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چکیده مطالب

شوقوشوررفت،میانتظارکههمانطور.  استآمدهدرچاپزیراز»معاصرایران«ماهنامههفتموبیستجدیدشماره
کهبودماهی،2013سالدسامبرماه.  کردفروکشزودخیلیایرانايهستهپروندهدربارهژنوتوافقاتامضايپیرامون

دیدارهايزاوکشیدهصفکلمهواقعیمعنیبهبدان،»ایرانیضد«مفهومبخشیدنوتوافقاتایندربازنگريبهمندانعالقه
الشتهمین.  نمودنداستفادهژنوروندکردنمختلبرايگروهیهايرسانهامکاناتوهامالقاتدیپلماتیکحاشیهدوجانبه،

.دهدمیتشکیلرا»معاصرایران«مجله27شمارهموضوع،»بازنگريبهمندانعالقه«و»هاشاهین«هاي

یدتأکموردراسودمندمتقابالً هايهمکارياقتصاديمعیارهاياولنوبتدرایرانباروابطسازيسالموبهبودطرفداران
وزیرهیگویلیامتلفنیتماس.  استدادهنشانخودازرارفتارنوعاینبریتانیاهمهازبیشتردسامبرماهدر. دهندمیقرار
روابطسرگیريازبرمبنیتصمیمو2013سپتامبرماهدرويایرانیهمتايظریفجوادمحمدبابریتانیاخارجهامور

یرانااسالمیجمهوريوغرببینروابطعمومیشدنگرموژنوتوافقاتبرآمديدرپیشلندن،وتهرانبیندیپلماتیک
اماتمقببینیماستجالب.  »دارددائمیمنافعفقطوندارددائمیدوستانودشمنان«بریتانیامعلوم،قراراز.  استبوده

اینکنند؟میدنبالرامنافعکدام»هاتحریمازحمایت«اصلکردنفداباوایرانباروابطدردوستیابرازضمنبریتانیا
کردنوشنربرايتالشی» بریتانیایی–ایرانیمناسبات«بررسیدر.  برسدنظربهاستممکنکهنیستسادهآنقدرسئوال

وانیاییبریت–ایرانیگفتگوياندازچشمژنومذاکراتپایانازبعدشد،ذکرفوقدرکههیگویلیام. آمدعملبهمسألهاین
امهبرنزمینهدرایرانسیاستدرجديتغییراتفقدانصورتدرما: «گفتوکردارزیابیصریحاًرادوجانبهمناسباتحدود
تیمهسبریتانیاییدیپلماسیبرايعاديبازيشاهدما. »دادخواهیمادامهشدیدهايتحریمازحمایتسیاستبهاي،هسته

.شودمیبریتانیااقتصاديمنافعفدايآسانیبه»اخالقیاصول«آندرکه

یروس–ایرانیروابطبرايفقطتهران،بهروسیهفدراسیونخارجهاموروزیرالوروفسرگئیسفرکهنیستاینواقعیت
ایجابمانکشوردوازکردند،ظهورژنوتوافقبهدستیابیازبعدکهظریفنکاتسلسله. باشدداشتهزیاديالعادهفوقاهمیت

منطقهمسایلترینمهمازتعداديزمینهدرراخودمشتركمواضعوپرداختهفوريدوجانبههايرایزنیبهکهکنندمی
مایلت. کندتغییرایراناسالمیجمهوريزمینهدرروسیههايکارراهکهاستالزمهمچنین. نمایندمشخصالمللیبینواي
کهراتعهداتیاستصدددرایراناسالمیجمهوريکهموردایندرایرانمقاماتازشخصیمکملهايضمانتدریافتبه
ئیسرگسفرمناسبتبه«مقاله. باشدمیدیداراینبرايرسمیبهانهبهترینکند،اجراچراوچونبیکرد،قبولژنودر

وكمشترخطراتایرانی،–روسیگفتگوياندازچشمبهشد،تهیه»روایران«تحریریههیأتتوسطکه»تهرانبهالوروف
گسترشبامقابلهوخزرازمشتركبرداريبهره. استیافتهاختصاصدارند،قرارکشورماندورويپیشکههاییچالش

لتشکی. خارجیبازاربرايگازونفتگذاريقیمتهماهنگی. ژئوپلتیکیمهممکانایندرايمنطقهفراکشورهاينفوذ
مسأله. کشورهااینبینهاپرداختوتجارتدرملیهايارزبهگذارانرژي،هايحاملبایتهاپرداختدالريغیرمنطقه

ادجومحمدسفرهايازبعدبالفاصله–میانهخاورمنطقهبههیگلچاكايدورهسفرازبعدکهاروپاییموشکیضدسپر
واشکال. شدکشفآن»ايمیانهخاوربعد«-فارسخلیجهايپادشاهیبهایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریف
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وادمگسترشمسألهباالخرهوشانگهايهمکاريسازماندرایرانموقعیتارتقايگمرکی،اتحادیهباتهرانتعاملهايقالب
ندکنمیایجابراتهرانومسکومشتركکارکهاستمسایلیناقصفهرستاین: « استآمدهمطلبایندر. افغانیمخدر

وزردستورمسایلطیفهمین. نمایندمیایجادمستقیمچالشکشورماندوامنیتومنافعبرايمسایلاینازیکهرزیرا
.«دهدمیتشکیلراایرانی–روسیشراکتتمامروزدستوروالوروفسرگئیسفر) علنیغیرهموعلنیهم(

ووجوهظهوردربارهتوانمیاکنونهمولیاست،نگذشتهایراندرروحانیحسنآمدنکاررويزمانازهمماهچهارهنوز
ابحسوترپیشبینیقابلسیاستاین. کردصحبتایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستجدیدماهیتاًهايگیريجهت
آنواستاساسیهدفبهدستیابیسیاست،اینگیريجهت. استگردیدهرهاسابقایدئولوژیکیغرضازوشدهترگرانه

یخارجسیاستدرجاريتحوالتالبته. استجامعهآوريروزبهوایراناقتصادسریعرشدبرايخارجیمساعدشرایطتأمین
قبلیشرکايومتحدانها،ارزشازامتناعوالمللیبینصحنهدرآناصولیخطشدنعوضمعنیبهعنوانهیچبهتهران
ایننویسنده. استشدهتشریحعنوانهمینتحتايمقالهدر»ایرانخارجیسیاستجدیدبارزوجوه«موضوع. نیست
يامنطقهوجهانیهايقدرتفزایندهتوجهمرکزدروبردهباالراخودنفوذنیزآیندهدرتهرانکهکندمیخاطرنشانمقاله
ونیجهااموردرمسلح،نیروهايتسلیحاتفنیبازسازينیزوآننوسازيواقتصادتوسعهموازاتبهایران. گرفتخواهدقرار

نهمیاونزدیکخاورثباتعاملمهمترینبهایرانکهاستاینکاراصل. آوردخواهددستبهبیشتريهمبازوزنايمنطقه
میفاایرااساسینقشوتازدمیتمامراحتیبهمنطقهایندرفعالًمتحدهایاالتکهشدخواهدتبدیلفارسخلیجمنطقهو

.باشیمایرانیدیپلماسیجدیدجالبهايحرکتمنتظربایدآیندههايماهدرمالذا. کند

غول«کاملدستهودادههمدیگرناگهانیکامالًنتیجهیک»ایرانايهستهپرونده«دربارهژنوتوافقاتکهشودمیمعلوم
صیبتممختلفنشریاتصفحاترويازاکنونکه»کردبیدارزندگیبهنابودياز«را»ژئوپلیتیکبزرگانوتحلیلهاي
سانهافیک«مقالهدر. شدخواهندسرازیرروسیهبربزوديتوافقاتایناثربرکهکنندمیگوییپیشراشماريبیهاي
.استگرفتهقرارانتقاديتحلیلوتجزیهموردناکامتحلیلگرانشبهگونههمینآثار»ایرانیخطردربارهدیگر

یافتنمشروعیتآغاز: «کنیماشارهادعااینبهمثال،عنوانبه. خوردمیچشمبهفراوانیدهندهتکانادعاهايمقالهایندر
ادخانهزردیگر،عبارتبه. »شدخواهدجهانومنطقهدرتسلیحاتیمسابقهگسترشموجبفقطایرانايهستهبرنامهواقعی
دالرمیلیاردهااست،ملیناخالصتولید%10معادلکهسعوديعربستانتسلیحاتیبودجهاسراییل،ايهستهموجودهاي

اتیتسلیحمسابقهکدامهیچشود،میخرجايمنطقهموشکیضدسپرساختبرايکهفارسخلیجهايپادشاهیوآمریکا
ملیناخالصتولید%3,7معادلکهنظامیبودجهباهمراهایرانايافسانهايهستههايسالحولیکنندنمیتحریکرا

بهرا»موبورزنان«توانمیچطورآنازبعد!  دادخواهدقرارمسلحانهمناقشهآستانهدررامنطقهاینتردیدبدوناست،

رفتهگقرارنویسندهانتقاديتیرهايهدفروسیهخارجهاموروزیروجمهوررئیسبلکهایراننه. نیستسادگیاینبهمسأله
سیاستکهیدآمیبرمطلبایناز. استشدهتبدیلروسیهناکامیبهژنوتوافقاتکهآنهاستتقصیرنویسنده،گمانبه.  اند

بهتنآبسونیستدرستفعلیجمهوررئیسسیاستولی.  بوددرستکامالًمدودفدمیتريزماندرایرانبهنسبتمسکو
یستندنحاضرروس،لیبرالمخالفانوکشورماندرغربیالبیزیرااستدركقابلگیريموضعاین.  استمنفیآمدهايپی

.ببخشندپوتینبهراخارجیفشارازمستقلووابستهغیرخارجیسیاستخط

کرد؟ متهم خم» و پیچ پر «منطق
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شدهماهی2013سالدسامبرماه. استرساندهاثباتبهراگیرينتیجهاینصحتگذرد،میکهسالیسابقهبیرخدادیک
مبذولجديبسیاروجداگانهتوجه»ایرانیموضوع«بهروسیداخلیمراسممهمترینازمورددودرباراولینبرايکهاست

شرکتابپوتینوالدیمیرنهاییخبريکنفرانسدروفدرالپارلمانبرايجمهوررئیسپیامدر»ایرانمسایل. «استگردیده
.گرفتقراربحثموردالمللیبینوروسیگروهیهايرسانه

. استشدهمبذولایرانی–روسیروابطو»ایرانايهستهپرونده«مسایلبهزیاديحدازبیشتوجهکهمعتقدندايعده
بقطحقیقتولی. بودعاديافتادهپاپیشچیزیکآورد،زبانبرجمهوررئیسکهآنچهکههستنداعتقاداینبردیگران
راهایسخنرانصورتجلسهبیشتريدقتبابایدکنیم،دركبهترراهاناگفتهوهاگفتهاینکهبراي. استوسطدرمعمول
یاجتماعتقاضايکنندهمنعکسهمهازقبلکرد،مطرحخبريکنفرانسدرصفروفرجبکههاییسئوال. نماییممطالعه

مورددراسالمیجمهوريباترعمیقتعاملوایرانباراهبرديشراکتضرورتروسیهاجتماعیمحافل. بودروسمخاطبین
عنوانهبمسکو–تهرانگفتگويتوسعهآن،برافزون. کنندمیدركکاملطوربهراالمللیبینمسایلمهمترینسريیک
محورازیکیعنوانبه–استمهمبسیارامراینکه–ومشرقدرروسیهمؤثرخارجیسیاستاجرايهايالزمهازیکی
.آوردخواهدارمغانبهاقتصاديوسیاسیتوجهقابلفوایدکشورماندوبرايآنتوسعهکهشودمیتلقیهایی

وکنمتأکیدمااصولیگیريموضعبردیگرباریکمایلم: «کردبیانخودخبريکنفرانسدرروسیهجمهوررئیسکهآنچه
رانایدولتوملتبرايبایدايهستهآمیزصلحهايفناوريجملهازوخودبااليهايفناوريتوسعهامکانکهاستاینآن

رد،»نمایددرخواستراآمیزتبعیضهايمحدودیتگونههیچرعایتایرانازنداردحقالمللیبینجامعهکهشودتأمین
سالندچطی»معاصرایران«مجلهو»روایران«تحریریههیأتپیگیرانههمیشگیگیريموضعاللفظیتحتصورتبهواقع
یاستسهاياولویتباتحریریههیأتمواضعمطابقتوماکارازقدردانیمعنیبهامراینسو،یکاز.  استکردهتکراررااخیر

2014لسادرایرانی–روسیروابطتحکیمجهتدربیشترفعالیتبرايجديانگیزهایندیگر،سوياز. استکشورخارجی
!مباركشمانوسال. رسدمیفراکهاست
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یبریتانیای–روابط ایرانی 
نیکالیفایگور

تماس تلفنی ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با محمد جواد 
ظریف همتاي ایرانی وي در سپتامبر سال جاري و تصمیم بر از 

و لندن به پیش در آمدي سرگیري روابط دیپلماتیک بین تهران
بر توافقات ژنو و گرم شدن عمومی روابط بین غرب و جمهوري 

دوستان و دشمنان «اسالمی تبدیل شد. از قرار معلوم، بریتانیا 
ببینیم مسئولین پادشاهی ». دائمی ندارد و فقط منافع دائمی دارد

حمایت از «متحد از راه نمایش دوستی با ایران و فدا کردن اصول 
، کدام منافع را دنبال می کنند؟ این سئوال آنقدر ساده نیست که ممکن است به نظر برسد.»ریم هاتح

منان دش«اظهار داشت: » خانوقا«جدیداً دوید کمرون نخست وزیر بریتانیا در جریان ضیافتی به مناسبت جشن یهودي 
هفته قبل از آن ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا یک ». اسراییل دشمن من هستند. خطر براي اسراییل، خطر براي همه ماست

به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل هشدار داده بود از مداخله در روند مذاکرات ژنو خودداري کند. چه کسی از آنها برخورد 
ان براي مثال، هیگ بعد از پایواقعی بریتانیا با ایران را ابراز کرد؟ هر دو این کار را کردند که هیچ پارادوکسی در میان نیست. 

ورت ما در ص«بی کرد و گفت: ارزیاصریحاًرادوجانبهمناسباتحدودوبریتانیایی–مذاکرات ژنو چشم انداز گفتگوي ایرانی 
. »فقدان تغییرات جدي در سیاست ایران در زمینه برنامه هسته اي، به سیاست حمایت از تحریم هاي شدید ادامه خواهیم داد

به آسانی فداي منافع اقتصادي بریتانیا می» اصول اخالقی«هد بازي عادي براي دیپلماسی بریتانیایی هستیم که در آن ما شا
برقرار می شود. در نتیجه، لندن امتیازات سیاسی و اقتصادي دریافت » چوب و هویج«شود. روابط با طرف مقابل بر اساس اصل 

حقوق و ختم شدن کار به سلسله گذشت ها در عوض وعده هاي مبهم بریتانیایی، می کند در حالی که فقط درك فقدان برابري
نصیب طرف دیگر می گردد.

تصاویري از گذشته نه چندان دور
گفتگو با بریتانیا را چشیده اند. ما حاضر نیستیم به اعماق تاریخ رفته و » لطایف«ایرانیان بیشتر از دیگران مزه همه 

کرزون ضمن تفسیر یکی از معامالت شرکت هند شرقی در ایران (که در چارچوب آن ثروت این کشور یادآوري کنیم که جرج 
امل این ک«ریخته می شد) اظهار داشت: « جنتلمن هاي عصر ویکتوریا «با پررویی تمام به پول نقد تبدیل شده و به جیب 

ت. این جایزه اي است که ما حتی جرأت نمی کردیم ترین تسلیم فوق العاده تمام صنایع و منابع ایران به دست خارجیان اس
، 1953همچنین از یادآوري نقش بریتانیایی ها در سرنگونی محمد مصدق نخست وزیر ایران در سال ». خواب آن را ببینیم

زار گقید شد که پنجاهمین سالگرد آن در سال جاري بر» عملیات آژاکس«نقش آنها در کودتاي ایرانی که در تاریخ به عنوان 
می شود، خودداري می کنیم. بهتر است که فقط به رویدادهاي سال هاي اخیر اشاره کنیم.
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سعی کرد بار دیگر وارد ایران 1998بریتانیا که در زمان شاه توسط آمریکا از بازارهاي ایرانی بیرون رانده شده بود، در سال 
جک استرو وزیر خارجه وقت بریتانیا صورت گرفت. صادرات شود. تبادل دیدارها بین محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران و

دو برابر افزایش یافت ولی این امر موجب کاهش رویارویی بین تهران و لندن 2006بریتانیا به جمهوري اسالمی تنها در سال 
که » یآیات شیطان«ملکه انگلیس به طور زننده و نمایشی به سلمان رشدي نویسنده رمان جنجال برانگیز 2006نشد. در سال 

موجب اعتراضات و خشم شدید مسلمانان شده و فتواي آیت اهللا خمینی علیه او صادر شد، درجه اشرافی اعطا کرد. در سال 
در »تصادفی«تفنگدار دریایی با دو شناور متعلق به نیروي ویژه دریایی، به طور 7، هشت ملوان نیروي دریایی بریتانیا و 2007

پرداخت که در » مخالفان سبز«بریتانیا به تأمین مالی مستقیم 2009ان راه خود را گم کردند. در سال آب هاي زمینی ایر
رابطه با انتخاب شدن محمود احمدي نژاد براي دوره دوم ریاست جمهوري در تهران ناآرامی هاي گسترده اي بر پا کردند.

همراه با الیستر بارت معاون خاورمیانه 2010یا در سال تهران از انتصاب ویلیام هیگ به ریاست سیاست خارجی بریتان
تبدیل شدند، قبل از آن اعضاي » فورین افیس«اي وي، انتظار خوشی نداشت. هر دو شخص مذکور که به مسئولین کلیدي 

–انی ابط ایردر پارلمان بریتانیا بودند. و لذا انتصاب آنها نوید تغییرات مثبت در رو» محافظه کاران دوست اسراییل«گروه 
را نمی داد. بزودي پیشبینی هاي بدبینان به طور کامل تحقق یافت. لندن با کنار گذاشتن هر گونه خویشتن داري، بریتانیایی

به یکی از فعال ترین اعضاي ائتالف ضد ایرانی و پیروان خط شدید علیه ایران در اتحادیه اروپا تبدیل شده و خارج از اروپا ایران 
دا، یکی از اعضاي با نفوذ جامعه مشترك المنافع بریتانیایی را تشویق می کرد. در همان زمان سفارت بریتانیا در هراسی کانا

تهران مطابق با همین خط شدید سیاست محدود کردن صدور ویزا را دنبال کرد و در فرودگاه هاي بریتانیا امتناع از سوخت 
که این امر حتی از حدود تحریم هاي یکجانبه اتحادیه اروپا پا فراتر گذاشت. گیري هواپیما هاي مسافربري ایرانی به عمل آمد

توقیف حدود یک میلیارد پوند از دارایی ایرانی در بانک هاي انگلیس نیز زمینه ساز سالم سازي روابط نشد.

د در محوطه که دانشجویان ایرانی به اعتراض به بسته جدید تحریم ها سعی کردن2011نوامبر سال 29حوادث 
سفارت انگلیس در تهران نفوذ کنند، به اوج مناقشه بین جمهوري اسالمی ایران و بریتانیا تبدیل شد. در نتیجه، از اواخر سال 

»ایرانسويبهگام«کهباشدبریتانیاکهرفتمیانتظارهمهازکمتر. شدقطعکاملطوربهبریتانیایی–روابط ایرانی 2011
ویلیام هیگ دست پیشی گرفته و ضمن برقراري تماس تلفنی با محمد جواد ظریف کهنداشتانتظارقطعاًهمکسی. داردبر

بر پیشرفت سریع تر در روابط بین دو کشور و در مذاکرات پیرامون برنامه هسته اي ایران تأکید نماید.

ایران به مثابه داروي بحران اقتصادي بریتانیا
حمایت از اسراییل «و » عدم اشاعه هسته اي«، »حقوق بشر«از اصول سیاسی مانند » دل سیربا «اروپا ترجیح می دهد 

دفاع کند. در شرایط بحران اقتصادي این اولویت ها شکل دیگري به خود می گیرند. » به عنوان تنها دمکراسی در خاور میانه
میلیارد دالر برآورد می شود، 60الی 40ه اروپا معادل از دست دادن بازار عظیم ایرانی که گنجایش آن براي بریتانیا و اتحادی

به بودجه دولت ها و شرکت ها ضربه حساسی می زند. در این شرایط لندن آماده است از بخشی از خواست هاي شدید از تهران 
دست کشیده و از شدت ایران هراسی بکاهد.

چون و چرا بر پادشاهی هاي سنی و اسراییل در امور عالوه بر آن، در بریتانیا بر حق گمان می کنند که اتکاي بی 
خاورمیانه ، اشتباه بزرگی است زیرا در این صورت همه تخم مرغ ها در یک سبد گذاشته می شود. همه دالیل سیاسی دربرابر 
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ه بطرح کمرون مبنی بر جلب پول و اقتصاد هاي کشورهاي اسالمی و کشورهاي جنوب شرق آسیا 		مالحظات اقتصادي یعنی
رنگ می بازند. وي اواخر ماه اکتبر سال جاري در نهمین مجمع اقتصاد اسالمی جهانی که تحت » احیاي اقتصاد بریتانیا«امر 

برگزار شد، خواهان تحقق بخشیدن این طرح شد. این مجمع براي نخستین بار در یک » جهان متغیر و مناسبات جدید«شعار 
کشور جهان در این مراسم لندن شرکت کردند که این شمار شرکت 128نماینده از نفر 2700کشور غیر اسالمی برگزار شد. 

سریع تر است. %50کنندگان هر حد نصاب را شکسته است. نرخ رشد اموال اسالمی هم اکنون از رشد خدمات سنتی بانکی 
در بریتانیا واقع شده اند. بنا به بانک از این تعداد20بانک جهان افتتاح شده است که 110در » باجه اسالمی«در حال حاضر 

تریلیون دالر خواهد گذشت. طبیعی است 1,3از 2014پیشبینی هاي بریتانیایی ها، سرمایه گذاري هاي جهان اسالم تا سال 
و گسترش نفوذ خود در بازار عظیم انرژي و ورودبدونوایرانباروابطسازيسالمبدونبریتانیاییطرحایناجراي		که لندن آرزوي زیادي دارد که بخش قابل توجه این سرمایه وارد بریتانیا شود.

کاالهاي مصرفی جمهوري اسالمی ایران دشوار خواهد بود. در این شرایط سیاست جاي خود را به منافع اقتصادي می دهد که 
دیپلماسی بریتانیایی همین واقعیت را به نمایش می گذارد.

ریان سفر اخیر وي به چین هم به اثبات رسید که طرفین در جریان آن موافقتنامه حسابگري اقتصادي کمرون در ج
اي درباره خرید بالمانع سهام شرکت هاي بریتانیایی بخش انرژي هسته اي توسط شرکت هاي چینی را منعقد نمودند. تنها 

ن صادر می شوند، براي صادر کنندگان تنزل تعرفه هاي صادراتی بریتانیا بر وسایل نقلیه، داروها و وسایل برقی که به چی
میلیون پوند را تأمین می کند. دولت کمرون در صدد است همین طرح را در ایران 600بریتانیایی رشد ساالنه سود معادل 

عملی کند. صادر کنندگان بریتانیایی در این کشور براي دریافت سود اضافی امکانات بیشتري دارند. تنها تعرفه هاي گمرکی 
بدي نیست.» تحفه«میلیون پوند خواهد داد که این هم 150زمینه تجارت با ایران به بودجه بریتانیا هر سال در 

دیپلماسی بریتانیایی فوق العاده حسابگر است که همین شیوه عمل طی چند قرن فرمانروایی لندن بر جهان را تأمین 
سی بریتانیا به برکت آن یاد گرفته اند در مراحل اولیه، آتش کرده است. غریزه بی نظیر بقاي وجود سیاسی که نخبگان سیا

خطرات و بحران هاي جدي را خاموش کنند، روي دوم سکه این حسابگري است. همین حسابگري و قوه شامه تیز به لندن 
می کند در صف اجازه داد زود تر از دیگران چشم انداز مرتبط با سالم سازي روابط ایران با غرب را تشخیص دهد. لندن سعی

طوالنی سرمایه گذاران و کار آفرینان غرب که همه آنها به دنبال لقمه لذیذ کیک ایرانی هستند، به مقام اول برسد، امتیازات 
مالی و اقتصادي هر چه بیشتري به دست آورد و به هماهنگ کننده اساسی روابط بازرگانی غرب و از جمله ایاالت متحده با 

ایران تبدیل گردد.

*****

گام هاي بریتانیا به سوي ایران، نه تنها حرکت هماهنگ شده با دولت باراك اوباما بلکه نتیجه یک نوع توافق داخلی 
ایرانی خسارات اقتصادي قابل توجهی-نخبگان اروپایی است که نگران بی ثباتی خاور میانه هستند و از رویارویی آمریکایی

ندهنده آن هستند که اروپاي امروز ایران را اوالً به عنوان شرکت کننده فعال متحمل می شوند. ابتکارات هیگ و کمرون نشا
در روند حل و فصل اوضاع خاور میانه و ثانیاً به عنوان شریک اقتصادي تلقی می کند که همکاري با آن می تواند به دواي 

ناقشات عه خواهد یافت در حالی که مشفابخش بحران اقتصادي تبدیل شود. طبیعی است که روابط سیاسی خیلی آهسته تر توس
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به صورت مساعدت به رفع تحریم ها و توسعه همکاري هاي مالی و » هویجی«دوستانه اصالً در کار نیست. لندن که به تهران 
به شکل ادعاها و برخورد منفی عمومی با پرونده هسته اي ایران براي خود » چوبی«اقتصادي پیشنهاد می کند، همزمان 

کند. این بازي سیاسیِ بی اصول ولی بسیار ظریف و باریک، تمامًا جوابگوي روح و سرشت دیپلماسی بریتانیایی محفوظ می 
می باشد.
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هسوری–عراق–خط لوله انتقال گاز ایران 
آقاجانیانمیخاییل

نوامبر 24گام هاي نخست در جهت اجراي توافقات ژنو مورخ 
نشان دهنده تمایل متقابل طرفین به ازسرگیري روابط و 

باشد. احیاي طرح هاي دامنه دار در بخش پیوندهاي آنها می 
انرژي که در زمان اعمال تحریم ها علیه جمهوري اسالمی ایران 
به حال تعلیق در آمدند، می تواند در این زمینه به تهران و پایتخت 
هاي سیاسی غرب کمک ارزنده اي بکند. ساخت خط لوله انتقال 

ژه ها با محور سوریه در میان این گونه پرو		–		عراق		–		گاز ایران
آشکار ژئوپلتیکی، جایگاه برجسته اي دارد. این طرح ناظر بر انتقال 

گاز ایران از طریق مدیترانه به بازار مصرف انرژي اروپا می باشد. 	 پرداختقدرتسابقمانندکهاروپا. شودگازمصرفجدیدبازارهايآوردندستبهمدعیتاکندمیتالشایران			
گنه وزیر نفت ایران، سهم گاز در سبد زننامداربیژنبرآوردهايبهبناتازه. باشدمیداراخاصیجذابیتآنهامیاندردارد،

خواهد رسید. وي همچنین به گرایش تنزل بهاي گاز طبیعی اشاره کرد که با موفقیت ها %26به 2035جهانی انرژي تا سال 
استخراج گاز شیستی، مانند سابق کار بسیار پرهزینه اي است که فناوري در زمینه توسعه میادین شیستی ارتباط دارد. البته

هاي پیشرفته این بخش براي مدت طوالنی در خاور نزدیک و میان یک امر نادر و کم پیدا خواهد بود. کشورهاي این منطقه تا 
مین امر قدرت رقابت قیمت این چند سال و چه بسا دهه ها سال آینده روش هاي سنتی تولید گاز را ترجیح خواهند داد. ه

منابع در بازارهاي خارجی را تضمین می کند.

از قرار معلوم، صادرات فعلی گاز ایران حجم چندان زیادي ندارد، به ویژه اگر با امکانات صادراتی کشوري چون روسیه 
مقایسه شود. ولی موقعیت سودمند جغرافیایی ایران در خاور میانه و دورنماي جلب سرمایه گذاري هاي بزرگ غربی، جمهوري 

ظر برنامه هاي بلندمدت صادرات گاز تبدیل می کند. ما هم به خود اجازه می دهیم اسالمی ایران را به کشوري بسیار جالب از ن
احتمال اوج گیري جدید توجه غرب به صنعت گاز ایران را تصور کنیم. البته این امر عالقه بالقوه وارد کنندگان اساسی جهانی 

نمایندگان ایران تا کنون هدف احیاي توان د.دهنمیکاهشهمرا		) نفتیعنی(ایرانراهبردي		نفت به این حامل انرژي 
میلیون بشکه در روز را اعالم کرده اند.4صادراتی صنعت نفت کشور تا شاخص هاي قبلی یعنی 

خط لوله انتقال گاز با چشم انداز ژئوپلتیکی
سوب محکه در بعضی مراحل بررسی کارشناسی آن نقش ایران از نظر پرکردن خط لوله نقش کلیدي» نابوکو«طرح 

یادداشت. یابدتحققسوریه–عراق–می شد، به صورت اولیه احیا نخواهد شد. ممکن است به جاي آن طرح خط لوله ایران 
ظرفیتبالولهخطبودقرار. رسیدامضابهبوشهرایرانیشهردر2011سالژوئن25روزآنساختدربارهجانبهسهتفاهم
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راه اندازي شود. ولی مناقشه در 2016میلیارد متر مکعب گاز در سال تا سال 40در روز یا 		گازمکعبمترمیلیون110اسمی
سوریه مانع از آغاز اجراي عملی آن گردید. با عنایت به وضعیت جاري فرآیندهاي خاورمیانه این طرح قطعاً غیر قابل اجرا به 

یه است که بدون حل این مناقشه نمی توان به نصب لوله نظر می آید. این تنها مسأله نبودن راه حل هاي سریع مناقشه سور
ها پرداخت. از نظر حریفان ژئوپلتیکی ایران در خاور میانه و در حاشیه خلیج فارس، این طرح برنامه هاي تهران را در جهت 

یدهکشپیشسوریه–عراق–به وسیله خط لوله تداعی می کند. هر موقعی که موضوع خط لوله ایران » قوس شیعی«ساخت 
جالب توجه کردند که شورش در سوریه دو واقعیتیکبهروسمحققان. کنندمیخاصیتوجهقضیهجنبهاینبهشود،می

سال پیش تقریباً همزمان با امضاي یادداشت تفاهم درباره ساخت خط لوله گسترش یافت. پادشاهی هاي عربستانی بالفاصله 
یی را زدند. تحلیلگران آمریکا» خط لوله گازي شیعی«طقه اي خود دانسته و بدان برچسب این طرح را نامطلوب از نظر منافع من

اشاره می کنند. با وجود اینکه » قوس شیعی«هم به برخورد سرد بعضی کنشگران بزرگ خاور میانه از اردوگاه سنی با ایجاد 
از پیش حاضر است منافع منطقه اي تهران را متخصص نامدار آمریکایی مسایل خاور میانه تأکید می کنند که واشنگتن بیش

اشاره می »ائتالف شیعی«در نظر بگیرد، آنها همزبان به ترس هاي فزاینده ترکیه و سایر کشورهاي خاورمیانه از تشکیل بالقوه 
نمایند.

، باعث نمیولی نگرانی فزاینده پادشاهی هاي عربی حاشیه خلیج فارس و ترکیه از تحوالت در روابط غرب با ایران
شود که تهران از حرکت هاي فعال خود دست بکشد. در این رابطه تمایل هیأت جدید وزیران ایران به ریاست حسن روحانی 

همسایگان در خلیج فارس شایان توجه ویژه اي می باشد. به عنوان مثال، اوایل ماه جاري سفر 		به بهبود روابط قبل از همه با
دوره اي منطقه اي محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران با بازدید از کویت، عمان، قطر و امارات متحده 

، کشوري که از نظر جغرافیایی و سیاسی به ایران نزدیک عربی شروع شد. برنامه هاي ایران شامل صدور گاز نه تنها به عراق
، هند-ن پاکستا–است، بلکه به امارات متحده عربی و عمان است. در شرایط مکث معینی در زمینه ساخت خط لوله ایران 

هت جطرح مذکور مبرم تر می شود. البته متخصصین خاطرنشان می کنند که مکث قبلی جاي خود را به فعالیت فشرده در
پیدا کردن راه حلهاي مورد توافق طرفین داده است. در این رابطه شایان توجه است که اوایل ماه نوامبر تهران و اسالم آباد 
درباره تسریع روند مذاکرات پیرامون ساخت خط لوله، طراحی نقشه راه مربوطه و تعیین مواعد واقع بینانه تر اجراي این طرح 

ند.بر اساس آن به توافق رسید

حاضرحالدرطرحایناینکهوجودبا. استتردقیقتوجهشایانسوریه–عراق–با این وجود، طرح گازي ایران 
به هاي مختلف نزدیکی روابط بین ایاالت متحده و ایران و نیز اروپا و ایران، جنتقویتشرایطدرآید،مینظربهناپذیرتحقق

نزدیک تر می شود. ممکن است مواعد » 2-ژنو«این طرح آینده دار به نظر می رسد. زمان تشکیل کنفرانس صلح سوریه به نام 
پیوندهاي اقتصادي غرب با ایران مصادف با ظهور نشانه هاي جدید سالم سازي2014برگزاري آن در نیمه دوم ماه ژانویه سال 
ذیرناپسازشحریفانبینروابطشود،برخورداربیشتريجذابیتازسوریه–عراق–شود. اگر تا آن موقع طرح گازي ایران 

.شدخواهدبرخورداربیشتريهمبازپایداريازگذشته
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ساحل سوریه در مدیترانه، ترکیه را دور خواهد زد. ایاالت متحده، تا»جنوبیپارس«میدانایرانیقسمتازلولهخط
اتحادیه اروپا و ایران به یکسان به دور زدن ترکیه عالقه مند هستند. ترکیه تا کنون از مواضع برتر در زمینه ترانزیت گاز از 

کردن ترکیه به عامل برتر ترانزیت گاز برخوردار شده است. غرب به علل مختلف، تبدیل فالت قاره خزر آذربایجان به اروپا
خاورمیانه به اروپا را دور از مصلحت می داند. می توان علل ذیل را ذکر کرد: اروپا حاضر نیست متعهد قبول ترکیه به عضویت 

المی، میلیونی اس75اتحادیه اروپا شود؛ اروپا حاضر نیست در بازي طوالنی پیرامون همگرایی اروپایی ترکیه، به این کشور 
کشوري که یک سري مسایل حل نشده داخلی و مناقشات با همسایگان دارد، برگ برنده جدیدي بدهد. در سال هاي آینده 
هر یک از کشورهاي بزرگ اتحادیه اروپا به برقراري روابط مستقیم اقتصادي با ایران گرایش خواهند داشت. لندن، برلین و 

ی و میانجی گران احتیاجی ندارند. و اما واشنگتن حتی بیشتر از آنها به انجام بازي پاریس در این زمینه به حلقه هاي ارتباط
مستقل پایبند است. در حالی که آمریکایی ها در طول سال هاي اخیر از دوره اول ریاست جمهوري صاحب فعلی کاخ سفید 

اسراییل حساب نمی بردند، آمریکا در سیاست گام به گام پیوندهاي مستقیم با ایران را از سر گرفته و در این زمینه حتی از 
خارجی خود در رابطه با ترکیه هیچ عقده اي ندارد و از آن حساب نمی برد. غرب به ترکیه تنها به عنوان مجري مطیع منافع 

خود در خاورمیانه احتیاج دارد ولی آن را به عنوان بازیگر فوق العاده فعال با ادعاهاي رهبري الزم ندارد.

ایران هم به نقش ترانزیتی ترکیه در زمینه صدور گاز به غرب نیازي ندارد. تهران بر حق از خود سئوال می کند که 
چه لزومی دارد که یک کشور عضو ناتو را تقویت کند که شدید ترین رویارویی با سوریه، متحد ایران را راه انداخته است؟ ترکیه 

نی بسنده کند که همینطور خواهد شد. ولی این گاز فقط مصرف داخلی داشته و ترکیه باید به نقش وارد کننده بزرگ گاز ایرا
در ترانزیت آینده دار گاز ایرانی به بازار اروپایی مواضع مهمی به دست نخواهد آورد. در ماه اکتبر تانر ییلدیز وزیر انرژي ترکیه 

لوله اي می خرد و در صورت فراهم شدن امکانات می تواند میلیارد متر مکعب گاز10اظهار داشت که ترکیه هر سال از ایران 
این حجم واردات را افزایش دهد.

برنامه هاي ایران مبنی بر محدود کردن امکانات ترکیه به عنوان مرکز کلیدي کنترل انتقال انرژي در خاور میانه را 
2007تشخیص داد. ایران در سال » رس جنوبیپا«می توان در تعلیق عملی دسترسی سرمایه ترکی به توسعه سه فاز میدان 

) و 24و 23، 22با ترکیه یادداشت تفاهم مقدماتی درباره شرکت کمپانی هاي ترکی در توسعه میدان پارس جنوبی (فاز هاي 
ه فتهزار کیلومتري را امضا کرد. ولی کار در این زمینه از حد امضاي یادداشت تفاهم مذکور جلوتر نر2ساخت خط لوله جدید 

است. بعضی کارشناسان با کنایه و بر حق اشاره می کنند که تنها رژیم تحریم هاي یک جانبه از سوي غرب که آنکارا هرگز 
را نه براي تقویت نقس » پارس جنوبی«جرأت نکرده است آن را جداً نادیده بگیرد، علت این امر نبود. طرف ایرانی ذخایر گاز 

به اهداف مهمتر در خاورمیانه و براي روابط با غرب نگه داشته است.ترانزیتی ترکیه بلکه براي رسیدن

جهت گیري دقیق عراقی
ترکیه با مقامات کردي قسمت شمالی عراق گفتگوي تنگاتنگ نفتی و گازي را شروع کرده است. این امر مانند سابق 

ابط مستقیم اقتصادي با جهان خارجی باید رفتار انزجار بغداد را بر می انگیزد که تأکید می نماید که اربیل ضمن برقراري رو
خود را با منافع دولت مرکزي عراق تطبیق دهد. ایران در این بحث طرف بغداد را گرفت ولو اینکه در بیانات رسمی ایرانی این 

رفدار عراقی که طامر کمتر اعالم می شود. ولی مشکل بتوان از تهران انتظار دیگري داشت. دولت نوري المالکی و نیروهاي دیگر

دور زدن ترکیه
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تمامیت ارضی یکی از بزرگترین کشورهاي جهان عرب هستند، به توسعه روابط با جمهوري اسالمی ایران عالقه حقیقی از خود 
نشان می دهند که این عالقه در زمینه پیشبرد طرح هاي مشترك در بخش انرژي هم بروز می کند.

در زمینه گاز به توافقات جدید رسیدند. قراردادي » حول بزرگ ژنوت«ایران و عراق در تابستان گذشته یعنی قبل از 
24درباره صدور گاز ایرانی به بغداد براي نیروگاه هاي مستقر در قسمت مرکزي عراق به امضا رسید. قرار است هر روز بیش از 

امه جدید درباره صدور گاز میلیون متر مکعب صادر شود. در ماه اکتبر طرفین تمایل به گسترش همکاري و امضاي موافقتن
ایرانی براي نیروگاه هاي واقع شده در قسمت جنوبی عراق را اعالم نمودند. بدین وسیله، مسأله ساخت خط لوله انتقال گاز 

میشرکتآندربالقوهطرفسهازدوفقطجاريمرحلهدرالبته. استکردهکسبجدیديتحركسوریه–عراق–ایران 
رك گام هاي مشتاروپاییبازاربهایرانیگازانتقالاندیشهتحققزمینهدرآیندهدربغدادوتهرانکهرودمیانتظار. کنند

جدیدي بردارند.

روسیه نباید دلیلی براي نگرانی داشته باشد
تواندمیطرحایناجراياول،وهلهدر. شودمیابرازکمترلولهخطاینساختدرفعالً عالقه روسیه به شرکت 

راي فعالیت گازپروم در بازار اروپایی مشکالت به بار آورد. البته مسکو با ارزیابی واقع بینانه اوضاع، ایران را رقیب جدي خود ب
جدیداً به احتمال ضعیف صدور گاز » گازپروم اکسپورت«در سال هاي آینده محسوب نمی کند. آلکساندر مدودف مدیر شرکت 

71ز ا-اشاره کرد. به گفته وي، طی ده سال اخیر مصرف گاز طبیعی در داخل ایران به میزان دو برابر ایرانی به بازار اروپایی 
افزایش یافته است. لذا مصرف داخلی ایران و -2012میلیارد متر مکعب در سال 140تا 2002میلیارد متر مکعب در سال 

ی کاهش می یابد. ولی اگر عالقه روسیه به حفظ نفوذ قوي در کشورهاي خاورمیانه به سرعت افزایش یافته و امکانات صادرات
سوریه–عراق–بازار اروپایی گاز کنار گذاشته شود، می توان انگیزه هاي سیاسی براي برخورد نیک مسکو با خط لوله ایران 

تباط دارد.ارزدهمناقشهمنطقهاینفضايتمامدرثباتجدیدهايپایهایجادباهمهازقبلامراین. کردکشفرا

*****

ودبینموازنهبرقراريوايمنطقهثباتعواملسوریه–عراق–در آینده به صورت موازي با مسیر خط لوله ایران 
کشورهايهمکاريشورايدرآنشرکايوسعوديعربستانشاملهاقطباین. گرفتخواهندشکلنیروهااساسیقطب
دارد، گرایش» قوس شیعی«بخشی از طیف سیاسی لبنان که به وسوریهعراق،ایران،وسویکازفارسخلیجحاشیهعربی

از سوي دیگر هستند. شانس براي ساخت خط لوله از ایران به مدیترانه به دو شرط افزایش خواهد یافت. اوالً، طرفین باید 
نند که بعد از آن در بهار سال آینده می توان از نوامبر با پیگیري اجرا ک24تعهدات خود را در چارچوب توافقات ژنو مورخ 

موافقتنامه چارچوبی به انعقاد موافقتنامه همه جانبه درباره حل و فصل روابط بین غرب و ایران گذر کرد که ممکن است حتی 
عالیت ان به فشامل برقراري روابط تمام عیار دیپلماتیک و تبادل نمایندگی هاي سیاسی و بازرگانی شود. شرط دوم، جلب ایر

برنامه ریزي شده است. و این بهترین نشانه پیدایش 2014ژانویه سال 22در کنفرانس صلح سوریه است که آغاز آن براي 
روابط اعتماد بین قدرت هاي غربی و ایران خواهد بود.
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نبرد بر سر عراق
یفیموفوالدیمیر

برگزارمجلسنمایندگانانتخاباتعراقدر2014سالآوریل30روزاستقرار
همراهفعلیوزیرنخستالمالکینوريآیاکهشدخواهدمعلومآنپیدرکهشود

شیعهشخصیتاینکهیاماندمیکاررويشیعههايجنبشواحزابائتالفبا
همزمانولیداشتهبیشتريگرایشایرانبهکهگرفتخواهدرااوجايدیگري

هنسیاسیشدیدمبارزهشرایطایندر. بنگردنیکچشمباهاسنیباآشتیبه
ايمنطقهنیروهايرقابتتر،مهمهمهازوآنپیرامونبلکهعراقداخلدرتنها

.یابدمیگسترشجهانخیزنفتبسیارکشورایندرنفوذسربرجهانیو

تندهسعراقسربرمبارزهایناساسیکنندگانشرکتمتحدهایاالتوسعوديعربستانترکیه،ایران،همهازقبل
قتصادياامکاناتازاستفادهتنهانهآنهاهدفکهاستبدیهی. اندگرفتهمعینیفاصلهآنهاازقطروچینروسیه،کهحالیدر

صنعتوعامطوربهعراقاقتصاداحیايبلکهگازونفتصنعتتوسعهزمینهدرسودآورقراردادهايانعقادجملهازوکشور
خطچگونگیفکربههمچنینآنها. استخاصطوربهصنایعونقلوحملزیرساخترسانی،آبهايسامانهبرق،نیروي

نیروهايوعراقارتشنوسازيوتسلیحاتتجدیدزمینهدرتوانمی. هستندژئوپلتیکیمهمموقعیتدارايکشوراینسیاسی
خریدهبهنگفتیمبالغعراقداخلدرثباتیبیعلتبهاینکهبهعنایتباخصوصبهشد،کاسبخوبیپولعراقامنیتی

تمهیداتایناهدافازیکیتروریستیهايگروهوسنیمقاومهايدستهسرکوبکهشودمیدادهاختصاصتسلیحات
.استنظامی

دمتخایرانبهآمریکاسابقجمهوررئیسپسربوشجرجزمانی،. استترپیشرفتههمهازعراقدرایرانمواضعفعالً
شیعیانیتاردکایجادمناسبیشرایطشد،میمتکیسنیاقلیتبرکهحسینصدامرژیمسرنگونیباواشنگتن. کردبزرگی

عبارتبه. برسندقدرتبهدمکراتیکنسبتاًانتخاباتاثربراند،یافتهتشکلگراایرانهايجنبشواحزابقالبدرعمدتاًکه
ردیکتاتوسرنگونیخواهانآنازقبلهامدتازایرانیانزیرادادانجامراآنعالقهموردکارتهرانجايبهواقعدربوشدیگر،
انداختهراهايساله8خونینجنگایرانعلیهاسالمی،جمهورياستقرارزمانیبرههترینسختدرکهبودندبغدادمنفور

ایرانخاكازوبودندکردهافتتاحراخودمقرآنجاوبردهپناهتهرانبهصداممخالفشیعههايسازماناکثرقضا،از. بود
وحکیمخانوادهریاستبهعراقاسالمیانقالبعالیشورايازبایدهمهازقبل. بودندعراقرژیمبامسلحانهمبارزهمشغول

روهاينیهستهوساختارحفظباآنها. بردنامعراق،فعلیوزیرنخستالمالکینوريمعاونتوجعفريریاستبه»دعوه«حزب
ترشگسراخودفعالیتسرعتبهشدندموفقآمریکاریاستبهائتالفیتوسطعراقاشغالازبعدآنازاستفادهباکهخود

نیرومندجنبشاین. گنجاندردیفهمیندررااومهديارتشوالصدرمقتديجنبشتوانمی. هستندایرانمدیوندهند،
کهبصرهدرجملهازوعراقجنوبیهاياستاندروداردمحکمیپیوندهايایرانباتندروي،بهمتمایلونظامیشبهسیاسی

.داردفراوانینفوذاست،عراقبزرگشهردومینوآنهاگاهتکیه
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روهاينینشینیعقبازبعدوشدهتبدیلحاکمائتالفبهکهدادندتشکیلراائتالفیکهبودندآنهامجموع،در
کهدفهمیمیتهرانونگذشتتهرانسیاسیجديحمایتبدونکارهمزمینهایندر. استشدهگذشتهازترقويامریکایی

ستانعربهمهازقبلودیگرايمنطقهمهمبازیگرانتوسطتواندمیآمد،وجودبهآمریکایینیروهايخروجازبعدکهخألاین
بانرقیاز»بدنهیک«اندازهبهوکردهراخودبازيفراوانیمهارتباایرانیان: گذشتنبایدحقاز. شودپرترکیهوسعودي

مزههک(المالکینوريفعلیهايتالشوجودبا. نمودندبرقرارمحکمیروابطبغدادفعلیمقاماتباوگرفتندسبقتخود
اجازهاوبهتهراناسالمی،جمهوريبهخودوابستگیدادنکاهشبرمبنی) استچشیدهرامستقالنهرفتارامکانوقدرت

تالفائآنهابدونکهالصدرمقتديجنبشوعراقاسالمیانقالبعالیشورايهوادارانازوبگیردفاصلهحدازبیشدهدنمی
توجهبجال.  نمایدمیاستفادهعراقوزیرنخستبرتأثیروفشاراعمالبرايشود،میتبدیلاقلیتاتحادیهبهشیعهاحزاب
وهاسنیباحقوقبرابرروابطبرقراريخواهانکشوروحدتحفظمنظوربهشیعیانسیاسیهايسازمانبعضیکهاست
هبحتیگاهیودادهنشانخودازايقاطعانهرفتارزمینهایندرمالکیولی. شدندعراقحکومتینهادهايبهآنهافعالجلب
ارعراقیداخلیاحتمالیآشتیروندکهبوداشتباهیاینکهاستزدهدستهاسنیعلیههایورشودیکتاتوريهايروش

لتعامبرايآمادهسنیِاحزاببامذاکراتبهراعراقوزیرنخستوکردهايخردمندانهکارتوانستمیتهران. ساختدشوارتر
احتمال. شدمنصرفکاراینازدلیلیبهولیدهدسوقعراق،وحدتتأمینهدفباوبرابرصورتبهشیعههايجنبشبا

ذهانادرسنی،اقلیتحکومتمتوالیهايسالطولدرکهباشددشمنیذهنیکلیشهوجبرنیرويتأثیراینکهرودمی
کهستاآنازنگرانیوبغداددرصدامسنیرژیمباتاریخیخصومتنتیجهایندیگر،عبارتبه. استدواندهریشهشیعیان
کشورهانایکهشونددولتینظامواردعربستانیهايپادشاهیسایروسعوديعربستانسفارشبهبناتوانندمیسنیاحزاب

قدرتبدونايمنطقهامنیتنظامبالقوهشریکنهوفارسخلیجمنطقهدرخودحریفعنوانبهراایراناسالمیجمهوري
.کنندمیتلقیمتحده،ایاالتهمهازقبلوايمنطقهفراهاي

حریکتبهتنهانهآنها. دادندبروزخودازکمتريمعقولیتاماراتوقطرکویت،نیزوسعوديعربستانشرایطایندر
سوقعراقمشروعدولتبامسلحانهمبارزهبهراسنیاحزاببلکهپرداختندشیعیانوهاسنیبینمذهبیهايخصومت

هايتهدسکردنمسلحپول،اینهدفکهکردندتنظیم»االنبر«غربیاستانبهرامالیبزرگسیالبوهابیهايرژیم. دادند
کهشدندبرخورداردوحهویژهحمایتازهاگروهکاخیرنوع. استافراطیوتندروتروریستی،هايگروهکوسنیمقاومت

ازتادکنتأمینراالقاعدهبهنزدیکساختارهايحتیوسنتاهلگرایاناسالمترینافراطیاستحاضرکهکندنمیپنهان
کهندکردخیالکههستندبچهاینقدرهاقطريوهاسعودي. نمایدگیريپیششیعیانحکومتتحتعراقدرصلحبرقراري
هلاهايعربکهاستحالیدراینو. کنداحیارابغدادبرهاسنیاقلیتحکومتتواندمیآنهاگزافگازيونفتیدالرهاي

.دهندمیتشکیلراعراقمردمسومدوحدودتشیع
میاننظاشبهکهاستتروریستیاعمالموجشدنبلندومذهبیخونینجدیدهايدرگیريبروزرفتار،ایننتیجه

بهنکردرحمبدونشیعیانکاملهايخانوادهکشتاربهبلکهکردهقصدسوءرژیمهايشخصیتجانبهفقطنهسنتاهل
میمنجرنفرهادهشدنکشتهبههمزمانکهمساجددرشیعیانجنازهتشییعمراسمدرهاانفجار. پرداختندکودکان،وزنان
هايستهدتقویتمنظوربهبینیکوتهنهایتباهاقطريوهاسعودي. استشدهتبدیلتروریستیاعمالمتداولنوعبهشود،
ادرتمب) کنندمیمنفصلنظامیرسمیخدمتازآنازقبلراآنهاکه(عراقبهخودافسراناعزامبهحتیسنینظامیانشبه

سالمیاخصوصیخیریههايبنیاد. شوندمیتبدیلسنیمسلحهايدستهمستشارانیافرماندهانبهافراداین. اندورزیده
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سخاوتمندانههايکمکارسالبهنیزدارند،تنگاتنگارتباطعربیهايپادشاهیبرحاکمهايخاندانباآنهاازبعضیکه
انهمسلحشورشسرکوبجهتدرسوریهجمهوررئیساسدبشاررژیمبهعراقشیعیانکمکشروعموازاتبه. زنندمیدست

یمخوبوهابیون. یافتبیشتريشدتبغدادازدوحهوریاضتنفرشد،پابرقطروسعوديعربستانهمانپولباکهاي
مراتببهفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشورايايمنطقهائتالفازتهران–بغداد–دمشقمحورکهفهمند

ردرنگینهايانقالباثربرکهمیانهونزدیکخاوردرعربستانیارتجاعیهايپادشاهینفوذبهتواندمیواستترقوي
.بزندشدیديلطمهآمد،دستبهعربجهان

همناقشدرمداخلهازکندمیسعیگیرد،میراهاسنیطرفکهآنکارا. داردمتفاوتیظاهرعراقاموردرترکیهنقش
رديکمستقلدولتاعالمازپیشگیريدارد،کلیدياهمیتهاتركبرايکهآنچه. کندخودداريسنیوشیعهبینمسلحانه

جملهازوعراقدرترکیهايشرکت. کنندمیزندگیکردمیلیون5ازبیشعراقکردستاندرآنجاکهاستعراقشمالدر
گاهیکاراآنالبته. کنندمیدریافتکالنیهايبهرهتجارتاینازوکنندمیفعالیتجارتنشینشیعهجنوبیهاياستاندر
معاونالهاشمیمانند(بودندفعلیحاکمرژیمعضوگذشتهدرکهسنیمغضوبهايشخصیتبهوکندمیاشتباهدلیلبی

متقسدرخصوصبه-ترکیضدگستردهتظاهراتبرپاییموجبامراین. دهدمیسیاسیپناهندگی) جمهوررئیسسابق
.دهندمیهشدارآنهاکارادامهازممانعتازوکردهحملهترکیهايشرکتدفاتربهشیعیانکهشودمی–عراقجنوبی

ایرانابتواندنمیاینازبیشواشنگتناینکهولواستتوجهقابلسابقمانندعراقاموردرمتحدهایاالتنقشاماو
برقدرتاعنوانبهایرانعظمتآمریکا،هايخواستازنظرصرف. اندباختهراعراقسربرایرانبانبردهاآمریکایی. کندرقابت
اگرالبته. ردبگیراایرانرشداینجلويتواندنمیکسیکهاستاینعینیواقعیت. یابدمیاعتالبیشترروزبهروزايمنطقه

ولی-کویتازعمدتاً راخودنظامیهزارهادهکشوراینبهموقتاًتوانندمیهاآمریکاییشود،شروعداخلیجنگعراقدر
دریرازبمانندطوالنیمدتبرايآنجاتوانندنمیآنهاولی. کننداعزام–آمریکاشهروندانتخلیهوامنیتتأمینبرايفقط
مرژیسرنگونیباخصوصبهوعراقدوماشغالباکهشودعملوارداسالمیانقالبپاسدارانسپاهاستممکنصورتاین

تنیسقادرحتیوحاضرمتحدهایاالتولی. کردنخواهدسازشعراقدرشیعیانسیاسینقشکاهشوتهراندوستمالکی،
باوابطرنزدیکیگرایش. استگذشتهازکمترواشنگتنتوان. کندتحملراعراقدرایراننیرومندکشوربانظامیرویارویی

ومنطقهدرژئوپلتیکیعمومیاوضاعدرایراناسالمیجمهوريايهستهبرنامهدربارهژنواخیرتوافقاتاساسبرتهران
خودتاررفدربازنگريبهراجهانسراسربلکهآمریکاتنهانهتوافقاتاین. استآوردهوجودبهاصولیتغییراتایرانپیرامون

بهنکهایتابخشدبهبودراایراناسالمیجمهوريباروابطاینازبیشکهاستمهمتراوباماباراكبراي. کندمیوادارایرانبا
میعیسآمریکادرخودنیرومندهايالبیازاستفادهبااسراییلوسعوديعربستانالبته. نمایدرویاروییایرانباعراقخاطر
.کنندتحریکرارویاروییاینکنند

قوعالوقریبانتخاباتدرويجدیدپیروزيعراق،فعلیوزیرنخستقدرتتقویتادامهانتظاردربایدماکالم،جان
عربیکشورهايشوراينفوذتدریجبهکهباشیمآن،سیاسیونظامیجنبهجملهازوتهران-بغدادمحورتشکیلادامهو

عراقدرراخوداقتصاديحضورتدریجبهکهاستروسیهنفعبهامراین. دادخواهدکاهشرامنطقهدرفارسخلیجحاشیه
.داردآمادگیهازمینههمهدرتقریباًایرانباتعاملگسترشبرايژنوازبعدوکردهاحیا
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به مناسبت سفر سرگئی الوروف به تهران

سفر سرگئی الوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه به تهران، 
روسی اهمیت فوق العاده زیادي دارد. سلسله 		–		براي روابط ایرانی

نکات ظریف که بعد از دستیابی به توافق ژنو ظهور کردند، از دو 
کنند که به رایزنی هاي دوجانبه فوري کشورمان ایجاب می 

ترینمهم		پرداخته و مواضع مشترك خود را در زمینه تعدادي از 
ین الزم همچن. نمایندمشخصالمللیبینوايمنطقهمسایل

است که راه کار هاي روسیه در زمینه جمهوري اسالمی ایران 
تغییر کند. تمایل به دریافت ضمانت هاي مکمل شخصی از 
مقامات ایران در این مورد که جمهوري اسالمی ایران در صدد 

ر است.است تعهداتی را که در ژنو قبول کرد، بی چون و چرا اجرا کند، بهترین بهانه رسمی براي این دیدا

ایناساسکهاصولیونوامبرماهتوافقاتبهدستیابیزیراداردالوصفیزایدعالقهژنوروندتوسعهوادامهبهروسیه
خارجیسیاستهايسالتریندرخشانازیکیبه2013سال. استروسیهدیپلماسیجديموفقیتداد،تشکیلراتوافقات

اي در اوضاع اوکراین، بطه بر طرف کردن خطر تجاوز به سوریه، ایجاد تحول ریشه راایندرکهاستشدهتبدیلکشورمان
انتخاب اتحادیه گمرکی توسط ارمنستان و باالخره پیشرفت بزرگ در ژنو شایان ذکر است. این حتی فهرست کامل موفقیت 

د.هاي مسکو در صحنه سیاست خارجی است که در مقایسه با ناکامی هاي غرب به چشم می خور

درباره فایده سنت ها در سیاست خارجی	
هبتجاوزازبعدکهکندطراحیرامنطقهایندرآمریکاییحضورمفهومنظریهنتوانستباالخرهاوباماباراكدولت

رينظخطکردندنبالمعنیبهکنیم،میمشاهدهماکهمنطقهدرآمریکارفتار. کردتغییرشدتبه»عربیبهار«وعراق
ر، می باشد. به عبارت دیگ» گونی هاي خود را بر دارد تا از قطار پس نمانی«ست خارجی نیست بلکه کاري مطابق با اصل سیا

فرصت زمانی کافی براي توضیح و تشریح انگیزه هاي آمریکا براي ریاض و تل اویو متحدان راهبردي آمریکا و به دست آوردن 
ست. در نتیجه، سطح آمریکا ستیزي در همه جا اعم از کوچه و بازار تا محافل رضایت و هماهنگی رفتار با آنها در دست نی

کند و به همین نسبت افت اعتماد به واشنگتن مشاهده می گردد.حاکم رشد می 

ماللجنراآنهمیشهداخلیلیبرالجناحکهخارجیسیاستدرآن»سنتیهايارزش«باروسیهبهاعتمادولی
تحاکمیحقاولویتنظیرخارجیسیاستدرروسیه»سنتیهايارزش«. استگذاشتهرشدبهروکشورازخارجدرکند،می
ملل، دفاع از موازین حقوق بین الملل و آداب و رسوم بین الملل و نیز مقابله با حق زور، مداخله هاي انسان البینمناسباتدر

دوستانه و صدور دمکراسی، براي خاور میانه جذابیت فراوانی دارند. تلفیق مواضع قاطعانه والدیمیر پوتین و مانور هاي دیپلماتیک 



201317دسامبر–27شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

را سبب اي آن، به منشأ نفوذ بین المللی روسیه تبدیل شده و رشد اعتبار منطقه سرگئی الوروف در موارد مختلفِ پی در پی
گردیده است.

بازي ماهرانه سوري که با پیشنهاد از بین بردن سالح هاي شیمیایی سوریه توأم شد؛ اجراي اصل گام به گام متقابل 
قص گفتگو با آنکارا، ریاض و قاهره، همگی به روسیه اجازه اي ایران و طراحی بی عیب و ندر روند ژنو در رابطه با پرونده هسته 

دادند بدون سر و صدا و مصرف توان سیاست خارجی خود به آن قسمت هاي خاورمیانه راه پیدا کند که آمریکا از دست می 
از حالت ویژه ایرانبامشارکتشرق،بهماساکتوآرامبازگشتچارچوبدروالمللیبینزمینهاین		دهد. با عنایت به 

کند و به همین علت گفتگوي دائمی و هماهنگی سیستمی برخوردار شده و نقشه جدید واقعیات سیاسی خاورمیانه را ایجاد می 
تالش ها در سطح اصوالً جدید را ایجاب می نماید.

شفافیت دوجانبه و موانع زیردریایی نزدیکی روابط
هر دو طرف یعنی مسکو و تهران است. ساده اندیشی محض خواهد بود » نیاتشفافیت «ولی آغاز این گفتگو ناظر بر 

چنانچه تصور شود که در هر دو پایتخت نگرانی هاي جدي و مستدل از پایداري و ادامه بی وقفه این گفتگو وجود نداشته باشد. 
عده اي از نخبگان سیاسی بانفوذ دولت روحانی شنیده می شود زیرا » خط غربی«در حالی که در ایران نگرانی هاي جدي از 

ایران معتقدند که ایران در ژنو بیش از حد گذشت کرده و حاال غرب همه چیز را دریافت کرده و در عوض به وعده هاي تضعیف 
رژیم تحریم ها بسنده کرده است، بدیهی است که این گونه نگرانی ها در مسکو هم بدون تردید وجود دارند.

یع و از بین بردن سر» تحریم هاي فلج کننده«داف کنونی روحانی، دستیابی به لغو هر چه زودتر یکی از مهم ترین اه
تر عواقب منفی آن براي اقتصاد ایران است. امروزه مشکالت اقتصادي خرد و کالن در ایران به وفور اندوخته شده است. در 

ی است. در همینجاست که اولین خطر در کمین تهران وهله اول، ساده ترین دواي شفابخش همه آنها، گرفتن وام هاي خارج
نشسته است زیرا غرب به بهانه تزریقات مالی و فناوري هاي مدرن، براي ایران تله آهنین تهیه می کند. نگرانی مسکو ناشی از 

کردهانتخابرا»دوا«همیناستممکناست،آمدهوجدبهالمللیبینصحنه		آن است که تهران که از موفقیت هاي خود در 
.بیفتدغربمحکمتلهبهو

آري، بعدًا مانند بارها پیش چه در کشورهاي دیگر و چه در خود جمهوري اسالمی ایران در زمان ریاست جمهوري 
محمد خاتمی معلوم خواهد شد که این دارو از هر بیماري بدتر است. ولی روسیه شانس خود را از دست خواهد داد در حالی 

خاور میانه و آسیاي » امنیت«که از پول و فناوري هاي غربی اشباع شود، به سوي غرب رفته و به ساختار معماري که ایران 
جامه عمل خواهند پوشید.» راه جدید ابریشم«مرکزي ملحق خواهد شد. در این صورت حضور ناتو در خزر و ایجاد 

مسکو است. آن هم نه بر اثر فشار غربی (زیرا طی یک از سوي دیگر، تهران بر حق نگران احتمال قطع گفتگو از طرف 
سال گذشته فشار مستقیم واشنگتن و اتحادیه اروپا قاعدتًا نتیجه معکوسی می داد) بلکه بر اثر جد و جهد فراوان البی هاي 

نیاهو نخست نتاغربی و اسراییل و میان نخبگان سیاسی و بازرگانی روسیه. گفتنی است که آنها در جریان سفر اخیر بنیامین
را دریافت کرده اند.» دستور بسیج«وزیر اسراییل به مسکو 
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کارشکنی تالش ها در جهت نزدیکی روابط بین روسیه و ایران از طرف محافل سیاسی، مالی و کارشناس نزدیک به 
اي در واقع فضاي رسانه دولت روسیه، واقعیت آشکاري است که نیازي به اثبات ندارد. توانمندي البی غربی و اسراییلی که 

خورشید در غرب «زبده هاي محافل کارشناسی و شبه دولتی به اینکه » مقدس«کند، همراه با اعتقاد روسیه را کنترل می 
، آمیخته به جهل تکان دهنده آنها در زمینه نظام اقتصادي و اجتماعی شرق و تحریک ماهرانه اسالم ستیزي، »کندطلوع می 

را تشکیل می دهند که قادر است هر گفتگوي روسیه با جمهوري اسالمی را خنثی نماید. تهران با واقع همه و همه نیرویی
کند.بینی امکانات این نیرو را ارزیابی می 

از اینجا روشن می شود که هدف فوق العاده سرگئی الوروف در جریان این سفر، از یک سو، ارائه توضیحات صادقانه 
د. از غیر ممکن است، می باش» مانع روبی دریایی«ن درباره اینکه نزدیکی روابط بین روسیه و ایران بدون و صمیمانه براي تهرا

سوي دیگر، سرگئی الوروف باید با اتکا بر فراست و قوه شامه سیاسی خود بفهمد که دیدگاه رایج درباره غرب گرایی حسن 
العاده مهم در شرایط مقاومت بی رحمانه نیروهاي خارجی و داخلی روحانی و تیم او تا چه اندازه صحت دارد. این مسأله فوق

نممکهاموفقیتاینزیراکندنمیموفقیتآرزويایرانی–حل خواهد شد. بدیهی است که غرب هم براي گفتگوي روسی 
و براي ئتالف ضد سوريابرايمسکو–تهرانگفتگويموفقیت. آوردباربهمکملیمسایلاروپاییموشکیپدافندبراياست

تدارکات تجاوز اسراییل به لبنان، آهنگ تشییع جنازه خواهد نواخت. ولی مواضع ایران در صحنه بین المللی و اعتبار حسن 
روحانی در داخل کشور تقویت خواهد شد که بدون تردید، عده زیادي از این امر خوشحال نخواهند شد.

شراکت سیاسی از طریق طرح هاي اقتصادي
تأکید بر اینکه سازندگی مشترك بهترین دواي عدم اعتماد است، و این پیشبینی که در صورت سالم سازي مسأله 
پرونده هسته اي ایران سرمایه گذاران و صنعتگران غربی در تهران صف خواهند کشید، هر دو صحت کامل دارند. امروزه هتل 

و شرق هستند و گروه هاي جدید نخبگان بازرگانی که امکانات تازه را از هاي تهران مملو از نمایندگان محافل بازرگانی غرب 
دور تشخیص می دهند، در ایران پیاده می شوند. موازنه بین عرضه و تقاضاي طرح هاي اقتصاديِ تهران به هم خورده است. 

ه ایران عتی اروپایی نسبت بتصادفی نیست که روز جمعه گذشته کنگره ایاالت متحده که آشکارا نگران سرعت عمل محافل صن
شده است، آنها را رسماً از فعال کردن تماس ها با ایران بر حذر داشته و یادآوري نمود که رژیم تحریم ها هنوز به قوت خود 

خندیدنهاآبهوکردهتشبیهبزرگسدیکهايسوراخبستنبراي	باقی است. می توان این رفتار کنگره را به تالش مضحک 
ات کند که ما هنوز نسبت به غرب امتیازرفتار سازش ناپذیر کنگره براي روسیه در زمینه هایی کریدور امکانات باز می اینولی

اي و همکاري نظامی فنی همان برگ هاي برنده روسیه هستند که سرگئی الوروف از جمله در رقابتی داریم. انرژي هسته 
جریان مذاکرات به بازي خواهد انداخت.

شورمان سود اقتصادي قابل توجهی کدوهربرايتواندمیماهرانهاستفادهصورتدرواستقويواقعاًبرندهبرگاین
اي و به عبارت دقیق تر، ساخت راکتور هاي جدید در میدان نیروگاه اتمی به بار آورد. ولی در حالی که تکلیف انرژي هسته 

بوشهر کمابیش روشن است، در زمینه همکاري نظامی فنی نکات ظریف زیادي وجود دارد. واقعیت این است که ایران در 
موفق به ایجاد صنایع دفاعی شد که قادر است سالح هاي کهنه را نوسازي کند و به تولید » م هاي فلج کنندهتحری«شرایط 
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مقادیر محدود انواع جدید سالح ها (از جمله پهپاد هایی که از بعضی نمونه هاي غرب دست کمی ندارند)، بپردازد. جمهوري 
طور گویا از توان دفاعی و صنعتی آن حکایت دارد.اسالمی به قدرت فضایی تبدیل شده است که این امر به 

طبیعی است که تهران در حال حاضر نه تنها به خرید تجهیزات جنگی (که البته به بعضی مدل هاي تسلیحات عالقه 
ز مند است) بلکه به راه اندازي تولید بر اساس مجوز فنی روسی و انجام پژوهش هاي مشترك عالقه مند است. اوالً، ایران ا

کار برخوردار است. ثانیاً، ایران ضمن اجراي این برنامه ها مسأله مهم اجتماعی و اقتصادي افزایش 		پایگاه ضروري تولید براي این
به ایران نیز رنگ جدیدي به 300-تعداد فرصت هاي شغلی را حل می کند. در پرتو این واقعیت مسأله صدور سامانه هاي اس

ن سامانه مشخصات برجسته اي دارد ولی این سامانه بیش از این سامانه دفاعی منحصر به خود می گیرد. درست است که ای
کند را به اندازه کافی مطالعه کرده است. فردي نیست که غرب مشخصات آن و راه هاي عبور از سدي که این سامانه ایجاد می 

»اسکندر«سامانهبرمبتنیایرانی–مشترك روسی ام) یا سامانه-و-300-(س» 2500-آنتی«لذا در شرایط جاري ایران سامانه 
سامانه توپ و موشک » ( پانتسیر«یا سامانه )SS-26Stoneناتوتعبیربهیا»اسکندر«تاکتیکی–عملیاتیموشکیسامانه(

به تعبیر ناتو) را ترجیح می دهد.	SA22-Greyhound-ضدهوایی 

رقابتبدوناوالً،. کندمیحلخودبرايمفیدصورتبهرادیگرجالبمسألهچندواقعدرمسألهاینحلباروسیه
نطقهمایندرروسیهسیاسی–نظامیحضورثانیاً،. شودمیکاسبدالرمیلیاردیکازبیشزیاديهايتالشبذلبدونو

عنوان شریک مطمئنی تقویت خواهد شتر تقویت خواهد شد. ثالثاً، اعتماد را به خود باز گردانده و چهره خود را به بیهمباز
غرب بستگی ندارد. و باالخره از شکایت» تأیید«کرد که موضع گیري آن در زمینه همکاري نظامی فنی به نوسانات اوضاع روز و 

چندین میلیاردي ایران از روسیه به دادگاه حکمیت بین المللی رها خواهد شد که پیچیده ترین مسأله سال هاي اخیر است.

قرارداد بزرگ به عنوان ضرورت مبرم
ارببهدالرمیلیاردهاتوانندمیودارندقرارطرفیندسترسدرکهفنینظامیهمکاريوايهسته		البته، انرژي 

هاياخهشدربارهتوافقاتبستهامضايتنهانهضرورتایرانی–روسیگفتگويهايجنبهبعضی. هستندامرجزئیاتآورند،
ورد روسیه با جمهوري اسالمی ایران را دیکته می کند. سفر سرگئی الوروف برخدرکیفیتغییراتایجادبلکهصنعتیمختلف

در واقع مرحله نهایی تدارك مالقات والدیمیر پوتین و حسن روحانی و یک نوع گل سر سبد مالقات ها و مذاکرات موفقیت 
یر کشور، ویکتور بوندارف فرمانده نیروي هوایی روسیه و دمیتري آمیزي است که در سال جاري والدیمیر کلوکولتسف وز

روگوزین معاون نخست وزیر روسیه داشتند.

اي در این مکان مهم ژئوپلتیکی. هماهنگی بهره برداري مشترك از خزر و مقابله با گسترش نفوذ کشورهاي فرا منطقه 
سیاست قیمت گذاري نفت و گاز براي بازار خارجی. تشکیل منطقه غیر دالري پرداخت ها بایت حامل هاي انرژي، گذار به ارز 

اي چاك هیگل به ها. مسأله سپر ضد موشکی اروپایی که بعد از سفر دوره هاي ملی در تجارت و پرداخت ها بین این کشور
» خلیجی«در پی سفرهاي محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران به پادشاهی هاي -منطقه خاور میانه 

اي موقعیت ایران در سازمان آن کشف شد. اشکال و قالب هاي تعامل تهران با اتحادیه گمرکی، ارتق» بعد خاور میانه اي«-
همکاري شانگهاي و مسأله گسترش مواد مخدر افغانی. این فهرست ناکامل مسایلی است که کار مشترك مسکو و تهران را 
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کنند زیرا هر یک از این مسایل براي منافع و امنیت دو کشورمان چالش مستقیم ایجاد می نمایند. همین طیف ایجاب می 
.هددمیتشکیلراایرانی–ئی الوروف (هم علنی و هم غیر علنی) و دستور روز شراکت عمومی روسی مسایل دستور روز سرگ

مسأله می رسیم. به احتمال قوي، راه حل هاي هر یک از این مسایل می تواند در چارچوب مهمترینبهمااینجادر
بین فدراسیون» قرارداد بزرگ و همه جانبه« انعقاد موافقتنامه تخصصی قید شود ولی این راه قطعًا غیر سازنده است. و لذا

روسیه و جمهوري اسالمی ایران نظیر قراردادهاي بزرگ روسیه با هند و با چین، حادترین و مبرم ترین مسأله روابط دوجانبه 
نها می باشد. هریک از آمی باشد. انعقاد این قرارداد به نفع نه تنها دو کشور بلکه والدیمیر پوتین و حسن روحانی، سران آنها 

در جریان طراحی این قرارداد می تواند بخش معین نخبگان سیاسی کشور خود را یکپارچه بکند.

صحبت نمی کنند و این مسأله رسماً در دستور روز سفر سرگئی الوروف قید نشده است. » قرارداد بزرگ«فعالً درباره 
نی هاي غیر علنی، این سئوال هم مطرح نمی شد که روسیه آماده است همینطور در حساس ترین لحظات روند ژنو و در رایز

ز پیش بیش ا» قرارداد بزرگ«اي ایران شود. ولی اندیشه تا بر طبق الگوي مسأله سوریه، ضامن حالت صلح آمیز برنامه هسته 
ی اي رهبر روحانو علی خامنه در رایزنی هاي غیررسمی کارشناسان و سیاستمداران مطرح می شود. ابتکارات والدیمیر پوتین 

ایران در موارد زیادي با احتیاط و بدون فشار ولی به طور اجتناب ناپذیر وارد عرصه سیاست بزرگ می شوند.

*****

به تحقق عملی وجود دارد. سرگئی الوروف باید در تهران یک » قرارداد بزرگ«البته یک نشانه نزدیک بودن اندیشه 
دیگر را حل کند. از قرار معلوم، حسن روحانی در اجالس سران در بیشکک دعوت به انجام دیدار رسمی مسأله کامالً تشریفاتی

از تهران را تسلیم وي کرد که رئیس جمهور روسیه این دعوت را پذیرفت. مقررات تشریفاتی حاکی از آن است که طرف روس 
هاي حکومتی مسکو بی پرده جلوي این اندیشه را گرفته و دیدار به عمل خواهد آورد. ولی البی غربی و اسراییلی در دهلیز

تأکید می نماید که روحانی است که باید پیش دستی کند و به مسکو عزیمت نماید. و حاال دلیل معینی براي این نتیجه گیري 
وجود دارد که این مسأله نیز بر اثر سفر سرگئی الوروف به تهران روشن خواهد شد.
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 دو جهان و دو سیاست

 صابروف اکرام

 

 دو – جهان دو» شوروی دوران اصطالح لیبرال های رسانه
 ذکر زمان آن نزاکت بی تبلیغات نمونه عنوان به غالبا   را «سیاست

 شد معلوم زیادی، چندان نه مدت گذشت از بعد ولی. کنند می
 سفرهای. است عینی واقعیت انعکاس بلکه تبلیغات نه این که

 جمهوری خارجه امور وزیر ظریف جواد محمد همزمان تقریبا 
 عربی های پادشاهی به پنتاگون رئیس هیگل چاک و ایران اسالمی
 دو برخورد در ای ریشه تفاوت دهنده نشان فارس خلیج حاشیه

 .است ای منطقه امنیت مسایل با کشور

 یلقا عظیمی اهمیت هستند، آن همسایگان ترین نزدیک که فارس خلیج های پادشاهی با روابط برای همیشه ایران 

 رین،بح) فارس خلیج حاشیه عربی کشورهای همکاری شورای عضو کشورهای با مشارکت روابط و گفتگو برقراری. است بوده

 حیاتی مسایل تنها نه دهد می اجازه ایران اسالمی جمهوری به( سعودی عربستان و عمان عربی، متحده امارات کویت، قطر،

 اوزاتتج گیری اوج یعنی «قطر پدیده. »کند حل را انرژی های حامل گذاری قیمت مسایل بلکه گاز و نفت تولید های سهمیه

 ویژه خود بازی» و بود نکرده شرکت ژئوپلتیکی های بازی گونه هیچ در گذشته در که کشوری طرف از اطالعاتی و سیاسی

 مگیه کند، می انتقاد آمریکا فعلی دولت از( سوری ضد ائتالف رهبری وسیله به) عمل با - آن از مهمتر - و حرف با که «ریاض

 رد ویژه به. کند برقرار عیار تمام گفتگوی فارس خلیج های پادشاهی با تا دهند می کافی بهانه ایران اسالمی جمهوری به

 بانیپشتی کشورها این سیاسی نخبگان هراسی ایران از چرا و چون بی این از بیش ژنو توافقات اثر بر غرب که جاری شرایط

 .کند نمی

 اجتماعی ثباتی بی مداوای وسیله عنوان به هراسی ایران

 دیپلماسی. گیرد می شکل ما چشمان دربرابر خاورمیانه سیاسی واقعیات جدید نقشه ژنو، مذاکرات از بعد واقع، در 

 تساخ زمینه در آمریکا های برنامه وجود سوریه، اوضاع فصل و حل روند کردن ناپذیر بازگشت ضرورت به عنایت با ایرانی

 یم مجبور تهران، راهبردی متحد لبنان، اهلل حزب به اسراییل حمله فزاینده خطر و «فارس خلیج موشکی ضد سپر» سامانه

 نزدیک آینده در تهران که است بدیهی. نماید طراحی فارس خلیج منطقه در را خود خارجی سیاست جدید عمل شیوه شود

 و ارد همه سعود آل که است این مسأله. کند برقرار سالمی گفتگوی ریاض با آورد، عمل به که تالشی هر با شود نمی موفق

 چرخهدو به شبیه تعبیری به سلطنتی خاندان این. اند گذاشته اسالم جهان بر خود سلطه تأمین هدف اختیار در را خود ندار

 و سلطنتی خانواده کردن یکپارچه برای خارجی نیرومند دشمن عنوان به ایران از و نزند را تنش توسعه پدال اگر: است سوار
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 ودخ فیزیکی حیات به بلکه داده دست از را امور زمام فقط نه و افتاده دوچرخه روی از ناگزیر نکند، استفاده محلی نخبگان

 .داد خواهد پایان

 به امارات و عمان. دارد دیگری چهره همسایه های پادشاهی در است، خوب سعودی عربستان برای که آنچه ولی 

 رژیم خالف بر غربی تجار و ایران اسالمی جمهوری بین غیررسمی «خاکستری» بازرگانی معامالت در وساطت سود دریافت

 تشخیص هم سیاسی ملموس سود آن در زیرا شود ملحق گری میانجی این به است حاضر هم کویت. اند کرده عادت ها تحریم

 یک خارجی های تالش همه خالف بر که است ایران از امنیت های ضمانت دریافت و حسنه روابط برقراری آن و دهد می

 ادهس هم ها پادشاهی این به نسبت تهران خارجی سیاست تاکتیکی طرح علت همین به. است مانده باقی ای منطقه ابرقدرت

 این. است قطر و کویت عربی، متحده امارات عمان، با مشارکت و همجواری حسن روابط برقراری بر ناظر و کارآمد هم و است

 .شد خواهند سعودی عربستان با روابط در «ایرانی البی» نوع یک نقش دار عهده خود نوبه به کشورها

 بگشاید جدیدی صفحه غرب کشورهای با روابط در است صدد در ایران: ظریف جواد

 که دادند نشان قطر و عمان کویت، رهبران با ها مالقات: »نوشت «تویتر» در خود، سفر پی در ظریف جواد محمد 

 اب فارس خلیج های پادشاهی و ایران بین نظرها اختالف اگر. «است بیشتر مراتب به اختالف مورد مسایل از ما اشتراک وجوه

 همه که شد خواهد معلوم شود، بررسی شود، می افروخته بر خارج از آنها آتش که هراسی ایران و آمریکا عامل حذف با و دقت

 ویاگ که شود می ختم معروف اصل بدین تهران از ها پادشاهی ادعای ترین مهم باالخره. شوند برطرف توانند می اختالفات این

 عودیس عربستان شرقی استان در شیعیان تظاهرات و است مند عالقه «نفتستان» منطقه به «اسالمی انقالب صدور» به ایران

 از و کرده رفتار همینطور عربستان جزیره شبه جنوبی قسمت در ایران که شود می ادعا. کند می تحریک را بحرین در و

 .کند می پشتیبانی یمن «حوثی» جنبش شیعه شورشیان

 جمهوری ظهور اول روزهای از و ندارد تازگی آید، می بر اسالمی انقالب صدور خطر ایران از اینکه بر مبنی ادعاهای 

 حتی ولی است نیامده دست به «صادرات» نوع این دالیل اسالمی جمهوری وجود سال 23 طی. بود افتاده گردش به اسالمی

 یجخل در اختالف مورد جزیره سه با تر جدی مسأله. است هضم قابل ایرانی ضد تبلیغات برای معنی بی و کهنه ادعاهای این

 شرفتپی مسأله این حل زمینه در ظریف سفر. باشد می امارات و ایران بین تنش منشأ آنها بر حاکمیت که دارد ارتباط فارس

 «سرخ گل واحه» شاعرانه نام با کاخی در که نهیان آل زاید بن خلیفه شیخ با ظریف مالقات. آورد ارمغان به بزرگی واقعی

 انهنش به بعد روز دو تهران. انجامید موسی ابو اختالف مورد جزیره حقوقی رژیم بررسی درباره طرفین توافق به شد، برگزار

 در که را اسالمی انقالب پاسداران سپاه هوایی نیروی ترکیب از SU-23 Frogfoot تهاجمی های جنگنده دسته نیت، حسن

 وافقاتت به همچنین باید سفر این چرای و چون بی دستاوردهای میان در. کرد منتقل دیگر جای به بود، شده مستقر جزیره این

 دماتیمق موافقتنامه. کرد اشاره سوریه درباره المللی بین کنفرانس در تهران شرکت از دوحه حمایت درباره قطر جدید امیر با

 .آورد حساب به ظریف سفر های دستاورد میان در توان می هم را کشور دو گازی سیاست بیشتر هماهنگی درباره

 لفص فارس خلیج منطقه کشورهای با مناسبات در خواهد می ایران: »گفت فارس خلیج پایتخت هر در ایرانی وزیر 

 به ستا حاضر ایران. باشد استوار متقابل اعتماد و باز فضای اقتصادی، شراکت همجواری، حسن بر که فصلی بگشاید، جدیدی

 آشکاری و باز گیری موضع این. «دهد ارائه را ها پادشاهی حاکمیت حق به احترام و مداخله عدم های ضمانت منطقه کشور هر
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 قرار شدنین فراموش تأثیر تحت را پادشاهان است، استوار سیاسی اراده نمایش برای آمادگی بر بلکه شعار و حرف بر فقط نه که

 .داد

 باشد برخوردار نظامی اقتدار پشتوانه از باید ایران با دیپلماسی: هیگل چاک

 و وییج جنگ که است رسیده اثبات به هم وسیله بدین ایرانی وزیر سفر بودن آمیز موفقیت درباره ما گیری نتیجه 

 از ریفظ دنبال به او که داد تشکیل را کشورهایی در آمریکا دفاع وزیر هیگل چاک بیانات اساسی لحن ستیزی، ایران تحریک

 با یرویاروی به که بود فارس خلیج منطقه در سیاسی نیروهای آن از حمایت هیگل، سفر اساسی هدف البته،. کرد بازدید آنها

 رساندنت برای مناسب فرصت این پنتاگون رئیس ولی. اند بسته امید متحده ایاالت با نظامی های همکاری تحکیم ادامه و ایران

 سنتی متحدان از ایران با گفتگو آغاز با ما گویا که هایی صحبت: »گفت وی. نداد دست از را ایرانی خطر با خود متحدان بیشتر

 قتدارا به ما موفقیت. کند دفاع خود دوستان از باید چگونه داند می متحده ایاالت. است اساس بی کامال   ایم، شده روگردان خود

 .«داشت خواهد بستگی خاورمیانه در ما شرکای و متحدان اعتماد و متحده ایاالت نظام

 سخنان» موضوع اگر. بود پنتاگون رئیس های سخنرانی کلیدی اصل ایران، از جنگی بازدارندگی و نظامی زور بر اتکا 

 هب جهان. نبود «توپدار های قایق دیپلماسی احیای» جز چیزی هیگل اظهارات که گفت باید شود، مطرح «سرد جنگ رسم به

 هزار 23 و توپخانه ها، تانک ناوها، جنگی، هواپیماهای سابق مانند ولی است شده برگزار ژنو مذاکرات کند، می حرکت پیش

 جخلی های پادشاهی ثبات و آمریکا منافع ندارند، را نیروها این کاهش قصد ها آمریکایی که منطقه در متحده ایاالت نظامی

 .کنند می تضمین را فارس

 زبان بر USS Ponce (LPD-03) دریابرد ناو عرشه روی از را مطالب ترین جویانه جنگ هیگل که است توجه جالب  

 سامانه به ناو این 2102 سال در است قرار. دارد قرار فارس خلیج در مستقر آمریکایی پنجم ناوگان ترکیب در ناو این که آورد

. مایدن مقابله ایران دریایی نیروی با باید همه از قبل لذا و شود مجهز کوچک های زیردریایی دربرابر دفاع برای لیزری جدید

 اورخ در آمریکا متحدان همه برای موشکی ضد سپر شده تکمیل سامانه که داشت اظهار ناو همین عرشه بر آمریکا دفاع وزیر

 و میانه خاور موشکی ضد سامانه این که است بدیهی. کرد خواهد فراهم موشکی ضد چتر عربی، کشورهای جمله از و میانه

 به کنزدی آینده در شد، داده «فارس خلیج موشکی ضد سپر» اروپایی موشکی ضد سپر به شبیه نام آن به که فارس خلیج

 دارد، اطارتب گزافی مالی اختصاصات با سامانه این ساخت اینکه به توجه با. شد خواهد تبدیل ایران امنیت برای خطر مهمترین

 خواهد وبرور اند، وابسته آمریکا به که «خلیجی» ایرانی ضد سیاسی نیروهای استقبال ترین گرم با سامانه این ایجاد اندیشه

 .شود اطالق بدان تواند می «ای منطقه سرد جنگ» تعریف که هستیم ای منطقه رویارویی جدید مرحله آغاز شاهد ما. شد

 ای منطقه امنیت و نیروها موازنه عامل عنوان به مسکو

 دح واشنگتن به ژنو توافقات. گذارد می نمایش به را «ارعاب و دروغ» تاکتیک بار چندمین برای اوباما باراک دولت 

 متحده تایاال ولی. دهد می «ایرانی عامل» با مرتبط ای منطقه امنیت مسایل اکثر دیپلماتیک فصل و حل برای را امکانات اکثر

 لیجخ موشکی ضد سپر. شود کار به دست طریق این از تواند می ایران با روابط سازی سالم به صادقانه عالقه صورت در تنها

 .نیست سازگار ژنو روند تمام و آمریکا جویانه صلح بیانات با آمریکایی های سالح از منطقه کردن پر و فارس
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 ریگ نظامی ادامه محل از سود و سو یک از منطقه در ثبات برقراری و ایران با روابط سازی سالم بین که واشنگتن 

 و متحدان از دفاع ملی، امنیت منافع با را آن که داد ترجیح را دوم گزینه کرد، می انتخاب دیگر سوی از فارس خلیج در

 هگزین این که کند نظر صرف واقعیت این از کند می سعی اوباما باراک دولت. کند می توجیه خود دفاعی صنایع درآمدهای

 .شود می منطقه در تسلیحاتی مسابقه جدید دور و تنش تشدید ای، منطقه رویارویی تشدید موجب

 پاسخ خود امنیت برای جدید چالش به ایران که بماند غافل حقیقت این از کند می سعی همینطور اوباما دولت 

 با که تاس تر راحت ایران برای المللی، بین انزوای شکست از بعد اآلن، اینکه به توجه با ویژه به. داد خواهد شدیدی و قاطعانه

 های شاهین ایرانی، ضد ائتالف های خواست به تواند نمی که اوباما باراک دولت. دهد پاسخ نظامی نه و سیاسی های روش

 و دهد می سوق تنش جدید مرحله به را میانه خاور منطقه خودش بدهد، رد جواب اسراییلی نیرومند البی و دفاعی صنایع

 .نماید می تبدیل ای منطقه ثبات و نیروها موازنه حفظ امکان تنها به را تهران – مسکو شراکت همزمان

***** 

 می آورده زبان بر متحده ایاالت در که است هایی حرف پژواک تنها ،«سرد جنگ» های سنت با مطابق هیگل بیانات 

 یا میانه خاور سیاست به که «سابان مجمع» در سخنانی طی و داشته بر بلندتری گام خود دفاع وزیر از اوباما باراک. شود

 علنی غیر جو در معموال  که مجمع این مقررات خالف بر و بکند روشن لغایت را خود مواضع گرفت تصمیم داشت، اختصاص

 و یآمریکای – اسراییلی تاجر سابان حییم که داد پاسخ هایی سئوال به ها دوربین دربرابر و علنی طور به شود، می برگزار

 که ندک مذاکره ای گونه به ایران با باید متحده ایاالت» که بود این وی های پاسخ کلیدی جمله. پرسید او از مجمع بنیانگذار

 این طرح به احتیاجی همینطور. نیست ادعاها این تفسیر به نیازی. «کرد می مذاکره شوروی اتحاد با خود زمان در ریگان

 .نماید می استفاده هراسی ایران تشدید برای «سرد جنگ» شعارهای از امر حقیقت در کسی چه که ندارد وجود سئوال
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وجوه بارز جدید سیاست خارجی ایران
یفیموفوالدیمیر

هنوز چهار ماه هم از زمان روي کار آمدن حسن روحانی در ایران 
نگذشته است، ولی هم اکنون می توان درباره ظهور وجوه و جهت

جدید سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران گیري هاي ماهیتاً 
صحبت کرد. این سیاست قابل پیشبینی و حساب گرانه تر شده 
و از غرض ایدئولوژیکی سابق رها گردیده است. جهت گیري این 
سیاست، دستیابی به هدف اساسی است و آن تأمین شرایط 
مساعد خارجی براي رشد سریع اقتصاد ایران و به روز آوري جامعه 

. البته تحوالت جاري در سیاست خارجی تهران به هیچ است
عنوان به معنی عوض شدن خط اصولی آن در صحنه بین المللی و امتناع از ارزش ها، متحدان و شرکاي قبلی نیست.

میانجی گران بین المللی، نتیجه اساسی 5+1دستیابی به توافقات ژنو درباره برنامه هسته اي جمهوري اسالمی با گروه 
ماه هاي گذشته شده است. بدین وسیله موجبات رفع احتمالی تحریم هاي مالی و اقتصادي غرب، از جمله در زمینه صدور 

شده است. باید گفت که دیپلماسی ایرانی با ظرافت و بدون مشکالت چندانی این کار را کرده و در این زمینه 		نفت ایران، فراهم
نرم وي (روحانی زمانی مذاکره کننده اساسی در باره پرونده هسته اي بود) و از از تجربه سرشار حسن روحانی و روش هاي 

مهارت هاي عالی حرفه اي محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران استفاده کرد که موفق شد صداقت و جدیت نیات تهران 
نظور مختل کردن توافقات ژنو نهایت تالشتلقین کند. با وجود اینکه فرانسه، اسراییل و عربستان سعودي به م5+1را به گروه 

هاي خود را به عمل آوردند، تهران به یک پیروزي بسیار مهم براي خود و براي جامعه جهانی دست یافت. و حاال راه لغو تحریم 
اي ت هها باز شده است که ایرانیان در این صورت می توانند به اجراي طرح هاي بزرگ اقتصادي بپردازند که به علت محدودی

اعمال شده به تعویق افتاده اند.

توسعه نسبتاً سریع روابط با ایاالت متحده که برخورد عمومی غرب با ایران در مجموع به همین روابط بستگی دارد، 
یکی از مهمترین محورهاي خط سیاست خارجی ایران شده است. گفتنی است که در این زمینه نه تنها حسن روحانی که در 

خابات ریاست جمهوري در ایران به ارسال عالمت هاي شفاهی به واشنگتن درباره آمادگی براي راه اندازي روند آستانه انت
نوسازي روابط با آمریکا پرداخته بود، بلکه باراك اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز بعد از متحمل شدن چند شکست جدي در 

باراك اوباما می توان به خنثی شدن برنامه هاي سرنگونی سریع دولت منطقه، براي این تحول پخته شد. از جمله ناکامی هاي
مشروع بشار اسد رئیس جمهور سوریه؛ شکست ماجراجویی در عراق که آمریکایی ها را به عقب کشیدن نیروهاي خود از این 

ان ؛ اتکاي غیر موجه بر عربستکشور وادار کرد؛ انحطاط اوضاع افغانستان در شرایط آغاز عقب نشینی نیروهاي ناتو از این کشور
سعودي و قطر (واشنگتن در ماه ژوئن سال جاري حتی مجبور شد به عوض کردن امیر قطر و نخست وزیر وي که بیش از پیش 
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سرگرم انقالب هاي عربی شده بودند، تن دهد)؛ سلسله تغییرات در حکومت مصر، مهمترین متحد عربی ایاالت متحده و نیز 
برقراري دمکراسی و غربی کردن لیبی و غیره، شایان ذکر هستند.ناکامی در زمینه 

در این معادالت نابسامان، تنها ایران قدرت باثبات منطقه اي باقی مانده و نفوذ آن بی وقفه رشد می کرد. در این 
ستان کهن سال عربشرایط باراك اوباما بایستی انتخاب کند که مانند سابق بر شوراي همکاري خلیج فارس به ریاست مقامات

سعودي و اسالم گرایان افراطی جهان عرب که به پادشاهی هاي محافظه کار عربستان وابسته اند، متکی شود یا به تغییر خط 
خود از طریق سالم سازي روابط و سپس نزدیکی روابط با تهران تن دهد که این کشور به تدریج به رهبري منطقه خاور نزدیک 

ی یابد. واشنگتن ناگزیر متوجه مدستاست،شدهمناقشاتسوزانهايحریقدستخوش		، منطقه اي که و میانه و خلیج فارس
شده بود که ایران در ماوراي قفقاز و آسیاي مرکزي اعتبار باالیی دارد، با سازمان همکاري شانگهاي (که به نیروي مقابل غرب 

می کند که این کشور دستخوش درگیري هاي داخلی شده و با در آسیا تبدیل شده و حتی به تدریج نفوذ ترکیه را کمرنگ 
مداخله بیش از حد عمیق در مناقشه سوریه در داخل خاك خود مشکالت به وجود آورده است) همکاري بسیار فعالی برقرار 

می کند.

ن، اعاده بر همین اساس بود که جهت گیري غربی سیاست خارجی ایران به وجود آمده و در واقع احیا شد. هدف آ
جایگاه تاریخی بزرگ ترین ابرقدرت این منطقه به ایران است که همه اعم از بازیگران جهانی تا کشورهاي منطقه به تعامل با 
آن عالقه مند باشند. متحدان آمریکا در ناتو و قبل از همه بریتانیا از واشنگتن پیروي کردند. کشورهاي اتحادیه اروپا مدت 

کان ازسرگیري روابط بازرگانی و اقتصادي با کشوري بودند که می تواند به مهمترین شریک اتحادیه اروپا هاست که در انتظار ام
در منطقه تبدیل شود، به خصوص در شرایطی که توان بالقوه توسعه تعامل اقتصادي با کشورهاي عربی خلیج فارس تقریبًا ته 

یز تجارت خود با اروپا را به طور قابل توجهی کاهش داده اند. کشیده است. کشورهاي عربی که دستخوش ناآرامی ها شدند ن
تنها فرانسه که تحت فشار عربستان سعودي و قطر قرار داشت، طی مدتی با این گرایش عمومی غرب مقاومت کرده ولی باالخره 

مجبور شد به اکثریت ملحق شود.

هاي عربی و قبل از همه با دولت هاي حاشیه تهران ضمن توسعه تهاجم دیپلماتیک خود به بهبود روابط با کشور
خلیج فارس که زمانی به ابتکار آنها تحت فشار ریاض تیره شده بود، تن داده است. بهبود این روابط، هدف سفر اوایل ماه 
دسامبر سال جاري محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران به امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر 

ملموسی داده است. این چهار کشور حاشیه خلیج فارس نمی توانستند این واقعیت را 		بود که این سفر حد اقل به ظاهر نتایج
نادیده بگیرند که ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در برخورد خود با ایران بازنگري کرده اند و اینکه ایران از این به بعد در خلیج 

که نمی تواند با اندیشه تنگ شدن جاي خود در فارس نقش تثبیت کننده اي ایفا می کند در حالی که عربستان سعودي
منطقه سازش کند، رفتار تندي از خود نشان می دهد. در عین حال، مگر کسی ادعاهاي مبنی بر اینکه ایران شیعیان مقیم 

ت را قعیکشورهاي عربی را براي قیام علیه رژیم هاي حاکم تحریک می کند، را باور می کند؟ لذا ریاض دیر یا زود باید این وا
درك کرده و از توطئه چینی علیه تهران از جمله با اعزام فرستادگان خود به واشنگتن و مسکو، دست بکشد. تصادفی نیست 
که امیر بندر بن سلطان رئیس سرویس هاي ویژه عربستان سعودي که جدیداً به روسیه سفر کرد، دوباره نه تنها حرف هاي 

ان جاري کرد بلکه سعی نمود سوء ظن به خلوص نیت ایران در زمینه برنامه هسته اي همیشگی خود در مورد سوریه را بر زب
را تلقین کند. ولی مقامات روسیه که به موضع گیري واقعی عربستان سعودي نسبت به روسیه آماده هستند، چطور می توانند 
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روسیه و راه دادن شرکت هاي روسی به بازار ادعاهاي او را باور کنند؟ حرف عربستان با عمل (یعنی سرمایه گذاري در اقتصاد
سعودي که مشاهده نمی شود ) فرق می کند. ولی ایران براي همکاري آماده است و در عمل طرفدار فعال توسعه روابط با 

روسیه تقریباً در همه حوزه ها و از جمله در زمینه فناوري هاي باال می باشد.

یاست خارجی ایران را در نظر بگیرد تا از قطار پس نماند. خوب است که در البته مسکو هم باید وجوه بارز جدید س
ریزي شد ولی وجود این پایه ها ضمانت امتیازات و اولویت هاي آینده روسیه را سال هاي گذشته پایه هاي مثبت همکاري پی

حرکت به پیش به مبارزه مثبت بر نمی دهد. باید به جاي امیدواري بیش از حد به دستاوردهاي سال هاي گذشته و به منظور
سر ایران پرداخت. همه امکانات براي این کار وجود دارد. سفر امروز سرگئی الوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه به 

ر د. تازه توافقات ژنو درباره اموداخواهدنیزرااقتصادي–تهران به احتمال قوي نتایج ملموس نه تنها سیاسی بلکه بازرگانی 
هسته اي اجازه اجتناب از محدودیت هایی را می دهد که در گذشته از همکاري هاي گسترده ممانعت می کرد.

اسراییل، بازیگر مهم منطقه اي دیگر است که با عربستان سعودي در یک سنگر واقع شده است. این اشتباه اسراییل 
جاد کرد، به تشدید تنش و پخش شایعات درباره آمادگی براي است. تل اویو به جاي استفاده از جو مثبتی که حسن روحانی ای

وارد کردن ضربات به تأسیسات هسته اي جمهوري اسالمی ایران آن هم با مشارکت و مساعدت پادشاهی سعودي ادامه می 
ر ه مسکو سدهد. درست است که کمتر کسی این هشدارها را باور کرده است ولی فرستادگان اسراییلی به همه جا و از جمله ب

زده اند. لیکن همه تالش هاي آنها بی خود و بی جهت بود. اسراییل بایستی به خط جدید غرب عادت کرده و سعی کند زمینه 
اي مشترك براي کاهش تنش در روابط با تهران پیدا کند. همین امر به تحکیم مواضع آن دربرابر خطر اسالم گرایانه از سوي 

به مرزهاي اسراییل نزدیک شده اند، کمک خواهد کرد.افراطیون و تندروان عربی که

یک نکته مهم دیگر شایان ذکر است. باید از دیپلماسی ایرانی قدردانی کرد که ضمن تن دادن به تصحیح جدي 
سیاست خارجی خود، به دوستان خود خیانت نکرد، در حالی که پشت کردن به دوستان سابق در عرف معاصر اغلب به چشم 

. در خط مشی اصولی جمهوري اسالمی ایران در جهت پشتیبانی از رژیم بشار اسد هیچ خللی ایجاد نشده و محور می خورد
بغداد که همان نیرو یعنی عربستان سعودي علیه دولت بغداد اقدام می کند، تقویت می شود. همچنین نباید انتظار -تهران 

از اکثریت شیعه بحرین و شیعیان کشورهاي دیگر که حقوق آنها به طور داشت که تهران از حمایت از حزب اهللا لبنان یا دفاع
وحشتناك تضییع می شود، دست بکشد.

در عین حال تغییرات معینی در راهکارهاي جمهوري اسالمی ایران در زمینه حل و فصل مسأله افغانستان و نیز 
ي شبیه به امپراطوري عثمانی جدید در حدود معاصر تشدید رقابت با ترکیه که مدعی نقش قدرت اساسی منطقه و ایجاد چیز

سیاسی است، قابل انتظار است. ولی مبارزه بر سر رهبري به آنکارا هیچ سودي نداده و فقط امکان شرکت در اجراي طرح هاي 
اروپاي–سوریه–عراق–سودآور اقتصادي در ایران را از آن سلب خواهد کرد. گاز ایران در صورت ساخت خط لوله ایران 

. در این شرایط شراکت »استباختهجان«کنونتا»نابوکو«گازيطرحزیراشدنخواهدصادرترکیهخاكطریقازجنوبی،
به هر دو کشور ثمرات مثبت بیشتري می دهد تا رقابت. موضع گیري شناخته شده ایران ناظر بر توسعه همکاري است در 

و رفتار دوپهلویی از خود نشان می دهد. در شرایط مداخله عمیق در ماجراجویی » دمش را تکان می دهد«حالی که ترکیه فعالً 
داخلی و وجود البی نیرومند بین المللی غربی، سیاست این کشور نسبتًا مبهم است. فعًال تحرك قابل سوریه، مشکالت جدید 
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توجه ایران در محور آسیا و آسیاي مرکزي مشاهده نمی شود ولی این فقط مسأله زمان بیش نیست. هم اکنون روشن می شود 
بط با پاکستان را بیش از پیش گسترش خواهد داد.که تهران تعامل با چین و هند را هرچه بیشتر توسعه داده و روا

*****

در صورت اینگونه توسعه اوضاع، آسیا در امور جهانی نقش فزاینده اي ایفا کرده و ایاالت متحده و اروپا را به تدریج 
ران به این روند به مرزهاي طبیعی آنها خواهد راند. این روند اجتناب ناپذیر است و هم اکنون جریان دارد که ملحق شدن ای

می تواند فقط آن را سرعت بخشد. به همین علت می توان به جرأت اعالم کرد که تهران در آینده نیز نفوذ خود را باال برده و 
در مرکز توجه فزاینده قدرت هاي جهانی و منطقه اي قرار خواهد گرفت. ایران به موازات توسعه اقتصاد و نوسازي آن و نیز 

یحات نیروهاي مسلح، در امور جهانی و منطقه اي وزن باز هم بیشتري به دست خواهد آورد. اصل کار این بازسازي فنی تسل
است که ایران به مهمترین عامل ثبات خاور نزدیک و میانه و منطقه خلیج فارس تبدیل خواهد شد که ایاالت متحده فعالً در 

د. لذا ما در ماه هاي آینده باید منتظر حرکت هاي جدید جالب این منطقه به راحتی می تازد و نقش اساسی را ایفا می کن
دیپلماسی ایرانی باشیم.
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یک افسانه دیگر درباره خطر ایرانی

یک»ایرانايهستهپرونده«دربارهژنوتوافقاتمعلوم می شود که
تحلیلهايغول«کاملدستهودادههمدیگرناگهانیکامالًنتیجه

نوناک		که» از نابودي به زندگی بیدار کردند«ا ر»ژئوپلیتیکبزرگانو
میگوییپیشراشماريبیهايمصیبتمختلفنشریاتصفحاتاز

.شدخواهندسرازیرروسیهسربربزوديتوافقاتاین	اثربرکهکنند

شدهمداآلنایرانیموضوع		کهآوردمیوجودبهراعرضهتقاضا،
هاي گروهی ویی که بعضی رسانهمن		کهاستتوجهجالبولی		.است

يبوهاغذااینامرحتی	.استشدهتشکیل»شدهسرختند«غذاهايازفقطگذارند،میخودخوانندگان	سفرهسر	روسیه
احساس		تشویشوقراريبی		فرطازوخوردهتکان		سرمغزتاخواننده		کهاستاینمهم		.ندارداشکالیهیچبدهد،بدي
رگئیس«امضايبااينویسنده»طباخیشاهکار«توانمی		»غذاها«ایننمونهعنوانبه		به بدنش افتاده است.خارشکهکند

اینامگیرينتیجه		.شدپخته		»روآرگومنتی«رسانیاطالعپایگاهزدهزنگهايسیخرويبر		کهکردذکررا		»بالماسوف
–ت به یک واژه عامیانه روسی اس» بالماسوف«ه به شباهت نام خانوادگی اشار(استنبردهبوییسیاستازنویسندهکهنیست
. اندهشد	حیوانیوحشتوترسدستخوش	»ایرانیژنو«پیدرسیاسیعلومکارشناسانگونهاینکهفهمیدیمما	).مترجم

(اسهال) » مرض خرس«تخوش دسژنوتوافقاتازبعد		اوامثالو		کارشناساینکهگردیدمعلومشد،خواندهکهآنچهاز
زنامهروآشپزخانه»هايغذا«		کیفیتبر»مرض«اینولیشودشمردهجدينبایدوافتدمیهمهااتفاقایناز		البته،		شدند.

ساندهتررااو»فکريبرادران«وبالماسوفآقايحداینتاچیزيچهببینیمحاالو		.استگذاشتهناگواريحدازبیشاثراي
؟است

آنهایی که ناگهان بیدار شدند
عملیاتازتنهانهایرانزیراشدتوافقاتایناساسیبرندهایران	.استرسیدهامضابهایرانباژنوتوافقات	و اینک،«

هايکانتناپذیراجتنابتقریباًخطرکهاقتصاديهايتحریملغوزمینهدرعکس،بربلکهکرداجتنابغربسويازجنگی
هستهبرنامهبخشیدنمشروعیتروندایرانکهاستاین		همهازمهمتر		ادي را فراهم می کرد، موفقیت به دست آورد. اقتص

احتیاجفعالآغازاینبهنویسنده. استحقیقتشبهودروغ		ازمعجونیمقاله،افزايروحآغازاین		.»کردشروعراخوداي
د نکته ساده از خوانندگان را می دهد: نویسنده متن توافقات ژنو را نخوانده و با چنکردنپنهانامکانامرهمینزیرادارد

ندچهايبحثجریاندرحتیاو. ندارداطالعیکوچکترینایراناقتصادياوضاع		آشنا نیست و از وضعیت واقعیNPTپیمان 
.نیستایرانبا5+1گروهاخیرسال
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ایران و مطابقت آن با پیمان نامه عدم اشاعه سالح هاي هسته اي هرگز زیر عالمت اوالً، مشروعیت برنامه هسته اي 
بدان ختم می شد که گویا برنامه همیشه) سیاسیجنبهازغیر(ایرانازغربایرادهايکنه		سئوال برده نشده است. ثانیاً،

متوقف		بساچهوکاهششامل		فت،هسته اي ایران حالت نظامی دارد. درخواست اساسی که از همینجا سرچشمه می گر
.استضروريايهستههايسالحتولیدبرايغناسطحاینزیرااستدرصدي20اورانیومسازيغنیکردن

خواننده		سوف اهمیت ندارد چرا که مهمترین نتیجه گیري که او سعی می کند به بالماسرگئیبرايجزئیاتاینولی
بهیتواقعاین		.گرفتقراربازندگانمهمترین		همراه با اسراییل و عربستان سعودي در میانروسیه «		کهاستاین،»کندآب«

درروسیه		نیست که » و اقدام متقابلگامبهگام«اصلکنندهمنعکسرسید،امضابهژنودرکهسنديکهخوردمیچشم
روسیه،مرزهاينزدیکیدرجدیدايهستهقدرتیکظهورراهبردي،لحاظبهحال،هردرولی. بودکردهمطرحگذشته

وسیرپیشنهاد	برژنوتوافقاتاساسیمنطقکهداردقبولجهانتمام		.»نیستروسیهمنافعجوابگوي		مدتمیاندرحتی
استوار است ولی نویسنده به هر دلیلی که شده، در سند نهایی انعکاس این اصل را ندیده » با اقدام متقابلگامبهگام«

ايهسالحصاحب»مدتمیاندر«ایرانکهکندمیتلقینمابه		»ايهستهقدرت«مبهماصطالحکاربردبانویسنده		است. 
مینه هاي دیگر مانند استفاده صلح آمیز از اتم و اجراي برنامه زهمهدرایراناسالمیجمهوريزیراشدخواهدايهسته

فضایی، هیچ مشکلی ندارد.

ومبانیازکهایران		در اینجا سئوالی بروز می کند که کارشناسان کاذب با تالش زیادي از آن اجتناب می کنند.
بمب		2003-2005ایل می توانست در سالهاي تمصورتدراست،برخوردارکافیتولیديوفکريمنابعوفنیوعلمیامکانات

اتمیبرنامهنظامیجنبهطراحیومطالعاتاز		2003نکرد و نخواست آن را بسازد و بعد از سال 	راکاراینولی. بسازدرااتم
و دانشمند غربیاطالعاتیمأمورکارشناس،نفرهاصدنان		جرأتبهنویسنده. کشیددست-داوطلبانهطوربههمآن-		خود

ومتحدهایاالتبرايونداردنظامیحالت		برنامه هسته اي ایران«را آجر می کند که در اسناد رسمی تأکید می نمایند که 
ارچهپوجاروباراآنهاکهاستبهتر! نیستندبیشروسمفسرپايزیرخاكآنهاهمهولی. »کندنمیفراهمخطريهیچغرب
و پنتاگون بیرون انداخته و به جاي آنها نویسنده مقاله را استخدام کنند. اگر شوخی ها را کنار بگذاریم، لنگلیازخیسکهنه

پوششیهاتننظر،مورددوپهلويوزیرکانهمتنزیرانیستآزاربیچندان		»اثر«باید خاطرنشان کنیم که روي دیگر سکه این 
ه را با سامانه سپر ضد موشکی اروپایی احاطه می کند زیرا این سامانه علیه روسیکهداردحقآمریکاکهاستاندیشهآن		براي

موشک هاي ایرانی با کالهک هاي هسته اي ساخته می شود.

قوز باال قوز

ردنظامیکشیکبه		روسیهمرزهاينزدیکیدر»مدتمیاندر«کهایرانیهايموشکنویسنده،عقیدهبه		البته
وضعیت «		ممکن نیست چرا که نویسنده بعد از آن به همدردي مزورانه دست می زند و می نویسد:چیزبدترینآمد،خواهند

رتفعمعملدر		هاتحریماین		اکنون		جاري که ایران تحت تحریم هاي اقتصادي قرار دارد، به بهترین وجه به نفع روسیه است.
وضعیت		نه تنها احیا کنند بلکه افزایش دهند که این امر بررانفتتولیدسابقابعاد		هستندصدددرایرانمقاماتاست،شده

بودجهتکمیلچگونگیمستقیمطوربهنفتقیمتکهحالیدرگذاشتخواهدنامساعدياثر»سیاهطالي«هايقیمت
.»کندمیتعیینراروسیهفدراسیون
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ه ک» تحریم هاي فلج کننده اي«براي این کارشناس ناکام مهم نیست که میلیون ها شهروند ایران هر روز از دست 
ییل، غرب و پادشاهی هاي خلیج اسرامتحده،ایاالت		متأسفانه روسیه هم بدان رأي داد، رنج می برند؛ براي او مهم نیست که 

بهانایردر		»لیبیسناریوي«شدنعملیاینکهوبیاندازندنظمیبیومرجوهرجگرداببهراکشوراینخواهندمی	فارس
نهادپیش»متفکران«گونهاینازشماريدورچنداننهگذشتهدر	. شدخواهدتبدیلروسیهملیامنیتبرايعیارتمامخطر

یهروسبودجهوبردهباالرانفتهايقیمت		از تجاوز به سوریه بر همین اساس ممانعت نشود زیرا این تجاوز می تواندکردند
ندهنویس		.زدخواهدتاولماانگشتانبشماریم،نفتیدالرهايکهبسازماهمه		کهحالیدرکندتبدیلطالییبودجهبهرا
ولیشدمصادف2010-2012هايسالباهاتحریماوج		:هستندعاجز		ایی اقتصاديابتدتحلیلازحتیاوفکريبرادرانو

معادل		نفتصادراتجمعیبهاي		2012سالدر		برد؟باالحديچهتاراانرژيهايحاملصادراتمدتاینطیروسیهببینیم
ت هاي نفت بود. صادرات فیزیکی نفت از قیمرشدنتیجهاینکهبود2008سالازبیشتر%16,8یعنیدالرمیلیارد188,2

صادراتدرنفتصادراتسهم. بودکمتر%1,8قبلسالبهنسبتکهشدتنمیلیون239,9بربالغ		2012روسیه در سال 
آیا). 2011سالدر%50,2(%49,0		انرژيهايحاملصادراتدروبود) %35,2(%34,5برابر2012سالدرروسیهجمعی

هماندرکهنماندناگفته	رشد قابل توجهی کرد؟دود کردن زورگویانه صادرات نفت ایران، نفوذ روسیه در این بازار محازبعد
طالدرنهاتنهکشورمانولی		.برسدقبلیتولیداتحجمبهبودنشدهموفقعراقوافتاده		کنندگانصادرردیفاز		لیبیزمان
زینه هاي بخش اجتماعی را پیش کشیده است.هکاهشدربارهبحثدولتبلکهنشدغرق

نههککنندمیمسکوتراواقعیتاینرودربایستیباایرانیگازونفتوایرانبهاشارهضمنروس		»کارشناسان«
ایرانفتنگردیدمتعهد		-روسیهنهو–سعوديعربستان. هستندروسیهاساسیرقیبانقطروسعوديعربستانبلکهایران

حرفه		از بازار حذف شد، براي کشورهاي وارد کننده جبران کند. عدم توجه به این واقعیت به معنی اعتراف به بی کفایتیکهرا
.استهراسیایرانتشدیدسفارشاجرايیااي

يهمکار		البته نویسنده در زمینه استفاده از دالیل مشکوك براي خود هیچ محدودیتی قایل نیست. او چشم انداز
ناظر		سخن از اجراي قانون تصویب شده اي می رود که«	:کندمیارزیابیچنینرااتمیانرژيبخشدرایرانی–روسیهاي

ابباید		کمل براي نیروگاه اتمی بوشهر است که جمهوري اسالمی ایران مهايراکتوروجداگانهاتمیهاينیروگاهساختبر
اهجایگروسیهبرايهابرنامهایندرکهآیدمینظربهولی. آورددستبهرابرقنیرويدیگرمگاواتهزار20		آنهااندازيراه

هزار 4تأسیسات جدید اتمی با ظرفیت تا مشتركساختدرباره	مذاکراتمسکوباحاضرحالدر.... اندقایلمحدوديبسیار
.»مگاوات در خاك ایران در جریان است

که نویسنده مقاله حقیقتاً یک غول و حتی یک صخره انسانی است زیرا چنین قانونی یک بار دیگر باید اعتراف کنیم
سال 20هزار مگاوات ظرف 20وجود خارجی ندارد. فقط برنامه دولت دهم ایران درباره ساخت نیروگاه هایی با ظرفیت جمعی 

1000ظرفیتبابوشهراتمینیروگاهیکایراندرسالنهسالنهتاداشتالزموقتسال15روسیه. استشدهتصویب		آینده
وجودعلتبهوبوشهرنیروگاهازسپاسگزاريروياز(ایرانحالاینباکند؟صبرسال300بایدایرانحاالو	.بسازدمگاوات

به معین ساخت نیروگاه ها و برخورداري روسیه از تماس ها و روابط جا افتاده) به روسیه پیشنهاد می کند که به صورت تجر
.دهدادامهايهستهانرژيبخش	استثنایی و حتی بدون مناقصه بین المللی، به همکاري در 
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این مسأله نه ایران بلکه پوتین است

آغاز «		:کنیماشارهادعااینبهمثال،عنوانبه. داردوجودهمدیگري		حیرت انگیزدر این مقاله ادعاهاي متعدد 
ه عبارت ب		».مشروعیت یافتن واقعی برنامه هسته اي ایران فقط موجب گسترش مسابقه تسلیحاتی در منطقه و جهان خواهد شد

است،ملیناخالصتولید	%10ادل معکهسعوديعربستانتسلیحاتیبودجهاسراییل،ايهستهموجودهايزرادخانه	دیگر،
کدامهیچشود،میخرج		ايمنطقهموشکیضدسپرساختبرايکه»خلیجی«هايپادشاهیوآمریکادالرمیلیاردها

تولید%3,7معادلکهنظامیبودجهباهمراهایرانايافسانهايهستههايسالحولیکنندنمیتحریکراتسلیحاتیمسابقه
زنان«توانمیچطور		آنازبعد		ست، بدون تردید این منطقه را در آستانه مناقشه مسلحانه قرار خواهد داد. املیناخالص

...کرد؟متهم»خموپیچپرمنطق«بهرا»موبور
عاوضا		رهبران روسیه دلشان نمی خواهد ایران را ناراحت کنند که فعالً سعی نمی کند«		دیگر:» درخشان«یک جمله 

از،1990هايسالازایرانمعناست؟چهبه»فعالً«این		».ی روسیه و از جمله شمال قفقاز را بی ثبات بکندجنوبقسمت
وذنفتحت		مناطقاوضاعاستنکردهسعی–! هرگز–هرگزچچن،درعملیاتوتاجیکستاندرداخلیجنگباغ،قرهمناقشه
خود را براي پایان دادن به مناقشات به عمل آورده و همیشه به روسیه هايتالشنهایتبرعکس،بلکهبکندثباتبیراروسیه

مناسبتیچهبهایرانصورتایندر. داردجديوواقعیحریفانمرکزيآسیايوقفقازدرایران		مساعدت سیاسی می کرد.
خواهد که دلیلی باشد. تخیالتمینویسندهفقطونداردوجودکاراینبرايدلیلیهیچشود؟مناقشهواردهمروسیهباباید

شخصی همراه با مترسک هاي ژئوپلتیکی، چه مزه تندي دارند!
البته، مسأله به این سادگی نیست. نه ایران بلکه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه روسیه هدف تیرهاي انتقادي 

مطلباین				ناکامی روسیه تبدیل شده است. ازبهژنوقاتتوافکهآنهاستتقصیرنویسنده،گمانبه		نویسنده قرار گرفته اند.
لیفعجمهوررئیسسیاست		ولی		مسکو نسبت به ایران در زمان دمیتري مدودف کامالً درست بود.		سیاستکهآیدمیبر

خالفانم		وکشورماندرغربیالبی		زیرااستدركقابلگیريموضعاین		.استمنفیآمدهايپی		بهآبستنونیستدرست
البی		.ببخشندپوتینبهراخارجیفشار		سیاست خارجی غیر وابسته و مستقل ازخط		نیستندحاضرروس،لیبرال

واویوتلهراسیایرانراهدرروسیهمنافعکردنفدااز		اوکهگذرندنمیپوتین»گناه«اینازغربیواسراییلی		هاي
و مقاومت دربرابر سپر ضد موشکی اروپایی را ایرانباراهبرديشراکتاورآسیایی،اتحادیهآنها	.کندمیخودداري		واشنگتن

ردمنظمطوربهوگیريپیباکهراچیزيهر		به عنوان چالش بی پرده براي غرب، اسراییل و آل سعود تعبیر می کنند. 
افت دری		هزینهکمکخلیفهکیسهازکهمخالفانی		وخوارجیرهکارشناسانلیبرال،گروهیهايرسانهازاعمساختندروسیه

می کنند، براي مبارزه با این چالش بسیج می کنند.
گارسون،اینازمامنظور		کهبرخورديخوش		»گارسون«بعد از درك این واقعیت، متوجه می شویم که از زیر نقاب 

» نایاتبلو«میداناز		مخالفانوغربیهايالبیشیطانیگوشکند،میتعارفرا»ایرانیتند		غذاي«کهاستاينویسنده
سیبجاي. گرددمینمایان	»صهیونیستیوغربیگرایشبا«عواملیچهره	»روسیهبادلسوزي«نقابزیراز	سبز می شود. 

»گسیختهاملجبیبی«اخیردعوتبههمهازاولتقریباً 		جالب،ومحترمبسیار		اینترنتینشریه،»روآرگومنتی«کهاستتأسف
اننشخودازمثبتواکنش		ایرانی-روسیروابطنزدیکی		بذر همه تالش ها در جهت مبارزه بابهاسراییلروسیدوستاناز

.استداده
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غرب از اجراي توافقات ژنو طفره می رود
یفیموفوالدیمیر

غرب یعنی ایاالت متحده و اتحادیه اروپا که طی سالهاي زیادي 
پیرامون برنامه هسته اي صلح آمیز ایران غوغا بر پا می کردند، به 

بایستی بیشتر از همه به عملی شدن توافقات ژنو بین گروه ظاهر 
و جمهوري اسالمی ایران عالقه مند باشند. از قرار معلوم، روز 1+5

و ایران در ژنو موافقتنامه اولیه 5+1نوامبر سال جاري گروه 24
درباره برنامه هسته اي ایران را هماهنگ کردند که ناظر بر رهایی 

ز تحریم هاي اقتصادي در عوض محدود موقت تهران از بخشی ا
شدن برنامه هسته اي ایران است. در آن زمان قدرت هاي جهانی اظهار اطمینان کردند که این معامله به خریدن وقت براي 

.طراحی توافقات نهایی درباره این پیچیده ترین مسأله عصر حاضر مساعدت خواهد کرد

آمددستبهخطاوآزمونروشبامسألهاینفصلوحلراترینمناسبباالخرهوشدهراهبهرواوضاعظاهر،به
یتصنعطوربهرامسألهاینزیاديهايسالطیاسراییلوسعوديعربستانهمهازقبلوآنايمنطقهمتحدانوغربکه

آندربودقرارکهژنوروندکارشناسانجلساتجدیددورجریاندر. افتادايمترقبهغیراتفاقناگهانولی. زدندمیدامن
مذاکراتتاالراعتراضنشانهبهایراننمایندگیهیأتشود،ثبتوطراحیجاريسالنوامبر24توافقاتاجرايمشخصاشکال

ازوجهمغیرهايگامبهواکنشبلکهبودقبلیمرحلهمختصکهاصولیلجاجتنشانهنهرفتارایندفعهاین. کردتركرا
ایرانايهستهبرنامهتوسعهبهکهرودمیظنسوءآنهادربارهکهراحقیقیوحقوقیشخص19کهبودواشنگتنسوي
.گنجاند»سیاهلیست«درکردند،کمک

نیزوایرانشهروندانازچندتنیوسازمانچندگرفتندتصمیممتحدهایاالتداراییوزارتوخارجهاموروزارت
سترشگ. بگنجانندآمریکاییهايتحریملیستدرکنند،میهمکاريایرانباکهرامختلفکشورهايحقیقیوحقوقیافراد

اینروحباصریحاًرفتاراین. شدمصادفژنوتوافقاتاجرايمسئولیتپرکاراندازيراهباعملدرهاتحریمهايلیست
تحریمگونههیچآیندهماهششظرفکهبودشدهقیدروشنوواضحطوربهمذکورتوافقاتدرزیراداردمغایرتتوافقات

دستتوافقیفاحشنقضبهعملدرواشنگتندیگر،عبارتبه. شدنخواهداعمالایراناسالمیجمهوريعلیهجدیديهاي
.بودآنمشتاقاینقدراخیرزماندرکهزد

ظنسوء. اندشدهگنجاندهجدیدسیاهلیستدرجهانسراسردرحقوقیوحقیقیشخص19کهاستاینواقعیت
یانیهبدر. داشتنددستایرانايهستهبرنامهبراياورانیومسازيغنیدرمستقیمغیریامستقیمطوربهآنهاکهرودمی

کسانیافشايبهماتمایلازمانعنباید«ژنوتوافقاتکهاستآمدهمتحدهایاالتخارجهاموروزارتوداراییوزارتمشترك
. نگدلمیواشنگتنمنطقکهاستمعلوم. »دهندمیادامههاتحریمخالفبرایرانايهستهبرنامهازپشتیبانیبهکهشود
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میشدتراهاتحریمدیگردستباوکنندتهیهرانوامبر24توافقاتتحققطرحکنندمیسعیدستیکباهاآمریکایی
.بخشند

تمایلمتحدهایاالتباهمراهمذاکراتآستانهدراینکهولوکردرفتارهمینطورتقریباًهماروپااتحادیهکهگفتباید
نعیتصکردنکندبههااروپایی. دادمینشانخودازراايهستهبرنامهدربارهایراناسالمیجمهوريبامعاملهکردننهاییبه

راياهستهبرنامهدربارهتهرانباتوافقاتبااروپااتحادیهبرخوردالوروفسرگئیدیروز. زدنددستروندایناندازيراهآغاز
کولموآیندهسالژانویهماهبهاستممکنوشدهتأخیردچاراولمرحلهاجرايآغازکهکردتأسفاظهاروگرفتانتقادبادبه

کهتوافقاتیتأییدکهاستشدهباعث»العبورصعبموانع«کدامشودجویااروپااتحادیهنمایندگانازاستصدددراو. شود
.بیافتدتعویقبهزیاديهايهفتهتانامیدند،تاریخیبزرگپیشرفتراآنهمه

ینیبپیشقابلتر،شفافکهآنخارجیسیاستوایرانبهنسبتغربپیگیرانهغیرهايگاماینباعثچیزيچه
یمکهاستشدهکشیدهتهراندرغربیکشورهايازصفیکهاستحالیدراینواست؟شدهاست،شدهترسنجیدهوتر

کسیهکاستبعید. بگیرندقرارایرانبابزرگقراردادهايدارندگاناولصفوفدرهاتحریمرفعسپسوتعلیقازبعدخواهند
متحدانشومتحدهایاالتدانندمیهمه. باشدنداشتهارتباطاروپااتحادیهرفتارباواشنگتنغریبوعجیبتصمیمکهکندباور
اهدشما. باشدتصادفیتواندنمیچیزياینجادر. کنندمیهماهنگهمباراخودهايگاماندازهچهتاناتوواروپااتحادیهدر

تههسبرنامهمسألهفصلوحلجملهازوتهرانباروابطسازيسالمروندکردنکندبرمبنیشدههماهنگقبلازتصمیم
بهتنسبوکردهسفرایرانپایتختبهروسیهفدراسیونخارجهاموروزیرالوروفسرگئیپیشروزچندتازه. هستیمآناي

.بودکردهاطمیناناظهارژنوروندپیشرفتادامه

عقیمجهتدراسراییلوسعوديعربستانآلودتبهايتالشهمهازقبلوژنومذاکراتپیرامونتحوالتاگر
. شودیمروشننسبتاًغربپیگیرانهغیررفتاراینبهپاسخگیرد،قرارتحلیلوتجزیهموردتاریخیمعاملهاینگذاشتن

رهبرانبهوکردهبازدیدمذاکراتدرکنندهشرکتکشورهايهمههايپایتختازشدندموفقمذکورکشوردوفرستادگان
تحریمرژیمازمتقابلهايگذشتبدوننمایدمیسعیوکندمیدوپهلوییبازيایراناسالمیجمهوريکهکنندتلقینآنها
يامنطقهدولتدوبیمارگونهواکنشآنجا. کندباورراهاحرفاینکهنیستبچهاینقدرغربکهاستبدیهی. شودرهاها

ویواتلوریاضزمانهماندر. بودنددیدهخودچشمبارااوباماوروحانیبینسپتامبرماهاواخرتلفنیگفتگويبهمذکور
روپاااتحادیهومتحدهایاالتباتوافقبهرسیدنبرايراایرانجمهوررئیسشانسکردندسعیوخوردهآلوديتبهايتکان

آنقدرتابشباولی. شدندکاربهدستاست،شدنیعملیکاراینکهفهمیدندکهوقتی. کنندمحاسبهايهستهمسألهدرباره
تهدیدهايبهکار. ندادندتشخیصراعماندرایرانیانباهاآمریکاییمحرمانههايتماسحتیکهکردندراکاراینزیادي
یراناايهستهتأسیساتعلیهاسراییلوسعوديعربستانمشتركجنگیعملیاتدربارهشایعاتپخشطریقازمستور
پوشیدهسیکبر. استکشوردواینالبیآنوشدگرفتهکاربهتريمؤثرسالحآنازبعدکهنشدکارگربلوفاینولی. کشید
باسیاربسیاسیهايشخصیتتنهانه. هستندمتحدهایاالتدرهاالبیترینقوياسراییلیوسعوديهايالبیکهنیست

. هستندنهاآپشتیباناسلحهکنندگانتولیدومالینهادهايسایروهابانکنفتی،هايشرکتبزرگترینبلکهآمریکانفوذ
. ددارنخاصینفوذهمفرانسهوبریتانیادرخصوصبهواروپااتحادیهاساسیکشورهايدراسراییلیوسعوديهايالبی

ستانعربکهمبالغیومالینهادهايفعالیتجملهازداردبستگیمیانهخاورکشوردواینمنافعپیشبردبهزیاديچیزهاي
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وشودمیسرازیراروپااتحادیهومتحدهایاالتبهکههاییگذاريسرمایهمیزانکرد،خواهدخرجاسلحهخریدبرايسعودي
يزیاداهمیتآمریکاواروپاتضعیفحالدراقتصادبرايامراین. نفتگذاريقیمتزمینهدرپادشاهیاینسیاستحتی
.دارد

سالمروندسریعتوسعهازوکردتوجهیبیمعینیمرحلهدرهمایرانکهکردخاطرنشانبایدحقرعایتجهت
فهمیدهدرستجهاندرروحانیحسنخارجیسیاستجدیدوجوهاینکهبهکاملاعتقاد. آمدوجدبهغربباروابطسازي
بینبردنآسربرکهاستايمنطقهبازارتریندارآیندهایرانبازاراینکهوخودژئوپلتیکیاهمیتبهاعتقادنیزوشدخواهد
خانوادهبامتحدهایاالتسیاسینخبگانکهشدگرفتهنادیدههمعاملاین. نکردخوبیخدمتایرانبهشد،خواهدشروعامانی

ايگراسراییلساختارهايکهحالیدرکنندمیدریافتجیرهآنهاازودارندمحکمیدیرینههايپیوندسعوديسلطنتی
درفوذباننیروهايازبسیاري. نمایندحلراجهانیسیاستکناروگوشهمسایلترینحساستوانندمیخودشانواشنگتن

سمتبهسریعحدازبیشوعجوالنههايگامازرااوتیموروحانیاسالمی،انقالبپاسدارانسپاهجملهازوایرانداخل
خاورمنطقهدروفارسخلیجدرتهرانوواشنگتنمنافعشدیداختالفنتیجهاین. داشتندحذربرآمریکاخصوصبهوغرب

.استمیانهونزدیک

. استنیفتادهوحشتناکیاتفاقهیچکهشویممیمتوجهکنیم،ارزیابیهوشیاريباراژنودرناگواررویداداگرولی
عتمادااروپااتحادیهدرآنهانزدیکمتحدانوهاآمریکاییبهحدازبیشنبایدکهکردیادآوريروحانیحسنبراياتفاقاین
وکردهتأمینراانرژيبخشدرغربامنیتکهداردقرارنیروهاییطرفازخارجیشدیدتأثیرتحتآنهاسیاستزیراکند
ی،حقیقاندازچشمولوانداز،چشمجزچیزيتهرانباروابطنزدیکیسودولی. دارندمینگهزیاديپولغربیهايبانکدر

سعککهدارندوجودنفوذيبانیروهاياروپاوآمریکاهايپایتختدرایرانی،ضدهايالبیهايتالشازنظرصرف. نیست
سألهمفصلوحل. بمانندباقیعربستانفرتوتحکامتحقیرآمیزاسارتدرخواهندنمیآنها. کنندمیمطرحراهاخواستاین

میاندرنوامبر24توافقاتتازه. تهرانبرايتاداردبیشترياهمیتواشنگتنبرايهمایراناسالمیجمهوريايهسته
.استآمدهحساببهآمریکاییدیپلماسیدستاوردهاي

يیادآوردیگرباریکغرببراي. بستخودسرپشتبلندصدايبارادربکهکرددرستیکارایرانیهیأتلذا
تدرخواسایرانازشدخواهندمجبوراروپااتحادیهوآمریکاآنگاه. کشیدعقبتوانمیاست،شدهدرازکهرادستیکهکردند

نآبرايجهانیهايقدرتازکسیچهشدمتوجهدیگرباریکتهرانکهاستمفیدهماین. بکنندرامذاکراتازسرگیري
تکیمکشوريعنوانبهروسیهبهنیزآیندهدرایرانکهامیدواریم. استخودسوددنبالبهفقطکسیچهوداردخیرآرزوي

.نمودحسابآننیتخلوصومساعدترويوکردهباورراآنحرفتوانمیکهشود
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الوروف در تهران: سطح جدید گفتگو
نیکالیفایگور

سفر موفقیت آمیز سرگئی الوروف به تهران، بناي دستیابی به 
ایرانی را نهاده است. اکنون 		–		سطح اصوالً جدید روابط روسی

مشارکت با جمهوري اسالمی توسط تیم رئیس جمهور روسیه به 
عنوان یکی از مؤلفه هاي مهم سیاست نه تنها خارجی بلکه داخلی 

کهاستاین		روسیه تلقی می شود. مهمترین نتیجه سفر الوروف 
کارمشخصکامالًجهاتآمده،عملبهمذاکراتجریاندر

قراردادامضايبهبایدآیندهدرکهاستشدهطراحیمشترك
.شودمنجرایرانوروسیهبینانتظارموردبزرگ

بازتابگروهیهايرسانهدرروسیهخارجیسیاسترویدادهايمهمترینازیکیافتد،میاتفاقمعموالًکههمانطور
روندردنکاعتباربیبرايهاتالششاهدمااینکهولونیست»سکوتتوطئه«نوعیکتنهااین. استداشتهمحدوديبسیار

پیام،اوالً: افتاداتفاقدیگرمهمرویدادچندتهرانبهالوروفسرگئیسفرازبعدبالفاصله. هستیمآندرمسکونقشوژنو
ازايردهاتحریممشمولافرادوهاشرکتسیاهلیستمتحدهایاالتکنگرهثانیاً،شد؛قرائتفدرالپارلمانبهجمهوررئیس

سوئیس»مونترو«شهردرژانویه22کهکردمشخصراهاییدولتترکیبمللسازمانثالثاً،وداد؛توسعهراایرانباهمکاري
.کردخواهندشرکت» 2-ژنو«بهموسومسوریهپیرامونگفتگودر

ظریفجوادباويهايمالقاتوتهرانبهروسیهخارجهاموروزیرسفرنتایجشدنرنگکمباعثرویدادهااینهمه
در. داشتندارتباطایرانبانحويبهمذکورمهمبسیاررویدادهايهمهولی. شدجمهوررئیسروحانیحسنوخارجهوزیر

وطبیعیامريجهانی،صحنهدر»ایرانیعامل«روزافزوننقشعلتبهالمللیبینمناسباتدرارتباطاینوجودکهحالی
رگئیسسفراگرشدمیاشتباه. نبودتصادفیفدرالپارلمانبهجمهوررئیسپیامدرایرانمسایلذکرباشد،میمنطقی
تصحبتهراندرمذاکراتنتایجدربارهابتداولیشدمیگرفتهنظردرروسیهداخلیوالمللیبینشرایطازجداالوروف

.کنیم

راهبرديشراکت»راهنقشه«

طیولی. استبودهروشنایراناسالمیجمهوريوروسیهبرايهمیشهتهران–مسکوراهبرديشراکتضرورت
قراريبرمانندمشخصطرحیکاجرايکهوقتی. استبودهآنبودنمشخصغیرسیاسی،گفتگوياساسیعیبزیاديمدت
مشارکت«وقتیولی. بودآمیزموفقیتکشوردومساعیتشریکبود،نظرمدسوریهدریاچچندرتاجیکستان،درمدنیصلح

اتجهالوروف،سرگئیسفرنتیجهدر. کردمیبروزآشکارهايسوءتفاهموهاتأخیرها،ناسازگاريبود،نظرمد»عامطوربه
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ضرورتکهپرداخت»بزرگقرارداد«همانطراحیبهتوانمیهمکاريایننتیجهدرکهشدتعیینهمکاريمشخصکامالً
.استشدهاعالم»روایران«صفحاترويبربارهاآن

اوالًهارایزنیاینکهشدقرارتهرانمذاکراتدرکهکشوردوبینسیاسیهايرایزنیدروقت،اسرعدراستقرار
خزرردتسلیحاتیمسابقهکردنمحدودومخدرموادقاچاقبامبارزهافغانستان،موضوعاتشوند،ترفعالچههرثانیاً،ومنظم
اهرطراحیکنند،میایجادچالشروسیههموایرانهمملیامنیتبرايمسایلاینازیکهراینکهبهتوجهبا. شوندمطرح

رشگستبامسایلاینتازه. باشدمیراهبرديشراکتخودبهخودمحورایندرمشخصهايگامبرداشتنومشتركهايکار
.دارندمستقیمارتباطخزرمنطقهدرهموافغانستانوسابقشورويمرکزيآسیايدرهمناتووآمریکانفوذ

عقیدهبهکهسوریهاوضاعآمیزصلحفصلوحلکنفرانسیعنی» 2-ژنو«جملهازوالمللیبینمسایلبهاشارهضمن
زیبايانیپاینقطهزمینهایندرتهرانازالوروفسرگئیپروازازبعدکهگفتبایدکند،شرکتآندربایدحتماًایرانروسیه،
22هککردنددعوتسوریهصلحکنفرانسدرشرکتبهرسماًراایرانويسفرازبعدروزدو. شدگذاشتهپیروزيبهآمیخته

مالبرراروسیهوایرانبرايمشتركجدیدخطرتهراندرمذاکراتولیشدخواهدبرگزارسوئیسمونترويشهردرژانویه
پرس. شود»ژنوتوافقات«شکستباعثوانجامیدهایراناسالمیجمهوريپیرامونتنشجدیددوربهاستممکنکهساخت

گفتگويکهباشدداشتهرابمبیحکمتواندمی) آنترکیبیجزءعنوانبهفارسخلیجموشکیضدسپرو(اروپاییموشکیضد
ایرانايهستهپروندهپیرامونمذاکراتدرجهانیجامعهکشورهايوروسیهدستاوردهايهمهوکردهمنفجرراغربباایران

.بکندصفربرابررا

کردمسکوتچیزيچهتهراندرالوروفسرگئی
ایرانعلیه»کنندهفلجهايتحریم«تداوماحتمالبهروسیهواکنشکهشودمیمطرحمهمسئوالایناینجادر

فهماند) مدودفدمیتريجمهوريریاستدوره(2008-2012هايسالتلختجربهبهتوجهباایرانیطرف. بودخواهدچگونه
هکشدباعثهانگرانیهمین. شودمنجرمسکوتعهداتاجرايعدمبهکهاستغرببهروسیهجدیدچرخشنگرانواقعاً که

-اسصدوردربارهقبلیتوافقاتاجرايبرسابقمانند«ایرانکهکنداعالممشتركخبريکنفرانسدرظریفجوادمحمد
وهمکاريگسترشبهمسکوتمایلبودنجدياثباتنوعیکعنوانبهراقراردادایناجرايتهران. »کندمیپافشاري300

.کندمیتلقیمدودفدمیتريدورانبهبازگشتعدمضمانت

بههکدادپاسخیخارجهوزیرمعاونریابکوفسرگئیبا»گازتاروسیسکایا«روزنامهمصاحبهوسیلهبهروسطرف
راانایرحقدرمتحدهایاالتاخیراعمالتمامشدتوقاطعیتباریابکوفاوالً،. شودمحسوبانگیزهیجانتواندمیتعبیري
»پرشتهتخ«عنوانبه»ایرانیژنو«و»سوريژنو«اصطالحبهنتایجازبتوانیمماکهنیستاطمینانی: «گفتوکردارزیابی

یکاییآمرطرفعهدهبرراوضعاینمسئولیتقطعطوربهما. کنیماستفادهمتحدهایاالتباروابطبهبودجدیددورآغازبراي
رايبایرانیحقوقیوحقیقیاشخاصازگروهیعلیهجدیدهايتحریماعمالبرمبنیمتحدهایاالتاخیرتصمیم. گذاریممی
اشارهانگیزانهیجحقیقتاًنکتهاینبهتوانمیثانیاً،. »کردخنثیرارونداینتمامتوانمیوسیلهبدین. نیستقبولقابلما

وسیعحدزابیشطوربهراالمللیبیناسنادبعضیمسکوکهآمدعملبهاعترافباالاینقدرسطحدرباراولینبرايکهکرد
حاتیتسلیبرنامهگذشتهدرایراندرکهباشدرساندهاثباتبهراادعااینکهنداریماطالعاتیوشواهدما: «کردمیتعبیر
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دشاعالمزیاديصداقتباوسیلهبدین. »باشدداشتهوجودايبرنامهچنینحاضرحالدریاداشتهوجودايهستهپنهانی
.کندشرکتیکجانبههايتحریمدرنداردقصداینازبیشروسیهکه

ایرانبامخالفتدرهمدلی: آمریکاکنگرهوروسیهدولت
بهنیزبعدبهاینازباید: «داشتاظهارروسیهفدرالپارلمانبرايخودسالیانهپیامدرروسیهجمهوررئیس

مههامنیتوآمیزصلحايهستهانرژيتوسعهبرايایرانالینفکحقوقکهدادادامهتريوسیعحلراهحوصلهباجستجوي
یمکنارایرانايهستهمسأله: شودمیچهاآلنببینید: «افزودوي». کندتضمینرااسراییلجملهازومنطقههايکشور

گرفتهیجهنتدومراتبایناز. »یابدمیبیشتريتوسعهبلکهماندمیباقیفقطنه. ماندمیباقیموشکیضدسپرولیرود
روسیهلیمامنیتبلکهايمنطقهامنیتتنهانهتأمینکلیدعنوانبهراتهرانباگفتگوو»ایرانیمحور«مسکواوالً،. شودمی

ترینعالیردوسیلهبدین. شدندذکرامنیتنظامایناساسیمخالفدوعنوانبهاسراییلومتحدهایاالتثانیاً،. کندمیتلقی
اجتماعیوبازرگانیسیاسی،زندگیسطوحهمهوهاعرصههمهدرتقریباًکهروسیهاسراییلیوغربینیرومندالبیبهسطح
وسیهرملیامنیتمخالفهستید،ایرانباهمکاريمخالفشمااگر: «شدفرستادهروشنیپیامدارد،فعالیحضورروسیجامعه

راآنچگونگیاستجالبکهدادخواهدنشانخودازواکنشبزوديتردیدبدونالبیاینکهاستبدیهی. »هستیدهم
.ببینیم

درکه-بازنشستگیسنبهرسیدنبارابطهدرحتی-ایراندرروسیهبازرگانینمایندهانفصالبرمبنیدستور
تريممیلیدقتبابایدمرحلهایندر»بدنحرکت«هرکهآمدعملبهتهرانبهالوروفسرگئیسفرتداركپایانیمرحله
. دانماندهناکامایرانبااقتصاديوبازرگانیهايهمکاريهايبرنامههمهکهاستآنبهآشکاراعترافمعنیبهشود،انجام

فعالچهرهطوربهروسیهبانکینظامومالینهادهايوکردهافتبحرانیپایینسطحتاکشورماندوبینبازرگانیتبادالت
باادياقتصهمکاريبرقراريجهتدرتالشیهرازتنهانهدولتیمسئولینپیوستند؛ایرانمالینظامعلیههاتحریمبهتر

بازرگانیمحافلودولتاقتصاديابتکاراتهمهدربعدبه2008سالازهمهبلکهکردندگیريکنارهماهمسایهتریننزدیک
کهرانیای–روسیمشتركکمیسیونفعالیتکردنفعالتردید،بدون. کنندمیوکردهآشکاريکارشکنیایرانی،محوردر

دستوریکفقطجمهوررئیسدستوروفرمان15ازاگرولی. استنیکیکارشد،مطرحتهرانهايگفتگودرموضوعاین
رگانیبازهمکاريکرد؟صحبتآنتوسعهکارآییوایرانباراهبرديگفتگويگیريسرازدربارهتوانمیچطورشود،میاجرا

طروابصورت،اینغیردر. دهندمیتشکیلراراهبرديشراکتگونههراساسوپایهتجاري،مشتركهايطرحواقتصادي–
تغییرنآسرشتبادوزشترینخفیفبااستممکنوشدهبرقرارناپایدارومتزلزلسست،بسیارهايپایهبرایرانی-روسی

.استافتادهاتفاقیچنینگذشتهدرکهکند

*****

درموفقیتاین. استایرانی-روسیشراکتهايپایهساختگیرياوجنوعیکتهران،بهالوروفسرگئیموفقیتباسفر
داخلیبلکهخارجیتنهانهسیاستروزدستورمهممسألهبهمسکو–تهرانگفتگوي. استرسیدهاثباتبهسیاسیسطح

قتصادياتوسعههمکههاستپایهاینبرروابطیساختآنورسدمیفرامرحلهترینپیچیدهحاالو. استشدهتبدیلروسیه
.نمایدتأمینرازمینمشرقدرثباتوصلحهموایرانوروسیهامنیتو
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ايمنطقهامنیتبرايجدیدخطر: فارسخلیجموشکیضدسپر
نیکالیفایگور

–متحدهایاالت(ما«اینکهبرمبنیاوباماباراكهايحرف
هاتن،»کنیممذاکرهایرانباشوروي،باریگانمانندباید) نویسنده

بهبازگشتاین. نیستسردجنگدورانبهبازگشتمعنیبه
اقتصادکردنفرسودهبرايتالشوايمنطقهتسلیحاتیمسابقه

ضدسپرسامانهاستقرار. استنظامیرویاروییوسیلهبهایران
باخودسیاسیونظامیاهمیتنظرازفارسخلیجدرموشکی

هازمان. استمقایسهقابلریگاندولتستارگانجنگبرنامه
.کنندنمیتغییرداند،میمغضوبکههاییرژیمباواشنگتنمبارزهابزارواهدافولیشودمیعوض

ایرانياهستهبرنامهدربارهژنوتوافقاتازهمهازبیشترکسیچهاینکهدربارهالمللیبینعمومیافکارکهحالیدر
االتایازحاضرنداسراییلوسعوديعربستاناینکهنظیرتصنعیوواقعیغیرموضوعاتوکردمیبحثاست،بردهسود

وواشنگتندرایرانیضدنخبگاناسراییل،فارس،خلیجهايپادشاهیگرفتند،میقراربحثموردشوند،روگردانمتحده
جزءوانعنبهفارسخلیجموشکیضدسپرسامانه. کردندپیداراتهرانباروابطدرزداییتنش»نامتقارنپاسخ«پنتاگون
نوسازي»آهنینِگنبد«آینده،درو،)استآنمشمولهماروپاییموشکیضدسپرکه(موشکیپدافندجهانیسامانهترکیبی

.باشدمیایراناسالمیجمهوريباژنوتوافقاتهمهکردنصفربرابربرايوسیلهبهتریناسراییل،شده

توافقاتیهکداشتاظهارروسیهدفاعوزیرشویگوسرگئیباویدیوییکنفرانسجریاندرپنتاگونرئیسهیگلچاك
دضسپراجزايساختهايبرنامهتغییربهرامتحدهایاالتداد،راایرانايهستهبرنامهآوردندرتعلیقحالبهامکانکه

پاییاروموشکیضدسپرساختبراياستداللعنوانبه»ایرانیموشکیخطر«کهشودمییادآوري. کندنمیوادارموشکی
دافندپسامانهیعنیفارسخلیجموشکیضدسپرساختجهتدرپنتاگونفعالیتها،برنامهاینباهمزمان. بودشدهمطرح

یمگرفتهآشکارينتیجهاینجااز. یافتگسترششد،خواهندمستقرفارسخلیجهايپادشاهیدرآناجزايکهموشکی
خارجیسیاستپاندول. شودمیمتوسل»ارعابودروغ«عاديعملشیوهبهایرانوروسیهحقدراوباماباراكدولتکهشود

.استکردهحرکتایرانبارویاروییسمتبهدوبارهواشنگتن

برتريبهدستیابیآنهدفکههستیمتهاجمیسامانهشاهدما. باشدکنندهگمراهنباید»موشکیپدافند«اصطالح
دانبهمهکهاسراییلجویانهجنگبیاناتتنهانه. استاولضربهکردنواردصورتدرمتجاوزبردندربهسالمجانوجنگی
یدستپیشکهاستآنازحاکیفارسخلیجهايپادشاهیریاستسیاسیونظامیمشخصهايگامبلکهاندکردهعادت
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ردمتحدهایاالتمتحداننزدیکترینریاض،واویوتلنظامیدکترینکلیديعنصرایران،بهضربهکردنواردزمینهدر
.دهدمیتشکیلراخاورمیانه

سلطنتینخبگانعمیقخرسندي
یککهفارسخلیجعربیکشورهايهمکاريشورايسراناجالسدرهاپادشاهیواحدنظامیفرماندهیتشکیل

توافقاتبهعربستانیهايپادشاهیپاسخنوعیکبود،نشدهروبروقطرواماراتریاستشوقوشوربااندیشهاینپیشسال
لیجخموشکیضدسپر. داردنیازجديهايپایهبهمنظوراینبهکهشودیکپارچهاستمجبورایرانیضدائتالف. استژنو

ست،اشدهتنیدههمبهفارسخلیجکشورهايواویوتلواشنگتن،برحاکمنخبگانمالیوسیاسیمنافعآندرکهفارس
اهیپادشبهخودپیشهفتهیکآسايبرقسفرجریاندرهیگلچاك. کندایفاراآنهااتحادمبنايبهتریننقشتوانمی

با. کندتضعیفمنطقهدرراخودحضوریاکردهتركرامنطقهنداردقصدمتحدهایاالتکهداشتاظهارپردهبیمنطقههاي
سرمایهدالرتریلیون8گزافمبلغخودحضورتأمینوهاپادشاهیامنیتدر1976سالازمتحدهایاالتاینکهبهتوجه

.استفهمقابلمتحدهایاالترفتار،)آمریکاستپرینستوندانشگاهازاسترنروجربرآورداین(استکردهگذاري

ومتحدانوفادارينفت،هايقیمتکنترلامکانخودبرايآمریکازیرانبودشایبهبیگذاريسرمایهاینالبته
خلیجهايپادشاهی. داشتجریاننیزمتقابلروندهمزمانولی. کردتأمینراخودنظامیصنایعبرايعظیمهايسفارش

اتیتسلیحگرانالبیازیکی. کردندمیدریافتخوبیهايبهرهتسلیحاتیمعامالتازخود،امنیتتأمینبرعالوهفارس
ابطرواینهايهزینهحاالو. »خریممیروابطبلکهاسلحهفقطنهمتحده،ایاالتازاسلحهخریدضمنما«کهکردخاطرنشان

ارس،فخلیجموشکیضدسپرعناصرفقطنهعربستانینخبگانبهخودسفرجریاندرهیگل. استآمدهدرکاملطوربه
–امینظعالقهمختلفدالیلبهکهکردپیشنهادراجمعیامنیتسیستمایجادبلکههاموشکضدومقدمردیابیرادارهاي

موشکیدضسپر. کردخواهدتضمینراعربستانیهايرژیمناپذیريتعویضوثباتبهمتحدهایاالتاقتصادي–مالیوفنی
تاتاس»ايارزندهوظریف«حدازبیشامردهد،تشکیلراآمریکاموشکیضدجهانیسامانهازبخشیبایدکهفارسخلیج

.باشدداشتهبستگیعربیبازاروکوچهمردمارادهیادمکراسیسطحبشر،حقوقچوناهمیتیکممسایلبه

ناسازگارارقامجنون
هايهزینههمهنمودندپیشنهادآنها. دانستندراآنقدروکردهدركراهیگلپیشنهاداینواقعیمعنايپادشاهان

استقرارادامه. کنندپرداختشود،میبرآورددالرمیلیارد20معادلکهرافارسخلیجموشکیضدسپراستقراراولمرحله
لیجخدرخودهايپایگاهدر) دهندمیتشکیلسریعواکنشنیروهاينفراتراآنهاسومیک(آمریکایینظامیهزار35حدود
ابمتحدهایاالتتسلیحاتیقراردادهايازیکهیچحالعیندر. آیدمیحساببهمعاملهاینمکملامتیازنوعیکفارس،

هبتسلیحاتمدرنانواعآمیزجنونمقادیرارسال. یافتنخواهدکاهشونگرفتهقراربازنگريموردقطروسعوديعربستان
ضدسامانه2014،60سالدرفارس،خلیجموشکیضدسپربرنامهموجببه. داردادامههمچنانعربستانیهايپادشاهی
دالرمیلیارد4,2معادلجمعاً کهمنظورهچندینرادار4وآنهابرايپرتابسکوي20وسیع،امکاناتبا»پاتریوت«موشکی
میلیارد4وکردهدریافترامکملهايموشکضدو»ارتفاعپدافندهايسامانه«امارات. شدخواهندارسالکویتبههستند،
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دروپرداختهراخودموشکیهايسامانهآوريروزبهدالريمیلیارد1,7هايهزینهکنونتاریاض. کردخواهدخرجدالر
هايسامانهبهاي. کندگذاريسرمایهدالرمیلیارد5حدودبحریندروخودخاكدرجدیدرادارهاياستقراردراستصدد

.بودخواهددالرمیلیارد12قطربرايارتفاعپدافند

بدیهی. کردهمدردياندیشیسادهاینبافقطتوانمیاست،»ایرانیخطربهپاسخ«اقداماتاینکهبگویدکسیاگر
ایران.استناسازگارایراننظامیهايتالشبا»ایرانیتجاوزدربرابردفاع«برايعربستانیهايپادشاهیهايهزینهکهاست
ولی. داردقرارجهانمقامششمینوپنجاهدرنظراینازودادهاختصاصدفاعیاموربهراخودملیناخالصتولید3,7%

نظامی،هايهزینهسطحنظرازکشوراینکهاستنزدیکملیناخالصتولید%10بهسعوديعربستاننظامیهايهزینه
بودجهراگ. نیستندمقایسهقابلهمباایرانمربوطههايهزینهوسعوديعربستاننظامیبودجه. باشدمیجهانپنجمکشور
ایرانوآنهابینعظیمیشکافشود،اضافهسعوديعربستاننظامیهايهزینهبهعربستانیهايپادشاهیسایرنظامیهاي

شوراي«اعضاينظامیهايهزینهسطحاینبرايموجهدلیلعنوانبهتواننمیرا»دفاعینیازهاي. «شدخواهدمشاهده
.استتجاوزتداركبودجهاینکرد،قبول»همکاري

آمریکاپیگیرانهغیررفتارآهنینمنطق
دضائتالف. نداردکمیدستمستقیمتجاوزازکارآیینظرازتجاوزباتهدیدکهاستدادهنشانجدیدتاریخولی

رايببلکهعربستانیهايپادشاهیبرايتنهانهایرانباجنگیمناقشهکهفهمدمیخوبخودجوییجنگوجودباایرانی
دربارهبحثضمنلذا. داشتخواهددنبالبهباريفاجعهعواقبخاورمیانهدرآمریکاییحضوربرايامرنهایتدرواسراییل

خواهانیایرانضدائتالفامر،نهایتدر. گرفتنادیدههمراآنسیاسیجنبهنبایدفارسخلیجموشکیضدسپرنظامیجنبه
اجرايعدممقصرعنوانبهتهرانخودکهاستاینآلایدهولیاستژنوتوافقاتکردنمختلآنها،هدفاست؟چیزيچه
.شودمعرفیتوافقاتاین

وابطرسازيسالمروندکهواشنگتن. استزدهناروایرانیضدائتالفبهایرانزمینهدراوباماباراكپهلويدورفتار
اینقدرهاستفادبهروسیهاینکهوباشدزیادحداینتاایرانیبازاربهاروپااحتیاجکهنداشتانتظارکرد،اندازيراهراایرانبا

بهکهاستدشوارواشنگتنبراياکنون. بزنددستخاورمیانهدروایراندرخودسیاسیمنافعپیشبردبرايژنوروندازفعال
ودخاهدافبخشیدنتحققبرايرادیگرروشچندایرانیضدائتالفعلتهمینبهوکندنشینیعقبیکجانبهصورت
استیاسالمجمهورياقتصادبهايمنطقهتسلیحاتیمسابقهتحمیلثانیاً وتهرانتحریکاوالًشاملکهاستکردهانتخاب

.استشدهتضعیفهاتحریماثربرکه

نشتکههمگانیبهناگهان،متحدهایاالتکنگره. استروشنروزمثلاست،شدهگرفتهکاربهکهتحریکاتروش
نتخاباآستانهدر. کرداعالمراجدیدهايتحریموضعشد،تبدیلناپذیربازگشتواقعیتیکبهآمریکایی–ایرانیزدایی

یزنگذشتههفته. بودآمدهپیشمسألههمینبود،کردهاعالمخودانتخاباتیبرنامهاصلراهاتحریمرژیمرفعکهروحانی
قانونیآمادهالیحهکنگرهنمایندگان. دادتوسعهراتحریممورداشخاصوهاشرکتسیاهلیستوکردهرفتارهمینطورکنگره

رادافهمهشخصیهايدادهبهدسترسی«برجملهازوشدهتنظیمتهرانبهواقعیحجتاتمامصورتبهکهدارندچنتهدررا
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کهشدخواهنداعمالجدیديهايتحریمدوبارهصورتاینغیردر. کندمیتأکید»ایرانموشکیواتمیبرنامهدرشاغل
.شوداتخاذکریسمستعطیالتازبعدبالفاصلهتصمیمایناستممکن

شدشروعزمانیآنکردنفعالکهچراشودگذاشتهاقداماتاینردیفدربایدهمفارسخلیجموشکیضدسپر
وآوردعملبهعربستانیهايپادشاهیبااختالفموردمسایلفصلوحلبرايراخودهايتالشنهایتظریفجوادکه

شنهادپیوکشیدهعقبابوموسیاختالفموردجزیرهازراتهاجمیهايجنگندهازدستهیکنیتحسننشانهبهایرانمقامات
اريکچهبهتواندمیتحریکاتواژهنیست،تحریکاتایناگر. شودبرگزارآنویژهحقوقیرژیمدربارهمذاکراتکهکردند
يو. داشتدیگريگویايبسیارجنبهدیگر،چیزهايازغیرهیگل،چاكآسايبرقسفرکهاستتوجهجالبشود؟اطالق
هايبرنامهبررسیجهتفارسخلیجکشورهايدفاعوزیرانجلسهکردپیشنهادآنهابهخود،مذاکراتهايطرفبهخطاب
درهشدحاصلتوافقاتاعتبارمهلتانقضايپیدریعنیبعدماهششدقیقاً ... همکاريشورايومتحدهایاالتبعدينظامی

رفتاردینفوالمنطقشاهدماعکس،بر. شودنمیمشاهدهپیگیريعدمگونههیچایرانیضدائتالفرفتاردر. شودتشکیلژنو،
هايهزینهوهاتحریمطناببااسالمیجمهورياقتصاديگلويفشردنادامهوژنوتوافقاتگذاشتنعقیمجهتدرآنها

.هستیمنظامیناپذیرتحمل

*****

وسیلهاین. نداردربطیدفاعیاموربهواقعدرکند،میایجادمتحدهایاالتکهجهانیموشکیضدسپرسامانه
ضدامانهساین. استخطرناكبشریتتمامبرايفرد،یکبرايسرطانیغدهمانندکهاستجهانیتفوقوبرتريبهدستیابی
»ینآهنگنبد«باهمگرایییافارسخلیجاروپا،موشکیضدسپرصورتبهمتاستازيسرطانی،غدهمانندجهانیموشکی
آیدمیرنظبه. کندتضمینراجهانمناطقازیکهردرآمریکاییبرترينزدیکآیندهدربایدکهکندمیتولیدرااسراییل

هدربارژنوروندشدنمتزلزلشاهدما. رسدمیپایانبهمیانهخاوردرآمریکاخارجیسیاستترددوقاطعیتعدممرحلهکه
دراهللاحزبمواضعبهحملهوکنندمیجدیديآراییصفسوریهدردولتیضدنیروهايهستیم؛ایرانايهستهبرنامه
ذاردگمیسرپوشمیانهخاورتنشجدیددوربربلکهخألبرنهواشنگتنجویانهصلحهايحرف. شودمیآمادهلبنانجنوب

ردآمریکاهايبرنامهمورددرنبایدمسکو. زدخواهدضربهروسیهاخیرهايماهدستاوردهايهمهبهبلکهایرانبهفقطنهکه
بیکهادداجازهنبایدویابدادامهقبلیسطحدربایدمشرقدرمادیپلماتیکفعالیت. باشدداشتهواهیخیالهیچمیانهخاور

دخوبهخودچیزهمهوکندتركرامیانهخاورخودشمتحدهایاالتاینکهبهبچگانهامیدهاينیزوتوجهیبیوابتکاري
اییجآندرکهشودتنظیمايگونهبهمیانهخاورساختاراستممکنصورتاینغیردر. بگذارداثرمارفتاربرشود،درست

.نماندباقیروسیهبراي
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موضوع ایران در کنفرانس خبري والدیمیر پوتین

جمهوررئیسخبريکنفرانسدرصفروفرجبکهحالیدر
برايسالتریندرخشان«را2013سالروسیه،فدراسیون

توانمیکرد،قلمدادخاورمیانه،محوردرروسیهخارجیسیاست
ماهیجاريسالدسامبرماه. نموداشارهدیگرنکتهیکبهحقبر

روسیداخلیمراسممهمتریندودرباراولینبرايکهاستشده
گردیدهمبذولجديبسیاروجداگانهتوجه»ایرانیموضوع«به

وفدرالپارلمانبرايجمهوررئیسپیامدرایرانمسایل. «است
هايرسانهشرکتباپوتینوالدیمیرنهاییخبريکنفرانسدر

.گرفتقراربحثموردالمللیبینوروسیگروهی

مبذولایرانی–روسیروابطو»ایرانايهستهپرونده«مسایلبهزیاديحدازبیشتوجهعده اي معتقدند که 
حقیقتولی. بودعاديافتادهپاپیشچیزیکآورد،زبانبرجمهوررئیسکهآنچهکههستنداعتقاداینبردیگران. استشده
ناگفته ها را بهتر درك کنیم، باید با دقت بیشتري صورتجلسه سخنرانی ها وهاگفتهاینکهبراي. استوسطدرمعمولطبق

ضاي اجتماعیرا مطالعه نماییم. سئوال هایی که رجب صفروف در کنفرانس خبري پرسید، قبل از همه منعکس کننده تقا
مخاطبین روس بود. محافل اجتماعی روسیه ضرورت شراکت راهبردي با ایران و تعامل عمیق تر با جمهوري اسالمی در مورد 

عنوانهبمسکو–یک سري مهمترین مسایل بین المللی را به طور کامل درك می کنند. افزون بر آن، توسعه گفتگوي تهران 
محورازیکیعنوانبه–استمهمبسیارامراینکه–ومشرقدرروسیهمؤثرخارجیسیاستاجرايهايالزمهازیکی
وسعه آن براي دو کشورمان فواید قابل توجه سیاسی و اقتصادي به ارمغان خواهد آورد.تکهشودمیتلقیهایی

به طور کامل درك می به نظر می آید که هیأت حاکمه روسیه نیز ضرورت ژئوپلتیکی شراکت راهبردي با ایران را
عزم داریم روابط با ایران در همه جهات را توسعه دهیم که این انتخاب اصولی «	کند. اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه ما

، چیزي مهم تر از یک جمله عادي تشریفاتی است. موفقیت در ژنو و مسابقه دیپلماتیک در زمینه سوریه بدون گام »ماست
ایران امکان پذیر نبود. والدیمیر پوتین به خوبی یادش هست که دیپلماسی ایرانی به طور چقدر فعال به هاي مساعد از طرف 

روند مذاکرات با بشار اسد درباره امتناع سوریه از سالح هاي شیمیایی و ملحق شدن دمشق به قرارداد درباره منع این سالح 
ام روند حل و فصل اوضاع سوریه، قبل از همه بازي مشترك روسیه و ها پیوسته بود. او فراموش نکرده است که در مجموع، تم

ایران است.
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البی اسراییلی، سپر ضد موشکی خلیج فارس و چالش هاي مشترك دیگر

قدان ف«سنودن، قانون ماگنیتسکی، پوسی رایوت و خودورکوفسکی، چیزي جز دکور ارزان ظاهري نیستند. اپرونده 
تف «ی از محافل عالی آمریکا و ناتو از روسیه و ایران نیست. واشنگتن و بروکسل در نهایت امر ، ایراد اساسی بخش»دمکراسی

دمکراسی، رژیم عدم اشاعه و حقوق بشر می اندازند زیرا در غیر این صورت عربستان سعودي، قطر و ده ها کشور » به روي
می گرفتند. علت اساسی نارضایتی آنها این است که امروزه دیگر که یکی از آنها اسراییل است، مورد شدید ترین تحریم ها قرار 

مسکو، تهران و پکن تنها مانعی بر سر راه گسترش سلطه اقتصادي، فرهنگی و سیاسی است. نخبگان آمریکا با بازي خود در 
ایی برخوردار می افسانه اي، از امکان گسترش سامانه ه» بمب«جهت افزایش درجه تنش پیرامون ایران و به بهانه مبارزه با 

شوند که در سطح بین المللی امکانات بازدارندگی هسته اي دیگران را برابر صفر می کنند و در سطح منطقه اي، اجازه ایجاد 
سیستم فرعی پدافند موشکی و ارسال انبوه اسلحه براي اسراییل، سعودي ها، قطري ها و شرکاي راهبردي دیگر آمریکا را می 

دهد.

و–ین در جریان کنفرانس خبري حرف هایی را بر زبان آورد که قبل از او شخصیت هاي رسمی غرب والدیمیر پوت
ه دولت (ایاالت متحد«		:گفتوي. آورندزبانبربلندصدايبابودندنکردهجرأت–کشورمانرسمیهايشخصیتبهرسدچه

از جمله تحت فشار بخش قابل توجه کنگره قرار دارد تحت فشار نیروهاي مختلف در محافل نخبه آمریکایی و ») ایران رو«-
براي اولین بار از البی اسراییلی به عنوان مخالف اساسی حل و فصل 		».که به نوبه خود به موضع گیري اسراییل گرایش دارند

ه ما در خود گفتم کوقتی جدیداً در پیام «		مسایل مرتبط با برنامه هسته اي ایران نام بردند. والدیمیر پوتین خاطرنشان کرد:
محور ایرانی به پیشرفت قابل توجهی دست یافتیم، اگر دقت کرده باشید، گفتم که در عین حال باید امنیت همه کشورهاي 
منطقه و از جمله اسراییل را تأمین کرد. این مؤلفه مهمی است که بدون آن مشکل بتوان به پیش حرکت کرد و در واقع این 

».دحرکت غیر ممکن خواهد بو

ایاالت متحده توسط چاك هیگل وزیر دفاع اعالم کرده است که قصد ندارد از استقرار سامانه سپر ضد موشکی اروپایی 
اسراییلی و ساخت» گنبد آهنین«دست بکشد که این امر به نوبه خود بدان معنی است که برنامه هاي به روز آوري سامانه 

اهد گرفت. در این زمینه کمتر چیزي به دولت باراك اوباما وابسته است. سپر ضد موشکی خلیج فارس مورد بازنگري قرار نخو
منافع نیروهاي سیاسی اینقدر توانمندي با همه این سیستم ها گره خورده است که باراك اوباما در برابر آنها مهره عادي بیش 

له جدید رویارویی ظهور می کند که در نیست. بنا بر این، صرف نظر از خواست هاي ما، در خاور میانه و در مابقی جهان مرح
.ایستادخواهدناتووواشنگتنبرابردرپکن–تهران–آن محور مسکو 

بمب گذاري زیر روند ژنو
باید بیفزاییم که محافل نخبه آمریکایی که از امضاي توافقات مقدماتی ژنو شوکه شده بودند، به خود آمده و به تهاجم 

ه اند. روز چهارشنبه معلوم شد که در کمیته ها و کمیسیون هاي کنگره ایاالت متحده بررسی طرح تعیین کننده مبادرت ورزید
) ofActIranFree2013		WeaponNuclear» (قانون درباره ایران آزاد از سالح هاي هسته اي«قانونی جدید موسوم به 

شروع می شود. دوندگی پیرامون این طرح قانونی ناشی از آن است که قصد دارند در هفته اول بعد از تعطیالت کریسمس یعنی 
ژانویه، آن را تسلیم مجلس سنا بکنند. این قانون حوزه کاربرد تحریم ها را به طور قابل توجهی گسترش می دهد و 6بعد از 
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هور ایاالت متحده حتی در صورت رسیدن به توافق با ایران، نمی تواند از این تحریم ها دست نیز اعالم می دارد که رئیس جم
ایاالت متحده و متحدان آن (می بینیم که روسیه و چین از این روند حذف «		-قانونیطرحمتنازقولنقل–بر دارد، چنانچه 

ل کنترل با ایران که ناظر بر انفصال زیرساخت غیر قانونی هسته به یک موافقتنامه یا توافق نهایی و قاب») ایران رو«-می شوند 
».اي باشد، نرسیده باشند

اگر اسراییل در چارچوب دفاع از خود دربرابر برنامه هسته «		کهاست		جنبه تکان دهنده این سند در آن بند نهفته 
و کنگره ایاالت متحده 		»پشتیبانی کندایاالت متحده موظف است از اسراییل «، »اي ایران به عملیات جنگی دست بزند

اجازه ارائه مساعدت دیپلماتیک، نظامی و اقتصادي به دفاع دولت اسراییل از بقاي وجود، سرزمین و جمعیت خود را «		باید
براي اینکه از حق نگذریم، خاطرنشان می کنیم که در کنگره این طرح قانونی مخالفان زیادي دارد. ولی همین امر که 	».بدهد

این سند به مدار بحث و بررسی انداخته شده است، به طور کافی ثابت می کند که طرف آمریکایی مشغول بمب گذاري در 
ما هر گذشت شما را با طرح «روند ژنو است. تهران و مسکو را همراه با تهران، به بن بست دیپلماتیک کشانده و می گویند: 

.»شما به طور کامل تسلیم نشوید، مذاکرات به طور کلی قطع خواهد شدخواست هاي شدیدتر جدیدي پاسخ می دهیم. اگر 

ولی با چشم غیر مسلح می توان تشخیص داد که این چیزي جز تهاجم متقابل نیست. کافی است مواضع کنگره با 
کید ما تأمایلم یک بار دیگر بر موضع گیري اصولی«		اظهارات رئیس جمهور روسیه در جریان کنفرانس خبري مقایسه شود:

وملتبرايبایدايهستهآمیزصلحهايفناوريجملهازوخود		کنم و آن این است که امکان توسعه فناوري هاي باالي 
ع البته، موض		.»بشودآمیزيتبعیضهايمحدودیتگونههیچخواهاننداردحقالمللیبینجامعهکهشودتأمینایراندولت

»انیایر–قرارداد بزرگ روسی «گیري ابراز شده توسط رئیس جمهور روسیه ناظر بر برداشتن گام هاي عملی است که انعقاد 
شدهناظرانازبسیارينومیديباعثمسألهاینقبالدرجمهوررئیسگیريموضعاستممکن. بشودگامیچنینتواندمی

و اما قرارداد، باید درباره محتواي آن فکر کنیم. ما در مجموع درباره کار «		باالیی داده شد:سرپاسخمستقیمسئوالبهزیراباشد
.»مشترك نظر بسیار مثبتی داریم

*****

ایرانی، طرحی که ناظر -واضح و روشن است که مقامات عالی روسیه اکنون براي اجراي طرح شراکت راهبردي روسی
بر رویارویی مستقیم با واشنگتن باشد، آمادگی ندارند. بدون تردید، این تصمیم دالیل خاص خود را دارد. ولی از حاال روشن 

ازبعداوضاعتوسعه،»ایراندربارهقانونیطرح«مسأله. بودخواهدتنشپرزمانی،2014		است که ماه هاي اول سال جدید 
واقعیت جدید سیاسی حرکت کرده و اهداف ایجادمسیردرهمگیدیگر،انتظارقابلحوادثسريیکوسوریهکنفرانس

جدید را به دیپلماسی روسیه دیکته خواهند کرد. شراکت راهبردي با ایران بیش از این فقط یکی از اشکال مانور دیپلماتیک 
نرویم، قرارداد سراغ ما » قرارداد بزرگ«نیست بلکه شرط و خواست امنیت ملی روسیه است. حتی اگر ما با پاي خود سراغ 

خواهد آمد. اصل کار این است که ما بدون تأخیر به هم برسیم.
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پوتین: ایران شریک حائز اولویت ماست

خبريکنفرانسنهمینجریاندرروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیر
52هايسئوالبهشد،برگزاردسامبر19پنجشنبهروزکهخودبزرگ

باسئوال13وداشتارتباطروسیهمسایلباسئوال39. دادپاسخخبرنگار
نظرنقطهساعته،چهارجلسهجریاندرجمهوررئیس. المللیبینمسایل

.کردتشریحنیزایراندربارهراخود

متن پاسخ ها به نقل از صورتجلسه کنفرانس خبري

والدیمیر والدیمیرویچ، امروزه مذاکرات بین گروه ». پرس تی وي«: از امکان طرح سئوال متشکرم. یولیا لوبوا، شبکه سئوال
مبتنی بر تعهدات متقابل، همچنان ادامه دارد. ولی ایاالت » نقش راه«و ایران در سطح کارشناسان در جهت طراحی 1+5

به.کردتکمیلهاتحریمازرفتنطفرهازايدرراایرانیهاي	متحده صرف نظر از اجراي مذاکرات، جدیداً لیست سیاه شرکت
متحدهایاالتکنگرهاگراست؟جدياندازهچهتاایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتبامتحدهایاالتبرخوردشما،نظر

گذاشت؟خواهداثريچهمذاکراتبرامراینکند،اعمالمکملیهايتحریم

: خواهش می کنم، همکار شما هم این کاغذ را بلند کرده بود.پوتین

به یک از 2013جناب رئیس جمهور، به نظر می آید که سال ». تجارت با ایران« رجب صفروف، سردبیر مجله روسی 		سئوال:
درخشان ترین سال ها براي سیاست خارجی روسیه تبدیل شده است. بازي ممتاز و ظریف سوري که با پیشنهاد مبنی بر 

در زمینه پرونده هسته اي ایران و طراحی » به گام و اقدام متقابلگام «نابودي سالح هاي شیمیایی سوریه توأم بود، اجراي اصل 
بی عیب و نقص گفتگو با آنکارا، ریاض و قاهره، همگی به روسیه اجازه می دهند دوباره در خاورمیانه جایگاه شایسته خود را 

به دست آورد.

توافقات ژنو درباره ایران را گذاشته است. اظهارات ولی ایاالت متحده در روزهاي اخیر به طور آشکار بناي طفره رفتن از اجراي 
وران ، تنها به معنی بازگشت به د»ایاالت متحده باید مانند ریگان با شوروي، با ایران مذاکره کند«باراك اوباما مبنی بر اینکه 

ه رویارویی به وسیلجنگ سرد نیست. این بازگشت به مسابقه تسلیحاتی منطقه اي و تالش براي بی رمق کردن اقتصاد ایران
نظامی است. ایاالت متحده در عمل به استقرار سامانه سپر ضد موشکی در خلیج فارس دست زده است. به اصطالح سامانه سپر 
ضد موشکی خلیج فارس به عنوان جزء ترکیبی سامانه جهانی پدافند موشکی که سپر ضد موشکی اروپایی هم مشمول آن 

به روز شده اسراییل بدان اضافه خواهد شد، طبیعتاً به کار دفاعی ربطی ندارد. این ابزاري براي » گنبد آهنین«است و در آینده، 
دستیابی به برتري جهانی است. استقرار سامانه سپر ضد موشکی خلیج فارس، به معنی دور جدید تنش در خاور میانه است 
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آیا روسیه براي دادن پاسخ هاي مناسب به چالش 	زد.که نه تنها به ایران بلکه به منافع روسیه هم لطمه شدیدي خواهد
هاي ناشی از سپر ضد موشکی اروپایی و خلیج فارس آمادگی دارد؟

در شرایط و در چارچوب روند بازگشت مسکوت ما به مشرق، شراکت با ایران از حالت ویژه سیستمی برخوردار سئوال دوم.
قرارداد جامع «شاید وقت براي امضاي 		شکل می دهد. در این رابطه،شده و نقشه جدید واقعیات سیاسی خاور میانه را 

چینی 		–		هندي و روسی		–		بین روسیه و جمهوري اسالمی ایران، نظیر قراردادهاي بزرگ روسی» بزرگ و همه جانبه
ایران شما مدتهاست که قول انجام دیدار رسمی از 	و اما آخرین موضوعی که می توانم امروز مطرح کنم.		رسیده باشد؟

اگر این دیدار صورت بگیرد، در حقیقت امر یک دیدار 		را دادید. باالخره دورنماي وقوع این دیدار دورانتظار چگونه است؟
هیچ یک از رهبران شوروي و روسیه از تهران دیدار رسمی به عمل 1943تاریخی خواهد بود زیرا از زمان کنفرانس تهران سال 

نیاورده است.

ه شما اطالع دارید، اینجانب در قالب مالقات رهبران کشور هاي ساحلی خزر به تهران سفر کردم. ایران براي : همانطور کپوتین
ما یکی از شرکاي حائز اولویت در منطقه و همسایه ماست. ما در صدد هستیم روابط با ایران را در همه محورها توسعه دهیم. 

این انتخاب اصولی ماست.

دوم سئوال، فکر می کنم که پیشرفتی که در محور ایرانی حاصل شد، نه تنها با موضع گیري ما بلکه در رابطه با قسمت اول و 
در حد زیادي با موضع گیري حسابگرانه دولت آمریکا ارتباط دارد. در غیر این صورت، پیشرفت غیر ممکن می شد. آري، ما با 

ت است ولی توافق نهایی بدون روحیه مناسب شرکاي ما نمی پیگیري از مواضعی که طراحی کردیم، دفاع نمودیم که این حقیق
توانست حاصل شود. فکر نمی کنم که اظهارات اخیر رئیس جمهور ایاالت متحده با عدول آمریکایی ها از خطی که ما به صورت 

افل لف در محمشترك طراحی کردیم، ارتباط داشته باشد. فراموش نکنیم که دولت (ایاالت متحده) تحت فشار نیروهاي مخت
نخبه آمریکا و از جمله بخش قابل توجه نمایندگان کنگره قرار دارد در حالی که کنگره به نوبه خود به موضع گیري اسراییل 
گرایش دارد. در این رابطه فکر می کنم که ما همه باید به فکر چیزهایی بیفتیم که مانع از برقراري روابط سالم بین ایران و 

کر می کنم که نباید هر چیزي را که مانع از سالم سازي روابط بین ایران و اسراییل می شود، فقط در نظر اسراییل می شود. ف
گرفت بلکه باید همه این مؤلفه ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و جنبه منفی این روند را تا حد اقل کاهش داد. هم ایران 

.المللیبینجامعهتمامهمواستمندعالقهاسراییلهم-کنممیفکر–به این امر عالقه مند است، و 

وقتی چندي پیش در پیام خود گفتم که ما در محور ایرانی به پیشرفت قابل توجهی دست یافته ایم، اگر دقت کرده باشید، 
گفتم که در عین حال باید امنیت همه کشورهاي منطقه و از جمله اسراییل را تأمین کرد. این مؤلفه مهمی است که بدون آن 

در عمل غیر ممکن می شود. در خصوص تحریم ها، اعتقاد دارم که این تصمیم مشکل بتوان به پیش حرکت کرد و این حرکت 
غیر سازنده اي است که از نظر توافقات نهایی درباره حل و فصل مسأله، عاقبت خوشی نخواهد داشت. امیدوارم که این بیانات 

له ایران ادامه دهیم. در عین حال و حرکات در این جهت مانع از آن نشود که همه ما به حرکت خود در مسیر حل و فصل مسأ
مایلم خاطرنشان کنم و یک بار دیگر بر مواضع اصولی ما تأکید نمایم که امکان توسعه فناوري هاي باالي خود از جمله در 

ازدندارحقالمللیبینجامعهکهشودفراهمایراندولتوملتبرايباید–آمیزصلحهايفناوريالبته–زمینه هسته اي 
.کنددرخواستتبعیضیهايمحدودیتیرانا



پوتین: ایران شریک حائز اولویت ماست٤٨
.............................................................................................................................................................

: درباره دیدار؟صفروف

: ما در باره این سفر در سطح وزارت امور خارجه بحثی خواهیم کرد. من از رئیس دولت ایران دعوت دارم که با خوشحالی پوتین
از آن استفاده خواهم کرد.

: در مورد قرارداد چطور؟صفروف

باید درباره محتواي آن فکر کنیم. ما در مجموع درباره این کار مشترك نظر بسیار مثبتی داریم.: در مورد قرارداد، البته پوتین
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بازي هاي تیره و تار پیرامون ایران
یفیموفوالدیمیر

فهرستصدوربهواکنشدرایراننمایندگیهیأتآنکهازبعد
باگویاکهحقیقیوحقوقیشخص19علیههاتحریمجدید
نشانهبهدارند،ارتباطایراناسالمیجمهوريايهستهبرنامه

برنامهآنجابودقرارکهکردتركراژنومذاکراتتاالراعتراض
المللیبینگرمیانجی5+1گروهوتهرانبینتوافقاتکردنعملی
بروززیاديهايسئوالشود،تأییدجاريسالنوامبر24مورخ
برنامهآوردندرتعلیقحالبهروندوسیلهبدینواشنگتن. کردند
هايسالطیغربکهکردمختلراایرانايهستهآمیزصلح

بهرسیدنبرايکهرااروپااتحادیهکشورهايوروسیهوسیلهبدینمتحدهایاالت. بودکردهتالشجهتهمیندرزیادي
اتدیپلموخودهمچنینآمریکا. دادفریببودند،آوردهعملبهزیاديتالشسازشراهکردنپیداوزمینهایندرپیشرفت

عماندرایرانیهايدیپلماتباعلنیغیرمذاکراتمشغولهفتهچندطیهاآمریکاییآنازقبلزیرازدگولراخودهاي
باولازیرازدخدعهنیزخودغربیمتحدانبهمتحدهایاالت. برسندتوافقبهالذکرفوقموافقتنامهدربارهایرانباتابودند
ربیشتچههرنزدیکیبرايکهنمودگمراههمراروسیهمتحدهایاالت. کشیدخطمعاملهایندورسپسوکردمعاملهتهران

.بودآوردهعملبهفراوانیکوششتهرانوواشنگتنمواضع

هآوردعملبهرسمیدیدارایراناسالمیجمهوريازژنودراخیرمالقاتآستانهدرالوروفسرگئیگفتنی است که 
مشغول همه مسایل برنامه هسته اي ایران و حل و فصل مشکالتی که 5+1گروه«کهنمودخاطرنشاندیدارآنازبعدوبود

همراه با ایران و تحت ریاست و با نقش هماهنگ کننده خانم اشتون نماینده عالی 5+1دور آن بروز کردند، می باشد. گروه 
همه چیز به طور هر «به گفته وزیر روس، ». مور خارجه و سیاست امنیت، کار مربوطه را انجام می دهداتحادیه اروپا در زمینه ا

نوامبر سال جاري) قید شده است که این سند گام هایی را وصف می کند که تهران 24چه مشخص تر در سند ژنو (مورخ 
ها هماهنگ گردید. کشورهایی باید به عنوان گام اول طی شش ماه آینده بر خواهد داشت. در جواب، تدابیر تسهیل بار تحریم

.»این اقدامات را اتخاذ کنند که شوراي امنیت سازمان ملل متحد را دور زده و علیه ایران تحریم هاي یکجانبه اي اعمال نمودند

24ولی ایاالت متحده تصمیم گرفت به گونه دیگري، بدون حساب بردن از دیدگاه دیگران و بدون احترام به توافقات 
نوامبر، رفتار کند. واشنگتن و به عبارت دقیق تر، دولت باراك اوباما، براي چندمین بار در برابر جامعه جهانی به عنوان کشوري 

کرد زیرا می تواند در آخرین لحظه به شرکاي خود پشت پا بزند. آمریکایی ها گام ظاهر شد که نمی توان حرف آن را باور 
بلندتري برداشته و طرح ساخت سپر ضد موشکی خلیج فارس در کشورهاي عربی منطقه را احیا کردند که باید از کشورهاي 

ت که محمد جواد ظریف وزیر امور عضو شوراي همکاري دربرابر ضربات موشکی و هوایی ایران دفاع کند. و این در حالی اس
خارجه جمهوري اسالمی ایران اوایل ماه دسامبر طی سفر زنجیره اي به کویت، قطر، امارات و عمان عالمت مشخصی داد که 



و تار پیرامون ایرانبازي هاي تیره٥٠
.............................................................................................................................................................

تهران نه فقط حاضر است با همسایگان عربی خود در خلیج فارس در صلح و صفا همزیستی کند بلکه مایل است با آنها همکاري 
انبه را توسعه دهد. عالوه بر آن، ایران به نشانه حسن نیت تصمیم گرفت از جزیره ابوموسی که با امارات بر سر آن هاي همه ج

اختالف نظر دارد، دسته هواپیما هاي جنگی خود را بیرون کشیده و مسأله رژیم حقوقی ویژه این جزیره را بررسی کند. ولی 
موضوع سپر ضد موشکی خلیج فارس 		الت متحده و عربستان سعودي دوبارهکشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس تحت فشار ایا

و خرید مقادیر جدید تسلیحات آمریکایی را به میان کشیدند. هزینه هاي طرح سپر ضد موشکی بالغ بر ده ها میلیارد دالر 
کسی حمله نماید. در است که مبالغی در همین سطح براي خرید تسلیحات خرج می گردد در حالی که ایران قصد ندارد به

واقع، عربستان سعودي و اسراییل هستند که از وارد کردن ضربات به تأسیسات هسته اي ایران چند بار هشدار دادند و نه 
بالعکس. ظاهر قضیه بسیار غیر منطقی است. از یک سو، ایاالت متحده و کشورهاي حاشیه خلیج فارس به تعلیق برنامه هسته 

ارت آژانس بین المللی انرژي اتمی بر آن عالقه مندند و از سوي دیگر، ما شاهد توسعه رویارویی نظامی اي ایران و تشدید نظ
در منطقه خلیج فارس هستیم.

شخص حقیقی و حقوقی دیگر در لیست سیاه تحریم ها، به موقعیت 19واشنگتن با تصمیم خود مبنی بر گنجاندن 
را به مراتب معتدل تر از محمود احمدي نژاد رئیس جمهور پیشین نشان می حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران که خود

دهد، ضربه نسبتاً محکمی وارد کرد. روحانی که خط سالم سازي روابط با غرب و از جمله آمریکا و تلطیف برخورد تهران با 
. خطر بزرگی کرد-محافل عالی ایران با توجه به وزن نیروهاي محافظه کار در-مسأله برنامه هسته اي را پیش گرفت، اصوالً 

یادآوري می شود که بعد از بازگشت روحانی از نیویورك، بخشی از افرادي که به پیشواز او به فرودگاه تهران رفته بودند، به 
عنشانه اعتراض به گفتگوي تلفنی با باراك اوباما رئیس جمهور آمریکا و سخنان صلح جویانه در شصت و هشتمین اجالس مجم

عمومی، به سوي او گوجه فرنگی پرتاب نمودند. فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی به رئیس جمهور هشدار دادند از 
برداشتن گام هاي بیشتر به سوي واشنگتن خودداري کند. بسیاري از ایرانیان این را هم نپسندیدند که روحانی در جریان 

در واقع هلوکاست را جنایت علیه ملت یهودي در جنگ جهانی دوم شناخت.		NCN	اقامت در نیویورك در مصاحبه با شبکه

و حاال بعد از وقوع اختالل در مذاکرات ژنو که هیأت نمایندگی ایران در زمینه غنی سازي اورانیوم و تشدید نظارت 
س موج انتقادات بر سر رئیآژانس بین المللی انرژي اتمی بر تأسیسات هسته اي ایران به غرب گذشت هاي قابل توجهی کرد،

جمهور ایران ریخت. با کمال تأسف باید گفت که نفوذ او در داخل کشور متزلزل و تضعیف شد. واشنگتن با دست خود به 
بهايهستهپرونده		مواضع نیروهاي معتدل ایران که می شد با آنها درباره سالم سازي روابط با غرب و گذشت ها در زمینه 

ی را تقویت کرد که خواهان حفظ خط شدید سابق تهران در باره همه کارانمحافظهنفوذهمزمانوزدههلطمرسید،توافق
دسامبر سال جاري 14مسایل سیاست خارجی هستند. براي روحانی در مرحله قابل رؤیت دشوار خواهد بود به وضعیت قبل از 

محافظه کار دستگاه حاکمه ایران روبرو شده و به او اجازه باز گردد. در غیر این صورت با مخالفت همه جانبه از سوي جناح
داده نخواهد شد به خطی که در سپتامبر سال جاري شروع کرد، ادامه دهد.

روسیه هم که روي تعلیق و سپس رفع تحریم ها از ایران حساب کرده بود، در حالت دشواري قرار گرفته است. زیرا 
جمهوريبافنی–نظامیواقتصادي–به تهران، عمدتًا توسعه روابط بازرگانی دسامبر سرگئی الوروف11-12هدف سفر 

منافعایرانانرژيبخشدردولتی،بزرگهايشرکتخصوصبهوروسیهاي		شرکتکهاستگفتنی. بودایراناسالمی
تعویقبهنامشخصیزمانتاراشدهتعیینهايطرحاجرايوکردهصبربایددوبارهحاالو. دارندتوجهیقابلاقتصادي
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ند. کشورهاي اروپاي غربی هم سعی می کردند شتابان به تقسیم کیک اقتصادي ایران دست یابند و به قراردادهاي بزرگ بیانداز
سودآور امید بسته بودند. ولی آمریکایی ها جلوي این روند را گرفتند.

غیر پیگیرانه را بر داشت ولو اینکه آن شرکت هاي بدیهی است که خود واشنگتن نبود که این گام غیر منطقی و
صدورايبرکنگرهدردارند،محکمیفنی–نظامیواقتصادي–امریکایی که با کشورهاي عربی خلیج فارس روابط بازرگانی 

یلاسرایوسعوديعربستانسويازجانبههمهتأثیرتحتاوباماباراكدولت. بودندآوردهعملبهفراوانیتالش»19لیست«
تقیم یا از طریق البی هاي بسیار نیرومند خود در واشنگتن اقدام کردند و از همه استدالل هاي مسطوربهکهگرفتقرار

رسیدن به هدف خود استفاده نمودند. باید اعتراف کنیم که آنها به مراد خود 		از اهرم هاي مالی براي-اصل کار -سیاسی و 
شورکاینبهموشکیضرباتکردنواردازکهسوریهدرخوداکتبرماهاوایلکارخالفبر–باراك اوباما رسیده اند. این دفعه

ه براي تأثیر گذاري بر افراد با نفوذ در دفعاینسعوديعربستانزد،حدستوانمیفقط. استخوردهشکست-کردامتناع
بستن طومار توافقاتی درباره ایران تن دادند که طی سال هاي متوالی واشنگتن چه پولی خرج کرد که باالخره آمریکایی ها به 

به دنبال آن بودند. قدرت دالرهاي نفتی عربی را ببینید: ایاالت متحده گامی را بر داشت که با منافع امنیت ملی آن مغایرت 
علی آمریکا نمی توانند بدون تأثیرپذیريدارد! همزمان در برابر تمام جهان روسیاه شد زیرا فقط یک ابله نمی فهمد که مقامات ف

از فشار خارجی مهم ترین تصمیمات را بگیرند. و این در حالی است که ایاالت متحده خود را نیرومند ترین قدرت محسوب 
می کند.

سالبته، نباید آنچه را که اتفاق افتاد، بیش از حد دراماتیک محسوب کرد. فقط باید از این واقعه درس گرفت. رئی
جمهور جدید ایران نهایتًا متوجه شده است که تحت هیچ شرایطی نباید به واشنگتن اعتماد کرد زیرا این همیشه رفیق نیمه 
راه است. به احتمال قوي، این واقعیت هم در روسیه درك شده است و هم در اتحادیه اروپا. آنها براي آینده نتیجه گیري هاي 

ست تهران باز شده است زیرا از این به بعد کسی نمی تواند ایران را به سرسختی و عدم تمایل الزم را خواهند کرد. به عالوه، د
به سازش متهم کند. توپ به میدان آمریکا غلتیده است. و حاال واشنگتن باید گام هایی به سوي جمهوري اسالمی ایران بر 

غرب فرصت خود را از دست داده و حق اخالقی ندارد دارد. ولی ممکن است ایرانیان از غرب گذشت هاي مکملی بخواهند زیرا
شرایط معامله جدید را دیکته کند. ایرانیان همچنین باید بفهمند که می توانند فقط به روسیه و چین و طبیعتًا به خودشان 

یران نمی خواهد متکی شوند تا نتایج قابل توجهی به دست آورند. باالخره غرب چیزي جز پول از محل قراردادهاي سودآور با ا
که این پول تنها در صورتی به دست می آید که واشنگتن سر غربی ها فریاد مهیبی نزند.

متأسفانه، چرخش آمریکایی به ضرر فقط منطقه خلیج فارس و خاور میانه تمام شده است زیرا در آفاق دور افتاده آن 
هاي منطقه دوباره باید در شرایط ترس و عدم اطمینان چارچوب هاي منطقه امنیت و همکاري ظاهر شده بود. و حاال کشور

زندگی کرده و بابت سالح هاي آمریکایی میلیاردها دالر خرج کنند. ولی هر موقعی که رژیم هاي فرتوت محافظه کار پادشاهی 
راي جدیدي هاي عربی وارد مرحله فروپاشی شوند، این اسلحه به دست نیروهاي جدید و به احتمال قوي نسل هاي اسالم گ

خواهد افتاد که از آن براي اهدافی متفاوت با رویارویی با تهران استفاده خواهند کرد. سه سال است که خاور میانه در آتش می 
سوزد. بهار عربی دیر یا زود وارد شبه جزیره عربستان نیز خواهد شد. همانا کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس که اآلن به ساز 

طر و آمریکاي متحد آنها می رقصند، تاوان همه این کار ها را خواهند داد.عربستان سعودي، ق
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ایران در سامانه امنیت در قفقاز جنوبی
یفسییفوالدیمیر

راجنوبیقفقازامنیتیاوضاعاساسی،عاملسهحاضرحالدر
کهسوریهعمیقبحران: هستندذیلقراربهکهکنندمیتعیین
منجراسدبشارعلیهمتحدانشوآمریکاجنگبهاستممکنهنوز
سالاوتجنگبلندمدتعواقبوایرانايهستهمسألهشود،

جنوبی،قفقازدرناتوگسترشروندتعلیق. گرجستانبا2008
نوعیکروسیهمداخله. استشدهاوتماهجنگآمدپیمهمترین

کهواشنگتنگیريموضعکهحالیدردادنشانرا»قرمزخط«
اتحادیهدوشبررابحرانفصلوحلقبالدرمسئولیتبارتمام

.کردمشخصراناتوتوانمنديحدودگذاشت،اروپا

، موفقیت نسبی ناتو در لیبی و تشدید بیش از حد بحران سوریه، 2009-2012سیاست انفعالی روسیه در سال هاي 
بی میل نیستند تاریخ را در یک دور دیگر بازي تغییر دهند. از همگی باعث خودباوري بیشتر آن نمایندگان غرب شدند که 

جمله احتمال تجدید تالش هاي ناتو براي ورود به قفقاز جنوبی ولی این دفعه در چارچوب حل و فصل مسأله ناگورنی قره باغ 
رح بایجان به ناتو مطنسبتًا قوي است. ممکن است در این صورت مسأله پذیرش نه تنها گرجستان بلکه کشور پر ادعاي آذر

شود. قوي بودن روحیات در میان نخبگان حاکم بر آذربایجان در جهت باز گرداندن ناگورنی قره باغ به وسیله زور، اوضاع را 
شدت بیشتري می بخشد. ممکن است تشدید اوضاع پیرامون برنامه هسته اي ایران بهانه اي براي این امر شود. در این شرایط 

ترکیه موظف هستند با هم به توافق برسند تا از بروز جنگ احتمالی در قفقاز جنوبی پیشگیري نمایند. این کار روسیه، ایران و
یسیاس–امکان دارد که باید صرف نظر از عضویت طرفین در هر بلوك نظامی 		سامانه جدید امنیت منطقه اي		تنها در قالب

.کندبروزپیشبینیقابلغیرعواقبباايمنطقهبزرگجنگاستممکنصورت،اینغیردر. گرددایجاد

مورد نظر است و آن این است که نفوذ آمریکا در قفقاز 		سامانه جدید امنیت در منطقه		یک علت دیگر مشوق ایجاد
ا رجنوبی و در خاور نزدیک و میانه رو به تنزل گذاشته است. لذا یک خأل ژئوپلتیکی ایجاد می شود که بازیگران منطقه اي آن

پر می کنند. در غیر این صورت انواع و اقسام سازمان هاي تندروي که مانند سابق از پادشاهی هاي عربستانی کمک مالی قابل 
توجهی دریافت می کنند، می توانند فعالیت خود را دامن بزنند.

2008اوت سال 11، روز اول از همه آنکارا نیاز به ایجاد سامانه جدید امنیت منطقه اي را احساس کرد. در نتیجه
» ازپیمان قفق«را که آن را » پالتفرم ثبات و همکاري در قفقاز«ترکیه به آذربایجان، گرجستان و ارمنستان پیشنهاد کرد 

نامیدند، با ضمانت هاي روسیه و ترکیه ایجاد کنند. این پیشنهاد ناظر بر جستجوي راه حل قابل قبول مسایل ناگورنی قره باغ، 
اوستیاي جنوبی نبود زیرا این کار بسیار دشوار است، بلکه ناظر بر طراحی سیاست همزیستی متقابل دو پیمان نظامی آبخازي و 
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و سیاسی بود که شکال گرفته اند. یعنی روسیه و ارمنستان (شامل دولت هاي جدید و در عمل مستقل) از یک سو و ترکیه، 
ه راهبردي که آنکارا پیشنهاد کرد، منعکس کننده تمایل آن به رهبري آذربایجان و گرجستان، از سوي دیگر. بدیهی است ک

میلیارد دالر 1125منطقه اي بود که مبانی جدي دارد. ترکیه از نظر تولید ناخالص ملی در مقام دوم بعد از روسیه قرار دارد (
جمعیت 2013یران است. اواخر سال ) و از نظر کثرت نفوس و نیروهاي مسلح صاحب مقام سوم بعد از روسیه و ا2012در سال 

هزار نفر گذشت.500میلیون نفر بود و نفرات نیروهاي مسلح از حد 76ترکیه نزدیک به 

ترکیه ضمن طراحی سیاست خود در قفقاز این واقعیت را در نظر می گیرد که در صورت بروز مناقشه مسلحانه 
بریتیش «شرکت بریتانیایی 2008یب خواهد دید. در ماه اوت سال موقعیت آن به عنوان کشور ترانزیتی حامل هاي انرژي آس

استفاده. بوددادهکاهشبشکهمیلیون12,4تابرابردومیزانبهراجیهان–تفلیس -انتقال نفت از خط لوله باکو» پترولیوم
شدبورمجآذربایجان. بودیافتهکاهشمیزانهمینبهارزوم–تفلیس–باکوگازانتقاللولهخطوسوپسا-باکولولهخطاز

را افزایش داده و فروش گاز به ایران را شروع کند. و این در حالی است که راه هاي جایگزین انتقال مواد روسیهبهنفتانتقال
از جکه از روي بستر دریاي سیاه و خار» جریان جنوبی«هیدروکربنی به اروپا وجود دارند. تا کنون ساخت خط لوله انتقال گاز 

خاك ترکیه به اروپا گاز منتقل خواهد کرد، شروع شده است. در این شرایط ترکیه باید به فکر تأمین امنیت بخش انرژي خود 
به واردات حامل هاي انرژي وابسته است که بنا به برآوردهاي کارشناسان، %75بیفتد زیرا در حال حاضر بازار ترکی به میزان 

خواهد شد.%85ر بالغ ب2020این رقم تا سال 

در عین حال، ایران به طور مصنوعی از نظام امنیت منطقه اي اخراج شد در حالی که ایران به اندازه ترکیه براي 
رهبري منطقه اي دالیل دارد. ایران در شرایط بسته بودن مرزهاي ارمنستان با ترکیه و آذربایجان و روابط پیچیده بین روسیه 

در حد زیادي نقش تنها دریچه به جهان خارجی را ایفا می کند. نتیجه آن این است که همکاري و گرجستان براي ارمنستان
صدور گاز طبیعی 2008نسبتًا سریع توسعه می یابد. به عنوان مثال، اواخر سال 		هاي اقتصادي بین تهران و ایروان به طور

. شدشروعسالدرمکعبمترمیلیارد2,6ظرفیتباآرارات-کاجاران–گري–ایرانی به ارمنستان از طریق خط لوله تبریز 
رکتشکهسازهاینکلیهايهزینه. شودمیپرداختایراناسالمیجمهوريبهبرقنیرويصدوروسیلهبهشدهدریافتگاز

میلیون دالر شد. ارمنستان قبل از آن فقط گاز طبیعی روسی را از 250در اجراي آن مشارکت کرد، برابر » ازپرومگ«روسی
طریق گرجستان دریافت می کرد. بین ارمنستان و ایران خطوط انتقال برق ولتاژ باال وجود دارند که به وسیله آنها جابجایی و 

100کیلووات ساخته شود. بهاي این پروژه حدود 400یک خط دیگر با ظرفیت تبادل فصلی انرژي انجام می شود. قرار است 
میلیون دالر است. بین این دو کشور یک جاده ساخته شده و دو بزرگ راه مدرن دیگر در حال ساخت است. موافقتنامه اي 

ماتی، بهاي این خط راه آهن معادل درباره ساخت خط راه آهن از ایران به ارمنستان به امضا رسیده است. بنا به برآوردهاي مقد
ت مهل». راه آهن روسیه«میلیارد از این مبلغ توسط ایران پرداخت می شود و بقیه توسط شرکت 1,4میلیارد دالر است که 1,8

ونفتیمحصوالتانتقالارمنی–در ساخت خط لوله ایرانی » گازپروم«سال است. توافق درباره شرکت 5اجراي این طرح 
انرژي		میلیون تن حاصل شده است که این امر براي امنیت ارمنستان از نظر تأمین 1,5سوخت مایع با ظرفیتی تا اسکله

مذکورهايطرحبهاي. شودساخته»مگري«آبیبرقنیروگاهدوجانبه،هايهمکاريقالبدراستقرار. داردفراوانیاهمیت
.استدالرمیلیون500حدودمعادل
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ژانویه سال بعد به مورد 26بین ایران و گرجستان که 2010نوامبر سال 3نامه درباره لغو روادید مورخ موافقتامضاي
اجرا گذاشته شد، بر نزدیکی قابل توجه روابط بین این دو کشور داللت دارد. اکنون شهروندان دو کشور می توانند بدون دریافت 

نسولگري جمهوري اسالمی ایران در باتومی افتتاح شده و ارتباط هوایی روز پیش همدیگر سفر کنند. سر ک45ویزا براي مدت 
برابر شمار 2,5قطع شده بود، از سر گرفته شد. از طرف گرجستان نه تنها افزایش 2000بین تفلیس و تهران که در سال 

سایی رسمی استقالل آبخازي گردشگران ایرانی و انتظار سرمایه گذاري هاي بزرگ بلکه امتناع جمهوري اسالمی ایران از شنا
هزار300حداقلاقامتونژاداحمديجمهوريریاستزماندرایرانی–و اوستیاي جنوبی، سرد شدن نسبی روابط روسی 

اینهکاستمحدودبسیارسابقمانندگرجی–ایرانیبازرگانیتبادالتولی. شدتصمیماتایناتخاذباعثایران،درگرجی
تی در توسعه روابط دوجانبه می شود. فقدان مرز مشترك و تفاوت هاي صعب العبور در زمینه فرهنگ، دین ثبابیموجبامر

تانگرجسمقاماتمالیوسیاسی–و زبان این وضع را شدت می بخشد. عالوه بر آن، ایاالت متحده به عنوان تکیه گاه نظامی 
.کندمیممانعتروابطاینتوسعهاز

امنیتی قفقاز جنوبی همچنان پیچیده و انفجاري است. ممکن است روسیه و ترکیه را به مناقشه بنا بر این، اوضاع
رود که این امر می تواند اوضاع میخاورمیانهدربزرگجنگوقوعمعیناحتمالنیزوبکشانندآذربایجانی–مسلحانه ارمنی 

داخلی ترکیه را وخیم تر کرده و در میان مدت زمینه ساز وارد شدن ضربات موشکی و بمباران اسراییلی تأسیسات هسته اي 
و نظامی ایران شود. ممکن است ایاالت متحده و متحدانش سعی کنند روسیه و ایران را از منطقه مورد نظر اخراج کنند. لذا 

تهران باید از تمامی امکانات و ابزار سیاسی و دیپلماتیک خود استفاده کنند تا از تجاوز نظامی آمریکا و متحدانش به مسکو و
سوریه پیشگیري کنند و نیز آذربایجان را از جنگ بر سر ناگورنی قره باغ و اسراییل را از حل و فصل نظامی مسأله ایران باز 

دارند.

، برگزاري رایزنی هاي سه جانبه روسیه، ایران ایجاد سامانه جدید امنیت منطقه اي	نکارا بهبا عنایت به عالقه مندي آ
و ترکیه در آینده نزدیک به منظور طراحی راه کار هاي مشترك در زمینه حل و فصل مناقشات مسلحانه منطقه اي، امري 

د غیر بلوکی امنیت منطقه اي فراهم خواهد بسیار مطلوب به نظر می آید. در این صورت امکان طراحی نظریه سامانه جدی
گردید. در نتیجه نه تنها می توان از وقوع جنگ جدید در قفقاز جنوبی اجتناب کرد بلکه براي حل و فصل مسایل ناگورنی قره 

باغ، آبخازي و اوستیاي جنوبی زمینه مناسبی ایجاد نمود.
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عربستان سعودي و ایاالت متحده: ادامه بازي هاي تیره و تار پیرامون ایران
یفیموفوالدیمیر

لیستصدوربهواکنشدرایراننمایندگیهیأتآنکهازبعدحتی
واشنمکتان،توسطتحریمموردحقیقیوحقوقیشخص19سیاه

اوضاعتشدیدبهسعوديعربستانکرد،تركراژنومذاکرات
بلوكتشکیلبهراخودتمایلریاض.  دهدمیادامهایرانپیرامون
خلیجحاشیهعربیکشورهايهمکاريشوراياساسبرنظامی
.  شودتبدیلایرانیضدپیمانبهبایدواقعدرکهکرداعالمفارس

کشورهايهمهبهخطابکهریاضدعوتاینبهبحرینتنها
پادشاهیهمسایگانسایر.  گفتلبیکبود،شدهاعالممنطقه

مان،عوکویتامارات،قطر،یعنیسعوديعربستانبهشبیهسیاسینظامباگازيونفتیهايپادشاهیجملهازووهابی
مسخرتهدفبهراریاضصدايوسرپربیانیهآنهارفتارهمیناستممکنکهدهندپاسخدعوتاینبهکنندنمیعجلهفعالً

.کندتبدیل

احتیاج به یک پارچه کردن متحدان منطقه اي باعث شد که عربستان سعودي به این اقدام نسبتاً شدید و دو پهلو تن 
کهگردیدمعلومکهکردراکاراینجاريسالاکتبرماهدرسعودي–آمریکاییروابطشدیدتیرگیپیدرعربستان			دهد.

ارند. برخوردریاضماديومالی		حمایتازخودنوبهبهکهکندپشتیبانیسوریه		تندرووهابیونازنداردقصدمتحدهایاالت
کاخ نالبته این مناقشه ریشه هاي عمیق تري دارد که به بازنگري در سیاست خارجی آمریکا در خاور میانه، عوض شدن نخبگا

سفید و بازنگري در روابط بین سرویس هاي ویژه آمریکا و اسالم گرایان تندرو ریشه دارد.

دولت سابق جمهوري خواهان در واشنگتن با خانواده سلطنتی عربستان سعودي از طریق تولید نفت در تگزاس و شبه 
وعراقعلیهعملیاتجریاندرهاسعوديبامتحدهایاالت		اعمالهماهنگی		امرهمین		جزیره عربستان ارتباط داشت. 

امینظوسیاسیشکستچندامرنهایتدرواشنگتنولی		.بودکردهتسهیلراایرانکردنمنزويزمینهدروافغانستان
. ردیدگتوأم		آمریکااقتصاديومالیدشوارموقعیتبا		ته وگذاشمنفیاثرخارجیجهاندرآمریکاییچهرهبرکه		شدمتحمل
رئیسحسینصدام		متحدهایاالتریاستتحتالمللیبینائتالفوسیلهبهسعوديعربستانکهدانندمینیکجهانیان
ردي ایران را به طور راهبشریکسوریهوکردمحدودرامیانهخاوردرایراننفوذکرد،کناربرراخودمخالف		وعراقجمهور

.بردبینازبود،سعوديعربستاندیرینهمخالفکهراآنرهبرقذافیمعمرولیبی	قابل توجهی تضعیف نمود و نیز

ایاالت متحده بعد از بیش از ده سال رویارویی بی وقفه با جهان اسالم، باالخره متوجه شد که اتکا بر رادیکال هایی 
است که با اسالم گرایان معتدل و نیروهاي که از عربستان سعودي تغذیه می شوند، قطعاً کار درستی نیست. به مراتب بهتر 

سیاستدر		جاريسالپاییزدرمتحدهایاالتعلتهمینبه		سیاسی غیر مذهبی کشورهاي خاورمیانه تعامل داشته باشد.
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و جنبش » کودتاهاي عربی«حمایت یکجانبه از خطازکندمیسعیحاالوآوردهعملبهتنديچرخشخودايمیانهخاور
هاي رادیکال در کشورهاي منطقه فاصله بگیرد.

ازخاورمیانه		این سیاست با خط راهبردي عربستان سعودي در جهت بازسازي رژیم هاي سیاسی کشورهاي عربی
مللی سوء ظن می کنند که القاعده با لابینمعتبرکارشناسانازبسیاري(القاعدهباکهافراطیهايگروه		ازحمایتطریق

سازمان اطالعات عربستان سعودي تعامل دارد) همکاري می کنند، به تضاد در آمد. به عبارت ساده تر، اگر ایاالت متحده از 
کنندنمیخودداريهمکارياینازسعودآل		کشید،دست		همکاري با گروه هاي رزمی وهابیون از جمله در سوریه و عراق

.نمایندتقویتراالمللیبینمربوطههايشبکههستندصدددر	بلکه

. استماندهتنهاتقریباً میانهخاوردر		عربستان سعودي که حمایت بی چون و چراي ایاالت متحده را از دست داد،
وجودهبایرانیضدمبنايبرسیاسیائتالفبههمکاريشوراياقتصادياتحادیه		تبدیلاندیشهریاضدرشرایطهمیندر

کشورهايسایرولی		. کنندوصلخودبهترمحکمطوربهرافارسخلیجحاشیههايپادشاهیخواستند		عودسآل. آمد
تکارابلذا. شوندتبدیلسعوديعربستانعیارتماماقماربهخواهندنمیخودحاکمیتحقدادندستازترساز		عربستانی

که بعضی همسایگان عربستان سعودي به هیچ عنوان آن را به استاستوارایرانیخطراصطالحبهنمایشبر		ریاضسیاسی
.کنندنمیتلقیالعادهفوق	عنوان خطر

ولی نباید انتظار داشت که آل سعود در انتظار پاسخ مثبت همسایگان خود بنشیند. ریاض به جنگ اعالم نشده با 
بتهال		کام دینی و سیاسی، مهمترین متحد آن می باشد.احخالفبرو		سنتیطوربهاسراییلآندر		ایران ادامه خواهد داد که

ازتواندمیسعوديعربستانانتظامینیرويوارتشکهاستبدانهمسایگانشبراي		سعوديعربستانپیشنهادجذابجنبه
کمیت خود حاحققیمتبهراکمکاینشوندمجبورآنهااستممکن		قیمتی؟چهبهولی. کنددفاعکودتاهابرابردرآنها

راهالقاعدو»المسلمیناخوان«تروریستیهايشبکهفعالیتمزه		امارات،وقطرمانندمنطقهکشورهايازبسیاري		بخرند.
گیريکنارهنتیجه،در		.کنندنمیاعتمادخودهمسایهبهواندچشیدهکند،میهماهنگراآنهاکارسعوديعربستانکه

ستان سعودي علیه ایران به احتمال قوي موجب تجدید گروهبندي نیروها در منطقه شده و به عربمبارزهازمتحدهایاالت
نمهمتریزیراشدخواهد		معنی گذر رویارویی در سوریه به مناقشه نیمه خفته و تکامل جنگ داخلی عراق به رویارویی فعال

.گذردمیهمانجاازخاورمیانهدرشیعیانباهاسنیمبارزهجبهه

قاتتوافتحققدربارهمذاکراتروندازتهرانکهنشدباعثمذاکراتايهستهمحوردرواشنگتناشتباه		در عین حال،
ازگروهی	چهارشنبهروزکهشودمییادآوري. کنندمیدعوتامرهمینبهجداًایراندربسیاريکهاینولوشودخارجژنو

مجموعه اقدامات شدیدي را تهیه کردند که دولت ایران باید در صورت شکست مذاکرات درباره برنامه 		ایرانمجلسنمایندگان
صورتدرو		ایرانیضد		جدیدهايتحریماعمالصورتدراستموظفدولتسند،اینموجببه		هسته اي ایران اعمال کند.

، تأسیسات هسته اي نطنز و فردو را براي راه اندازي آماده خودآمیزصلحاتمبرنامهبرايایراناسالمیجمهوريحقوقتضییع
و تهران به سازش نرسند، غنی سازي اورانیوم باید تا 5+1کند. مهمترین اصل این سند آن است که اگر کشورهاي گروه 

لس سناي به مجشدهتسلیم	پیشنهادبهپاسخایران،مجلسنمایندگانابتکاراینکهاستروشنوواضح. یابدافزایش		60%
آمریکا درباره اعمال تحریم هاي اقتصادي جدید علیه ایران است. ابتکار سناتور هاي امریکایی به نوبه خود ناظر بر نقض آشکار 

کهایرانو5+1گروهبینمقدماتیتوافقاتزیرانیستنگرانیجايفعالً ولی		و فاحش توافقات مقدماتی توسط امریکاست.
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دپایبنتوافقاتایننصوروحبهمحکمطوربهایرانو		آن را تاریخی خواندند، همچنان رعایت می شود کشورهاازبسیاري
.است

جمهوري		شد،اعالمایراناتمیانرژيسازمانرئیسصالحیاکبرعلیتوسط		دسامبر27بنا به اطالعاتی که روز 
و سانتریفیوژ هاي نسل جدید طراحی می شوند ولی قبل از داردسانتریفیوژدستگاههزار19حاضرحالدرایراناسالمی

اینکه روي خط تولید گذاشته شوند، باید از همه تست ها بگذرند. صالحی همچنین خاطرنشان نمود که جمهوري اسالمی ایران 
اصالح کیفیت کار متخصصین هسته اي ایران، در زمینه انرژي هسته اي یک سري دستاوردهاي دیگر دارد که مهمترین آنها، 

افزایش بازده کار آنها و کاهش همزمان هزینه هاست.

23روزوي. نیستراضیمذاکراتروندازهمایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیر		محمد جواد ظریف
ریف ظ. رودمیپیشآهستهبسیارکارشناسانسطحدر5+1گروهوایرانبینمذاکراتحاضرحالدرکهداداطالع	دسامبر

لحاصژنومالقاتدرکهراایران		ايهستهمسألهدربارهتوافقات		مرحله اول» با جدیت، دقت و دوستی«از طرفین دعوت کرد 
.کننداجراشد،

به غرب نسبتب دیگري بر زبان آورد. به گفته وي، تهران فقط بعد از آنکه کشورهاي جالمطلببعدکمی		صالحی
رارق«: داشتاظهارصالحی	تضعیف تحریم هاي ضد ایرانی اقدام کنند، به اجراي توافقات ماه نوامبر ژنو مبادرت خواهد ورزید.

ارکبهدست		ه لغو تحریم ها اجرا شوند. وقتی آنها زمیندر) غربیکشورهاي(هايطرحاجرايباموازيطوربهتوافقاتکهشد
ايهستهراکتورفعالیتنداردقصدتهرانکهنمودخاطرنشانهمچنینوي		.»پردازیممیخودتعهداتاجرايبهماشدند،
ی در اراك طتجهیزاتازبخشینصبتعلیقبهژنودرنوامبرماهمذاکراتنتیجهدرایرانوي،گفتهبه. کندمتوقفرااراك

ژيانرالمللیبینآژانسباایرانايهستهبرنامهاحتمالیبعددربارهفنیمذاکراتبعديدور. دادرضایت		شش ماه آینده
.شدخواهدبرگزارتهراندرژانویه21روزاتمی

ح طر«سر اجراي برتهرانوواشنگتندرتنشحاضرحالدرکهاستاین		لذا فعالً یک واقعیت باید درك شود و آن 
جلوي		رو به رشد است. فعالً باراك اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده و آیت اهللا خامنه اي رهبر معظم ایران» مشترك اعمال

اینانجامبهموفقمدتیچهتاآنهاگفتبتوانمشکلولی. گیرندمیراخودکشورهايشدیدتدابیرشوریدهدلطرفداران
هايتحریمفشارزیراززودترخروججهتدرفعلینظیرکمواقعدر		فرصتخواهدنمی		ک سو، تهرانیاز. شدخواهندکار

ربارهدمذاکرات		فوراً بایدلذا. شودتسلیمغربدربرابرنداردقصدتهراندیگر،سويازولی. بدهددستازرااقتصادي–مالی
صورت عربستان سعودي و اسراییل در همین برهه که نه صلح هست و نه اینغیردر. گرفتسرازراژنوتوافقاتاجراياصول

جنگ، نهایت تالش هاي خود را براي عقیم گذاشتن توافقات ژنو و تشدید دور جدید تنش پیرامون ایران و تمام منطقه خلیج 
فارس به عمل خواهند آورد.
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2014ایران در سال 
صابروفاکرام

نتایجهیچ رسانه و هیچ کارشناس و مفسري باقی نمانده اند که
آیندهسالهايبینیپیشونکردهبنديجمعگذردمیکهراسالی

یکنارنگی،بوينو،سالمخصوصروحیه.باشندنکردهمنتشررا
میسردیخچالدرکهشامپانیشرابوالویهساالدعمیقبشقاب

نو روسیه هستند که انسان را به سالهايویژگیهمگیشود،
. کنندمیتشویق		ارزیابی هاي آرام اوضاع و امید بستن به آینده 

سال		.بودنخواهدجاییخاطرآسودگیبرايآیندهسالدرمتأسفانه،
روسیه،خارجیسیاستدرهاسالترینپیچیدهازیکیبه2014
اهد شد.خوتبدیلمیانهونزدیکخاورمنطقهسراسروایران

آیا توافقات ژنو درباره پرونده هسته اي ایران دربرابر حمالت پی در پی تضعیف نشده البی هاي اسراییلی و سعودي 
ششموافقتنامهازگذرزمانکه	2014سالتابستاناوایل	آمریکانمایندگیهیأت	در کنگره آمریکا ایستادگی خواهد کرد؟

مهمتریناینپاسخنشست؟خواهدمذاکراتمیزپشتايروحیهچهبارسید،خواهدفراتهرانبادائمیقراردادبهماهه
کهداردراايویژهخودساختمانیآجرحکم		یی شکل می گیرد که هر حلقه آنهاگامزنجیرهصورتبهاکنونهم		سئوال

.دهدتشکیلراايمنطقهامنیتجدیدسامانه			اساسیامیانهخاورصلحروندیادبودمجسمه	پایهتواندمی

یعنی واشنگتن» یانوس دو رو«
را تعیین» ایرانمسأله «کنگره آمریکا، مهمترین عاملی است که برخورد دولت باراك اوباما با 2014انتخابات نوامبر 

آیندهانتخاباتنامزدعنوانبهرااوهادمکراتکه		آمریکاخارجهاموروزیرکريجان		می کند. براي رئیس جمهور فعلی و
اییامریکبرايالبته		.بودخواهدخوبیبرندهبرگانتخاباتیمبارزهدر		ایرانبا		بط روابهبوددارند،نظردرجمهوريریاست

اکنونولی. داردبیشترياهمیتخارجیسیاستدرهاموفقیتازهمیشه		»اقتصاديهوايدماي«وداخلیروزدستور		ها
تر می شود.بیشروزبهروزداخلیروزدستورتشکیلدراسراییلیوسعوديهايالبینقش

کهدادنشان2013و2012هايسالحوادث. نداردچندانیارادت		درست است که ایاالت متحده به شیوخ عربی
هبروآمریکا،برحاکممحافلدربلکهمردمهايتودهبیندرتنهانههمآن		اسراییل،باانتقاديبرخوردمتحدهایاالتدر

هزارها پیوند محکم مانند سفارش» گربه هاي نفتی خلیج فارس«بعد اقتصادي و مالی با درآمریکاولی	.استگذاشتهتصاعد
برکه	آمریکااقتصاديوسیاسینخبگانلذاواستکردهقراربرنامشروعمعامالت	وهارشوهگذاري،	هاي دفاعی و سرمایه 

ر آینده نزدیک به صاحب کاخ سفید (صرف نظر از داند،کردهرشدفارسخلیجدرتریلیونیچندینهايگذاريسرمایهروي
.کندویرانراعربستانینشدنیغرقهواپیمابرناوباروابطدادنخواهنداجازه) باشدکسیچه	اینکه 
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راواشنگتنحکومتیدهلیزهايهمهکه		اسراییلیالبیپايهشت		در مورد اسراییل نیز همین مدعا صحت دارد.
میلیارد4بربالغ		براي آمریکا تبدیل نموده است. هزینه هاي ساالنه تأمین آن» گاو مقدس«و را به اویتلاست،زدهچنبره

شتپخودصاحببهوکندمینابابیکارهايهمیشهگاواین. استهیستريبهآمیختهوبدبسیار		اخالقشولیاستدالر
تمدارانسیاسهممغزهايبهتبلیغات	ت آن به قدري با تالش مصونیاندیشه		زیراکشیددستآنازتواننمیولیزندمیپا
.استشدهتبدیلاکتسابیغریزهنوعیکبهکهرفتهفرو	عاديهايآمریکاییهمو تا کنون در AIPACایی اطالع می دهند که بنیادها و سازمان هاي اجتماعی مختلف و از جمله آمریکمطلعمنابع		

ارقاموآمار		ذکرباومستدلطوربهمنابعهمان		.اندکردهگذاريسرمایهدالرمیلیون600		گرااسراییلهاينامزد		پیشبرد
میلیارد دالر خواهد گذشت. قاعده فوالدین 1از حد » اعانات«مبلغ	2014سالمارسماهتا	کهنمایندمیبینیپیش	مالی

مبلغکهکردحسابتوانمیآسانیبه. ببرندسوددالر10بایدشدهگذاري		البی ها این است که به ازاي هر یک دالر سرمایه 
این		میلیارد دالر شود.10د برابر بایدادند،دالرمیلیاردیککهنظامیصنایعو		نفتفروشندگان		امتیازهايشدهریزيبرنامه

خلیجکیموشضدسپرپروژه		بابتاستدرصددآمریکادفاعیصنایع		زیرااستواقعیتازکمتر		حتیونیستالعادهفوقرقم
.شودکاسبدالرمیلیارد37حدود	»آهنینگنبد«اسراییلیسامانهنوسازي	وفارس

ینایعنی		نوع تجارت سود خالص اقتصادي ده برابر سرمایه گذاري می باشد.ایندرشد،اشارهفوق		همانطور که در 
مهم،ايهبخشسایرونفتیانحصارمحلاز		آیندهسالچهارطیبایددارند،هاپیوندآنهاباکهالمللیبینیهودیانوبنیادها
میلیارد دالر در آمد حاصل کنند. 10ه ها حد اقل زمینهمهدرالمللیبینوداخلیهايالبیودفاعیصنایعوقفهبیفعالیت

اولویت		حائزروابطوتجارت		اساسوپایهماندهباقیزماندرالقاعدهعلیباید		عالوه بر آن، همین اعضاي اسراییل گراي کنگره
آنها بدون دغدغه مالی میانحاوخودشانتابریزندرادالرمیلیارد50معادل		جهانسراسردرو		متحدهایاالت		داخلدر

زندگی کنند.

آمددربآازمؤثرقدريبهمکانیزماین. کندمیکاروشدهتنظیمسوئیسساعتمانند		پامکانیزم تغذیه این هشت
قزحقوسرنگبهکادوییکاغذ. استپرداختهدیگر،ظاهرباولیغریبدیگرکشورهايبهآنصدوربهاسراییلیالبی		که

هک»گالدیون«سازمانزمانیکهکاري		.استسعوديواسراییلیآمریکایی،هايشاهینمنافعمجریانهمان		هدربرگیرند
میمانجا»آزاريبیهاياقلیت«توسطاکنون		آید،برآنعهدهازنتوانستبود،ناتوتروریستیارتشمأموراندربرگیرنده

می شوند.هاشهرداريکارمندانوپارلماننمایندگانکهشود

ردراخودخارجیداراییبایددولتیمسئولین		اینکهدربارهاوالً–البته، ما به اروپا چکار داریم؟ دو قانون روسی 
زورتوزرتتلویزیوندرکهبشرحقوقمدافعانسایرو»کارشناسان«اینکهبرمبنیقانون		ثانیاً،وکنندذکرویژهاظهاریه

به ثبت برسند (کاري که مدتهاست که در » مأموران خارجی«دریافت می کنند، باید به عنوان 	پولخارجازوشوندمیظاهر
»اسانکارشن«اصطالحبهوروسیهسیاسینخبگانازبخشیهايفریادوداد		غرب انجام می شود)، با مقاومت لجام گسیخته و

الیاتی روسیه به کار خود ادامه داده و در نهایت امر موقضایینظامهاينارساییازاستفادهباآنها. شدروبروآنهاخدمتدر
قشر«همیننمایندگانروسیهحکومتهايردهاکثردرحاضرحالدر		در خدمت منافع آمریکا، اسراییل و جیب خود هستند.

عالیت کردن فکمرنگبرايآنها. اندافتادهگیراسراییلوغربمالیچنگکبهکهاندنشستهمختلفهايگونهبه»لیبرال
بدینودهندمیتشکیلنوازیاخرندمیراهارسانهزده،برفدرالتلویزیونجملهازوگروهیهايرسانهبه		خویش، خود را
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هبیگانوگویندمیبیراهوبددولتیونوجمهوررئیسبهکنند،میهدایتخودنظرمورد		جهتدرراعمومیافکاروسیله
کردهسبکابعاديروسیهدرآنهابه		را تحریک می نمایند. فعالیت البی غربی و اسراییلی و قشر وابسته گراییقوموستیزي

شکلهرهبالمللیبینتروریسمیعنیشربزرگترینازخطراین. کندمیتهدیدراکشورملیامنیتواقعاً اکنونهمکهاست
.استتربزرگبرابرچندباشد،کهصورتیو

خاور میانه خروشان
دهمین سالگرد تجاوز آمریکا به عراق، یکی از سالگردهاي غم انگیز سالی است که می گذرد. این دهمین 

رايب		توانمی. شدطغیانمرحلهواردوشدهآشفتهبرمنطقهاینآنازبعدکهاستتوازنوکنترلسامانهوزیران		سالگرد
یت آن تغییر نمی کند. در طول این ده سال هر گام ایاالت متحده و متحدانش ماهولیکرداختراعگوناگونیاسامیرونداین

در خاورمیانه به خونریزي بیشتري انجامیده و گره هاي اختالفات را بیش از پیش کور می کرد.

تبدیل » دار الحرب«ه و یمن به عراق در آستانه تجزیه قرار دارد، سوریه با خون شسته شده، لیبی دریده شد
»دستاوردهاي«ناکاملفهرستاین... استشدهمعلقابهامحالت		بیداد می کند و فلسطین در» لمللیابینجهاد«		شد؛

این		هايحلراهجستجويازمتحدهایاالتگیريکنارهنظم،برقراريازواشنگتنناتوانیوعجز. استمنطقهدرآمریکا
می«آنجاازوشدهخستهمیانهخاوردستاز		یا آمریکاگوکهشودمیسببراواهیخیالایندیگر،مناقشاتومناقشات

واهیخیالیکفقطاینولی		.نمایدمیمنتقلچینمرزهايبهنزدیکآسیا،شرقجنوببهراخودفعالیتمرکزو»رود
یم، ه می کنمشاهدحاضرحالدرماکهآنچهلذاوکنندتركرامیانهخاورندارندقصدآمریکاسیاسینخبگان. نیستبیش
بین متحدان منطقه اي ایاالت متحده است.» تجدید تقسیم اختیارات«تنها 

جهتکیدرفقطولیگستردمیتنشتشدیدبراي»فرشی«خودمتحدان		دربرابر		واشنگتن گویا براي سال آینده
نقطهومنطقهبرآمریکایی		سلطه		مخالفترینپیگیر		سابقمانند		ایراناسالمیجمهوري		.ایرانسمتدریعنی
رایعیشائتالف		شدموفقخارجیسابقهبیفشارشرایطدرکهاستتهران		و اسراییل می باشد.سعوديعربستان		مقابل

یمصفردرضربرامیانهخاورساختاربازسازيزمینهدرناتووآمریکابرنامه»اسالمیبیداري«شعارزیرکهدهدتشکیل
» رانبازدارندگی کارآمد از ای«ي خود محفوظ کند که سیستم برارا		منطقهبرنظارتتواندمیصورتیدرتنهاواشنگتن		.کند

ون تجاوز جهادی«و سپر ضد موشکی خلیج فارس، تدارك تجاوز اسراییلی به لبنان و مرحله جدید » گنبد آهنین«ایجاد شود. 
، عناصر این سامانه جدید هستند.»به سوریه

بهاتشودمیآمادهاسراییل. دهندمی	ا تشکیل رسنیسیاسی–نظامیپیمان	پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس
خواهندفصلوحلریاضواویوتلنظرازسوریهولبنانمسألهدوآنازبعدکهکندواردشکنیدندانضربهاهللاحزب

ر مبهم و غیرفتار		خاطربهمتحدهایاالتازحتیوکنندمیرفتارمستقلکامالًطوربه		ظاهربهسعودآلواسراییل		.شد
ایاالتحقردانتقاديبیانات		موجکهاستاینانگیزشگفتنکته		دارد؟ارزشیچهانتقاداتاینولی		قاطعانه ایراد می گیرند.

فنیومالیحمایت		فرستد،میمنطقهبهراآمریکاییسالحهايجدیدترینجوابدرواشنگتنولیشودمیتربلندمتحده
دولتیتروریسمسیاستزدنمهاربرايهاتالشهمهجلوي		مللسازماندرودهدمیافزایشرا		یل اسراینظامیصنایعاز
.کنندمیدنبالریاضواویوتلکهگیردمیرا
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ومیدن		سوریهمسألهفصلوحلاز		است،اسالمجهاندرمتحدهایاالتاساسیشریککهسعوديعربستان		به عالوه،
راآنوکردهمنتقل		به عراق2014رندگی از ایران درصدد است بخش عمده نبرد خونین را در سال بازدامنظوربهوشده
هدایتجنگاندازيراهوقسمتسهبهاقلحد		عراقتجزیه. بکشدخونوخاكبهشیعیانباجهانیجنگ		شعارتحت

از ائتالف شیعی می باشد. مسدود کردن کریدور خونودردباکشوراینکشیدنبیرونوسیلهتنهاهمه،علیههمه		شونده
المیاسدولت«		کمک تهران به سوریه، ایجاد نیروي مخالف کردها و شیعیان عراقی به صورت دسته هاي تروریست هاي سلفی

وندشهرآخرینتاحاضرندآنهالذاواستحاکمخاندان		بقايوپایداريضمانتوسعودآلبرايمطلوبهدفی،»شاموعراق
. هستند2014آیندهسالدرمتحدهایاالتايمیانهخاورراهبرديشرکايتاکتیکیاهدافتریننزدیک		عراق بجنگند... اینها

یجادامناسبیپوششالمللیبینجامعهدیدگانبرابردرهابرنامهاینبرايمستقلصورتبهآمریکابرحاکممحافلاماو
.کردخواهند

دروغ پردازي درباره افغانستان موقوف!
حتی براي سرسخت ترین کارشناسان سیاسی روسی که بیانات رسمی دولت آمریکا را حقیقت محض می دانند، 

بازسازياست،نظرمدکهکارياکثرحد		افغانستان را ترك کند.2014ندارد در سال روشن شده است که ایاالت متحده قصد 
ن راستا در این کشور شبکه اي از پایگاه هاي برون مرزي همیدرآمریکامسلحنیروهايکهاستنظامیحضورظاهروشکل

کاییآمرینظامیانکهیابدمیافزایشافغانستاندرآمریکانظامیخصوصیهاي		شرکتشمارهمزمان. کنندمی		نظامی ایجاد 
کایی مسلحآمریهايسالحترینمدرنبهولیکردهتنبهمحلینظامیلباس		کهدهندمیتشکیلراآنهانفراتاساس

رشد می کند.» نیروهاي امنیت«هستند. همزمان تعداد مستشاران آمریکایی در 

رصدو«زمینهدرناتووآمریکاهايموفقیتبایدکهاستتئاترصحنهدکورنوعیکعمدتاً 		دولت امروزي کرزاي،
را بدهد. در واقع، کرزاي مانند » وندر«اینطولدرمالیمخارجگزارشهمزمانودهدنشانجهانیجامعهبهرا»دمکراسی

دیگران پیش پرداخت هاي لفظی زیادي می می کند و به ایران، هند و » استقالل بازي«یک هنرپیشه تئاتر رفتار می کند که 
یاسترانتخابات		کند ولی نیک می داند که در افغانستان کمتر چیزي به او وابسته است. همینطور کمتر چیزي به هر برنده

در افغانستان بستگی خواهد داشت.2014هوري سال جم

دست»شیطانکار«عنوانبهغربیزندگیشیوهعناصرهمهتعبیر		از زیاده خواهی خود و از» طالبان جدید«امروزه 
میتبدیلغربباتوافقومذاکره		طرفبهراامروزيطالبان		،»قدیمیطالبان«گراییاصولازامتناعاین. استکشیده

مانتضخودبراي		»کنآقاییوبیاندازتفرقه«استعمارياصلبامطابققدرت،عرصهبهآنهاکردنواردبامتحدهایاالت		کند.
هزمیندرآمریکاییتراژیککمديایننتیجهروشنطوربهایرانوروسیه. کندمیفراهمراافغانستاندراقامتادامههاي

مسکوعلیهکه		»2جنگ افیونی، ویراست «ل را می بینند. خطر اساسی یعنی جهاد مواد مخدر و کابدرغربی		دمکراسیبرقرار
.یافتخواهدشدتبیشتربلکهنشدهقطع	دارد،جریانافغانستاندرناتو	صالححافظنیروهايمساعدتباتهرانو بهناتووآمریکانیروهايورودو»ناپذیرشکستآزادي«عملیاتآغازازبعدکهاستشدهروشنپیشهامدتاز		

درخشخاشمزارعمساحت		2013سالدر. یافتافزایشبرابر44میزانبهکشورایندرافیونیموادتولیدافغانستان،
سازمان		درصدي از خود نشان داد. بنا به برآورد هاي35رشد 2012هزار هکتار شد که نسبت به سال 209ستان برابر افغان
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. استبیشتر%49قبلسالازکهاستتنهزار5,5معادلشود،تولید		2013سالمحصول		ازتواندمیکهافیونیحجمملل،
ان را نشانه رفته است. شرکت در ترانزیت مواد مخدر به منبع تأمین مالی تعدادي ایروروسیهمخدرموادجهاد		تیزنوكپیکان

ترکمنستانوقرقیزستانتاتاجیکستانازمرکزيآسیايدرجهادي		مخفینیروهايوایران		از گروهک هاي ضد دولتی در
می دهند، نمی توانند به تنهایی با این اختصاصخودبودجهازکهپولیوهاتالشوجود	باتهرانومسکو. استشدهتبدیل

قطفبایدوگذاشتهافزایشبهروآیندهسالدرکهاستکشورماندو		جهاِد مواد مخدر مقابله کنند. این خطر مشترك براي
.شودبرطرفمساعیتشریکبا

******

–روسیراهبرديشراکت		زانداچشم		می رسیم و آن2014دستور روز ایرانی سال و حاال ما به مهمترین سئوال 
شرکايازیکی		ایران«کهداشتاظهارخودبزرگسالیانهخبريکنفرانسدردسامبر19روز		پوتینوالدیمیر. استایرانی
نظرنقطهاین	.»دهیمتوسعههازمینههمهدرراایرانباروابط	هستیمصدددرما. ماستهمسایهوايمنطقهاولویتحائز

وجبمطبیعیطوربه		کرد،اعالمسیاسیاولویتعنوانبهروسیهجمهوررئیسکههاییتهدیدوهاارزش		ت زیرا اسمنطقی
آورد،میارمغانبهکشورماندوبراي2014سالکهجدیديهايچالشوتهدیدها		.شودمیتهرانو		مسکوروابطنزدیکی
را ایجاب می کند. سالی که فرا می رسد می تواند به سال پیچیده کشوردوبینمشارکتجدیدکیفی		سطحبرقراريضرورت

.استبهترهمیشهشدهآزمودهومطمئندوستدوشادوشمشکالتبابرخوردکهحالیدر	و دراماتیکی تبدیل شود
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عربستان سعودي براي خود گور می کند
آلکسیفوالدیمیر

براي درك بهتر علل شکست ابتکار جدید ضد ایرانی عربستان 
سعودي که در اجالس اخیر شوراي همکاري کشورهاي عربی 

دسامبر مطرح شد، 11تاریخ حاشیه خلیج فارس در کویت به 
کافی است به تحوالت دو سال پیش نگاهی بیاندازیم. در اجالس 
اخیر شورا، پیشنهاد ریاض مبنی بر تبدیل اتحادیه اقتصادي به 
ائتالف نظامی علناً و بی چون و چرا تنها با استقبال بحرین روبرو 
شد در حالی که اعضاي دیگر شورا در عمل از پذیرش آن طفره 

تند (فقط یک فرماندهی مشترك نظامی بدون نیروهاي مسلح رف
مشترك تشکیل شد). یادآوري می شود که دو سال پیش در ماه 

سیاسی توسط شش کشور عضو شورا را اعالم کرده و در 		–		ملک عبداهللا طرح تشکیل اتحادیه نظامی2011دسامبر سال 
ایرانی توجیه کرد که حکام عربستان » تهدید فزاینده«سخنان خود در اجالس سران شورا این ابتکار را به عنوان پاسخ به 

.زدندمیدمآناز	سعودي همیشه 

ور محکم تر به عربستان سعودي وهابی در آن زمان هدف ابتکار مذکور آن بود که پادشاهی هاي محافظه کار را به ط
در جهان عربی محفوظ کند.» انقالبی«وصل کند و زیر شعار رویارویی با تهران رژیم هاي سنی عربستانی را دربرابر تحوالت 

ایران به صورت بهانه جذابی در آمده بود، آن هم در شرایطی که واشنگتن هنوز تا آن حد پخته 		در این چارچوب، مبارزه با
را بفهمد و ضرورت سالم سازي روابط با تهران را درك نماید. بدین وسیله امکان نسبت دادن » بهار عربی«شده بود که ماهیت ن

مسایل داخلی رژیم هاي ماهیتاً مرتجع، به دسایس دشمنان خارجی ایجاد می شد که گویا تصمیم گرفته اند با استفاده از 
لیج فارس پایه هاي رژیم هاي محافظه کار عربستانی را بلرزانند. این تعبیر جمعیت شیعه بعضی کشورهاي عربی حاشیه خ

اوضاع براي عربستان سعودي حد اقل دو امتیاز فراهم کرد: اوالً، عربستان به خود اجازه داد بدون هیچ حد و حصري جهادیون 
با شیعیان کشورهاي مختلف و از » ین نبردمیاد«سنی و وهابی و تروریست هاي خود را آماده کرده و به خارج صادر کند تا در 

جمله در سوریه و عراق درگیر شوند. و این امر در عمل به معنی شناسایی جهادیون خود و تروریست هاي مزدور بالقوه خود 
ال براي تغدر مراحل اولیه و تأمین اشتغال براي آنها دور از میهن در کشورهاي بیگانه بود. ثانیًا، توسل به همین روشِ تأمین اش

تندروان اسالمی داخلی، به طور قابل توجهی از فشار بر اوضاع عمومی سیاسی داخلی می کاست. تحوالت بعدي در سوریه و 
عراق مصداق این مدعا شد.

عربستان سعودي به طور موازي پیشنهاد کرد که دو پادشاهی سنی عربی اردن و مراکش نیز به عضویت شوراي 
همه به عنوان وسیله پیشگیري از ازقبلسیاسی–همکاري جلب شوند که از آنجا معلوم گردید که طرح اتحادیه نظامی 

با رژیم هاي انتخابی جمهوري خواه در نظر گرفته شده سرنگونی پادشاهی هاي موروثی حاشیه خلیج فارس و عوض شدن آنها
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بود. براي ریاض مهم نبود که در حالی که پادشاهی هاشمی با عربستان سعودي مرز مشترك دارد، مراکش در فاصله هزارها 
اددمیاجازه		کیلومتر از خلیج فارس واقع شده است. این نکته براي ریاض مهم نبود زیرا این اقدام غیر عادي به عربستان 

.ودشمتکیسعوديکشورپیشنهاديسیاسی–نظامیپیمانبرکهدهدتشکیلراعربیموروثیهايپادشاهیائتالف

که به ابتکار و تحت » سپر شبه جزیره«در جریان عملیات 2011تمایالت ریاض حتی قبل از آن در ماه فوریه سال 
ریاست سعودي ها انجام شد، تحقق یافته بود. در جریان آن عملیات گروهی از نیروهاي شوراي همکاري که عمدتاً شامل یک 

شد. آنها به بهانه مبارزه با مداخله خارجی از طرف ایران، موفق شدند لشگر سعودي با ادوات زرهی بود، وارد پادشاهی بحرین
شیعهکثریتاوعربستانبهوابستهخلیفهآلسنیخاندانبین		بحرانی را که در جزیره بحرین تحت تأثیر بهار عربی، در روابط 

.ندآوردرانجمادوتعلیقحالتهبداد،رخشدند،خودنفعبهحکومتیاختیاراتتقسیمتجدیدوسیاسیحقوقطالبکه

توسط نیروهاي سعودي، مرحله 2011در جزیره بحرین پس از سرکوب مسلحانه اعتراضات شیعیان در فوریه سال 
آرامش ظاهري بسیار ناپایدار و شکننده اي فرا رسیده است که اشغال سعودي جزیره آن را تضمین می کند. ماوقع به عنوان 

تعبیر شد. بدیهی است که با کنایه بسیار واضحی به ایران اشاره نمودند. » در جهت سرنگونی رژیم حاکمتوطئه دولت خارجی «
احزاب مخالف شیعی به همین بهانه از 2010دستگاه حاکمه بحرین قبل از آن نیز از همین ادعا بهره گرفته بود. در سال 

مردم کشور را تشکیل می دهند. ولی تجربه %70که آنها شرکت در انتخابات نمایندگان مجلس برطرف شده بودند در حالی
نه گزی«کشورهاي دیگر نشان می دهد که در این گونه موارد راه سرکوب و یورش سیاسی غیر مؤثر و حتی غیر سازنده است. 

یاسی سمی توانست تنها در صورت فراهم کردن تسهیالت تدریجی براي سرمایه شیعی و فعالیت احزاب معتدل » فشار شدید
کارگر شود. اکنون تداوم حکومت رژیم سلطنتی سنی بحرین تنها با اتکا بر زور نظامی ریاض تأمین می گردد. ولی پادشاهی 
هاي عربی حاشیه خلیج فارس مانند غرب این مسأله را نادیده گرفته و حاضر نیستند آن را بررسی کنند و بدین وسیله این 

می تواند آتشین شود، محفوظ می نمایند.کانون انفجار بالقوه را که هر آن 

جمعیت %70گوشه اي از آمار، این واقعیت را به اثبات می رساند. با وجود اینکه در حال حاضر عرب هاي اهل تشیع 
بحرین را تشکیل می دهند، نمایندگی آنها در ساختارهاي حکومتی ناعادالنه است. میزان نمایندگی شیعیان در دربار سلطنتی، 

وزیر کابینه بحرین هستند. تنها سه نفر 29مقام وزارتی از 6د سلطنتی و ارتش نزدیک به صفر است. شیعیان صاحب تنها گار
مقام عالی در قوه قضاییه و از جمله شوراي عالی دادگاهی و دادگاه قانون اساسی، 230نایب وزیر اهل تشیع می باشند. از 29از 

مقام به شیعیان تعلق دارد که هیچ یک از آنها رئیس دادگاه نیست. به عبارت دیگر، سهم 28ا دادگاه ها و شورا هاي اداري، تنه
نفر اهل تشیع هستند و در 17عضو مجلس شورا 40است. در قوه مقننه، در بین %12شیعیان در قوه قضائیه معادل حدود 

تداوم تبعیض شدید اکثریت شیعه بحرین می گردد.نفر. نظام انتخاباتی ناعادالنه باعث 18عضو مجلس نمایندگان 40میان 

خود در خلیج فارس گام هایی را بر داشت که اوضاع را به بن بست » برادر ارشد«مقامات سنی بحرین تحت تأثیر 
هم راه »شکار شیاطین«رساند. عالوه بر اینکه نمایندگی شیعیان در ساختارهاي حکومتی بسیار ناعادالنه است، در این کشور 

نفر از شاغالن شرکت هاي دولتی و شبه دولتی مقام ها و گاهی اشتغال خود را از دست دادند. 3600افتاده است. بیش از 
شرکت ها و مغازه هاي متعلق به شیعیان با » لیست سیاه«اوضاع بخش تجاري باز هم وخیم تر است. در شبکه اینترنت 

شیعیان را به برچیدن تجارت خود وادار کردند که این امر به معنی تقسیم درخواست تحریم آنها منتشر شد. نهادهاي مالیاتی 
باب مسجد و اماکن دینی دیگر ویران 40جدید دارایی است. حقوق مذهبی شیعیان به طور جدي تضییع می شود. بیش از 
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آنها را تضعیف کرد. مقامات شده یا جداً آسیب دیده اند. این امر شیعیان را بیش از پیش سر خشم آورده و احتمال آشتی با 
سابقه اي زده و کارزار غیر علنی بومی کردن سنی هاي کشورهاي دیگر خلیج بحرین با عنایت به این واقعیت، دست به گام بی

فارس و اعطاي تابعیت بحرین به آنها را شروع کردند. بدیهی است که هدف این کار، انتخابات قریب الوقوع است زیرا غیر ممکن 
ه معادله جمعیتی در کشور به نفع سنی ها تغییر کند.است ک

) 2011همزمان مؤلفه نظامی حضور عربستان سعودي در بحرین در چارچوب طرح شوراي همکاري (مصوب سپتامبر 
درباره وجود پایگاه نظامی دائمی در بحرین حفظ شده است. حدود یک هزار نظامی باید به طور دائم آنجا مستقر شوند. این 

مقامات سالخورده عربستان سعودي درباره چشم انداز منطقه است. بسیاري از شیعیان بحرین 		ع نشان دهنده کوته بینیوض
متوجه می شوند که باید به مبارزه خود ادامه دهند که همانطور که می توان فرض کرد، دربرگیرنده اعتراضات هم صلح آمیز و 

اي سعودي براي آنها چاره اي نگذاشته است. ریاض نباید فراموش کند که استراتژیست ه» خردمندي«هم قهري خواهد شد. 
شیعیان اکثریت جمعیت استان شرقی عربستان سعودي را تشکیل می دهند که در سی کیلومتري بحرین در ساحل آب هاي 

رکوب ن محلی به سکم عمق خلیج فارس واقع شده است که همانجا تقریباً تمام نفت عربستان سعودي تولید می شود. شیعیا
مسلحانه ناآرامی ها در بحرین واکنش خشمگینانه اي از خود نشان داده و تظاهرات زیادي بر پا کردند که در جریان آنها چند 
نفر به دست پلیس و نیروهاي امنیتی کشته شدند. ضمانتی نیست که شیعیان بحرین و استان شرقی زمانی علیه تبعیض از 

قدام نکنند که عواقب این امر براي رژیم هاي سعودي و رژیم هاي عربستانی دیگر بسیار سخت سوي سنی ها و وهابیون ا
خواهد بود.

همین امر باعث شد که این دفعه نیز اعضاي دیگر شوراي همکاري با شادي و خوشحالی از اندیشه جدید ریاض مبنی 
آنها هیچ نمی خواهند خود را درگیر کشمکش هاي داخلی بر تبدیل شورا از اتحادیه اقتصادي به بلوك نظامی استقبال نکنند.

بین شیعه و سنی در عربستان و در بحرین کرده و در بازي هاي خطرناك ضد ایرانی ریاض علیه تهران مداخله کنند که ریاض 
د حتی از ظاهرسازي در مقابله با ایران با اسراییل هم آوا و هم بازي شده است. و این بدان معناست که پادشاهی هاي عربی بای

به وجود اصول مشترك همبستگی عربی در زمینه مسأله فلسطین دست بکشند که بعد از موج انقالب هاي عربی این تنها 
هم از بین برود، رژیم هاي جمهوري خواه عربی از حق اخالقی » وحدت«وسیله یکپارچگی فرمال عرب ها می باشد. اگر این 

پوسیده عربستانی و انعقاد معامله در این خصوص با هر متحد بالقوه و از جمله ایران برخوردار براي اقدام علیه پادشاهی هاي 
خواهند شد. و این در حالی است که انتقام جویی از اینکه عربستان سعودي، قطر و بعضی اعضاي دیگر شوراي همکاري در 

بذر هاي مرگ و ویرانی انداخته اند، می تواند بسیار عمل با مداخله خود در کشورهاي عربی مصر، سوریه، عراق، یمن و لیبی 
شدید باشد. اکثر کشورهاي عربی همینطور هم به پادشاهی هاي بسیار ثروتمند حاشیه خلیج فارس که با استفاده از درآمدهاي 

نها خود که بسیاري از آ»برادران عربی«نفتی و گازي چاق و فربه شده اند، ارادت نداشتند زیرا آنها حاضر نبودند پول خود را با 
در فقر به سر می بردند، تشریک کنند.

عربستان سعودي در همین شرایط سعی می کند پیمان نظامی خود را تشکیل دهد. ریاض آن را به عنوان ائتالف نه 
ي و نیروهاتنها ضد ایرانی بلکه ضد عراقی هم طراحی می کند چرا که اعتقاد دارد که عراق نیرومند نفتی با جمعیت بزرگ

شیعیان دو سوم آن را تشکیل می دهند، نیز امنیت عربستان سعودي را تهدید می کند. در این شرایط 		مسلح بزرگ خود که
سرویس هاي ویژه سعودي صدها میلیون دالر به تحریک فعالیت هاي ضد حکومتی سازمان هاي تندرو سنی علیه دولت شیعه 
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فهمند که مردم عراق هرگز فراموش نخواهند کرد که عربستان سعودي طی سال هاي بغداد تزریق می کنند. آنها ظاهراً می
زیادي سعی می کرد همسایه شمالی خود را تضعیف کرده و در صورت امکان آن را به قسمت هاي قومی و مذهبی تجزیه 

مقابله با یورش تجاوزکارانه وهابی نماید. بعید است که عراقی ها از خیر این جنایت سعودي بگذرند. اگر عراق و ایران بر اساس
حکامحاالو. استباختهعملدرراسوریهجنگعربستان. بودخواهدزارسعوديعربستانکارشوند،متحدآنهابهسنی–

اییل اسربامعاملهبهحتیحاضرندوگردندمیمتحداندنبالمشابهسیاسینظامباعربستانیهايپادشاهیمیاندرسعودي
دهند.تن

ولی بعید است که این تالش ها به جایی برسد، به ویژه در شرایطی که ایاالت متحده در برخورد خود با کشورهایی 
بازنگري می کند که به تندروان اسالمی و تروریست هاي القاعده و سازمان هاي افراطی دیگر متکی شده اند. در روزهاي اخیر 

یستی مخفی سنی که از آل سعود پول می گیرند و نیروهاي دولت مرکزي گسترش در عراق جنگ شدیدي بین نیروهاي ترور
می یابد. نه تنها ادوات زرهی بلکه نیروي هوایی به سرکوب شبه نظامیان چهار استان سنی نشین قسمت هاي غربی و مرکزي 

نرال فرمانده لشگر هفتم که به عراق ارسال شده است. با وجود اینکه نیروهاي دولتی تلفات زیادي متحمل می شوند (حتی ژ
نوري المالکی نخست وزیر عراق نزدیک است، جدیداً جان باخت)، تا کنون بسیاري از کانون هاي فعالیت دسته هاي تروریست 

ها نابود شده اند.

******

ازدر حال حاضر نبرد هاي اساسی رویارویی شیعه و سنی که توسط وهابیون عربستان سعودي تحریک می شود، 
سوریه به عراق منتقل شده است و باید همانجا خاتمه یابد که تنها قلع و قمع شدن افراطیون و تروریست هایی که توسط 
ریاض پرورش داده می شوند، فرجام این تحوالت خواهد بود، مگر اینکه عربستان سعودي دست به خودکشی زده و تجاوز به 

این صورت تمام نقشه ژئوپلتیکی دوباره بریده و دوخته خواهد شد و خود عربستان ایران همراه با اسراییل را تحریک کند. در 
سعودي به چند شبه دولت تجزیه شده و شیعیان عربستان مانند شیعیان بحرین زمام امور را به دست خواهند آورد. ولی 

ي نمایند.امیدواریم که حکام سعودي بتوانند خود را کنترل کرده و از این ماجراجویی ها خوددار
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