجان توسط روسیه مشاهده شد.

د منفی ایران با گروه مینسک پیگیري بیشتري دارد. ایران از ذهنی بودن کار این نهاد که در آن تمام کار ولی برخور
عملی به فعالیت سه رئیس از طرف روسیه، ایاالت متحده و فرانسه محدود شده است، راضی نیست. تهران سئوال می کند که 

حل و فصل مناقشه می پردازند و اینکه چرا ایران در ترکیب وسیع چرا آمریکا و فرانسه که عوامل فرا منطقه اي هستند، به 
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گروه مینسک حضور ندارد؟ ایران از مرزهاي شناخته شده بین المللی با ارمنستان و آذربایجان و نیز در عمل با ناگورنی قره 
نشده است. در سال هاي اخیر باغ برخوردار است ولی در مکانیزم هاي چندین جانبه حل مناقشه براي آن جایی در نظر گرفته 

به این سئوال بسیار معقوالنه تهران هیچ پاسخی داده نشده است. از سوي دیگر، نباید براي آرزوي ایران مبنی بر داشتن 
نمایندگی در قالب هاي حل مناقشه و عالقه آذربایجان به دادن پیام هاي حاکی از نارضایتی خود از کار واشنگتن، پاریس و 

ازگاهی مشاهده می شود، ارتباط متقابل مستقیم قایل شد. تهران از اصل منطقه اي در حل و فصل هر مناقشه و مسکو که هر
هر مسئله قفقاز جنوبی و حوزه دریاي خزر دفاع می کند در حالی که براي آذربایجان اصوالً تفاوت چندانی ندارد کدام دولت 

ارت بر ناگورنی قره باغ مهم است. براي ایران خود روند حل مناقشه و ها میانجی گري کنند و فقط نتیجه یعنی برقراري نظ
جابجایی نکات مورد تأکید اهمیت دارد که می تواند موجبات پیشرفت واقعی در زمینه حل و فصل مناقشه قره باغ را فراهم 

نماید.

ایران و اتحادیه واحد گمرکی

روابط ارمنستان و ایران در منطقه را تشخیص داد. باید تأکید با نگاهی به آینده می توان چشم انداز جالب نزدیکی 
کرد که این کار به ضرر منافع آذربایجان انجام نمی شود. ایران قدرت منطقه اي است که از سنت هاي غنی دیپلماتیک و 

آذربایجان تعادل برخورد مشخص دولتی با هر مسأله خارجی برخوردار است. جمهوري اسالمی ایران در روابط با ارمنستان و
همکاري به خصوص در جهت حفظ این تعادل مورد تقاضا هستند. ولی اگر ارمنستان و 		برقرار کرده است. قالب هاي دوجانبه

ایران از امکانات فراهم شده در پرتو طرح هاي همگرایی فضاي شوروي سابق که روسیه پیش می برد، استفاده نکنند، این کار 
تعبیر خواهد شد. کارشناسان بیش از پیش مسأله الحاق احتمالی ایران به اتحادیه گمرکی را به عنوان به عنوان کوتاهی بزرگی

طرفبرايکههمایران–موضوع بحث مطرح می کنند. در این صورت چشم انداز توسعه در زمینه ساخت راه آهن ارمنستان 
یرمس. بدهدمکملیتحركایرانوروسیهمیاناقتصاديروابطبهتواندمیکاراین. شدخواهدفراهماست،مهمبسیارارمنی

زر با وجود پیچیده و غیر مستقیم بودن، می تواند به رابطه جغرافیایی کارآمد و عملی بین روسیه، ایران و ارمنستان تبدیل خ
–گرجی بلکه در خط روسیه شود. پیوستن ایران به اتحادیه گمرکی براي روسیه راه به ارمنستان را نه از طریق مقطع کوتاه 

می گشاید. بدیهی است که در این مسیر هم موانع جدي وجود دارند که قبل از همه از ارمنستان–ایران-خزر–قزاقستان
فقدان رژیم حقوق خزر که تاکنون طراحی نشده است، سرچشمه می گیرند. ولی این اندیشه حالت آشکار فرامرزي دارد و 

وري هاي ساحلی خزر و از جمله آذربایجان را فراهم می نماید.دورنماي جلب همه جمه

ایران به توسعه دیپلماسی فعال در زمینه از سرگیري روابط با قدرت هاي غربی که براي آن اولویت دارد، بسنده نمی 
برنامه هسته کند. مسکو از فعال شدن مسئولین جدید ایرانی در صحنه جهانی در جهت حل و فصل مسایل کهنه و از جمله 

اي ایران استقبال می کند که این مطلب جدیداً توسط سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه اعالم شد. چند روز قبل از 
نوامبر، پیشرفت معینی در روند حل و فصل مناقشه قره باغ نیز پدید 24با ایران در ژنو در روز 5+1انعقاد موافقتنامه گروه 

وقفه تقریباً دو ساله در وین مالقات رؤساي جمهوري ارمنستان و آذربایجان برگزار شد. به یقین می توان نوامبر بعد از19آمد. 
احتمال داد که موفقیت هاي ایران در روابط با غرب به حل و فصل متعادل مناقشه قره باغ تحرك مکملی خواهد بخشید.
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علیه این کشور دنبال می شود، براي تحکیم پیوندهاي ایران با وجود تحریم هاي اقتصادي و سیاست منزوي کردن که
اقتصادي با همسایگان نزدیک راه هاي گوناگونی پیدا می کند. از این نظر، روابط ایران با ارمنستان و آذربایجان از این عرف 

اي طرح راه آهن ایران مستثنی نیست. به عنوان مثال، تهران حاضر است با ایروان در بخش انرژي همکاري کند و نیز اجر
درایدباقتصادجنوبی،قفقازچونزاییمناقشهمنطقهدر. بخشدسرعتدارد،ارتباطباکوباکهراآستارا–رشت–قزوین 
نفوذ کشورهاي دیگر بلکه بر طرف کردن اختالف نظرهاي سیاسی و ومواضعتضعیفنهآنهدفولی. باشدسیاستخدمت

نزدیک تر کردن مواضع طرفین مناقشه می باشد.

*****

ایران در محفوظ کردن موازنه نیروها بین ارمنستان و آذربایجان سهم عظیمی ایفا کرده است. وضعیت جاري در 
ا استوار است. ولی طرف ایرانی به همین کار بسنده نمی کند. بعد از منطقه مناقشه قره باغ هم در عمل بر همین موازنه نیروه

تنظیم روابط ایران با غرب و روشن شدن مسأله پیوستن ایران به اتحادیه واحد گمرکی انتظار می رود که ما شاهد پیشرفت 
یجاد ران شویم. ایران می تواند در اهاي کیفی در محور قره باغ و بهره گیري بیشتر از منابع و امکانات دیپلماتیک و اقتصادي ته

جو اعتماد در قفقاز جنوبی سهم ویژه خود را ایفا کند که بدون آن، حل و فصل عادالنه و بلندمدت مناقشه قره باغ در عمل 
میسر نیست. جمهوري اسالمی فعالً در قالب هاي جاري میانجی گري بین المللی در مناقشه قره باغ حضور ندارد. با این حال،
وزن ایران در منطقه و امکان بالقوه پیوستن آن به طرح هاي همگرایی اقتصادي با همسایگان شمالی، براي منتفی کردن هر 

امکان وقوع جنگ در رابطه با این مناقشه دیرپا فرصت هاي جدیدي فراهم می نماید.
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دشمنان اساسی نزدیکی روابط بین ایران و آمریکا
اکرام صابروف

و ایران در 5+1باراك اوباما به مجرد امضاي توافقات بین گروه 
ژنو، دو تماس تلفنی برقرار کرد. او بدین وسیله پاسخ لغایت 

روشن این سئوال را داد که کدام کشورها مهمترین صریح و 
آمریکایی هستند که -بازیگران پشت پرده در گفتگوي ایرانی 

موضع گیري سازش ناپذیر آنها مهمترین مانع بر سر راه سالم 
سازي روابط ایاالت متحده با جمهوري اسالمی ایران می باشد. 

هاي اصل کار این است که معلوم شد چه کسی نهایت تالش
خود را به عمل می آورد تا این گفتگو برقرار نشود. جان کالم، باراك اوباما قبل از همه با تل اویو و ریاض تماس گرفت. همین 
ها دشمنان اساسی توافقات ژنو بوده و در واقع می خواهند تالش هاي چندین ساله جامعه جهانی را در جهت حل و فصل 

بگذارند.مسأله برنامه هسته اي ایران عقیم

تماس تلفنی اول رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل بود. یک منبع مطلع اسراییلی اطالع 
نخست وزیر با صداقت تمام و بی پرده به نیرومند ترین انسان روي کره زمین اعالم کرد که اگر او بخواهد در «می دهد که 

باقی بماند، باید در سیاست آمریکایی بازنگري معینی بکند زیرا نتایج خط سیاسی فعلی به آینده نیز نیرومند ترین مرد جهان
ناکامی هاي شبیه به ناکامی هاي روابط با کره شمالی و پاکستان منجر خواهد شد. در زمینه ایران نیز همین نوع تحوالت قابل 

حیت دار دیپلماتیک را براي حمایت از منافع اسراییل نتانیاهو همچنین اظهار داشت که مایل است تیم صال». پیشبینی است
طراحی تدابیر در جهت کنترل رعایت توافقات «در جریان ادامه مذاکرات با ایران به ایاالت متحده بفرستد. آنها همچنین باید به 

».ژنو توسط تهران دست بزنند

ی آن مراتب نومیدي خود را از اینکه بعد از تماس تلفنی دوم رئیس جمهور آمریکا با ریاض بود که نمایندگان رسم
ژنو به ایران امکان سالم سازي روابط با غرب اعطا خواهد شد، پنهان نمی کردند. گفتنی است که خشم بی پرده، اولین واکنش 

اهی پادش«شخصیت هاي بانفوذ خاندان سلطنتی سعودي به امضاي توافقات بود. آنها احساساتی شده و فریاد بر آوردند که 
خشمگین شده و اگر اسراییل بخواهد به طور مستقل و بدون حساب بردن از آمریکا با برنامه هسته اي ایران مبارزه کند، حاضر 

».است به او هر کمکی بکند

یک ساعت بعد، این مطلب از سایت هاي خبرگزاري هاي عربستانی حذف شد. آل سعودي اجتناب ناپذیر بودن ماوقع 
و از شدت ارزیابی هاي خود کاستند. ولی وزیران امور خارجه قطر، » لیوان را نیمه پر دیدند«گفته یک مفسر، را فهمیده و به 

خواندند. البته اظهارات» گام مهمی بر سر راه تأمین صلح و ثبات در منطقه«بحرین، کویت و امارات متحده عربی نتایج ژنو را 
آل سعود حتی به کاغذي که روي آن چاپ شده باشد، نمی ارزد. این اعتدال اعتدال آمیز پادشاهی هاي عربستانی و به خصوص
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عمدتاً بعدهباینازآمریکایی–نباید کسی را گمراه کند زیرا در حقیقت امر، فقط بدان معناست که مبارزه با گفتگوهاي ایرانی 
.شدخواهدمنتقل»ویژهومحرمانهعملیات«عرصهبه

ی ایران و واقعیات سیاست سعوديافسانه درباره سلطه جوی

اسراییل با امیر بندر بن » موساد«مدیر سازمان » تامیر پاردو«در فاصله بین دو دور مذاکرات ژنو در اردن مالقات 
سلطان رئیس سازمان اطالعات سعودي برگزار شد. این دومین مالقات آنها در ماه نوامبر بود که طرفین تالش چندانی نکردند 

موضوع گفتگوي آنها بود. امیر سعود الفیصل وزیر امور » خطر ایرانی«به شکل پنهانی برگزار نمایند. طبیعی است که که آن را 
خارجه عربستان سعودي و یکی از بانفوذ ترین سیاستمداران جهان جدیداً خاطرنشان کرد که با آمدن حسن روحانی به مقام 

رم شده است. ولی آیا ایران حقیقتاً از سلطه جویی خود نسبت به خلیج گ«رئیس جمهور لحن اظهارات رسمی تهران واقعاً 
ست؟اکشیدهدست) نویسنده–است 		به کار گرفته شد که براي تهران توهین آمیز» خلیج عرب«فارس (که در اصل اصطالح 

.»استنشدهارائهامراینکنندهقانعدالیلکنونتا

در تظاهرات اقلیت شیعه می ترسند که صرف » دست تهران«بق از ظهور پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس مانند سا
نظر از یورش هاي خشن (چه در بحرین و چه در مرز عربستان سعودي با یمن) و خرید آشکار مردم (کویت) فروکش نمی 

پوشد، فقط کنند. این ترس در حد زیادي دور از معقولیت است. آل سعودي با یورش هاي خشنی که غرب از آنها چشم می
موجبات تندرو شدن مقاومت شیعیان بحرینی و شیعیان کشور خود را فراهم می کنند. اگر تا دو سال پیش روي در و دیوار 

به چشم می خورد، اکنون از این نوشته ها » نه ریاض و نه تهران، تنها اصالحات در خاندان ما«خانه هاي بحرین نوشته هاي 
ارتش سعودي و دسته هاي سرکوبگر پلیس سعودي در بحرین با کارآیی بیشتر از تمام شبکه خبري نیست. وجود پاسگاه هاي 

الجزیره، شیعیان محلی را به سوي تهران جلب می کند. جالب تر از همه این است که تا کنون هیچ دلیل قانع کننده اي بر 
ه است. تهران در این زمینه نهایت خویشتن به دست نیامد» عربستان سعادتمند«دست داشتن تهران در تظاهرات شیعیان در 

داري را از خود نشان می دهد. لذا مشکل آل سعود نه با دست تخیلی تهران بلکه با کوته بینی و اعتقاد خودشان به آنکه به 
پنهانیکسبر. استسوریهشود،میآمریکایی–تردید، عامل دومی که موجب نگرانی از آینده گفتگوي ایرانی بدون 		وسیله سرکوب و روش هاي آپارتاید آشکار مذهبی و اجتماعی می توان امور کشور را اداره کرد، ارتباط دارد.

موضعابارتباطدرایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتکهبوددادهپیشنهادپاریسوواشنگتنبهسعوديالبیکهنیست
شود. فرض بر آن بود که مذاکرات باید تنها زمانی شروع شود که ایران از کمک به بشار اسد برگزارسوریهقبالدرایرانگیري

دست کشیده و مستشاران خود را از سوریه بیرون بکشد. همچنین خواستند که حزب اهللا نیز نیروهاي خود را عقب بکشد. 
ست و امید است که همکاري نظامی فنی با این حتی فرانسه که اکنون به نزدیکی فعال روابط با عربستان سعودي دست زده ا

کشور را توسعه دهد، از پیشنهاد آل سعود پشتیبانی نکرد. در این شرایط عربستان سعودي رو در روي مسأله سوریه باقی مانده 
ایی می هاست که آن را به عنوان سرنگونی اسد تعبیر می کند. ولی ناگهان این واقعیت تلخ کشف شد که خاندان سعودي به تن

تواند کمتر کاري بکند. این کشور براي مسلح کردن آدم کشان توان کافی دارد ولی نمی تواند یک طرح گسترده نظیر سرنگونی 
یک رژیم را اجرا نماید.
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نالبته سئوال دیگر با تغییرات در معادالت بازار هاي نفتی و گازي بعد از بازگشت تهران از انزواي اجباري وجود دارد ولی ای
مسأله به قدري گسترده است که فقط باید به عنوان یکی از علل ترس هاي ریاض ذکر شود ولی بهتر است که در مقاله جداگانه 

اي بررسی شود.

ائتالف ضد ایرانی تل اویو و ریاض

یريگاوججملهازداردزیادياشتراكوجوهآمریکایی-ایرانیگفتگويرفتار اسراییل و عربستان سعودي در زمینه 
گونههرریاضواویوتلبراي. تهرانخودواوباماباراكدولتحقدرهاتهدیدونمایشیدادنپزهیستریا،حدتااحساسات

غرب به معنی پایان گرفتن انحصار اسراییل و عربستان سعودي بر نقش داوران عالی باایراناسالمیجمهوريروابطشدنگرم
به وجود آمد. تل اویو و ریاض همیشه این واقعیت را درك می 21مسایل امنیت خاورمیانه خواهد بود که در دهساله اول قرن 

آمریکا به عراق کار خوبی است ولی حمله که شمعون پرز آه می کشید و می گفت که تجاوز 2003نمودند. آنها هم در سال 
خطر از سوي ایران «که امیر فیصل به هیالري کلینتون می گفت که 2009ناتو به ایران از آن بهتر می شد و هم در سال 

را کله افعی«و ملک عبد اهللا ابنعبدالعزیز آل سعود از آمریکا می خواست که » مستلزم اقدامات قاطعانه تر از تحریم هاست
و حاضر بود بخش عمده تأمین مالی این عملیات را بر عهده خود بگیرد، این واقعیت را درك می کردند.» ببرند

این اتفاق آرا باعث می شود که اسراییل و عربستان سعودي به متحدان طبیعی در ائتالف ضد ایرانی تبدیل شوند ولو 
قلمداد »غیر طبیعی«ل سعودي وهابی مآب و تل اویو اسالم ستیز اینکه منطقی تر خواهد بود چنانچه این ائتالف با شرکت آ

بین دو کشور برقرار شد، امروزه با تمامی ظرفیت هاي خود کار می کند. ولی 1990شود. خط داغ تلفنی که اواخر سال هاي 
جالب است ببینیم امکانات واقعی این ائتالف کدامند؟

دا از هم و چه با هم، ریسک نمی کنند به تجاوز مستقیم علیه ایران بدیهی است که هیچ یک از این دو دولت چه ج
دست بزنند. ایران بیش از حد بزرگ و عظیم است. تازه این کار براي هر دو آنها خطري مرگبار به دنبال دارد. بیاناتی که دو 

ه ت که هدف آن پیش از آنککشور مشغول مذاکرات درباره ضربه مشترك به تأسیسات هسته اي ایران هستند، بلوف محض اس
مترین مه«از روي عصبانیت او را » سلطان» بوش«بندر «ترساندن تهران باشد، اعمال فشار بر دولت باراك اوباما است که زمانی 

خواند. ادعاهاي آل سعود مبنی بر اینکه آنها حاضرند بخشی از سالح هاي هسته اي را از پاکستان به » مسأله خاور میانه
را به وجود آورند، هم یک نوع بلوف است. این بیشتر نه بلوف » بمب هسته اي ایرانی«نتقل کنند تا نیروي مقابل عربستان م

بلکه تالشی براي شانتاژ تهران، واشنگتن و مسکو است. تالش مأیوسانه و گستاخانه اي است که به حکم یک سري دالیل، 
محکوم به شکست است.

سعودي در زمینه سازماندهی تجاوز مستقیم به جمهوري اسالمی ایران موفقیت در حالی که اسراییل و عربستان
راهبرد اعمال غیر «چندانی حاصل نمی کنند زیرا کسی این اجازه را به آنها نمی دهد، آنها در زمینه جنگ اعالم نشده و 

و ن در زمینه فعالیت تروریستیموفقیت بیشتري دارند. سازمان هاي اطالعات عربستان سعودي و اسراییل تا کنو» مستقیم
تخریبی علیه ایران تشریک مساعی کرده اند. عربستان سعودي از نظر مالی سلول هاي سلفی را در میان سنی هاي ایران تأمین 
می کند و از هیچ پولی براي جلب شیعیان به خصوص عرب ها، بلوچ ها و آذري هاي ایرانی به فعالیت آنها دریغ نمی ورزد. 
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از »اسالم گرایان افراطی«ی سازمان اطالعات سعودي، تبدیل کردن بلوچستان ایران به سرزمین جنگ با استفاده از هدف غای
کشور همسایه پاکستان است.

اسراییل هم تالش هاي خود را در جهت فعال کردن شبکه هاي جاسوسی خود در ایران افزایش داده و براي آنها 
دي برنامه هاي هسته اي و موشکی ایران و سازماندهی خرابکاري ها و کارشکنی ها را هدف ترور نقطه اي شخصیت هاي کلی

تعیین می نماید. از این به بعد این کار براي اسراییل تا حدودي آسان تر خواهد شد زیرا اطالعاتی به دست آمده است که آل 
مرزبان ایرانی در 16خود بگیرند. کشته شدن سعود آماده شدند بخشی از هزینه هاي سرویس هاي ویژه اسراییل را بر عهده

بلوچستان ایران، انفجار در نزدیکی سفارت ایران در بیروت که جان ده ها نفر و از جمله دیپلمات هاي ایرانی را به کام مرگ 
یدادهاي روبرد، قتل معاون وزیر صنایع ایران و موج جدید حمالت سایبرنتیک به تأسیسات راهبردي و زیرساختی ایران، همگی

یک ماه اخیر هستند و در واقع صحنه هاي جنگ اعالم نشده اي می باشند که سازمان هاي اطالعات اسراییل و عربستان 
سعودي با هم علیه جمهوري اسالمی دامن می زنند. احتمال زیادي می رود که ابعاد و شدت این جنگ در آینده نزدیک 

هم که خطر آن رو به افزایش گذاشته است، می تواند روي همین » سوم لبنانجنگ «گسترش یابد. اسراییل در صورت بروز 
گونه حمایت آل سعود حساب کند. حزب اهللا، این شریک و متحد راهبردي ایران در منطقه که شکست آن به هدیه واقعی براي 

ا ضعیف می دانید؟ کافی است ریاض نیز تبدیل خواهد شد، هدف نهایی اسراییل در این جنگ خواهد بود. آیا این احتمال ر
یادآوري شود تا معلوم گردد که تشریک مساعی اسراییل و 2006موضع گیري آل سعود در جریان جنگ دوم لبنان سال 

عربستان سعودي در خاورمیانه هیچ چیز فوق العاده اي نیست.

*****

نی اسراییل و عربستان سعودي تنها دور از حقیقت خواهد بود چنانچه گفته شود که تمام فعالیت مشترك ضد ایرا
آنهاست. مذاکرات ژنو هنوز در جریان بود که پنتاگون از کنگره ایاالت متحده درخواست کرد قرارداد » ابتکار خصوصی«

تسلیحاتی با عربستان سعودي و امارات متحده عربی را تأیید کند. قرار است به موجب آن به کشورهاي مذکور بمب هاي عمقی 
صادر شوند که می توانند پناهگاه ها، استحکامات و تأسیسات صنعتی زیرزمینی را منهدم کنند. » هاي ویژه ايموشک «و 

را خریده بود. بدیهی است که ایران و زیرساخت آن هدف » هوشمند«این سالح هاي 2010گفتنی است که اسراییل در سال 
میلیارد دالري را تأیید خواهد کرد. پنتاگون و کنگره 10,8هاست. همینطور روشن است که کنگره این معامله این موشک

ورت خود در ص» برگ بیمه«مسلح کردن پادشاهی هاي عربی را که یکی از توتالیتر ترین رژیم هاي کنونی هستند، به عنوان 
نشده،عالماجنگوتحریکاتکالم،جان. کنندمیتلقیواشنگتن،براينامناسبجهتدرآمریکایی–حرکت گفتگوي ایرانی 

وزه دشمنان اساسی نزدیکی روابط بین امرکهآیدمینظربه. استآمیزصلحگفتگويهرکردنمختلبرايوسیلهبهترین
ایران و آمریکا همین شیوه را انتخاب کرده اند.
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