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چکیده مطالب

از زیر چاپ در آمد. دو روند » ایران معاصر«ماهنامه 		شماره جدید بیست و هشتم
تعیین کردند، 2014اساسی که دستور روز ایران و خاور میانه را در ماه ژانویه سال 

شامل مبارزه بر سر شرکت ایران در کنفرانس حل و فصل اوضاع سوریه از یک سو و 
ود. همین دو تقویت ائتالف ضد ایرانی پادشاهی هاي خلیج فارس از سوي دیگر ب

فرآیند با تمام پیچیدگی چند بعدي خود، به موضوعات اساسی شماره جدید بیست و 
هشتم این ماهنامه تبدیل شده است.

جنگ سنی و شیعه در عراق جامه عمل پوشیده است. اسالم گرایان در سوریه با 
توسل به زور رقیبان خود را از میان بر می دارند تا مخالفان اسد را تماماً تابع خود 
نمایند. لبنان در آستانه جنگ داخلی جدیدي قرار دارد که بر طبق سنت شوم قدیمی، 

خواهند کرد. شعبه هاي القاعده در فضا هاي نیروهاي خارجی حتمًا در آن مداخله
مناطق شام و مغرب احساس راحتی کامل می کنند. ولی جان کري وزیر امور خارجه 
آمریکا که گویا این مسایل حاد را که هر یک از آنها می تواند براي منطقه خونریزي بزرگی به بار آورد، نمی بیند، براي دهمین 

سیاسیینیبکوتهاینآیا. نمایدگريمیانجیفلسطینی–د تا در حل و فصل مناقشه اسراییلی بار از اسراییل بازدید می کن
شور خود در منطقه را تعیین کند؟ یا اینکه دمکرات ها در کخارجیسیاستهاياولویتنیستقادرآمریکادولتآیااست؟

اضر، ت مهم در یکی از پیچیده ترین مناقشات عصر حآستانه انتخابات نمایندگان کنگره سعی می کنند با دستیابی به پیشرف
دیپلماسی شدآمدي کري: جنبه هاي عجیب و غریب «بیشتري به دست آورند؟ در مقاله تحت عنوان 		امتیازات هرچه

ایج نت«تالش به عمل آمد تا به این سئوال ها پاسخ داده شود. در این مطلب از جمله آمده است: » دهمین سفر به خاور میانه
دیپلماسی شدآمدي کري در واقع باید به دوش آب سرد براي آن نیروهاي ایرانی تبدیل شود که به صداقت طرف آمریکایی در 

»همکاري منطقه اي میان ایاالت متحده و ایران«عراق به آغاز تهران امید بسته اند. امیدها به اینکه اوضاع-گفتگوي واشنگتن 
در زمینه افغانستان تبدیل شود، پایه و اساس ندارد. بغداد و بیروت به میدان عملیات 2001بر طبق الگوي همکاري سال 

.»شدخواهندتبدیلآمریکایی،–ائتالف ضد ایرانی و نه میدان عملی کردن همکاري سازنده ایرانی 

یا به »خاور میانه بزرگ«ویارویی جاري بین سنی ها و شیعیان در حد زیادي به وسیله تحقق عملی نظریه آمریکایی ایجاد ر
عبارت دیگر، برقراري دمکراسی در خاور میانه و شمال آفریقا تحریک شده است که قرار بود در جریان آن رژیم هاي فرتوت و 

در جهان » انقالب ها«مکراسی از نوع غربی عوض شوند. نقش کلیدي در اجراي فاسد الییک و شبه الییک جهان عرب با د
عرب به عربستان سعودي به عنوان ثروتمند ترین کشور منطقه محول شده بود. در این کشور وهابیون و سلفیونی که حتی به 

اي خود را تا آخر نکرده و چگونگی سنی ها به طور مشروط تعلق دارند، روي کار هستند. البته، واشنگتن در این میان حساب ه
حاشیه خلیج فارس را که از دمکراسی بویی نبرده اند، پیشبینی نکرده بود. این موضوع 		رفتار با پادشاهی هاي محافظه کار عربی

نهم روشن نبود که چطور می توان هم تغییرات را به عمل آورد و هم از بر هم زدن تعادل شکننده بین شیعه و سنی، دو جریا
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اساسی اسالمی، اجتناب نمود. در نتیجه عامل جدیدي به وجود آمد که اکنون اوضاع منطقه در حد زیادي بدان وابسته است. 
بررسی شده است. به عقیده 		»به مثابه واقعیت جدید خاور میانه» قوس شیعی		«این موضوع به طور مفصل تر در مقاله 

د و واقعیت جدید خاور میانه تبدیل می شود. در این شرایط بسیار مهم است به گرایش جدی» قوس شیعی«نویسنده این مقاله، 
ین ا». که روسیه به سرعت و با دقت تمام این عامل جدید منطقه اي را ارزیابی کرده و به آن واکنش درستی از خود نشان دهد

نه و ین منافع روسیه در خاور میاپیشبینی منطقی به نظر می رسد که شراکت ویژه با سه کشور عضو قوس شیعی از نظر تأم
خلیج فارس کارآیی بیشتري دارد تا جستجوي اشکال جدید تعامل با کشورهایی چون مصر که فعًال از مسکو فقط وام ها و 
کمک دیگري می خواهند. امید بستن به آنها معنی ندارد زیرا آنها به لحاظ ماهوي رژیم هاي غربگرایی باقی خواهند ماند یا 

یا گروه هاي اسالم گراي دیگر به قدرت خواهند رسید.» اخوان المسلمین«نجا اینکه آ اضریکهچرااستموجهنظرهرازکشوراینبهدقیقتوجهکهاستايمنطقهنیروهايمعادلهدیگررويسعوديعربستان		
که سه سال پیش شروع شد، » بهار عربی«و حامی ائتالف ضد ایرانی می باشد. در رابطه با اینکه در جریان » تورمو«اکنونهم

عربستان سعودي به عنوان یکی از بازیگران کلیدي وارد صحنه خاور میانه گردید، توجه به این کشور که اوضاع آن هیچ وقت 
نبوده، افزایش یافته است. طبیعی است که وضعیت نخبگان حاکم بر این پادشاهی که با وجود کهولت سنِ 	چندان باز و شفاف

عربی مداخله کنند، توجه ویژه اي را به خود جلب می » انقالب هاي«یاري از سران کشور، تصمیم گرفتند تقریباً در همه بس
کند. این رفتار مقامات کشور از آن نظر باعث تعجب می شود که عربستان سعودي یکی از محافظه کار ترین کشورهاي جهان 

فرمان روایی می کند و نهادهاي دمکراتیک به طور » 17ساخت قرن «ن اسالم اسالم است که آنجا وهابیت، تندرو ترین جریا
، سئوال توخالی نیست »چه کسی وارث قدرت بر عربستان سعودي خواهد شد؟«		کامل غیر موجود هستند. این سئوال که

تر له اي که با همین تیزیرا مراتب زیادي در معادله نیروهاي سیاسی منطقه به پاسخ این سئوال بستگی خواهد داشت. در مقا
درج شده است، همه گزینه هاي بالقوه وراثت تاج و تخت سعودي بررسی می گردد.

که سه سال پیش شروع شدند، قبل از همه مراکز سنتی » انقالب هاي عربی«اهمیت این مسأله از آنجا هم بر می آید که 
اثنا نقش عربستان سعودي تقویت شد. ولی در نهایت امر، ایران قدرت خاور میانه و به ویژه مصر را از میان بر داشتند. در این

شروع شد که ایاالت متحده، » قوس شیعی«بیشتر از همه از فرآیندهاي منطقه اي سود برده است. در این شرایط شکل گیري 
به این مسأله » نهمراکز جدید قدرت در خاور میا«		اسراییل و پادشاهی هاي محافظه کار عربستان نگران آن هستند. مقاله

اختصاص دارد.

باهمقابلجهتبایدست،اسالمفرقهترینافراطیوترینکارمحافظهکهسلفیت–به گمان طراحان راهبرد غرب، وهابیت 
وییجسلطهبامنطقههايملتمبارزهجدیدمرحله		ازجلوگیريبرايتر،دقیقعبارتبهیاتکوینحالدر»شیعیِقوس«

اییل و عربستان سعودي به عنوان شرکاي آمریکا، به کار گرفته شود. این جریان به هیچ عنوان نمی اسرنیزومتحدهایاالت
تواند سنی محسوب شود. بیش از این، بسیاري از علماي اسالمی وهابیت را نوعی از الحاد می دانند. ویژگی هاي این مکتب در 

مسلمانان خود را وهابی می دانند %1رسی می گردد. در حال حاضر فقط بر» وهابیت چیست و وهابیون کیستند؟«مقاله 
سنی ها تحت تأثیر آنها قرار دارند. وهابیت فقط در عربستان %10و در مقابل اسالم سنتی قرار گرفته اند در حالی که تا 

ه زیادي بدون درك ماهیت سعودي و قطر به رسمیت شناخته شد و تا قبل از سقوط طالبان، ایدئولوژي این جنبش بود. عد
وهابیت، خود را پیرو آن اعالم می کنند. آنها بدین وسیله بر تعلق خود به جناح رادیکال اسالم تأکید می کنند و نشان می 
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و مسلمانان را براي رسیدن به اهداف سیاسی خود بریزند. به عبارت دیگر، وهابیت اغلب با » کفار«دهند که حاضرند خون 
می خورد.تروریسم پیوند

ر سر مبارزه ب«، گسترش وهابیت و رویارویی بین مراکز جدید قدرت در خاور میانه بدان معناست که »قوس شیعی«تشکیل 
در مقاله اي تحت همین عنوان خاطرنشان می شود که امروزه ». رهبري در خاور میانه وارد مرحله تعیین کننده می شود

تاریخی در جریان است. بیش از پیش روشن می شود که احتمال پیروزي ایاالت متحده در این منطقه تحوالت داراي اهمیت 
و متحدانش در این روند، بسیار ضعیف است. به عنوان مثال، صرف نظر از اینکه چه دولتی در نهایت امر در مصر به قدرت 

انی آن هر چقدر علیه سوریه و عراق زور برسد، پیمان راهبردي آن با غرب تحلیل خواهد رفت. عربستان سعودي و اقمار عربست
بزنند، در نهایت امر انقالب هاي داخلی آنها را از صحنه محو خواهند کرد. در شرایطی که شکل می گیرد، مرکز قدرت بیش از 

پیش به سمت تهران جابجا می شود. ولی نبرد تعیین کننده بین ایران و عربستان سعودي هنوز در پیش است.

تبدیل شد که امکان درك و فهم صحیح علل و انگیزه » سنگ محکی«ن شرکت ایران در کنفرانس سوریه، به دسایس پیرامو
که در واقع سناریوي مختل کردن این کنفرانس » 2-ژنو«هاي حقیقی رفتار ائتالف ضد ایرانی را می دهد. سناریوي کنفرانس 

نی اندیشه راه اندازي فرآیند صلح و گفتگوي ملی در سوریه با یع» اندیشه مونترو«بود، در واشنگتن تألیف شد. به همین علت 
بین المللی قبل از اینکه به دنیا بیاید، جان سپرده است. مراتب دسیسه کثیفی که دبیر کل سازمان ملل بدان 		میانجی گري

وریه در آتن، خرد و ریزي چون معطل کردن هواپیماي حامل هیأت نمایندگی س» پاچه گرفتن هاي«کشانده شد و در آن 
مشاهده می شود، همگی به ما اجازه می دهند با اطمینان تأکید کنیم که ائتالف ضد سوري به گفتگو احتیاجی ندارد. آنها 
فقط جنگ می خواهند. و اصل کار این است که بازیگران اساسی این ائتالف یعنی ایاالت متحده، فرانسه و عربستان سعودي 

روسیه و ایران را از میان حامیان همکار روند صلح در منطقه حذف نمایند. جزئیات امر در براي خود الزم می دانند که 
تشریح شده است. نتیجه گیري اساسی از این دسایس آن است که اختالف نظرها بین مسکو 		»2-دسایس کثیف ژنو«مقاله

هاي گروهی یشبینی داشته است که البته رسانهو واشنگتن درباره مناقشه در سوریه عواقبی فوق العاده جدي و قطعاً غیر قابل پ
غربی و نخبگان سیاسی غرب نمی خواهند به این واقعیت توجه کنند. والدیمیر پوتین موفق شد به کامیاب ترین سیاستمدار 

کل محور تشجهان تبدیل شود در حالی که رتبه اعتباري باراك اوباما و درجه اعتماد به آمریکا در خاور میانه تنزل یافته است. 
ی که ماستشدهگنجاندهحریفانیردیفدرخاورمیانه،درآنراهبرديشرکايوغربتوسطپکن–تهران–نیافته مسکو 

توان با توسل به همه وسایل اعم از دسایس یا تحریکات و تشدید تحریم ها، با آنها مبارزه کرد.

آیا اقتصاد کشوري که طناب دار تحریم هاي بین المللی و یکجانبه به البته تحریم ها و تأثیر آن بر ایران، موضوع دیگري است.
گردن آن انداخته شده باشد، می تواند در مقابله با ایاالت متحده و بلوك غرب ایستادگی کند؟ تجربه ایران نشان می دهد که 

ن است که اگر مقامات کشور اراده سیاسی امکان پذیر است. درس مقابله ایران با تحریم هاي آمریکایی حاکی از آ		این کار کامالً
و انرژي سازنده و مردم کشور خودباوري و میهن دوستی داشته باشند، این ملت از هیچ فشار اقتصادي بیم ندارد. بد نیست که 

جایران علیه تحریم ها: بسی«روسی این درس را یاد بگیریم. مقاله -ما هم درآستانه دور جدید سرد شدن روابط آمریکایی
»شوالیه هاي سیاه«به این موضوع اختصاص دارد. توصیف طرح هایی که » تجارت» شوالیه هاي سیاه«نیروهاي داخلی و 

که ایران هر روز مشغول » اقتصاد جهاد«به وسیله آنها رژیم تحریم ها را دور می زنند و حکایت از کار عظیم در جهت تشکیل 
. ولی اینجا از چیز دیگري سخن می رود. درس رویارویی ایران با تحریم هاي آن است، شایان تألیف یک کتاب جداگانه است
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حاکی از آن است که اگر اراده سیاسی و انرژي سازنده، خودباوري و » شوالیه هاي سیاه«آمریکایی و تجربه طریقت بازرگانی 
میهن دوستی وجود داشته باشد، هیچ فشار اقتصادي باعث ترس و بیم نمی شود.

عیت در حالی برجسته تر می شود که امکانات اقتصادي واشنگتن براي اعمال فشار بر دیگران منقبض می شود. اروپا به این واق
همانازاً تقریباروپاییهايدولت. ماندنمیکنارایرانی–تنظیم روابط با ایران عالقه فوق العاده اي دارد و از مناقشه آمریکایی 

اتحادیه اروپا که شامل بریتانیا، » ترویکاي بزرگ«ب شده بودند. در مرحله اول جلایرانايهستهمسألهفصلوحلبهابتدا
فرانسه و آلمان بود، به پیشرفت مهمی دست یافت. آنها تهران را متقاعد کردند که باید به طور تمام عیار با آژانس بین المللی 

قتنامه درباره پادمان ها با آژانس را امضا کند و تا قبل از پایان روند مواف1997انرژي اتمی همکاري کند، پروتکل الحاقی سال 
تصویب پارلمانی، همه مفاد آن را رعایت کند و نیز همه فعالیت ها در زمینه غنی سازي اورانیوم، بازفرآوري سوخت رادیواکتیوي 

بین المللی درباره 5+1ایران و نمایندگان گروه ژانویه سال جاري 9مصرف شده و استخراج پلوتونیوم را به حال تعلیق در آورد. 
توافقاینبدون. شدامضاطرفینتوسطژنودرنوامبر24	توافق رسیدند که روز 	به» برنامه اقدام مشترك«اجراي مرحله اول 

ژانویه به 20از پرداخت و حاال قرار است این برنامه5+1ترك بین ایران و گروه مشاقدامبرنامهاجرايبهتواننمیعملدر
مورد اجرا گذاشته شود. در این شرایط پیچیده، نقش دولت هاي اروپایی که در روند مذاکرات شرکت می کنند، به طور فوق 
العاده اي افزایش می یابد. آنها موظف هستند ابتکار از خود نشان داده و نه تنها اجراي گام هاي دست اول در جهت حل و 

ان را درخواست کنند بلکه بر تضعیف بیشتر تحریم هاي جمعی و یکجانبه مالی و اقتصادي و رفع این فصل مسأله هسته اي ایر
تحریم ها پافشاري نمایند. هدف از این کار، ارتقاي قابل توجه سطح امنیت منطقه اي و ازسرگیري روابط قطع شده با تهران 

تشریح »		نقش اروپا در حل و فصل مسأله ایران«پا در مقاله تقریباً در همه زمینه ها می باشد. ویژگی هاي موضع گیري ارو
شده است.

دو ملت برادر که هزارها سال است که کنار هم زندگی می کنند، از ریشه هاي واحد آریایی و سرنوشت مشابه تاریخی 
برخوردارند. در تاریخ هر دوي آنها، مبارزه در راه هویت و اصالت خود نقش برجسته اي ایفا کرده است. ایران شناسان معاصر 

ایرانی جایگاه قابل اعتنایی دارند. دو کشور با هم پیوندهاي تنگاتنگی داشته اند. خاطرنشان می کنند که ارامنه در اندیشه ملی
با این وجود، تاریخچه تعامل ارمنستان و ایران (پارس) مراحل دشمنی را هم تجربه کرده است. این امر در قرون اول میالدي 

. استبودهنناپذیربازگشتهرگز		ترکی،–ط ارمنی بر خالف رواب-در تفاوت انتخاب دین به وضوح بروز کرد. ولی این دشمنی 
بوده اند. این امر در یکی مندعالقهارامنهباهمجواريحسنبههمیشهمتأخردورانایرانیانوباستانیهايفارسعکس،بر

از پیچیده ترین مراحل تاریخ ارمنی بروز کرد که قدیمی ترین ملت آسیاي صغیر در سرزمین امپراطوري عثمانی مورد قتل عام 
» ایران: خط شراکت راهبردي		–		ارمنستان«ارمنی در عصر حاضر در مقاله -قرار گرفت. ویژگی هاي مناسبات ایرانی 

منعکس شده است.

یهی است که در این بررسی مختصر تنها گوشه اي مطالب شماره ماه ژانویه مجله معرفی شده است. ما اظهار اطمینان می بد
کنیم که مقاالت دیگر هم با عالقه زیادي روبرو شوند و به همین علت به شما پیشنهاد می نماییم شماره بیست و هشتم 

را از نظرتان بگذرانید.» ایران معاصر«ماهنامه 
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چرا عربستان سعودي برقراري ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس را نمی 
خواهد؟

والدیمیر آلکسییف

پیشنهاد عربستان سعودي مبنی بر تبدیل شوراي همکاري 
اقتصادي به بلوك کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس از پیمان 

در اجالس سران شورا در 2013دسامبر سال 11تنگ نظامی که 
کویت مطرح شد، براي سیاست خارجی پادشاهی وهابی تازگی 
نداشت. دو سال قبل از آن ملک عبداهللا در همین گونه اجالس 
سران شوراي همکاري در ریاض اندیشه تبدیل شورایی که شش 

، به بلوك نظامی سیاسی با پادشاهی عربستان عضو آن هستند
مشارکت دو پادشاهی عربی دیگر یعنی اردن و مراکش را بیان 

هدف عربستان سعودي متحد کردن کشورهاي محافظه کار جهان عرب و تشکیل 2011کرده بود. ولی در حالی که در سال 
بتکار ري کند، اکنون ریاض با طرح این ابه سرزمین آنها پیشگی» انقالب هاي رنگین«و » بهار عربی«پیمانی بود که از گسترش 

هدف دیگري دنبال می نماید و آن متحد کردن پتانسیل نظامی همه کشورهاي عضو شورا علیه ایران است.

و این در حالی است که ایاالت متحده به طور خاص و غرب به طور عام در برخورد خود با تهران و در سیاست خاور میانه اي 
بازنگري می کنند. واقعیت این است که خط واشنگتن در جهت برقراري دمکراسی در جهان عرب در چارچوب خود به طور کلی 

اجراي نظریه آمریکایی براي منطقه خاور میانه و شمال آفریقا طی ده سال اخیر عکس نتیجه مطلوب را داده است. به جاي 
ورها بر روي موج تظاهرات گسترده مردم و جنگ هاي داخلی، اینکه در کشورهاي عربی نظام دمکراتیک برقرار شود، در این کش

اسالم گرایان تندروي به قدرت رسیدند که به برقراري احکام شرعی و دنبال کردن سیاستی تمایل دارند که حقوق بشر را 
ان ها در جریتضییع کرده و اقلیت هاي قومی و مذهبی و از جمله مسیحیان و مسلمانان اهل تشیع را تبعیض نماید. غرب تن

جنگ سوریه متوجه شد که به جاي لیبرال ها و دمکرات ها، با قاتالن آدمخوار و تروریست هایی روبرو شده است که در مرحله 
بعدي به منظور دفاع از برادران ایمانی خود به اروپا سرازیر خواهند شد که آنجا رشد سریع جمعیت هاي مسلمان مشاهده می 

شود.

يغروب عربستان سعود

هیأت حاکمه عربستان سعودي که نگران از دست دادن موقعیت مهمترین متحد راهبردي ایاالت متحده در منطقه بر اثر سالم 
آلود درباره راه هاي دفاع از نظام مریکایی و تقویت حکومت اکثریت شیعه در عراق شد، به تفکر تبآ–سازي روابط ایرانی 

حوالت دمکراتیک در شرایطی پرداخت که اطمینانی نیست که حکام سعودي در صورت فرسوده و منسوخ وهابی دربرابر نسیم ت
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هر گونه توسعه اوضاع بتوانند بر سرنیزه هاي آمریکایی متکی شوند. پس از آنکه واشنگتن و پایتخت هاي اروپایی در سوریه 
باید		ورند و اینکه براي رسیدن به هدف خود متوجه شدند کدام نیروها می توانند منطقه را تحت نظارت کامل و فراگیر خود در آ

ایاالت متحده و اتحادیه اروپا به تدریج از افراطیون، تروریست ها و انواع و » تیتیش مامانی«		سیاستمدارانبریزند،خونچقدر
مالی اقسام اشرار از همه اقوام و ملت ها که از عربستان سعودي، قطر و بعضی کشورهاي دیگر منطقه خلیج فارس کمک 

سرشاري دریافت می کنند، فاصله گرفتند. این تروریست ها و اشرار رنگارنگ سه سال است که براي سرنگونی رژیم الییک 
جمهوري خواه بشار اسد در سوریه نهایت تالش هاي خود را به عمل می آورند و قبل از آن موفق شده اند مصر را به منطقه 

و اتحادیه نیروهاي ضد اسالمی که بر گروه حاکم نظامی متکی می شوند، تبدیل » میناخوان المسل«مناقشه مدنی بی وقفه بین 
کنند. آنها همچنین دولت واحد لیبی را ویران کرده و باعث تجزیه آن به مناطق قبیله نشین شدند و یمن را در آستانه تقسیم 

به شمال و جنوب با تقویت حضور القاعده قرار دادند.

یط جاري حکام عربستان سعودي قبل از همه به فکر بقاي وجود خود هستند و نگران مسأله ثبات و بدیهی است که در شرا
امنیت در منطقه خلیج فارس نیستند. آنها در غیر این صورت مسیر انزواگرایی در بلوك نظامی خود را که تنها کشورهایی با 

آن شوند، انتخاب نکرده و در مسیر دیگري گام بر می نظام سلطنتی محافظه کارانه شبیه به رژیم سعودي می توانند عضو 
داشتند. در غیر این صورت ریاض به صرافت ایجاد سامانه امنیت منطقه اي براي همه کشورهاي منطقه خلیج فارس و از جمله 

اري اروپا براي ایران و عراق می افتاد. الگوي فعالیت مثبت چنین سیستم منطقه اي وجود دارد و آن سازمان امنیت و همک
در اجالس امنیت و همکاري اروپا پایه گذاري شد که رهبران کشورهایی 1975سال پیش، در سال 40است که اساس آن حدود 

با نظام و اعتقادات سیاسی مختلف در آن شرکت کرده بودند.

ایران طرفدار خاور میانه عاري از سالح هاي هسته اي است

سال پیش 40عربستان سعودي) از روي نادانی یا تعمد، این واقعیت را نادیده می گیرند که اکنون آل سعود (و نه فقط رهبران 
تالشی براي کاهش شدت تنش در خاور میانه و تبدیل آن به منطقه عاري از سالح هاي هسته اي به عمل آمده بود. در سال 

راییل این پیشنهاد را مطرح کرد. سپس مصر و بین اعراب و اس1973ایران بود که براي اولین بار بعد از جنگ سال 1974
دسامبر 9ابتکار پشتیبانی نمودند. در نتیجه این تالش ها، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 		چند کشور عربی دیگر از این

ت که را صادر کرد (بسیار نمایان اس» ایجاد منطقه عاري از سالح هاي هسته اي در خاور میانه«3263قطعنامه 1974سال 
تخلف کرد زیرا نه تنها از سالح هاي هسته اي خود دست 3263اسراییل به خشن ترین و بی اصول ترین وجه از قطعنامه 

نکشید بلکه به افزایش هر چه بیشتر زرادخانه هسته اي خود به کمک ایاالت متحده، بریتانیا و بعضی کشورهاي اروپایی 
رك رئیس جمهور وقت مصر گام بلندتري برداشت و پیشنهاد نمود در خاور حسنی مبا1990پرداخت). در ماه آوریل سال 

میانه منطقه عاري از همه انواع سالح هاي کشتار جمعی ایجاد شود. ولی موانع جدي مانند سابق بر سر راه اجراي این طرح 
ح هاي هسته اي و نیز ادامه تنش وجود داشتند. توان هسته اي اسراییل و امتناع آن از پیوستن به پیمان نامه عدم اشاعه سال

راهبردي و سیاسی در منطقه، مانع از پیشروي به سوي این هدف شدند.

مسکو 1981ابتکاراتی با دامنه جغرافیایی کمتر در باره امنیت منطقه خلیج فارس هم مطرح می شدند. در ماه مارس سال 
جهان معاصر است. این » مرکز اعصاب«د که یک نوع پیشنهاد کرد سیستم امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس ایجاد شو
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پیشنهاد شامل انعقاد موافقتنامه بین المللی بود که بایستی خطر جنگ را از این منطقه مرتفع کند و با تشریک مساعی حقوق 
ی اقشه جنگحقه کشورهاي ساحلی و امنیت راه هاي ارتباطی دریایی را تضمین نماید. البته آن پیشنهاد در شرایط ادامه من

نمی توانست عملی شود و بیشتر حالت تبلیغاتی داشت.» جنگ نفتکش ها«بین عراق و ایران و گسترش 

به مسأله امنیت در خلیج فارس بعد جدیدي بخشید زیرا نشان داد که 1990اشغال کویت توسط عراق در ماه اوت سال 
ابت نمود که آنها در تالش هاي خود براي تنظیم دفاع کشورهاي منطقه حریف قدرت هاي قوي تر منطقه اي نمی شوند و ث

جمعی از خود مستقل نیستند. از اینجا نتیجه گرفته می شود که حمایت خارجی یعنی حمایت از سوي ایاالت متحده که 
نظام ا برقراريکارایی خود را به اثبات رسانده است، براي آنها اهمیت دارد. ولی در این رابطه ناگزیر این سئوال مطرح شد که آی

امنیتی با گرایش به کمک خارجی باید بر مبناي دوجانبه یا چند جانبه برقرار شود؟

قاهره و دمشق اول از همه سعی کردند سامانه امنیتی جدید را به وجود آورند. آنها بالفاصله بعد از پایان جنگ با عراق و آزادي 
ردند که در آن اعالم شد که کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج بیانیه دمشق را صادر ک1991کویت در ماه مارس سال 

فارس حضور نیروهاي مصري و سوري را هسته امنیت این منطقه فرعی تلقی می کنند. ولی کار به همین نیات نیک ختم شد. 
تحده وه، ایاالت ممصر و سوریه نمی توانستند به صورت دائم نیروهاي بزرگ خود را در منطقه خلیج فارس مستقر کنند. به عال

با حضور نظامی آنها مخالفت ورزید.

نظریه روسیه امنیت در منطقه خلیج فارس

مانع از آغاز بحث و بررسی جدي امکان 2003مناقشات متعدد پیرامون عراق و باالخره اشغال آمریکایی این کشور در سال 
ه برنامه هسته اي ایران مطرح گردید که غرب آن را تبدیل شدن خلیج فارس به منطقه صلح و ثبات شد. در همان حال مسأل

یک ابتکار دیگر مطرح کرد که به صورت سند مفصلی در آمد که در 2007به شدت دامن زد. در این شرایط روسیه در سال 
آن رویکردهاي همه کشورهاي ساحلی خلیج فارس و قدرت هاي فرامنطقه اي در نظر گرفته شده و قرار بود این مسأله بر

اساس معادله منافع طرفین حل شود. حل و فصل مناقشات با توسل به روش هاي سیاسی و دیپلماتیک، برگزاري عملیات 
حفاظت از صلح فقط بر اساس قطعنامه هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد، شرکت همه طرف هاي ذي عالقه در اتخاذ و 

ین الملل در زمینه تنظیم روابط در منطقه خلیج فارس، حل و فصل اجراي تصمیمات، پایبندي همه دولت ها به اسناد حقوق ب
مسأله برنامه هسته اي ایران و بحران عراق به عنوان مرحله اول پیشروي به سوي برقراري سیستم امنیتی؛ اجراي مرحله به 

مین امنیت در خلیج مرحله اقدامات اعتماد و درك این واقعیت که تشکیل نظام امنیت خلیج فارس تنها بخشی از هدف تأ
فارس را تشکیل می دهد، از جمله اصول بنیادین آن بودند.

فرض بر آن است که همه کشورهاي حاشیه خلیج فارس و کشورهاي فرا منطقه اي بر تعهدات حقوقی بین المللی خود تأکید 
ل کنند، قرارداد هایی درباره کنترکنند و از توسل به زور و تهدید به وسیله زور دست بکشند، در امور نظامی شفافیت رعایت

کنند؛ در راستاي تحکیم رژیم عدم اشاعه در خاور میانه گام هایی در جهت تبدیل این منطقه به منطقه عاري 		تسلیحات منعقد
و از سالح هاي هسته اي بردارند، موافقتنامه هایی درباره مبارزه با تروریسم، داد و ستد نامشروع اسلحه، قاچاق مواد مخدر 

جنایات سازمان یافته امضا نمایند. همه این تدابیر باید شرایطی براي ایجاد ساختار ویژه امنیت و همکاري در منطقه خلیج 
فارس را زیر نظر سازمان ملل به وجود آورد. نظریه اي که روسیه مطرح کرد، با استقبال کشورهاي حاشیه خلیج فارس روبرو 
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ا آن برخاست تا برتري نظامی منطقه اي خود را حفظ کند که بر حضور مستقیم نظامی شد. ولی ایاالت متحده به مخالفت ب
استوار است (پایگاه نیروي هوایی در قطر، پایگاه نیروي دریایی در بحرین و ناوگان پنجم در آب هاي خلیج فارس، پایگاه هاي 

وراي همکاري قراردادهاي چندین میلیاردي نیروي زمینی در کویت و غیره). آمریکا با عربستان سعودي و اعضاي دیگر ش
تسلیحاتی منعقد کرده و به ارسال انبوه اسلحه به منطقه ادامه می دهد.

البته این بدان معنی نیست که باید از تالش ها براي پیشبرد پیشنهادهاي روسیه دست کشید، آن هم در شرایطی که نیروهاي 
زي ولو بسیار آهسته اوضاع پیرامون برنامه هسته اي ایران مشاهده می شود. آمریکایی عراق را ترك کردند و گرایش سالم سا

. ولی نگه داشت» روي آب«اکنون بسیار مهم است که اجازه داده نشود که این ابتکار به دست فراموشی سپرده شود. باید آن را 
سرگئی الوروف 2008مصاحبه ماه اوت قبل از همه کشورهاي منطقه باید در این زمینه همت کنند. در این رابطه مایلم از

نظریه روسی ناظر بر حرکت گام به گام به سوي هدف «نقل قول بکنم: » الحیاه«وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه با روزنامه 
است که باید این کار را با حل و فصل حاد ترین مسایل مانند بحران عراق و برنامه هسته اي ایران شروع کرد. در عین حال

باید بی وقفه براي سالم سازي جامع اوضاع این منطقه فرعی از طریق طراحی اقدامات اعتماد، ضمانت هاي امنیت و نیل به 
توافقات درباره مبارزه با تروریسم فراملیتی و چالش هاي دیگر تالش نماییم. تشکیل کنفرانس بین المللی درباره امنیت در 

تر شرکت کنندگان به پیشرفت در این مسیرها مساعدت خواهد کرد. برقراري تعامل منطقه خلیج فارس با طیف هر چه وسیع 
گسترده در زمینه امنیت خلیج فارس می تواند بر اوضاع سراسر خاور میانه اثر مثبتی بگذارد. ایجاد سیستم امنیت در این 

».منطقه فرعی موجب برقراري ثبات محکم در بازار جهانی حامل هاي انرژي خواهد شد

در این رابطه این سئوال مطرح می شود که در حالی که نظریه روسی منافع همه کشورهاي منطقه خاور میانه و از جمله 
عربستان سعودي را تضمین می کند، چه لزومی دارد که ریاض بیش از این دست به تکاپو بزند؟ این سئوال فقط یک پاسخ 

ران این پادشاهی وهابی نمی خواهد کشوري برابر در میان کشورهاي برابر دارد و آن این است که ریاض به حکم ادعاهاي بی ک
دیگر باشد. حسادت عظیم از ایران و عراق که بنا به ارزیابی بی طرفانه کشورهایی نیرومند تر و توسعه یافته تر در همه زمینه 

این شرایط حکام سعودي در منطقه خلیج ها و نیز دولت هایی با نظام جمهوري و اکثریت شیعه هستند، هم بی اثر نیست. در 
فارس آتش خصومت را بر می افروزند و اندیشه هاي تشکیل پیمان نظامی با شمار محدود شرکت کنندگان را مطرح می کنند 

ولی آیا این طرح باب طبع ». دمکراسی کمتر در رژیم هاي حاکم و تبعیض بیشتر مذهبی«که باید واجد شرط ذیل باشند: 
شوراي همکاري که نمی خواهند به گروگان سیاست انعطاف ناپذیر سعودي تبدیل شوند، خواهد شد؟ به احتمال اعضاي دیگر

قوي، پاسخ باید منفی باشد زیرا آنها براي تأمین بقاي خود نه به رویارویی بلکه به ثبات و صلح در منطقه احتیاج دارند.
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به واقعیت جدید خاور میانه تبدیل می شود؟» قوس شیعی«آیا 
والدیمیر آلکسییف

رویارویی جاري بین سنی ها و شیعیان در حد زیادي به وسیله تحقق عملی نظریه 
یا به عبارت دیگر، برقراري دمکراسی در خاور » خاور میانه بزرگ«آمریکایی ایجاد 

میانه و شمال آفریقا تحریک شده است که قرار بود در جریان آن رژیم هاي فرتوت 
دمکراسی از نوع غربی عوض شوند. نقش و فاسد الییک و شبه الییک جهان عرب با 

در جهان عرب به عربستان سعودي به عنوان ثروتمند » انقالب ها«کلیدي در اجراي 
ترین کشور منطقه محول شده بود. در این کشور وهابیون و سلفیونی که حتی به 
سنی ها به طور مشروط تعلق دارند، روي کار هستند. البته، واشنگتن در این میان 

هاي خود را تا آخر نکرده و چگونگی رفتار با پادشاهی هاي محافظه کار حساب 
عربی حاشیه خلیج فارس را که از دمکراسی بویی نبرده اند، پیشبینی نکرد. این 

برازهم		موضوع هم روشن نبود که چطور می توان هم تغییرات را به عمل آورد و 
.نموداجتناباسالمی،اساسیجریاندوسنی،وشیعهبینشکنندهتعادلزدنهم

خود بدون مقدمه و با قاطعیت روند گسترش دمکراسی را شروع کرده و در سال » گاوچرانی«ایاالت متحده به رسم عادي 
، به عراق، کشوري که از نظر رویارویی شیعه و سنی از همه آسیب پذیر تر است، تجاوز کرده و آن را اشغال نمود. ولی 2003

لی در کار آمریکا رخ داد. در حالی که رژیم سنی صدام حسین همیشه به سیستم ارزش هاي غربی گرایش در همانجا اختال
داشت، شیعیان عراقی که حدود دو سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند، مظلوم ترین قسمت جامعه عراقی بوده و به طور 

ند که در آن زمان اتحاد شوروي پشتیبان این اندیشه ها سنتی به ایران یا به اندیشه هاي مارکسیسم و کمونیسم گرایش داشت
آمریکایی، در عراق جنگ تمام عیاري رخ داد که واشنگتن از پس آن بر » دمکراتیک«بود. سه سال بعد از آغاز آزمایش هاي 

مان ها و گروه هاي نیامد. آمریکایی ها با تحقیر سنی ها و بیرون انداختن آنها از نهادهاي حکومتی و ارتش، به دست خود ساز
شیعه را که گرایش آشکار ایرانی داشتند، به قدرت رساندند. پیش از اینکه حماقت طراحان راهبرد آمریکایی در این امر نفوذ 
داشته باشد، عامل طبیعی جمعیتی در این زمینه بی تأثیر نبود. در شرایط انتخابات نسبتاً آزاد کسی که بر اکثریت متکی می 

ایاالت متحده مجبور شد این کشور را که 2011ی گردد. در عراق شیعیان اکثریت را تشکیل می دهند. در سال شود، برنده م
تا آن موقع به مدار نفوذ تهران ملحق شده بود، ترك کند.

ه کولی آمریکا این اشتباه را کم آورد. بعد از آن واشنگتن با تحریک و تشویق از سوي حکام وهابی عربستان سعودي و قطر
نگران تقویت شدید جمهوري اسالمی ایران در منطقه خلیج فارس به خاطر تشکیل ائتالف آن با عراق بودند، به تشدید تنش 

ه از راه رسید ک» بهار عربی«پیرامون ایران پرداخته و از ادعا هایی درباره برنامه هسته اي ایران استفاده ابزاري کرد. مدتی بعد 
، تونس و لیبی و آغاز جنگ داخلی در سوریه توأم شد. این جنگ به تدریج سیماي رویارویی شبه با فروپاشی رژیم هاي مصر

نظامیان سنی و تروریست هاي رنگارنگ با رژیم علوي بشار اسد که از پشتیبانی ایران، شیعیان عراق و حزب اهللا برخوردار است، 



201411ژانویه–28شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

» هالل شیعی«یا » قوس شیعی«زرگ تهران در جهت ایجاد را کسب کرد. همانجا بود که همه ناگهان به بحث درباره طرح ب
پرداختند. غربومتحدهایاالتبرمتکیوهابی–یعنی ائتالف دولتها یا اکثریت جمعیت شیعه یا شیعیان زیاد علیه ائتالف سنی 

آیا این ادعا صحت دارد؟ چه چیزي اساس این نظریات را تشکیل می دهد؟ براي پاسخ دادن به این پرسش باید به ده سال 
پیش برگردیم.

توسط عبداهللا دوم پادشاه اردن در خصوص عراق بر زبان آورده شد. در 2004براي اولین بار در سال » هالل شیعی«اصطالح 
شیعیان سراسر خاور میانه بیشتر «ارك رئیس جمهور سابق مصر یک جمله تاریخی بیان کرد و گفت: حسنی مب20056سال 

در همان سال مشاور امنیتی پادشاه عربستان سعودي اظهار داشت که وظیفه دینی ». به ایران وفادارند تا به کشورهاي خود
هاي گروهی عربی که با تزریقات ر مداخله کند. رسانهعربستان سعودي است که با توجه به اوضاع خطرناك عراق، در این کشو

مالی کشورهاي عضو شوراي همکاري کشورهاي عربی خلیج فارس تغذیه می کنند، در حد زیادي از این بیانات پشتیبانی کرده 
ی و حت» یعیخطر ش«و » موج شیعی«و گاهی گزارش هایی دور از واقعیت درباره تقویت شیعیان عراق تهیه می کردند. آنها از 

جار زدند. این ترس ها و بیانات آشکارا اغراق آمیز عمدتًا شامل حال اوضاع سیاسی عراق و گذر » رستاخیز شیعی«یک نوع 
تدریجی آن تحت نظارت شیعیان در پی تجاوز آمریکایی بود. براي اولین بار در تاریخ یک کشور عربی تحت حاکمیت شیعیان 

ق موجب تغییرات شدید هم در داخل کشور شد و هم در سراسر منطقه. بر اثر آن تنش هاي قرار گرفت. تعویض رژیم در عرا
مذهبی رخ داده و اوضاع سراسر منطقه انفجاري گردید. ولی در عین حال همیشه اصل مطلب فراموش می شد و آن این است 

این نتیجه اعمال و به عبارت دقیق که رفتار چه کسی باعث این تحوالت شده است؟ ولی پاسخ این پرسش بر همه پیداست:
ان و نیز به سایر همسایگ-تر تجاوز نظامی ایاالت متحده آمریکاست. در این صورت چرا به ایران خرده می گیرند؟ ایران به عراق 

.استنکردهتجاوز–عربی خود 

ان شد که اکنون سعی می از این نظر هم موجب بحث هاي خروش» هالل شیعی«یک عامل مهم دیگر این است که اصطالح 
کنند با استفاده از آن تغییرات در معادالت منطقه اي و نقش فزاینده ایران را به عنوان آینده دار ترین و نیرومند ترین قدرت 

از مرزهاي غربی افغانستان تا سواحل مدیترانه در لبنان و سوریه، » هالل شیعی«دهند. به نظر می آید که 		منطقه اي توضیح
ت موقعیت سودمند جغرافیایی خود و استعداد یکپارچه کردن مسلمانان متدین اهل تشیع که از وحدت اعتقادات دینی به برک

و سیاسی برخوردارند، به واقعیت جدید خاورمیانه مبدل گردیده است. ولی نباید از اینجا نظریات دال بر ادعاهاي بی کران 
به سراسر جهان عرب و اسالم را استخراج کرد. از سوي دیگر، این واقعیت راهبردي ایران و تالش آن براي گسترش نفوذ خود

هالل «خواه ناخواه قبل از همه در خدمت منافع ایران بوده و شرایطی براي به وجود آمدن » بهار عربی«انکار ناپذیر است که 
و در منطقه خلیج فارس تبدیل گردد. فراهم کرد که می تواند به وسیله تقویت نفوذ ایران در خاور نزدیک و میانه » شیعی

بهار «پارادوکس این است که نه ایران بلکه پادشاهی هاي عربستانی و متحدان غربی آنها و قبل از همه ایاالت متحده پشتیبانی 
ی لتیکبودند. آنها به قول معروف چوب کارهاي خود از خوردند. ائتالف ایران، عراق، سوریه و لبنان، واقعیت جدید ژئوپ» عربی

با نقش رهبري ایران است که ایاالت متحده، عربستان سعودي، ترکیه و اسراییل باید از آن حساب ببرند. مصر هم که به این 
زودي نمی تواند بر عواقب سلسله کودتاها و هرج و مرج اقتصادي فایق آید، باید آن را در نظر بگیرد.

براي تقویت نفوذ خود در » بهار عربی«عیت آشکار تکذیب شود که ایران از البته، کار ابلهانه اي خواهد بود چنانچه این واق
سیاست«مناطق شیعه نشین خاور میانه استفاده می کند. همه کشورهاي بزرگ همه مناطق همینطور رفتار می کنند. این 
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مرکز شناخته شده جذب و » هالل شیعی«است. ایران به مثابه دولت اساسی شیعه، همینطور مرکز کلیدي » واقع گرانه اي
دینی شیعیان می باشد. تشیع با وجود تفاوت هاي قابل توجهی بین جمعیت هاي شیعه کشورهاي مختلف، به عنوان ایدئولوژي 
و معیار هویتی شیعیان منطقه و سراسر جهان پیش می رود. تازه بسیاري از شیعیان حتی در کشورهایی که آنجا اکثریت 

راق) طی مدت زیادي از رژیم هاي خودکامه اهل سنت رنج می بردند. شیعیان جهان عرب اغلب تشکیل می دادند (مانند ع
خود را قبل از همه اهل تشیع محسوب می کنند و در نوبت دوم بر هویت عربی خود تأکید می نمایند. ولی عرب هاي اهل 

سنت براي هویت عربی خود اولویت قایل اند.

ه هنوز از نظر حقوقی به پیمان یا ائتالف تشکل یافته نظامی و سیاسی تبدیل نشده است، که البت» هالل شیعی«در هر حال، 
هم اکنون در توسط بازي گران منطقه اي در نظر گرفته می شود. تصادفی نیست که عربستان سعودي به تکاپوي مذبوحانه 

رویی شیعه و سنی عراق می ریزد و سعی می اي افتاده است تا از پایان مناقشه در سوریه پیشگیري کند، روغن بر آتش رویا
کند به هر وسیله ممکن جلوي سالم سازي روابط ایران با غرب را بگیرد. فقط یک چیز موجب ترس مرگ بار ریاض می شود 

است زیرا در این صورت نقش شیعیان در سراسر منطقه به طور قابل توجه افزایش خواهد 		و آن افزایش نقش ایران در جهان
ه این امر به نوبه خود ناگزیر موجب ظهور واقعیت جدید در خاور میانه خواهد شد که در این واقعیت جدید براي یافت ک

عربستان سعودي به صورت فعلی آن، جایی باقی نخواهد ماند و واشنگتن تحت هیچ شرایطی نخواهد توانست به ریاض کمک 
د شد، با خطر تجزیه اجتناب ناپذیر به سه چهار قسمت جداگانه کند. این پادشاهی که هشتاد سال پیش به طور تصنعی ایجا

تمام نفت عربستان سعودي %90روبرو می شود که ممکن است اول از همه استان شرقی که منطقه اي شیعه نشین است و آنجا 
ت عربی دوم تحت تولید می شود، استقالل خود را اعالم کند. واقعیت جدید به گونه اي است که بعد از آن بحرین به دول

حکومت شیعیان تبدیل خواهد شد. بعد از آن مسأله بقا یا نابودي نظام سلطنتی کویت، قطر و امارات به طور جدي مطرح 
خواهد شد. همین امر باعث می شود که عربستان سعودي جد و جهد زیادي بکند که تحت هیچ شرایطی اجازه حل و فصل 

وابط ایران با آمریکا و با اروپا ممانعت نماید. ولی در هر حال، به نظر می آید که جهان به بحران ایرانی را ندهد و از نزدیکی ر
گبزرخوندرغرقرامنطقهتواندمیاصوالً تاریخی،اندازچشمفقدانوبودننابوديبهمحکوموجودباسعوديعربستان		سرعت و بی برو و برگرد به سوي واقعیات جدید خاور میانه حرکت می کند.

راقعوایرانجنگترگسترده»ویراست«بهعراقجاريداخلیجنگکهکندفراهمراآنموجباتتواندمیکشوراین. بکند
کشور بلکه دو اردوگاه تقسیم شده بر اساس اصل مذهبی با هم بجنگند. در این دونهکهشودتبدیل1980-1988سالهاي

صورت تمام منطقه شیعه نشین و از جمله استان شرقی عربستان سعودي، بحرین، بخشی از کویت و مناطق کامل قطر و امارات 
اف سیاسی خود بسیج کند، به هالل شیعی که ایران در صورت تمایل می تواند در آنجا برادران ایمانی خود را براي پیشبرد اهد

تبدیل خواهد شد. ایران فعالً از این کار خودداري می کند و سعی می کند فقط به روش هاي » ماه کامل شیعی«یا حتی به 
يدیپلماتیک و سیاسی متوسل شود. ولی رفتار تجاوزکارانه پادشاهی وهابی و بعضی کشورهاي دیگر می تواند ایران را به بازنگر

در این مورد سوق دهد.

******

به گرایش جدید و واقعیت جدید خاور میانه تبدیل می شود. در این شرایط بسیار مهم است که روسیه » قوس شیعی«ظاهراً 
به سرعت و با دقت تمام این عامل جدید منطقه اي را ارزیابی کرده و به آن واکنش درستی از خود نشان دهد. شراکت ویژه با 
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عضو قوس شیعی از نظر تأمین منافع روسیه در خاور میانه و خلیج فارس کارایی بیشتري دارد تا جستجوي اشکال سه کشور
جدید تعامل با کشورهایی چون مصر که فعالً از مسکو فقط وام ها و کمک دیگري می خواهند. امید بستن به آنها معنی ندارد 

یا گروه هاي اسالم گراي دیگر به قدرت » اخوان المسلمین«ند ماند یا اینکه آنجا زیرا آنها ماهیتاً رژیم هاي غربگرایی باقی خواه
خواهند رسید. همینطور همه تالش ها براي دریافت سود مالی و اقتصادي از شوراي همکاري کشورهاي عربی خلیج فارس به 

و قطر، به لحاظ عقیدتی با روسیه هدر خواهند رفت. پادشاهی هاي عربستانی و به خصوص کشورهاي وهابی عربستان سعودي 
دشمنی عمیقی می ورزند که نخبگان فاسد آنها با ایاالت متحده و تمام غرب پیوندهاي مستقیم خورده اند. آنها به حمایت از 
جریان هاي تندرو اسالم گرا در خاك روسیه و ارائه کمک هاي مستقیم به گروهک هاي وهابی و سلفی و انواع و اقسام تروریست 

ا در خاك روسیه گرایش دارند. در عین حال، مناسبات دوستانه دیرینه با سوریه، عراق و ایران، هر یک از سه کشور محور ه
شیعی، پایه و اساس برقراري شراکت تنگاتنگ روسیه با هالل شیعی را تشکیل می دهد. روسیه در صورت اتکا بر این ائتالف 

باز گشته و مواضع جدید و محکم» انقالب هاي عربی«و متزلزل شده بر اثر » ردهکتک خو«به یقین فرصت دارد به این منطقه 
تري به دست آورد.
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دیپلماسی شدآمدي کري: جنبه هاي عجیب و غریب دهمین سفر به خاور میانه
اکرام صابروف

جنگ سنی و شیعه در عراق جامه عمل پوشیده است. اسالم 
گرایان در سوریه با توسل به زور رقیبان خود را از میان بر می 
دارند تا مخالفان اسد را تماماً تابع خود نمایند. لبنان در آستانه 
جنگ داخلی جدیدي قرار دارد که بر طبق سنت شوم قدیمی، 

د کرد. شعبه هاي القاعده نیروهاي خارجی در آن مداخله خواهن
در فضا هاي مناطق شام و مغرب احساس راحتی کامل می کنند. 
ولی جان کري وزیر امور خارجه آمریکا گویا این مسایل حاد را که 
هر یک از آنها می تواند براي منطقه خونریزي بزرگی به بار آورد، 

.نمایديگرمیانجیفلسطینی–ل و فصل مناقشه اسراییلی نمی بیند، براي دهمین بار از اسراییل بازدید می کند تا در ح

آیا این کوته بینی سیاسی است؟ آیا دولت آمریکا قادر نیست اولویت هاي سیاست خارجی کشور خود در منطقه را تعیین کند؟ 
یا اینکه دمکرات ها در آستانه انتخابات نمایندگان کنگره سعی می کنند با دستیابی به پیشرفت مهم در یکی از پیچیده ترین 

یشتري به دست آورند؟ طبیعی است که انتخابات قریب الوقوع و نیز انتخابات آینده مناقشات عصر حاضر، امتیازات هرچه ب
ریاست جمهوري آمریکا که به تدریج نزدیک تر می شود، بر تعیین مسیر کري اثر گذاشته است. ولی تأثیر این عوامل اینقدر 

نامودخبرايفلسطینی–ناقشه اسراییلی زیاد نیست که در وهله اول به نظر می رسد. می توان از طریق میانجی گري در م
. کرداصلحمشخصینتایجزمینهایندرتواننمیولیشدتبدیلنوبلصلحجایزهدریافتنامزدبهوآورددستبهسیاسی

سانده است. طرف فلسطینی در رام اهللا از تالش هاي او راثباتبهراواقعیتایندیگرباریککريسفردهمینواقعدر
گرایان اسراییلی برخورد عاطفی تر و خالقانه تري از خود بروز دادند و جواب سفر وزیر خارجه آمریکا استقبال کرد. ولی راست

دادند. شرکت مذکور در این قطعه ویدیویی » حل و فصل مسایل به دست جان کري«را با قطعه ویدیویی درباره شرکت تخیلی 
اي کاغذ توالت از جوجه تیغی استفاده کنند.به اسراییلی ها پیشنهاد می کند به ج

می کند و باراك اوباما که طی دو دوره ریاست » پرو«را 2016آیا کري که هم اکنون لباس رئیس کاخ سفید بعد از سال 
جمهوري خود سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه را نهایتًا به بن بست کشانده است، می فهمند که هیچ یک از طرفین اعم 

باز گشته 1967ز اسراییل و فلسطین پیشنهاد هاي آنها را قبول نخواهند کرد؟ به تل اویو پیشنهاد می شود به مرزهاي سال ا
به رسمیت» دولت ملت یهودي«و شهرك سازي در اراضی اشغالی را به حال تعلیق در آورد. رام اهللا باید اسراییل را به عنوان 

تل اویو طی مدت نامحدودي مرز شرقی فلسطین را تحت نظارت کامل نظامی خود نگه شناخته و به این وضع رضایت دهد که
ارچوبچدروشدهمنتقلاهمیتدومردهبهبایدفلسطینی–دارد. به عقیده آمریکایی ها، حاد ترین مسایل روابط اسراییلی 

.شوندحل»متعاهدینطرفیننیتحسن«اساسبرتنهاوالمللیبینهايضمانتبدونجاري،روابط
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این حتی طرح نیست بلکه چرك نویس شرایط مقدماتی است که نه براي تشکیالت اداري فلسطین قابل قبول است و نه براي 
خود بود که یوال شتاینیتس وزیر اطالعات اسراییل و متحد نزدیک » آمد و شد«ریاست اسراییل. کري هنوز مشغول سفر 

قبول نخواهد کرد. 1967ي اسراییل اظهار داشت که اسراییل هیچ توافقاتی را در مرزهاي سال نتانیاهو، در مصاحبه با رادیو
» شی ملیخودک«آیلت شاکد نماینده مجلس کنیسه با صراحت بیشتري اظهار نظر کرده و پذیرش پیشنهادهاي آمریکایی را به 

طینی بل پیشبینی بود. موضع گیري اسراییلی ها و فلستشبیه نمود. این واکنش خصمانه به پیشنهاد آمریکایی قابل انتظار و قا
ها براي کاخ سفید تازگی نداشت. در این صورت دیدار بی نتیجه اخیر کري با چه هدفی انجام شد؟

الزمچیزيچهواشنگتنسیاسینخبگانداندمیبهتراو. استترتجربهبامراتببهاوباماباراكازسیاستمدارعنوانبهکري		به دنبال یک دسته خرگوش
ی را بهتر حس می کند و به همین علت در حال حاضر ریاست حزب دمکرات ایاالت متحده به سیاسخطدرتغییراتودارند

او به عنوان تنها شخصی امید بسته است که در دولت فعلی می تواند اشتباهاتی را که باراك اوباما در خاورمیانه مرتکب شد، 
ین ایرادي که محافل حاکم آمریکایی از باراك اوباما می گیرند، سرد شدن روابط با تل اویو و ریاض و تالش تراصالح کند. مهم

-4براي نزدیکی روابط با تهران است. اتهام باز هم مهمتر با رشد نفوذ روسیه در امور خاور میانه ارتباط دارد که این پدیده تا 
اي واشنگتن عواقب بسیار ناگواري به دنبال خواهد داشت. از نظر آمریکا، باید سال پیش قابل تصور نبود ولی در آینده بر3

دربرابر تمایل تهران به سلطه منطقه اي «عقب نشینی کرده و گامی به سوي ارضاي خواست هایاسراییل و آل سعود برداشت و 
ن ادعاها به ظاهر هذیان محض است ولی با ای». سدي ایجاد کرده و امنیت اسراییل دربرابر خطر هسته اي ایران را تأمین نمود

توجه به اینکه سیاست خارجی ایاالت متحده در زمان بوش پسر و باراك اوباما لغایت ایدئولوژیکی شده است، اکنون از همین 
ان تکلیشه هاي تبلیغاتی براي مستدل کردن همه حرکات آمریکا استفاده می کنند. مالقات هاي کري با پادشاهان اردن و عربس

سعودي، ستایش هاي غیر عادي از این مالقات ها از طرف امیر سعود الفیصل که مدتی پیش از باراك اوباما و سیاست وي در 
خاور میانه به شدت انتقاد می کرد و مهمتر از همه، توافقاتی که در جریان سفر کري حاصل شدند، همگی ما را به این نتیجه 

ی با اتکا بر شرکاي راهبردي خود براي اصالح اشتباهات و بازگشت به مواضع قبلی آماده می رسانند که محافل حاکم آمریکای
می شوند.

ت. اس» پشت جبهه اسراییل«در بعد عملی، این بازگشت به مواضع قبلی در نوبت اول ناظر بر صف آرایی جدید نیروها در 
وسیع تري دریافت می» اختیارات«ري روابط با حماس عربستان سعودي در کار خود با فلسطینی ها، سنی هاي لبنان و برقرا

کند. براي حزب اهللا، شریک راهبردي تهران و دمشق، وضعیتی بین پتک و سندان فراهم می شود: از یک سو، ائتالف سنی 
چون » خورد و ریزي«وجود دارد و از سوي دیگر توانمندي نظامی ارتش اسراییل که در عملیات خود علیه حزب اهللا به عوامل 

مرزهاي دولت هاي دیگر و از جمله لبنان توجه نخواهد کرد. گفتنی است که رؤساي حزب اهللا این خطر را احساس کرده و 
بازگشت بخشی از تسلیحات سنگین از سوریه به جنوب لبنان را شروع کرده اند. ثانیاً، تفسیر سرباالي جان کري از اوضاع عراق 

به. تاسمساعدبسیارریاض–اویوتل–ه و سنی در این کشور براي ائتالف واشنگتن حاکی از آن است که رویارویی شیع
ت،اسکردهمنعقدهاییقراردادمسکوباوکردهانتخابراتهرانبامشارکتکهکشوري«کهدهندمینشانجهانسراسر

در اینجا اشاره به این واقعیت بسیار بجاست که واشنگتن نه فقط از تقویت گروهک ». نمی تواند به آینده خوب امیدوار باشد
که استان انبر را کنترل می کند، اغماض کرد بلکه با عالقه فراوانی موجبات تقویت » دولت اسالمی عراق و شام«تروریستی 
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مذاکرات با دولت عراق درباره فروش سالح هاي آمریکایی را به 2011رت تعمدي از سال این گروهک را فراهم کرده و به صو
تعویق می انداخت در حالی که دولت بغداد می توانست با استفاده از این سالح ها زودتر قیام کنندگان را سرکوب نماید.

ی در عراق، به راحتی محله هاي کامل شهر آیا می توان تعجب کرد که این گروهک حتی در زمان استقرار نیروهاي آمریکای
و یک بار در جریان عملیات 2004فلوجه را کنترل می کرد؟ در واقع، آمریکایی ها سه بار وارد فلوجه شدند: دو بار در سال 

. و هر سه دفعه اصول گرایان از شکست نهایی فرار می کردند. نظامیان 2007-2008تصفیه نیروهاي شورشی در سال هاي 
رانی تا کنون توسط ژنرال محمد حجازي اعالم کرده اند که حاضرند اسلحه و مستشاران نظامی را براي مبارزه با افراطیون در ای

اختیار بغداد بگذارند. بدون تردید، واشنگتن و سعودي ها از طریق حمایت از جهادیون هیزم به آتش مناقشه خواهند ریخت. 
آشناست که هاري ترومن رئیس جمهور بعدي آمریکا جمله تاریخی خود را بر زبان آورد: براي ما 1941این شیوه عمل از سال 

اگر ببینیم که آلمانی ها برنده می شوند، به روس ها کمک می کنیم و اگر ببینیم که روس ها می برند، به آلمانی ها کمک «
کنند ولی راهکار هاي سیاست خارجی آمریکا ملت ها تغییر می». خواهیم کرد. بگذار آنها هر چه بیشتر همدیگر را بکشند

بالتغییر باقی می مانند.

به فرسایش کشاندن ایران!

دانستند. یک مقام » تاریخی«جان کري در جریان دهمین سفر خود به خاور میانه مطلبی بیان کرد که بعضی ناظران آن را 
2-مقامات ایران می توانند در مذاکرات ژنو«عتراف کرد که ا» بحران هزار روزه سوریه«بلندپایه آمریکایی براي اولین بار طی 

البته جان کري وزیر امور خارجه آمریکا فوراً افزود که ایران حتی در صورتی می ». در جهت حل مناقشه سوریه مفید باشند
یران را در سطح وزمشکل بتوان شرکت ایران «تواند مفید باشد که به طور تشریفاتی و فرمال در مذاکرات شرکت نکند زیرا 

ایی ها راه نباید فکر کرد که آمریک». تصور کرد زیرا ایران در گذشته از توافقات بین المللی درباره سوریه پشتیبانی نکرده بود
ونه گمونترو را بر تهران می بندند ولی طبیعتاً رعایت چند شرط را می خواهند. اوًال، اسد باید برود، ثانیاً، ایران باید فورًا از هر 

دور هاي کری«کمک به دمشق دست بکشد و ثالثاً تهران هم اکنون باید از اسد به قطع بمباران هاي مواضع شورشیان و به ارائه 
براي نیروهاي محاصره شده مخالفان دعوت نماید.» انسان دوستانه

ران سوریه نمی تواند بدون مشارکت از یک سو، ایاالت متحده با بی میلی و با فشار دادن دندان ها اعتراف کرده است که بح
در نظر گرفته شده است. آن هم در » کنار جاده«ایران حل شود. از سوي دیگر، براي ایران در روند حل و فصل اوضاع جایی 

هران دانست. در واقع، ت» توهین«صورت رعایت شرط هایی که براي ایران قطعاً قابل قبول نیست. این پیشنهاد را می توان فقط 
جمهوري اسالمی ایران براي دستیابی به هر راه حل سیاسی «ژانویه اظهار داشت که 7را همینطور ارزیابی کرد و روز آن

در نتیجه، برآیند اوضاع این است که دهمین سفر کري به جاي ». مناقشه سوریه همکاري خواهد کرد ولی بدون پیش شرط ها
تجدیدویدجداهدافطرحمنطقه،درایرانیضدائتالفتقویتبرايتالشیفلسطینی،–میانجی گري در روند صلح اسراییلی 

یم حوزه هاي مسئولیت نزدیک ترین متحدان ایاالت متحده بوده است.تقس

روشن می شود که مرحله جدید بازي خاور میانه اي واشنگتن ناظر بر سالم سازي روابط با تهران نیست، در حالی که گفتگوي 
است ت هاي فزاینده اي درخوگذشایرانازمتحدانشومتحدهایاالت: کندمیکسبعجیبینسبتاً مشخصاتنیایرا–امریکایی 

می کنند. ولی خودشان حتی حرکات و بیانات ظاهري خود را به شروط اینقدر زیادي مشروط می کنند که فرق بین گفتگو و 
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مصیبت است. آنچه که به مراتب خطرناك تر به نظر می آید این فریب آشکار از بین می رود. ولی مسأله گفتگو هنوز نصف 
ا ر» بازدارندگی از ایران«است که واشنگتن که براي خوش خدمتی به تل اویو و ریاض شرکاي راهبردي خود در منطقه طرح 

جاد نه از طریق ایمتوسل می گردد. به فرسایش کشاندن ایران » بی ثباتی هدایت شونده«عملی می کند، دوباره به شیوه عمل 
تنها جبهه سوري بلکه جبهه هاي جدید لبنانی و عراقی، ماجراجویی دیوانه واري است که براي منطقه خونریزي بزرگی به 

حافظ صلح در زمینه پرونده هسته اي «ارمغان خواهد آورد. دوایی که محافل حاکم آمریکایی براي حفظ چهره خود به عنوان 
به مراتب وحشتناك تر و کشنده تر » بیماري ایرانی«سراییل و آل سعود اختراع می کنند، از اصل و حفظ روابط با ا» ایران
است.

******

نتایج دیپلماسی شدآمدي کري در واقع باید به دوش آب سرد براي آن نیروهاي ایرانی تبدیل شود که به صداقت طرف آمریکایی 
همکاري منطقه اي میان ایاالت متحده و «ا به اینکه اوضاع عراق به آغاز تهران امید بسته اند. امیده-در گفتگوي واشنگتن 

در زمینه افغانستان تبدیل شود، بی اساس است. بغداد و بیروت به میدان عملیات 2001بر طبق الگوي همکاري سال » ایران
نینهمچبایدکريسفر. شدهندخواتبدیلآمریکایی،–ائتالف ضد ایرانی و نه میدان عملی کردن همکاري سازنده ایرانی 

خاورمیداندررقیبانحضورباریاض–اویوتل–سه گانه واشنگتن گروه. آورددرصدابهخطرزنگروسیهمقاماتبراي
وذنفبامبارزههمزمانشود،میانجام»ایرانیجوییسلطهکردنمحدود«بهانهبهاکنونکهکاري. کنندنمیسازشمیانه

ته می باشد.گذشسالدرمیانهخاوردرماهايموفقیتخاطربهروسیهازانتقامومنطقهایندرروسیه
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تجارت» شوالیه هاي سیاه«ایران علیه تحریم ها: بسیج نیروهاي داخلی و 
نیکالیفایگور

آیا اقتصاد کشوري که طناب دار تحریم هاي بین المللی و یکجانبه 
مقابله با ایاالت متحده به گردن آن انداخته شده باشد، می تواند در 

و بلوك غرب ایستادگی کند؟ تجربه ایران نشان می دهد که این 
کار کامًال امکان پذیر است. درس مقابله ایران با تحریم هاي 
آمریکایی حاکی از آن است که اگر مقامات کشور اراده سیاسی و 
انرژي سازنده و مردم کشور خودباوري و میهن دوستی داشته 

ملت از هیچ فشار اقتصادي بیم ندارد. بد نیست که ما باشند، این
روسی این -هم درآستانه دور جدید سرد شدن روابط آمریکایی

درس را یاد بگیریم... . پرداختایرانعلیههاتحریماعمالبهشاه،رژیمسقوطواسالمیانقالبپیروزيازبعدبالفاصله1979سالازسفیدکاخ		
حدودمعادلکه(ایرانیهايداراییهمهآنموجببهکه) 1979سال(کارترجیمیجمهوريریاست12170اجراییدستور

تاریخچه جنگ تحریم هاي آمریکایی علیه تهران شد. در آن زمان تصرف سفارت سرآغازشد،توقیف) بوددالرمیلیارد12
آمریکا و کارمندان آن توسط دانشجویان ایرانی بهانه اي براي اعمال تحریم ها شده بود. گروگان ها را همزمان با مراسم تحلیف 

کرده و این » فراموش«یی هاي توقیف شده را دولت ریگان آزاد کردند ولی رئیس جمهور جدید آمریکا فوراً موضوع اعاده دارا
مسأله را براي چانه زنی بعدي کنار گذاشت. همه رؤساي جمهوري ایاالت متحده صرف نظر از گرم یا سرد شدن روابط غرب با 

جمهوري اسالمی ایران و اوضاع پیرامون پرونده هسته اي ایران، در زمنیه تحریم ها پیگیري عجیبی از خود نشان دادند.

، موفق شد به سازمان ملل این 1990واشنگتن در شرایط سلطه بی کران و نظام چند قطبی تحت ریاست آمریکا در سال هاي
که بدین وسیله یک نوع عذر موجه » مصیبت هاي مردم موجب اعمال فشار بر دولت خواهد شد«نظریه را تحمیل کند که 

د. ولی ناقص بودن این نظریه آشکار بود که حتی کوفی عنان دبیر کل براي تحریم ها در چشم محافل بین المللی به وجود آم
وقتی تحریم هاي اقتصادي خشن و همه جانبه علیه یک کشور تمام به «وقت سازمان ملل به این واقعیت اقرار کرده و نوشت: 

سیاسی که رفتارشان اعمال کار گرفته می شود، مسأله دیگري بروز می کند. در این صورت معموالً مردم عادي و نه نخبگان 
».تحریم ها را تحریک کرد، رنج می برند

نظریه آمریکایی تحریم ها به عنوان وسیله اعمال فشار بر رژیم حاکم بر این یا آن کشور، یک عیب آشکار منطقی داشت: اگر 
ار رهبران خود نفوذ کنند؟ ولی اگر فرضًا رژیم ایران، رژیمی توتالیتر و فاقد دمکراسی باشد، مردم ایران چطور می توانند در ک

در ایران امکانات عادي براي اظهار اراده ملت وجود دارد (که واقعیت همین است)، در این صورت تحریم هاي فلج کننده متوجه 
.دنه مقامات حاکم بلکه مردم ایران هستند. ولی در شرایطی که ایران هراسی بیمارگونه در کار است، کسی به منطق کاري ندار
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جامعه بین المللی که در راستاي بینش آمریکایی از نظم جهانی و چگونگی صدور دمکراسی حرکت می کند، به تشدید تحریم 
ها علیه ایران اعتراض نکرده و حتی سئوال هاي آشکاري را که مطرح می شوند، نپرسیده است، از جمله اینکه آیا تحریم هاي 

ساله روبرت موگابه 33نی فیدل کاسترو در کوبا شده است؟ آیا تحریم ها بر زمامداري فوق العاده شدید آمریکایی باعث سرنگو
در زیمبابوه اثر زیادي گذاشته است در حالی که او بدنام ترین حاکم می باشد؟ اساسی ترین سئوال هم بروز نکرد: آیا می توان 

ن اعتبار پایداري دارد، مسئولین آن با مهارت تمام از به وسیله تحریم ها به اقتصاد کشوري لطمه شدیدي وارد کرد که در جها
اختالف نظرهاي سیاسی در داخل جامعه بین المللی استفاده می کنند و اختالفات اقتصادي بین ایاالت متحده و شرکاي 

؟ بازي می گیرندراهبردي آن (که در میان آنها باید از ترکیه، مصر، امارات متحده عربی و کره جنوبی نام برد) را به خوبی به
را در برابر رژیم آمریکایی تحریم هاي فلج کننده » شوالیه هاي سیاه«جمهوري اسالمی ایران بسیج نیروهاي داخلی و شبکه 

گذاشت. ایران در این زمینه کامیابی به دست آورده و افسانه توانمندي شکست ناپذیر فشار آمریکایی را بر باد داد.

با اتکا بر توان داخلی

که » اقتصاد مقاومت«آیت اهللا علی خامنه اي رهبر معظم جمهوري اسالمی ایران از دولت به ایجاد 2012اوت سال 23وز ر
هبر بود که ر» جهاد اقتصادي«قادر باشد با تحریم هاي بین المللی مقابله کند، دعوت کرد. ولی این اصطالح تنها تداوم خط 

خط در عمل از همان روزهاي اول ظهور جمهوري اسالمی دنبال می شد. کنه جهاد اعالم کرد ولی همین 2011رسماً در سال 
اقتصادي و اقتصاد مقاومت به صورت پوست کنده آن است که جمهوري اسالمی وابستگی خود را به صدور حامل هاي انرژي 

به طور قابل توجهی کاهش داده و به صدور محصوالت با ارزش افزوده باال پرداخت.

تحریم ها ضمن اثبات کارآیی آن و توجیه خسارات اقتصادي غرب بر اثر از دست دادن بازارهاي ایرانی، دوست دارند طرفداران
وزیر نفت ایران استناد کنند که به گفته وي، صادرات نفتی و درآمدهاي ناشی از آن به میزان 2012به اظهارات اواسط سال 

له گرانه که باید کارآیی تحریم ها را به اثبات برساند، با توجه به اینکه ایران کاهش یافته است. این استدالل حی%40بیش از 
صادرات 2012تا کنون صادرات کاالهاي غیر نفتی را افزایش داده است، ضعیف به نظر می رسد. در همان سال 2010از سال 

میلیارد، مصالح 3,2میلیارد دالر شد، پالستیک 9اتیلن و کود شیمیایی معادل غیر نفتی ایران افزایش یافت: بهاي صادرات پلی
میلیون دالر. طی 800میلیارد و فرش 5,3میلیارد، محصوالت کشاورزي 8,2ساختمانی (سنگ، سیمان و کاالهاي مربوطه) 

میلیارد 5,6بزرگترین وارد کنندگان کاالهاي غیرنفتی ایران از قرار ذیل بودند: عراق (2012-2013یازده ماه اول سال مالی 
میلیون دالر خریده شده و بخشی از آن ها بعداً به کشورهاي دیگر فروخته 300دالر از جمله خودرو هاي ساخت ایران معادل 

میلیارد). افزایش 1,3میلیارد و ترکیه (2,4میلیارد)، هند 42,5میلیارد)، افغانستان (3,9میلیارد)، امارات (4,8شد)، چین (
کسري بودجه را در سطح قابل 2012حصوالت با ارزش افزوده باال به مقامات ایرانی اجازه داد در سال صادرات غیر نفتی و م

2009است. جهت مقایسه، کسري بودجه ایاالت متحده در اوج رکود اقتصادي در سال %12قبولی نگه دارند که معادل حدود 
تولید ناخالص ملی را تشکیل داد.%10تقریباً 

هاي باال و صدور کاالهاي مربوطه، یکی از مؤثرترین پاسخ هاي جمهوري اسالمی به تحریم هاي فلج کننده شد. اتکا بر فناوري
در گزارش انجمن علمی سلطنتی لندن آمده بود که ایران تا سه سال دیگر می تواند به بزرگترین قدرت 2011در سال 
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به نمایش گذاشته شد، این 2013و 2012ن که در سال هاي تکنولوژیکی جهان اسالم تبدیل شود. دستاوردهاي فضایی ایرا
پیشبینی را به اثبات رساند.

به عنوان نمونه دیگر کارایی بسیج منابع داخلی باید به شاخه اي اشاره کرد که با عالقه ویژه هر خواننده روس روبرو می گردد 
منظور ما نانوفناوري ایرانی است. به گفته سعید سرکار را شنیده باشد.» نوآوري ها«سخنرانی هاي دمیتري مدودف درباره 	که

، جمهوري اسالمی ایران از نظر توسعه این نوع فناوري ها در مقام اول بین »ابتکار نانوفناوري ایران«رئیس سازمان ملی 
شمار کلی مقاالت %12کشورهاي اسالمی و در مقام دوازدهم جهانی قرار دارد. بنا به اطالعات دانشگاه کالیفرنیاي آمریکا، 

واحد صنعتی در این زمینه فعالیت می کنند در حالی که رشته 150علمی ایران به نانوفناوري اختصاص دارد. در ایران حد اقل 
دانشگاه ایران تدریس می شوند. بعضی نمونه هاي محصوالت ایرانی که با 17هاي مربوط به صنایع نانو به طور منظم در 

وري ها تولید شدند، هم اکنون صادر می شوند یا در آینده نزدیک می توانند صادر شوند. ایران در این زمینه استفاده از نانوفنا
احتیاجی نداشت.» اسکولکوو«به پروژه هاي عظیمی چون 

تجارت» شوالیه هاي سیاه«

ک ین تحریم ها و اینکه یشاهین هاي ایران هراس ضمن تشدید بیشتر تحریم هاي اقتصادي ضد ایرانی و تأکید بر موفقیت ا
» یاهیشوالیه هاي س«تالش باقی مانده است تا رژیم حاکم بر تهران طاقت نیاورده و فرو پاشد، با رودربایستی و خجالت کارآیی 

را مسکوت می کنند که بر خالف همه تحریم ها با ایران تجارت می کنند و بی پرده به ریش تالش هاي بیت المال فدرال 
ثابت می کردند که 2010-2012دند. طرفداران دوآتشه تحریم ها به خصوص در اوج این فعالیت در سال هاي آمریکا می خن

تجارت با ایران نمایندگان دولت هاي مطرودي هستند که به تعبیر آمریکا، بالروس، کوبا، ونزوئال، سوریه » شوالیه هاي سیاه«
بلیغاتی آنها قابل درك است زیرا در این صورت می توان از بحث درباره این و کره شمالی در این ردیف قرار دارند. این رویکرد ت

موضوع حساس اجتناب کرد که چرا کشورهایی در دور زدن رژیم تحریم ها شرکت می کنند که واشنگتن آنها را شرکاي 
د.راهبردي خود می داند و کاخ سفید خیال می کند که آمریکا آنها را به طور محکم کنترل می نمای

، سال شادي و خوشبختی براي عده زیادي از شرکت هاي کوچک هند، سنگاپور، ژاپن و مالزي بود. آنها تقریباً به 2010سال 
ارایراناسالمیجمهوريپتروشیمیمحصوالتصادراتتأمینازدریاییرانیکشتیبزرگهاي		طور کامل امتناع شرکت

محدود فعالیت خود با ایاالت متحده یا اتحادیه اروپا روابط بازرگانی نداشته و به ند. این شرکت ها به علت ابعاد کردجبران
بانک هاي امریکایی وابسته نبودند و لذا نگران تحریم ها نبودند. ولی قراردادها با شرکاي ایرانی بسیار جذاب به نظر می رسید 

االتر از حد معمول پرداخت کنند. همین شیوه عمل در زیرا نمایندگان ایران حاضر بودند هزینه هاي خدمات حمل و نقل را ب
هم به کار گرفته شد که عده اي از شرکت هاي بیمه اروپایی از ارائه خدمات خود به شرکت هاي نفتکش ایران 2011سال 

داد ژه قراریا پیدا شدند که بابت شرایط ویآسشرقجنوبدراروپااتحادیهازخارجآنهاجایگزینهاي	خودداري کردند. شرکت
اضافه کارمزد دریافت کردند.

که با ایران تجارت می کند، به تنهایی ضعیف است ولی مقامات ایرانی که سیاست جلب آنها را با پرداخت » شوالیه سیاهی«هر 
که را تشکیل دهند» جرم بحرانی«درصد باالتر از حد معمول، دنبال می کنند، موفق شده اند از آن 15-25خدمات به میزان 

تجار خرد را به یک نیروي واقعی تبدیل کرد که هر رژیم تحریم هاي علیه جمهوري اسالمی ایران را متزلزل می کند. نزدیکی 
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راهبردي روابط با ایاالت متحده مانع از این کار نمی شود. ترکیه که عضو ناتو است، از اینکه نظام بانکی آن بر خالف تحریم ها 
امه می دهد، اغماض می نماید. فشار آمریکا و اتحادیه اروپا بر دولت ترکیه در این زمینه فقط باعث به صدور طال به ایران اد

شد که طالي ترکی از راه طوالنی تر یعنی امارات متحده عربی، متحد دیگر آمریکا، وارد ایران شود.

بیعی است که همه تجار اروپایی قانون صنعت استخراجی ایران به فناوري ها و تجهیزات انگلیسی و آلمانی وابسته است. ط
پرست هستند و همه آنها منع تجارت با ایران را که توسط اتحادیه اروپا اعالم شده است، رعایت می کنند. آنها ابتدا با واسطه 

-5ل هاي ترکی قرار می گذارند و سپس محموله هاي خود را به دبی ارسال می کنند. عده اي در دبی با دریافت کارمزد معاد
بهاي محموله، براي آن مدارك جدیدي صادر می کنند و سپس این بار به راحتی وارد بندر عباس ایران می شود. اگر 3%

پرداخت ها از طریق دبی مناسب نباشد، می توان پول ها را از راه مالزي یا آفریقاي جنوبی فرستاد... نظامیان مصري که ابزار 
Misr Iran«سهام بانک %59,85عناصر نفوذ آمریکایی در خاور میانه هستند، صاحب آمریکا در سوئز و یکی از مهمترین 

Development Bank « می باشند که از طریق بانک دولتی سرمایه گذاري ملی و شرکت خصوصی و دولتیMisr
Insurance Companyات ارائه می کند. به سرمایه گذاري هاي دولت ایران در خاور میانه، آفریقا و آمریکاي جنوبی خدم

باقی مانده سهام این بانک به دولت ایران تعلق دارد. شراکت راهبردي و شرکت در %40,14به آسانی می توان حدس زد که 
ذرد.گبایرانباتجارتسودخیرازکسیکهنیستمهمآنقدرولیاستمهمیامرمتحده،ایاالتباسیاسی–بلوك نظامی 

******

که شوالیه هاي سیاه به وسیله آنها رژیم تحریم ها را دور می زنند و حکایت از کار عظیم در جهت تشکیل توصیف طرح هایی 
که ایران هر روز مشغول آن است، شایان تألیف یک کتاب جداگانه است. ولی اآلن موضوع دیگري براي ما مهم » اقتصاد جهاد«

ایدئولوژي شکست طلبی است که مملو از ترس از اقتدار ایدئولوژي بخش قابل توجه نخبگان حاکم بر روسیه، 		است.
اقتصادي ایاالت متحده، نگرانی از تحریک ناراحتی شرکاي اقتصادي غربی، تالش براي راضی کردن آنها حتی به 
ضرر منافع خود و خدمت کردن نه تنها به آرزوها بلکه به تمایالت آنها می باشد. درس رویارویی ایران با تحریم 

حاکی از آن است که اگر اراده سیاسی و انرژي » شوالیه هاي سیاه«یکایی و تجربه طریقت بازرگانی هاي آمر
سازنده، خودباوري و میهن دوستی وجود داشته باشد، نباید از هیچ فشار اقتصادي واهمه داشت. بد نیست که ما 

یریم...روسی این درس را یاد بگ-هم در آستانه دور جدید سرد شدن روابط آمریکایی
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آلکسییفوالدیمیر

بینشدیدرویاروییبرآیندفارسخلیجمنطقهدرجاريرویارویی
کشورهايهمکاريشورايدرکهعربیسنیهايپادشاهیبلوك
شدهمتحدسعوديعربستانریاستتحتفارسخلیجحاشیهعربی

سلطهتحترامنطقهاینکندمیسعیگویاکهشیعهایرانواند،
واقعیتاینمجهولیدلیلبهحال،عیندرولی. باشدمیبگذارد،خود

ازاعمشیعیانفارسخلیجساحلدوهردرکهشودمیفراموش
هايپادشاهیوریاضحکام. دارندسکونتها،عربوهافارس

وسیلهدینبتازنندمیدامنراسنیوشیعهخصومتتصنعیطوربهوکردهاستفادهسوءامراینازآنها،بهوابستهعربستانی
.نشوندبرچیدهصحنهازوکردهایستادگیعربجهاندرتغییراتبادهايبرابردر

خوردخواهدشکست»شیعیعامل«بابرخوردازسعوديعربستان

ردهستند،کاررويودادهتشکیلراجمعیتاکثریتشیعیانآنجاکهعراقاحتساببدونفارسخلیج»عربیساحل«اگر
منطقهمهمترینشود،میتولیدپادشاهیایننفت%90تاآنجاکهسعوديعربستانساحلیشرقیاستانشود،گرفتهنظر

%15کهکنندمیزندگیتشیعاهلعربمیلیون3ازبیشآنجا. باشدمیعربستانجزیرهشبهدرشیعیانمتراکمسکونت
کارنیروي%40شیعیانکهگفتبایدشود،ترروشنارقامایناینکهبراي. دهندمیتشکیلراسعوديعربستانجمعیت
اینبا. اشدبمیسعوديعربستاننفتکنندهتولیدشرکتمهمترینکهدهندمیتشکیلراآرامکوآمریکایینفتیشرکت
.نمایدمیناچیزيمالیحمایتشیعهعمدتاً جمعیتبامناطقیازدولت. شودمیتأسفباعثآنهامالیوضعیتوجود،

انشیعیبهمدارس،در. شودمیتبدیلمختلفهايتحقیرهدفبهتولدموقعهمانازسعوديعربستانشیعهشهروندیک
انیونروح. هستندشیعیضدهايبهتانازمملودرسیهايکتاب. کنندمیمتهمالحادوپرستیبتبهراآنهاوکردهتوهین
یمفرمانرواییعربستانهايدانشگاهبرجوهمین. اندکردهمنعاسالمشاخهایناحکامتشریحوهاخطبهارائهازراشیعه
انشجویانیدولی. گردندمیتحقیرشدهکهايبهانههربهتشیعاهلدانشجویان. اندشدهاشباعشیعیضدتبلیغاتازکهکند
هاتابکانتشاربهسالهرسعوديعربستاندولت. گردندمیتشویقنویسند،میشیعیضدموضوعدرراخودنامهپایانکه

ضدتبلیغاتمشغولکههاییرسانهوهاوبالگ. دهدمیاختصاصدالرهامیلیونکشورازخارجوداخلدرتشیععلیه
بهعوديسکارآفرینان. کنندمیدریافتدولتیحمایتباشد،می»العربیه«شبکهآنهاازیکیکههستندایرانیضدوشیعی
ماکناازراشیعیانکنندمیسعیهمچنینسعوديمقامات. کنندمیاجتنابتشیعاهلتجاربامعامالتانعقادازعلتهمین
طیلتع) شیعیانعزاداريمراسمبرگزارياماکن(هاحسینیهومساجدازبسیاريکارهمینراستايدرکهکنندمحرومعبادي
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شیعیاندیگراساسیمسجدنهسعوديعربستانکشوروزیردستوربه2012سالدرتنهامثال،عنوانبه. اندشدهویرانیا
.شدندتعطیل

اکثر. ندکشمیحبسسختیبسیارشرایطدرسعوديهايزنداندردینیوسیاسیاتهاماتبهتشیعپیروانازکثیريشمار
یابد،ادامهشیعیانتبعیضکهزمانیتاکهنیستتردیدي. اندکردهدستگیرمذهبیعاديمراسمبرگزارياتهامبهراآنها

میمشاهدههمکلیدينهادهايدروضعاین. برسندنظامیوسیاسیهايمقامبهدادنخواهنداجازهآنهابهریاضمقامات
.اندشدهگذاشتهسعودآلاعضاياختیاردردولتدرکلیديمناصباکثر. شود

نظردردبایقضیهسیاسیجنبهثانیاً،. کندمیتحریکاساسیبیمناقشاتوهابیتعصباوالً،. داردعلتچندتبعیضاین
ايهموفقیت. هستندایرانتأثیرتحتآنهاکهاستداشتهاعتقادوکردهظنسوءشیعیانبههمیشهریاض. شودگرفته

دهشاضافهنیزامراین. استشدهشیعیانازسعودآلتنفرتشدیدورشدباعثیمنولبنانعراق،درشیعیانهايجنبش
راطیونافضرباتاثربرتنهانه،)نویسنده–کنندمیمحسوبتشیعاهلراعلویان(سوریهدراسدبشارعلويرژیمکهاست

دستهکمکبهبلکهنکردهسقوطکنند،میفعالیتقطروسعوديعربستانوهابیحکامپولباکهسنیهايتروریستو
.استداشتهنگهخوددستدرمحکمراکشورامورزمامعراقمهديارتشواهللاحزبشیعیانمسلحهاي

جموشرقی،استانوبحرینبهسعودينیروهايگسیلبهاعتراضنشانهبهوتبعیضاثربر2011-2012هايسالدر
دگانکننتظاهرسرکوببرايپلیسوامنیتینیروهايکهنوردیددرراخفوفوقطیفشهرهايشیعیانگستردهتظاهرات

اناستدرهاناآرامیگویاکهشداعالمکنایهباسعوديگروهیهايرسانههمهدرفوراً. رسیدندقتلبهنفرهاده. شدنداعزام
راهایورشایننحويبهکردسعیآمریکاخارجهاموروقتوزیرکلینتونهیالريوقتی. گردیدتحریکایرانتوسطشرقی

از«سعوديعربستانخارجهاموروزیرالفیصلسعودکنند،رعایترابشرحقوقبخواهدسعوديمقاماتازوکردهمحکوم
لغوضریابهکلینتونسفر. دادهشدار»کننددرازيدستکشورداخلیاموربهکنندسعیکهآنهاییهمهانگشتانبریدن

آزاديدربارهخودفریادهايبهاینکهولوکرداختیارسکوتسعوديعربستاندرشیعیانحقوقدربارهواشنگتنوشده
.دادادامهدیگرعربیکشورهايدرشخصیت

توفانازقبلسکوت: کویت

االحمدصباحشیخ2013سالژوئیهماهدر. استشدهتبدیلمهمیمشکلبههمکویتهمسایهکشوردرشیعیانمسأله
کمترباردوکهشیعیانیبرايانتخاباتآن. پذیرفتراکشوروزیرانهیأتاستعفايمجلسانتخاباتپیدرکویتامیرالصباح

50از8فقطوخوردهراملیمجلستاریخدرشکستبزرگترینشیعیان. شدواقعیفاجعهآوردند،دستبهکرسیگذشتهاز
،مالیمتعبیربهحتیرقمایندهند،میتشکیلشیعیانراکشورجمعیت%35کهحالیدر. نمودنددریافترامجلسکرسی
پیشینانتخاباتدرتشیعاهلسیاستمداران. هستیم»حاکمگروههايگیريجهتتغییر«شاهدمااین،بربنا. نیستطبیعی

موفقیتنتوانستندآنهاولی. بودندشدهبرخوردارمردمحمایتبیشترینازآرا%35بهقریبکسبباملیمجلسنمایندگان
انحاللبهراامیروکردهاعالممشروعیتفاقدراانتخاباتآنبعدماهششاساسیقانوندادگاهزیراکنندمحفوظراخود

شدهیلتبدکویتبرايعاديايپدیدهبهملیمجلسپیدرپیانحاللاخیرمرحلهدر. نمودمتهمپیشینمجلسغیرقانونی
. کردخواهدشدرهمچنانکشورایندرسیاسیثباتیبیکهبودندکردهپیشبینیتحلیلگراناکثرانتخاباتآستانهدر. است
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تقاداعامیراطرافیان. استکردهبروزدیگرشهرهايوکشورپایتختالکویتهايخیاباندربارهااعتراضاتاخیرسالدوطی
محلیاماتمق. هستندسیاسیتحریکاتاساسیمنشأنامند،می»تهرانپنجمستون«راآنهاکهکویتمقیمشیعیانکهدارند

زاالهامباوشیعه»تخریبیعناصر«تأثیرتحتفارسخلیجحاشیههايپادشاهیدر2011سالدرکههستنداعتقاداینبر
تظاهرهايخواستبعضیشدندمجبورکویتمقامات. شدبلندهاناآرامیموجدیگرکشورهايومصرتونس،»عربیبهار«

خاندانعمنافجوابگويشیعیان،اقلحدتعدادبامجلسترکیبکهاستبدیهی. کنندارضامالیعرصهدرویژهبهراکنندگان
لیبرالناحجنمایندگاناختیاردرداشتند،تعلقشیعیانبهگذشتهدرکههاییکرسیکهگویاستبسیارهماین. استحاکم

نجاتواساسیمتحدمتحده،ایاالتچشمدرهمهازقبلتواندمیطریقاینازاالحمدصباحامیرگویا. اندشدهگذاشته
ربی،غوعربیکارشناسانپیشبینیطبقبر. نمایدحفظرامعتدلسیاستمدارچهره،1991سالعراقیاشغالازکویتدهنده

شدهبدیلتشیعیانوهاسنیبینرویاروییجدیدصحنهبهآنهرکویتکهنیستبعیدتبعیض،بااليسطحاینبهتوجهبا
2011سالدرشیعهاکثریتآنجاکهکندپیرويبحرینویژهبهوسعوديعربستانهمسایههايپادشاهیازنظراینازو

بسرکوسعوديعربستاننظامیزوروسیلهبهآنهاتظاهراتولیکردنداقدامحاکمخاندانسويازتبعیضعلیهقاطعانه
.داردبهتريوضعیتنظراینازاند،شدهمستقرآمریکایینظامیهزار35آنجاکهکویتالبته. گردیدند

دهندنمیراهپلیسوارتشدولتی،خدمتبهراشیعیاناماراتدر

نهات. نیستبهترهمسایهکشورهايازشود،میمحسوبفارسخلیجهايپادشاهیویترینکههماماراتدرشیعیانزندگی
رئیسندارندحقآنها. است%30بربالغرقمایندبیدرکهحالیدردهندمیتشکیلراجمعیت%20شیعیانابوظبیدر

حوادثازبعداماراتمقامات. گیرندمیقرارپنهانیتبعیضموردتجاريبخشدروباشندپلیسوارتشدولتی،نهادهاي
عربیهايپادشاهیازشیعههزارهااخراجبهشیعیان،علیهخودخصمانهسیاستتداومضمن»عربیهايانقالب«وبحرین
رکتشپوششتحتکهرقصندمیاسراییلویژههايسرویسکارشناسانسازبهاماراتمقامات. ورزیدندمبادرتفارسخلیج STGدر»موساد«سازمانفعالومستعفیافرادوکردههمکاريامنیتزمینهدراماراتباشرکتاین. کنندمیفعالیت
تصوربهقومیسیاستچارچوبدرابوظبیامیردستوربهکشورازشیعیاناخراجطرحاین. دارندحضورآنسازمانیجدول
حالدر. هستندآناساسیهدفهندوپاکستانافغانستان،لبنان،عراق،اهلشیعیان. استشدهطراحیايمحرمانهبرنامه
سکونتاماراتدردیربازازکهراایرانینفريهزارچندینجمعیتکهاندافتادهجديتأملوتفکربهاماراتمقاماتحاضر
سرمایهبابانکهادهواخراجکشوراینازدالیلذکربدونایرانیتاجرهزارسهازبیش2013سالدرتنها. کنندچکاردارند،
.اندگردیدهتعطیلایرانی

شدخواهدتبدیلعربیشیعهدولتدومینبهبحرین

کهتنیسلطفازعاريولی. استشدهمنتشربحرینشیعیانوحشتناكبسیارواسفباراوضاعدربارهايویژهمقالهجدیداً 
نیروهايتوسط2011سالفوریهدرشیعیاناعتراضاتمسلحانهسرکوبپیدر. شودتکراردیگرباریکمهمنکاتبعضی

ردعمل،در. شودمیتضمینجزیرهسعودياشغالوسیلهبهکهرسیدفراايشکنندهآرامشمرحلهجزیرهایندرسعودي،
جهتدرخارجیکشورتوطئه«عنوانبهماوقعهمه. استشدهاعمالسعوديعربستانسويازخارجیحکومتبحرین

بحرینردسنیپادشاهیرژیمقدرتاکنون. بودایرانازروشنیکنایهاینکهاستبدیهی. شدتعبیر»فعلیرژیمسرنگونی
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این،آمریکاریاستبهغربنیزوفارسخلیجحاشیهعربیهايپادشاهی. شودمیتضمینریاضنظامیزوروسیلهبهفقط
استنممکآنهرکهکنندمیمحفوظراانفجارکانونوسیلهبدینوگیرندمینادیدهوبینندنمیهمبازچشمبارامسأله

.بنشیندآتشبه

بسیارنمایندگیبحرینقدرتنهادهايدرولیدهندمیتشکیلرابحرینجمعیت%70تشیعاهلهايعربحاضرحالدر
هیأتدر. استصفربهنزدیکارتشوپادشاهیگاردسلطنتی،دربارمانندقدرتنهادهايدرآنهاحضور. دارندايناعادالنه

تشیعاهلوزیرمعاون29ازنفر3تنها. استیافتهاختصاصشیعیانبهوزارتیمقام6تنهادارد،وزیر29کهبحریندولت
تنهااداريشوراهايوهادادگاهاساسی،قانوندادگاهقضایی،عالیشورايجملهازوقضاییهقوهدرباالمقام230از. هستند

درانشیعیسهمدیگر،عبارتبه. نداردوجوددادگاهرئیسیکحتیآنهامیاندرکهاستگرفتهتعلقشیعیانبهمقام28
عضو40میاندروهستندتشیعاهلنفر17شورامجلسعضو40ازمقننه،قوهدر. است%12حدودمعادلقضاییهقوه

بموجوکردهحفظراپادشاهیاینمردمشیعهاکثریتشدیدتبعیضناعادالنهانتخاباتینظام. نفر18نمایندگانمجلس
دیدهجديآسیبیاشدهویراندیگرمذهبیاماکنومسجدباب40ازبیش. گرددمیشیعیانمذهبیحقوقجديتضییع

بهنایتعبابحرینمقامات. استکردهتضعیفشدتبهراآشتیاحتمالوشدهشیعیانبیشترعصبانیتباعثامراین. اند
بادرتمفارسخلیجدیگرکشورهاياهلهايسنیبهبحرینتابعیتاعطايبهوزدهايسابقهبیاقدامبهدستواقعیتاین

بهیگريدگونهبهراجمعیتیتعادلبتوانندکهاستبعیدزیرادارندنظرمدراآیندهانتخاباتآنهاکهاستبدیهی. ورزیدند
یلتبد) عراقازبعد(دومعربیشیعهدولتبهزودیادیربحرینکهاستاینواقعیتحال،هردر. دهندتغییرهاسنینفع

.رسیدخواهندقدرتبهباالخرهدهند،میتشکیلراجمعیت%70کهشیعیانیکهشدخواهد

استنماندهباقیشیعیمسجدهیچتقریباًقطردر

میتشکیلراآنجمعیتمطلقاکثریترسماً وهابیونوهاسنیکهقطرداخلیروزدستوردر»شیعیمسأله«ظاهر،به
عمدتاً اینها. شودمیبالغ%15-20بروباالستقطرجمعیتدرشیعیانسهمامر،حقیقتدرولی. استنشدهذکردهند،
مهاجرتسعوديعربستانشرقیاستانوبحرینازنیزوجنوبیعراقدیگرمناطقوبصرهاززمانیکههستندهاییعرب

قطردرعثمانیحکومتزماندرآنها. شوندمیپیداهمخوزستانزبانعربیاستانخصوصبهوایرانازمهاجرانی. کردند
ستفادهانگرانودانستهپنهانیخطرراآنهاثانیآلحاکمخاندانولی. اندشدهتبدیلامارتاینبومیساکنانبهونشسته
رتشادولتی،خدمتمحیطدرپیشرفتنیزوسیاستبهراهکهاستروهمیناز. است»پنجمستون«عنوانبهآنهاازتهران

بهیتوجهقابلهايموفقیتکاريپیمانومالیامورتجاري،بخشدرقطرشیعیانالبته. استشدهمسدودآنهابرپلیسو
تمانساخبخشهمدربرگیرندهويبعديچندتجاريفعالیتکهاستمیلیاردريآنها،ترینبرجستهفردان،. اندآوردهدست
ی،مذهبتعقیبترسازمحلیشیعیانازبسیاري. اندنماندهباقیعملدرقطردرشیعیمساجدولی. بانکداريهمواست
.کنندمیاعالمسنتاهلراخود

******

داخلیاموردرایرانتخیلیمداخلهعنوانبهراشیعهعاملکهسعوديعربستانریاستبههمکاريشورايعضوکشورهاي
نهیول. شوندمیروبروخودسرزمیندر»شیعیبهار«توفانبرپاییواقعیخطربااند،گرفتهبازيبهسنیهايپادشاهی
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عیدبصورتایندر. کردخواهندپابرراتوفانایناند،گرفتهقرارستموتبعیضهدفکهتشیعاهلهايعرببلکهتهران
توانبهتوجهباعراقوایرانبهطبیعیرهبراننقشآندرکهشودتبدیل»شیعیانداخلیدریاي«بهفارسخلیجکهنیست
.گرفتخواهدتعلقآنهاجمعیتیواقتصاديسیاسی،–نظامی

میتعجبباعثغرببشريحقوقشماربیهايسازمانواروپااتحادیهمتحده،ایاالتسويازاصولپایمالیزمینهایندر
عیضتبوکردهاغماضعربستانیهايپادشاهیدربیانآزاديوبشرحقوقپایمالیاینازوحشتناك،وضعیتاینازکهشود

استسیواصولیبیاینکهاستروشن. گیرندمینادیدهرافارسخلیجحاشیهعربیکشورهايدرشیعیانآمیزتحقیر
میشمهسرچفارسخلیجحاشیهعربیکشورهايگازونفتبهغربافتادهپاپیشوابستگیازدوگانهاستانداردوحشتناك

انرژي،هايحاملصادراتکاهشبافرتوتحاکمهايخانداناستممکنبکند،انتقادآنهاازکندسعیغرباگر. گیرد
!نداردکاريبشرحقوقبهکسیشرایطایندر. کنندمجازاتراخودمنتقدین
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نقش اروپا در حل و فصل مسأله ایران
یفسییفوالدیمیر

به بعد مسأله هسته اي ایران همیشه توجه فوق 2003از سال 
العاده جامعه بین المللی را به خود جلب می کرد. در واقع، این 

رژیم جهانی مبتنی بر اجراي پیمان نامه مهمترین چالش براي 
عدم اشاعه سالح هاي هسته اي بوده است. آژانس بین المللی 
انرژي اتمی و شوراي امنیت سازمان ملل متحد در حل و فصل 
این مسأله مشارکت فعالی می کنند. روند مناسبات این سازمان 

ز ها با جمهوري اسالمی ایران حالت نسبتاً متضادي داشت. بعد ا
، مرحله بحران 2003-2004موفقیت هاي نسبی سال هاي 

طوالنی فرا رسید. در نتیجه، شوراي امنیت درباره مسأله هسته 
اقتصادي را علیه جمهوري اسالمی -اي ایران شش قطعنامه صادر کرد که چهار قطعنامه از این تعداد تحریم هاي سیاسی و مالی

ل در سطح یکجانبه و چند جانبه نیز اتخاذ شده است. در نتیجه این تدابیر، ایران در ایران اعمال کردند. اقداماتی از همین قبی
انزواي سیاسی و اقتصادي قابل توجهی قرار گرفت ولی این امر موجب حل و فصل بحران هسته اي نشد.

» ترویکاي بزرگ«مرحله اول دولت هاي اروپایی تقریباً از همان ابتدا به حل و فصل مسأله هسته اي ایران جلب شده بودند. در 
اتحادیه اروپا که شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان بود، به پیشرفت مهمی دست یافت. آنها تهران را متقاعد کردند که باید به طور 

را موافقتنامه درباره پادمان ها با آژانس1997تمام عیار با آژانس بین المللی انرژي اتمی همکاري کند، پروتکل الحاقی سال 
امضا کند و تا قبل از پایان روند تصویب پارلمانی همه مفاد آن را رعایت کند و نیز همه فعالیت ها در زمینه غنی سازي اورانیوم، 
بازفرآوري سوخت رادیواکتیوي مصرف شده و استخراج پلوتونیوم را به حال تعلیق در آورد. اتحادیه اروپا در عوض به ایران 

صادي را پیشنهاد کرد.همکاري هاي گسترده اقت

کارخانه تبدیل اورانیوم در 2004روند مذاکرات با ترویکاي بزرگ بسیار پیچیده و آهسته بود. با این وجود، در سپتامبر سال 
اصفهان تحت نظارت آژانس قرار گرفت و در نوامبر همان سال ایران و اتحادیه اروپا به اصطالح توافقات پاریس درباره اتخاذ 

اعتماد در زمینه حالت صلح آمیز برنامه هسته اي ایران را امضا کردند. این اوج موفقیت هاي اتحادیه اروپا بود که بعد اقدامات 
جاییبهولیبگیردراايهستهبحرانشدنداردامنهجلوينمودسعیزیاديمدتطی		از آن ترویکاي اتحادیه اروپا 

االت متحده در آن زمان براي بررسی مسأله هسته اي با تهران در سطح یکی از علل این ناکامی آن بود که ای		.نرسید
چند جانبه آماده نبود. از سوي دیگر، روي کار آمدن محمود احمدي، نژاد محافظه کار جدید، در ایران در سال 

، باعث تشدید بیش از حد موضع گیري ایران شد.2005
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، تهران پیشنهادهایی را که دریافت می کرد، ذاتاً غیر قابل قبول دانسته در نتیجه، یک بن بست واقعی ایجاد گردید. از یک سو
و نمی توانست به این پیشنهادها واکنش مثبتی از خود نشان دهد و از سوي دیگر، ایران راه حل هایی را مطرح می کرد که 

یه جمهوري اسالمی ایران اعمال گاهی براي غرب مناسب نبودند. بعد از آن شوراي امنیت سازمان ملل متحد تحریم هایی عل
می کرد و کار از نو شروع می شد. حتی تغییر قالب مذاکرات ابتدا به شش جانبه (اعضاي دائمی شوراي امنیت سازمان ملل 
متحد و آلمان) و سپس به هفت جانبه با مشارکت ایران، به علت بی میلی تهران و غرب به تن دادن به سازش نمی تواند اوضاع 

ور اصولی تغییر دهد.را به ط

بعضی کشورهاي اروپایی بر خالف ایاالت متحده تا مرحله اخیر به صادرات نفت ایرانی وابسته بودند و با ایران تبادالت بازرگانی 
قابل توجهی داشتند. همین امر طی مدت زیادي جلوي اتخاذ اقدامات جدي علیه تهران از سوي اتحادیه اروپا را می گرفت. 

جابجایی جهانی نفت (از %20زات تعمیق بحران هسته اي ایران، خطر واقعی مسدود شدن تنگه هرمز بروز کرد که ولی به موا
انتقال آن از راه دریایی) و مقادیر زیاد گاز تغلیظ شده، از طریق این تنگه صورت می گیرد. اتحادیه اروپا با عنایت %40جمله 

اخیرقطعنامهحدودازکهرااقتصادي–اولین بار تحریم هاي سیاسی و مالی براي 2010به این واقعیت در ماه ژوئن سال 
ايظهمالحقابلطوربهسالهماناکتبردروکردهاعمالایرانعلیهبود،گذاشتهفراترپاتوجهیقابلطوربهامنیتشوراي
ت متحده، کانادا و ایاالسويازدیگرشدیدبسیارمشابههايتحریماعمالوهاتحریمایناجرايموازاتبه. بخشیدشدت

بعضی کشورهاي دیگر، نه تنها صادرات نفت ایران کاهش چشم گیري یافت بلکه نظام بانکی ایران نیز در واقع تحریم گردید 
که این امر برقراري روابط بازرگانی و دریافت سرمایه گذاري هاي خارجی را براي ایران دشوار ساخت.

حسن2013سالدر. شدمردمزندگیسطحافتآن،تبعبهواقتصادي–تنزل جدي شاخص هاي بازرگانی همه اینها باعث 
کهبودآننتیجهاین. شدانتخاباتاولدورهماندرایرانجمهوريریاستانتخاباتبرندهرو،میانهکارمحافظهروحانی
ابل توجه اوضاع اقتصادي کشور از طریق سالم سازي روابط با غرب بر اساس قاصالحجهتدرويپیشنهاديخطازایرانیان

سازش قابل قبول طرفین از جمله در عرصه هسته اي پشتیبانی نمودند. در نتیجه تحقق خط جدید ایران، پیشرفت آشکاري 
در ژنو نمایندگان 2013مبر سال نوا24روزرونداینمنطقیادامهدر. شدمشاهدهایرانی–در زمینه بهبود روابط امریکایی 

» برنامه اقدام مشترك«بین المللی در زمینه حل و فصل مسأله هسته اي ایران، موافقتنامه اولیه را به صورت 5+1ایران و گروه 
امضا کردند که در آن گام هاي دست اول و گام هاي پایانی در جهت حل مسأله مورد نظر، تعیین شد.

ه پیشرفت بزرگ راهبردي در زمینه حل و فصل بحران هسته اي ایران منجر نشد. این بیشتر یک امضاي این طرح مشترك ب
یست که روسیه پیشنهاد کرد، استوار ن» گام به گام با اقدام متقابل«موفقیت تاکتیکی و مقطعی است زیرا سند مذکور بر اصل 

تومی است که ایران قبول کرد. ایران با توجه به ضرورت تضعیف چرا که نقشه راه مربوطه را هم در بر ندارد. در واقع این اولتیما
تحریم هاي بسیار حساس مالی و اقتصادي از سوي غرب به این کار تن داد. ایران خواست هاي شدیدي را به ویژه در زمینه 

عنوان عضو پیماننظارت بر تأسیسات هسته اي خود قبول کرد ولی موفق شد از حقوق حقه خود براي غنی سازي اورانیوم به
نامه عدم اشاعه سالح هاي هسته اي دفاع نماید.

از–مانند فرانسه -رفتار بیش از حد انفعالی از خود نشان داده یا » برنامه اقدام مشترك«گفتنی است که اروپا ضمن تدارك 
میانجیابایرانی–جانبه آمریکایی دوحالتبیشترايهستهمسألهدربارهموافقتنامهعلتهمینبه. کردمیممانعتآنامضاي

ازگونفتصدورزمینهدراقتصاديومالیهايتحریمشدیدترینتضعیفبهتواننمیشرایطایندر. داردروسیهگري
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کاملطوربههامحدودیتاینکاهشکهحالیدرپرداختهامحمولهدریاییجابجاییبیمهوبانکیخدماتایران،طبیعی
افع دولت هاي اروپایی است.منجوابگوي

دسامبر سال گذشته اوضاع پیرامون مسأله هسته اي ایران دوباره رو به وخامت گذاشت. در آن روز وزارت امور خارجه 12روز 
شخص حقوقی و حقیقی را که گویا با برنامه هسته اي ایران ارتباط دارند، به لیست 19و وزارت دارایی امریکا تصمیم گرفتند 

تحریم اضافه کنند. طرف ایرانی این اقدام را به عنوان تخلف از توافقات قبلی امضا شده تلقی کرده و از شرکت 	یی موردآمریکا
خودداري نمود. بزودي مجلس سناي آمریکا به شور الیحه قانون درباره » برنامه اقدام مشترك«در بررسی مکانیزم عملی کردن 

علیه تهران در صورت پایان ناموفق مذاکرات درباره برنامه هسته اي ایران پرداخت. اعمال تحریم هاي جدید مالی و اقتصادي 
به) 235–(اورانیوم %60نمایندگان مجلس ایران در جواب از قوه مجریه درخواست نمودند درجه غنی سازي اورانیوم را تا 

تهرانکهداشتاظهارایرانخارجهاموریروزظریفجوادمحمد. ببرندباالاتمیهايزیردریاییبرايسوختتولیدمنظور
. مایدناقدامایرانعلیهخودیکجانبههايتحریمتضعیفبهنسبتغربکهزدخواهددستژنوتوافقاتاجرايبهزمانیتنها

ساسی ایش از حد تحت تأثیر اسراییل و عربستان سعودي، رقیبان منطقه اي ایران قرار گرفته است، مقصر بکهمتحدهایاالت
دور جدید تنش پیرامون مذاکرات با ایران می باشد.

******

بین المللی درباره اجراي مرحله اول برنامه اقدام مشترك به توافق رسیدند 5+1ژانویه سال جاري ایران و نمایندگان گروه 9
مه اقدام مشترك بین ایران و گروه نوامبر در ژنو امضا کردند. بدون این توافق در عمل نمی توان به اجراي برنا24که طرفین 

نقش دولت هاي 		ژانویه به مورد اجرا گذاشته شود. در این شرایط پیچیده20پرداخت و حاال قرار است این برنامه از 1+5
اروپایی که در روند مذاکرات شرکت می کنند، به طور فوق العاده اي افزایش می یابد. آنها موظف هستند ابتکار از 

داده و نه تنها اجراي گام هاي دست اول در جهت حل و فصل مسأله هسته اي ایران را درخواست کنند خود نشان 
بلکه بر تضعیف بیشتر تحریم هاي جمعی و یکجانبه مالی و اقتصادي و رفع این تحریم ها پافشاري نمایند. هدف 

شده با تهران تقریباً در همه زمینه ها این کار، ارتقاي قابل اعتناي سطح امنیت منطقه اي و ازسرگیري روابط قطع 
می باشد.
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يراهبردشراکتخط: ایران–ارمنستان 
میخایلوفویاچسالو

روابط بین ارمنستان و ایران به لحاظ تاریخی به هم گره خورده 
است. این روابط همیشه از پیوند هاي عادي بین دو ملت و دولت 

گسترده تر بوده است. اندیشه هاي ملی ارامنه و همسایه بیشتر و
تاریخی و 		–		ایرانیان و نگاه آنها به جایگاه خود در بعد فرهنگی

ژئوپلتیکی همیشه مشترکات فراوانی داشته است. امروزه تاریخ 
غنی و پررنگ روابط بین این دو ملت به اوج نزدیکی روابط رسیده 

بردي بین دو دولت و مبناي محکمی براي توسعه مناسبات راه
پی ریزي شده است.

نگاهی گذرا به تاریخ

دو ملت برادر که هزارها سال است که کنار هم زندگی می کنند، از ریشه هاي واحد آریایی و سرنوشت مشابه تاریخی 
شناسان معاصر برخوردارند. در تاریخ هر دوي آنها، مبارزه در راه هویت و اصالت خود نقش برجسته اي ایفا کرده است. ایران

خاطرنشان می کنند که ارامنه در اندیشه ملی ایرانی جایگاه قابل اعتنایی دارند. دو کشور با هم پیوندهاي تنگاتنگی داشته اند. 
با این وجود، تاریخچه تعامل ارمنستان و ایران (پارس) مراحل دشمنی را هم تجربه کرده است. این امر در قرون اول میالدي 

بودهنناپذیربازگشتهرگز–ترکی–بر خالف روابط ارمنی -اب دین به وضوح بروز کرد. ولی این دشمنی در تفاوت انتخ
ایرانیان دوران متأخر همیشه به حسن همجواري با ارامنه عالقه مند بوده اند. این امر در وباستانیهايفارسعکس،بر. است

یکی از پیچیده ترین مراحل تاریخ ارمنی بروز کرد که قدیمی ترین ملت آسیاي صغیر در سرزمین امپراطوري عثمانی مورد 
قتل عام قرار گرفت.

قبل 6تاریخ به قرار ذیل بوده است. قدرت پارسی و دولت ارمنی در قرن مراحل اساسی روابط بین ارمنستان و ایران در طول 
از میالد به وجود آمدند. ارمنستان تاریخی در طول دوران باستان تحت تأثیر هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان بوده است. در 

ط خانوادگی برقرار کردند. در هر دو دوران سلطنت اشکانیان حکام ارمنستان و پارت در سطح خاندان هاي سلطنتی با هم رواب
کشور اشکانیان حکومت می کردند. با روي کار آمدن ساسانیان، روابط بین دو کشور رو به وخامت و شدت قابل توجهی گذاشت. 

بین بیزانس و پارس تقسیم شد. قسمت 387ارمنستان در همان مقطع تاریخی دولت مستقل خود را از دست داده و در سال 
تا سطح یکی از استانهاي ایران 428منستان ابتدا تحت حکومت اسمی خاندان محلی اشکانی باقی ماند ولی در سال شرقی ار

، ارامنه نتوانستند نظام دولتی مستقل خود را احیا کنند 451بین ارامنه و فارس ها در سال » آوارایر«تنزل یافت. بعد از جنگ 
ان شرقی را به دست آوردند.ولی آزادي پیروي از دین مسیحی در ارمنست
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قرن هاي بعدي براي دو ملت آزمایش هاي جدیدي به ارمغان آورد. هجوم عرب ها و مغول ها و رشد توانمندي امپراطوري 
خاندان 16بیزانس، با گسترش اسالم در ایران و با تشکیل چند سلطنت در حدود ارمنستان تاریخی مصادف شد. اوایل قرن 

در ایران به وجود آمد که امپراطوري عثمانی به دشمن اساسی آن در فضاهاي گسترده آسیاي صغیر و صفویان		سلطنتی جدید
خاور نزدیک و میانه تبدیل شد. موقعیت میانی ارمنستان بین دو مرکز متخاصم قدرت بر احیاي دولت مستقل ارمنی اثر بسیار 

ها با محرومیت ها روبرو شده و بخشی از آنها به داخل منفی گذاشت. ارمنی ها در جریان چند جنگ بین فارس ها و ترك 
) ده ها هزار ارمنی از مناطق آسیاي صغیر، ماوراي قفقاز و 1587-1629ایران برده شدند. در زمان سلطنت شاه عباس اول (

ن جدید خود قسمت هاي شمالی ایران از مناطق سکونت خود اخراج شدند. بسیاري از آنها اصفهان، مرکز ایران صفوي را میه
دانستند. از همان زمان در ایران جمعیت کثیر ارمنی تشکیل شده است. گفتنی است که در زمان صفویان توانمندي اقتصادي 
ایران در حد زیادي بر داد و ستد ابریشم استوار بود که ارامنه در این کار جایگاه بسیار مهمی داشتند (شرکت هاي بازرگانی 

ار کرده بودند، در اختیار آنها بودند).که با اروپا ارتباط برقر

نیروي جدیدي در منطقه رویارویی ترکیه و ایران ظاهر شد. روسیه از زمان سلطنت پتر اول وارد سلسله 17از اواخر قرن 
،یرانیا–مناقشات متعدد جنگی در فضایی بین دریاهاي سیاه و خزر، بر سر جایگاه خود در قفقاز شد. بر اثر جنگ هاي روسی 

از خانبخشیوشیروانوشکینقوبا،باغ،قرهدربند،گنجه،باکو،هاينشینخان،1813سالگلستاننامهمقاولهموجببه
ایرانی مقاوله نامه صلح ترکمن چاي -در پی آخرین جنگ روسی1828نشین تالش در اختیار روسیه قرار گرفتند. در سال 

منعقد شد که خان نشین هاي نخجوان و ایروان را در اختیار روسیه گذاشت.

قطع نشد که جمعیت ارمنی ایران در این بعد از آنکه ارامنه تحت تأثیر امپراطوري روسیه قرار گرفتند، روابط بین دو ملت 
زمینه نقش رابط را ایفا کرد. ارامنه هم در زمان رژیم غربگراي شاهنشاهی ایران مورد احترام بودند و هم بعد از پیروزي انقالب 

و فرهنگی . نمایندگان جمعیت ارمنی ایران در مجلس حضور دارند. مواظبت مقامات ایران از آثار تاریخی1979اسالمی در سال 
ارامنه در جمهوري اسالمی، نشانه احترام ویژه به این قوم می باشد. ارامنه ایران در بخش اقتصاد کشور حضور چشم گیري 

ه فعالیت می کند ک» اتحادیه صنعتگران ارمنی ایران«دارند و بسیاري از آنها هنرمندان و ورزشکاران نامادري هستند. در ایران 
کوچک و متوسط نقش بسزایی ایفا می نماید.در حمایت از شرکت هاي 

ایرانی در مرحله جاري	–	روابط ارمنی

کییایران. استایرانی–افزایش کشش متقابل دو ملت و رهبران سیاسی آنها از جمله ویژگی هاي مرحله جاري روابط ارمنی 
شناخت و به بیانیه شناسایی استقالل رسمیتبهراارمنستاناستقالل1991سالدسامبردرکهبودکشورهاییاولیناز

بسنده نکرد. ایران فوراً به برقراري روابط نزدیک سیاسی و اقتصادي با دولت همسایه جدید پرداخت. فاز جنگی مناقشه ناگورنی 
در 1992-1994قره باغ سنگ محک مهمی براي روابط در حال برقراري بین دو کشور شد. ایران در مرحله اول در سال هاي 

رویارویی ارمنستان و آذربایجان مواضع کامًال متعادلی اتخاذ کرد. با وجود اینکه تالش هاي ایران در جهت برقراري صلح در 
به موفقیت نیانجامید، طرف ایرانی مانند سابق یکی از مهمترین نیروهاي خارجی عالقه مند به دستیابی 1992بهار سال 

اقشه بوده است.طرفین به حل و فصل سیاسی و بلندمدت من
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)، ایران به طرفدار و مجري اساسی اندیشه حل و فصل مسأله 1994از موقع اعالم آتش بس در منطقه مناقشه قره باغ ( ماه می 
فقط با تالش دولت هاي منطقه اي تبدیل شد. ایران به دالیل تشریفاتی نتوانست عضو گروه مینسک سازمان امنیت و همکاري 

ن مکانیزم بین المللی حل مناقشه تشکیل شد زیرا جمهوري اسالمی ایران عضو این سازمان اروپایی نیست. اروپا شود که به عنوا
ولی این امر باعث کاهش وزن واقعی ایران و نفوذ آن در مناقشه قره باغ نمی شود. کافی است به مجاورت ایران با هر سه طرف 

اره شود تا نقش انکارناپذیر ایران در بسیاري از زمینه ها و از جمله در مناقشه (ارمنستان، ناگورنی قره باغ و آذربایجان) اش
زمینه قره باغ درك شود.

ارمنستان از ایران به خاطر برخورد متعادل و سنجیده با مناقشه ناگورنی قره باغ سپاسگزار است. سهم ایران در تأمین موازنه 
ان پا فراتر گذاشته است. موضع گیري سنجیده مقامات عالی ایران که منطقه اي از حدود رویارویی نظامی بین ارمنستان و ایر

تا کنون هرگز به ارمنستان بهانه اي براي تردید در دوستی خود نداده است، براي جمهوري اسالمی گران تمام 1992از سال 
عالقه مند بود. ولی نخبگان افکار عمومی ایران در زمینه مناقشه قره باغ بیشتر به آذربایجان 1990شد. اواسط سال هاي 

را پیدا کردند که به آنها اجازه داد تا به امروز از طرفین مناقشه فاصله برابري گرفته و به » وسط طالیی«سیاسی ایران، آن 
روابط با ارمنستان و آذربایجان نظر خاصی داشته باشد. سهم ایران در موازنه نیروها و منافع که وضعیت جاري در منطقه قره 

غ را ثبات بخشیده است، همیشه ناظر بر مناسبات برابر با ارمنستان و آذربایجان بوده است. و این در حالی است که بسیاري با
ولی. دکننبرقراررا		از قدرت هاي منطقه اي و جهانی قادر نیستند در برخورد با مناقشه بین دو کشور همسایه این گونه توازن 

.استآوردهدستبهچشمگیرييهاموفقیتزمینهایندرایران

ارمنستان به نوبه خود به طور کامل از برنامه هسته اي ایران پشتیبانی کرده و قطعاً مخالف همه تحریم ها علیه این کشور 
است. باید افزود که به عقیده ایروان، تحریم هاي بین المللی و یکجانبه اعمال شده علیه ایران از نظر برقراري صلح و ثبات در

منفیثرااقتصاد،وتجارتزمینهدرخصوصبهایرانی–قفقاز جنوبی نقش غیر سازنده اي ایفا کرده و بر توسعه روابط ارمنی 
ارهمکارياینزیرااستاسراییلی–وان قطعاً مخالف همکاري بیش از حد گسترده نظامی فنی آذربایجانی ایر. گذاردمی

ابصرفاً ایرانايهستهبرنامهبارابطهدرموجودمسایلفصلوحلطرفدارایروان. داندمیارمنیضدوایرانیضدآشکارا
ت ارمنستان از آغاز نزدیکی روابط ایران با آمریکا و با اروپا استقبال زیادي علهمینبه. استدیپلماتیکوسیاسیابزاربهتوسل
کرد.

اقتصاد بر همه چیز اولویت دارد

ایران ضمن تأکید بر توسعه روابط اقتصادي با ارمنستان، اولویت خود را در زمینه تعمیق روابط سیاسی با این کشور تا حد 
شروع شد 2000اعتماد متقابل بین دو کشور مد نظر دارد. رشد سریع روابط اقتصادي بین ارمنستان و ایران اواسط سال هاي 

ن تحرك بخشید. ارمنستان از سال هاي اول استقالل به تأمین امنیت در بخش انرژي که شماري از طرح ها در بخش انرژي بدا
نیازمند بود. نه تنها روسیه بلکه ایران هم در این زمینه به ارمنستان دست کمک دراز کرد. ایروان و تهران به اجراي طرح هاي 

افته است. در این رابطه ساخت نیروگاه برق آبی مشترك در بخش انرژي پرداختند که در سال هاي اخیر تعداد آنها افزایش ی
ارمنستان وایرانبیننفتیمحصوالتانتقاللولهخطوارمنستانو	بر رود ارس، سومین خط انتقال برق فشار باال بین ایران 

شایان ذکر هستند.
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دولتیسطحایرانی–روابط بین ارمنستان و ایران بر پایه هاي توسعه یافته حقوقی استوار است. کمیسیون مشترك ارمنی 
ولیناازیکیروحانی،حسنریاستتحتوزیرانهیأتتشکیلوایرانجدیدجمهوررئیسانتخابازبعد. استفعالنسبتاً 

چیان از ارمنستان به عمل آمد. جریان اجراي طرح هاي ریاست حمید چیتت نمایندگی معتبر دولتی تحت هیأدیدارهاي
، »مگري«مشترك در بخش انرژي و از جمله ساخت خط سوم انتقال برق فشار اال بین ایران و ارمنستان و نیروگاه برق آبی 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.

این رقم %90میلیون دالر گذشت که صادرات ایران به ارمنستان 380از حد 2013تبادالت بازرگانی بین دو کشور در سال 
تبادالت بازرگانی خارجی ارمنستان) %5,6میلیون دالر (317,7تبادالت بازرگانی معادل 2012را تشکیل داده است. در سال 

راي برقراري روابط بازرگانیبود. بنا به آمار سازمان توسعه تجارت ایران، ارمنستان یکی از کشورهایی است که طرف ایرانی ب
در. استشدهمشاهده2000هايسالاواسطازایرانوارمنستانبینباالوعالیسطحدرسیاسیهايتماسمطمئنرشد		خارجی با آنها اولویت قایل است.

بنايازخاتمیبازدیدکهآوردعملبهدیدارارمنستانازایرانوقتجمهوررئیسخاتمیمحمدسید2004سالسپتامبرماه
بود قربانیان قتل عام ارامنه باعث شد که این دیدار براي طرف ارمنی اهمیت خاصی پیدا کند. محمود احمدي نژاد رئیس یاد

) از ارمنستان دیدار به عمل آورد. همتایان ارمنی 2011و دسامبر 2007جمهور بعدي ایران سه بار (در ماه هاي مارس و اکتبر 
ول فشرده زمانبندي دیدارهاي سطح عالی را رعایت می کردند. لئون ترپتروسیان، روبرت کوچاریان و سرژ سارگسیان آنها نیز جد

سرژ سارگسیان رهبر ارمنستان به منظور شرکت 2013رؤساي جمهوري ارمنستان اغلب مهمان ایران بوده اند. در ماه اوت سال 
ز ایران دیدار کاري به عمل آورد. احتمال می رود که رئیس جمهور در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور جدید، ا

به ارمنستان سفر داشته باشد.2014فعلی ایران در سال 

عوامل نفوذ آذربایجان و روسیه

در جو مثبت عمومی روابط بین ارمنستان و ایران هم بعضی مشکالت وجود دارد. می توان این مشکالت را به سه دسته مشروط 
بندي کرد. دسته اول شامل مسایلی است که تأثیر عامل آذربایجان آنها را شدت می بخشد. دسته دوم مسایل ناشی از تقسیم 

نفوذ برتر روسیه در اقتصاد ارمنستان است. و باالخره دسته سوم دربرگیرنده مسایل روابط دوجانبه است.

کرده است، به معنی حذف کامل مسایل از سر راه این روابط نیست. موازنه اي که ایران در روابط با ارمنستان و آذربایجان برقرار
روابط با این جمهوري ساحلی خزر در توسعهکهاستآنازناشیهمهازقبلایرانی–تأثیر عامل آذربایجانی بر روابط ارمنی 

داردظرنمدبیشتريمنافعآذربایجانبااقتصاديهمکاريدرایران. گشایدمیتريگستردهاقتصاديدورنمايایران		برابر 
یکشرآنتوسعهدرهمایرانیهايشرکتغربی،هايشرکتبرعالوهکهاستبرخوردارگازيونفتیتوانازآذربایجانزیرا

است. از قرار معلوم، » شاه دنیز«سهام طرح گازي %10صاحب Naftiran Intertrade (NICO)هستند. شرکت ایرانی 
که »شاه دنیز«بی در مراحل قبلی ضمن اعمال تحریم هاي یکجانبه علیه ایران همیشه اضافه می کردند که طرح کشورهاي غر

مخصوص صدور گاز از میدان گازي آذربایجان به اروپا و ترکیه است، از تحریم ها معاف شود. می توان همچنین گزارش هاي 
متحده و اتحادیه اروپا با هدف عدم گسترش تحریم هاي علیه شرکت هاي گروهی جهانی درباره رایزنی هاي بین ایاالترسانه

هم در این مورد Wall Street Journalروزنامه 2012را به خاطر آورد. در ماه ژانویه سال » شاه دنیز«هاي ایرانی به طرح 
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ایران در توسعه میادین مطلبی درج کرده بود. در شرایط گرم شدن جو روابط بین ایران و غرب، چشم انداز شرکت سرمایه
آذربایجانی توسعه می یابد.

در بخش حمل و نقل، روابط ایران با آذربایجان از طرح هاي مشترك حمل و نقل ایران با ارمنستان که در ذیل تشریح خواهند 
مرحلهدرراآستا–رشت–شد، عملی تر و در وردار است بین دو کشور در ساالمشخص تر است. مسأله ساخت راه آهن قزوین 

کیلومتري جنوب پایتخت 65واقع در » آالت«خت بندر جدید بازرگانی در قصبه سا. استشدهجديگراییفعال	شاهداخیر
آذربایجان، جوابگوي منافع ایران است. در شرایطی که تهران برنامه افزایش تبادالت بازرگانی از طریق بنادر خود در خزر را 

در تجارت با همسایه شمالی چشم انداز جدیدي گشوده می شود و نیز امکانات مکمل در زمینه اجرا می کند، بدین وسیله 
دسترسی به بازارهاي خارجی با استفاده از زیرساخت حمل و نقل آذربایجان فراهم می گردد. از سوي دیگر، توان بالقوه روابط 

. استعوضایناساسیعللازیکیباکو–تهرانروابطسیاسیناپایدارجوکهاستنشدهبالفعلهنوزآذربایجانی–ایرانی 
میلیون 539حجم تبادالت بازرگانی و اقتصادي بین ایران و آذربایجان بالغ بر 2007بسیار نمایان است که در حالی که در سال 

میلیون دالر تنزل یافت.263دو برابر افت کرده و تا 2012دالر بود، در سال  ن روابط اثر جدي گذاشته است. شراکت راهبردي ایبر1990سالازبعدایرانی–ارمنیروابطمختلفمراحلدرروسیعامل		
زابازدارندگیچونحساسیزمینهدرایرانبههستند،سیاسی–بین روسیه و ارمنستان که هر دو عضو یک بلوك نظامی 

ارمنستاندرروسی102نظامیپایگاه. دادمیمکملیاطمینانایراناسالمیجمهوريشمالیمرزهايبهناتوشدننزدیک
منعقد کردند، به فعالیت خود ادامه می دهد. افزایش سال 2010مبناي قرارداد جدیدي که مسکو و ایروان در ماه اوت سال بر

به سال همکاري نظامی فنی بین روسیه و ارمنستان نیز با عالقه جدي ایران روبرو می شود. ایجاد مراکز و شرکت هاي مشترك 
ساخت روسیه که در کشور همسایه با مجوز فنی روسی ایجاد شده اند، می تواند در در زمینه تعمیر و سرویس فنی تسلیحات 

توسعه همکاري نظامی فنی بین روسیه و ایران نقش مهمی ایفا کند.

منابعباآنهامهمترین. کردندبروزمعینیمسایلروسیه–ارمنستان–در سال هاي گذشته از زاویه اقتصادي، در مثلث ایران 
ودنببستهوآذربایجانطرفازارمنستانمحاصرهادامهشرایطدر. داردارتباطارمنستانبرايطبیعیگازأمینتجایگزین

گزین سوخت روسی شود. ولی طرح صدور گاز ایرانی به جایتواندمیایرانیگازتنهاترکیه،وارمنستانمرزخشکیقسمت
3عوضدرایرانیگازمکعبمتریک–راه اندازي شد، هنوز از حدود طرح تهاتري 2007ارمنستان که در ماه مارس سال 

اه حرارتی گنیروبهکشوردوبینلولهخططریقازایرانیگازتمام. استنگذاشتهفراترپاارمنی،برقنیرويساعتکیلووات
ایرانیگازمکعبمترمیلیارد488,3		، 2012ایروان می رود که آنجا نیروي برق براي همسایه جنوبی تولید می گردد. در سال 

.شدصادرارمنستانبه

در بازار داخلی ارمنستان باعث ناقص شدن همکاري هاي گازي میان ارمنستان و ایران شده » گازپروم«نفوذ برتر شرکت روسی 
ست. روسیه حتی با احتمال بروز یک نوع رقابت از سوي شرکاي ایرانی برخورد سردي از خود نشان داده است. بعد از آنکه ا

رساند (این نتیجه سفر اخیر رئیس جمهور روسیه به %100گازپروم سهم خود را در مالکیت شبکه انتقال گاز ارمنستان به 
م انداز گسترش همکاري گازي بین ارمنستان و ایران باز هم تنگ تر شده است)، چش2013دسامبر 2ارمنستان به تاریخ 

است. ولی ایروان و تهران حتی در این چارچوب هاي تنگ فرصت هایی براي برنامه ریزي اجراي طرح هاي جدید و گسترش 
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ن در عوض رشد صادرات طرح هاي قدیمی پیدا می کنند. طرف ایرانی آمادگی خود را براي صدور حجم بیشتر گاز به ارمنستا
نیروي برق نیروگاه هاي ارمنستان ابراز کرده است.

راه آهن: سئوال ها از پاسخ ها بیشتر است

. ستندهايجداگانهبررسیشایانهستند،ایروانوتهرانمشتركهايتالشمستلزمکهایرانی–بعضی مسایل روابط ارمنی 
حله طراحی باقی مانده است. ساخت آن مستلزم سرمایه گذاري هاي کالنی است مردرسابقمانندارمنستان–ایرانآهنراه

که ارمنستان نمی تواند به تنهایی تأمین کند. امید هایی به جلب تسهیالت چینی و بانک توسعه آسیایی بسته شده است. 
هزینه هاي باالي ساخت و روسیه در رابطه با این طرح خوشتن داري از خود نشان داده و توضیح می دهد که در شرایط 

کیلومتري خود تا مرز 60جابجایی بالقوه ناچیز محوله ها، هزینه هاي این پروژه جبران نخواهد شد. ایران ساخت تنها قسمت 
ارمنستان را تضمین کرده است.

چشم انداز رشد و توسعه

استفاده بهینه از توان موجود توسعه روابط سیاسی به نظر می آید که روابط بین ارمنستان و ایران آینده روشنی دارد. اصل کار، 
و هدایت آن در راستاي سود متقابل است. یکی از این محورها که به موازات نزدیکی روابط ایران با آمریکا و اروپا مورد تقاضاي 

روژه هاي مشترك فزاینده اي قرار خواهد گرفت، جلب البی ارمنی ایاالت متحده، اروپا و کشورهاي دیگر جهان به اجراي پ
انرژي و منابع خود را صرف تأمین شناسایی قتل عام %95ارمنستان و ایران است. در حال حاضر البی ارمنی در کنگره آمریکا 

باقی مانده به پیشبرد موضع گیري ارمنستان در قبال مناقشه ناگورنی قره باغ اختصاص %5ارامنه توسط آمریکا می کند. تنها 
–طرفانه به مسأله نشان می دهد که البی ارمنی در ایاالت متحده در بعد عملی حمایت از شراکت ارمنی می یابد. نگاه بی

وتانارمنسارمنیجمعیتبینارتباطیحلقهعنوانبهآنهانقشجاريشرایطدرکهاستحالیدراینو. نداردنقشیایرانی
بط بسیار گرمی دارند، بسیار مورد تقاضا به نظر می رسد. می توان مجاري رواارمنستانباکهآمریکاکنگرهنمایندگانازگروهی

جالب ارتباط و تبادل دیدگاه ها بر اساس اعتماد متقابل را به وجود آورد.

*****

ادهدنشانخودازراتوسعهبهعالقهوپایدارياخیرسالبیستطیوگذشتهزمانآزمایشاتبوتهازایرانی–روابط ارمنی 
ست. در مسیر مشارکت دو کشور صفحات روشن زیادي وجود داشتند ولی گاهی مشکالت عینی بروز می کردند. سال هاي ا

جنگ در منطقه مناقشه قره باغ، یکی از پیچیده ترین مراحل بوده است. ارمنستان و ایران با موفقیت بر مراحل پیچیده برقراري 
ال کار بزرگ در جهت تحکیم اعتماد سیاسی و ایجاد پایگاه اقتصادي با کیفیت روابط پایدار سطح دولتی فایق آمده اند و حا

جدید در روابط دوجانبه را در پیش دارند. کوچک ترین تردیدي نیست که طرفین با صداقت و با بذل همه تالش ها در این 
جهت کار خواهند کرد زیرا بسط و توسعه روابط جوابگوي منافع هر دو کشور می باشد.
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مبارزه بر سر رهبري در خاور میانه وارد مرحله تعیین کننده می شود
یفرموفوالدیمیر

پس از روي کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهور ایران، شمار 
در خاور فزاینده تحلیلگران منطقه اي به عامل در حال رشد شیعی

نزدیک و میانه توجه کرده اند. در غرب و اسراییل بیش از پیش این 
» ماه کامل«به » هالل شیعی«نگرانی ها ابراز می شود که ممکن است 

تبدیل شود و غرب متحدان سابق خود را در خاورمیانه از دست بدهد. 
واقعاً در حال حاضر در این منطقه تحوالت داراي اهمیت تاریخی در 

ان است. بیش از پیش روشن می شود که احتمال پیروزي ایاالت جری
متحده و متحدانش در این روند، بسیار ضعیف است. به عنوان مثال، 
صرف نظر از اینکه چه دولتی در نهایت امر در مصر به قدرت برسد، 

ر علیه سوریه و عراق زور بزنند، پیمان راهبردي آن با غرب تحلیل خواهد رفت. عربستان سعودي و اقمار عربستانی آن هر چقد
در نهایت امر انقالب هاي داخلی آنها را از صحنه محو خواهند کرد. در شرایطی که شکل می گیرد، مرکز قدرت بیش از پیش 

تاریخدرباراولینبرايکهگردیدباعثامرنهایتدرکهشدشروع2003سالدرعراقآمریکاییاشغالباتحوالتاینهمه	به سمت تهران منتقل می شود. ولی نبرد تعیین کننده بین ایران و عربستان سعودي هنوز در پیش است.
عبداهللا دوم پادشاه اردن اندیشه 2004تد. در سال بیفشیعیاندستبهآنهاتریننفوذباازیکیامورزمامعربیکشورهاي

از ایران تا سوریه و لبنان از طریق عراق بیان کرد. » شیعیقوس «خود را درباره خطرناك بودن هالل شیعی یا به قول خودش 
او نه تنها تحوالت بغداد که به برکت رفتار ناشیانه ایاالت متحده به مدار نفوذ تهران افتاد بلکه آن واقعیت انکار ناپذیر را مد 

ه سکونت دارند که حکام محلی نظر داشت که در بسیاري از کشورهاي عربی که عمدتاً سنی و وهابی هستند، اقلیت هاي شیع
در خدمت ایرانی محسوب می کنند.» خائنان«آنها را ستون پنجم و  قوياحتمالازترسکهاستشدهمعلوممیانهخاوردرآمریکاییسیاستبارهدر»لیکسویکی«مطالبانتشارموقعاز		

گرايغربوپادشاهیحاکمهايرژیماساسینگرانیمایهایران،ايهستهبرنامهتوسعهادامهو»شیعیقوس«تشکیل
نژاد تازه رئیس جمهور ایران شده بود، نمایندگان محافل نظامی امارات احمديمحمودکه2005سالدر. استشدهخاورمیانه

قوع است. محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی احتمال و» دیوانه«متحده عربی هشدار می دادند که رئیس جمهور ایران 
به عنوان آلترناتیو معقوالنه اي در مقایسه با عواقب دور و دراز ظهور سالح هاي هسته «جنگ سریع غیر هسته اي با ایران را 

کرد.دعوت» بریدن سر افعی«وصف کرد. عبداهللا پادشاه عربستان سعودي چند بار به یورش به ایران براي » اي در دست ایران
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مناقشات محلی این منطقه تشخیص داده می شوند. در سوریه، عراق، لبنان، یمن و فلسطین نیروهاي سیاسی اعم از سنی از
و شیعه دور دو قطب واشنگتن و تهران، متحد می شوند.

ین و نیرومند ترین دولت عربی از نظر نظامی، زمانی در این رویارویی نقش کلیدي را ایفا می کرد. تضعیف مصر، پرجمعیت تر
به معنی کاهش نفوذ غرب در منطقه است. تصادفی نیست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر » انقالب هاي عربی«قاهره بر اثر 

رئیس جمهور مصر را گرفت. حتی تغییرات کوچک در خط سیاسی قاهره اسراییل بالفاصله بعد از آغاز ناآرامی ها در مصر طرف 
می توانست براي سراسر منطقه عواقب مهمی به دنبال داشته باشد. همینطور هم شد. حتی الزم نشد که مصر با تهران متحد 

یه، لبنان و فلسطین هم شود و کافی بود که از رفتار به نفع واشنگتن خودداري نماید. متحدان آمریکا و غرب در عراق، ترک
نفوذ خود را از دست می دهند. اگر اوضاع این طور توسعه یابد و کشورهاي کلیدي خاور میانه اعم از متحدان ایران یا مخالفان 
عادي آمریکا در این منطقه نفوذ برتري به دست آورند، هالل شیعی واقعاً به ماه کامل تبدیل شده و واشنگتن شکست کامل 

ا متحمل خواهد شد.منطقه اي ر

سترشگمیانهخاورمنطقهدرکهاستسالسیکهسنیو		اکنون کمتر کسی منکر این واقعیت می شود که رویارویی شیعه 
1979ال قالب اسالمی سان. کندمیکسبژئوپلتیکیجنبهپیشازبیشوگذاشتهفراترپامذهبیمناقشهحدودازیابد،می

دو جریان یعنی اصول گرایی اسالمی و نظریه شیعی بازسازي عادالنه جامعه شد. اصول گرایان اهل در ایران سرآغاز مبارزه 
سنت که از عربستان سعودي الهام عقیدتی و پول دریافت می کردند، سعی می نمودند به جاي بازسازي ریشه اي نظام سابق، 

می سازي بکنند. ولی راه شیعی که خمینی پیشنهاد جهان عرب را که به تدریج الییک می شد، بر اساس موازین شرعی، اسال
کرد، هدف بازسازي ریشه اي جامعه ایرانی و مبتنی کردن آن بر اصل عدالت اجتماعی را دنبال می کرد. این امر با منافع 

(کهخاندان حاکم آل سعود مغایرت داشته و زمینه ساز تفرقه ریشه اي بین اصول گرایی ارتجاعی و محافظه کارانه سنی
عربستان سعودي به قطب آن تبدیل شد) و جریان انقالبی شیعی که ایران قطب آن می باشد، شده است.

عوديسحکام. کردایفابسزایینقشایرانی–عامل ثبات داخلی کشورهاي حاشیه خلیج فارس در تشدید اختالفات سعودي 
که موج انقالبی از ایران در میان جمعیت هاي شیعه کشورهاي منطقه خلیج فارس گسترش یافته و وجود شدندآننگران

جمعیت %65پادشاهی هاي محافظه کار را زیر عالمت سئوال ببرد. این نگرانی ها بر آمار جمعیتی استوار بود زیرا شیعیان 
جمعیت ابوظبی را تشکیل می دهند. موقعیت %20جمعیت دبی و %30جمعیت کویت، %30جمعیت بحرین، %75عراق، 

جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. مناطق %15اقلیت شیعه در عربستان سعودي هم با مشکالت توأم است. شیعیان تا 
سکونت آنها حاوي بخش اصلی میادین نفتی عربستان سعودي هستند. ولی شیعیان مورد تبعیض بی پرده اي قرار می گیرند. 

یان وزیران دولت سعودي حتی یک اهل تشیع وجود ندارد. پیروان این مذهب در سمت هاي فرماندهی نیروهاي مسلح و در م
در سرویس هاي ویژه سعودي حضور ندارند. در شهرهاي استان شرقی حتی یک اهل تشیع در مقام شهرداري یا رئیس شهربانی 

یران در مورد وضع حقوقی پادشاه عربستان سعودي به عنوان خادم مشاهده نمی شود. اظهار تردید از طرف روحانیت عالی ا
ت عراق اوضاع دشوار داخلیدول. کردنداستفادهایرانکردنخنثیبرايحسینصدامبعثیمذهبیغیررژیمازشرایطایندر		حرمین و تأکید آنها بر اینکه مکه و مدینه باید به همه مسلمین تعلق داشته باشند، ترس هاي مقامات سعودي را مضاعف کرد.

تجاوز 1980ایران بعد از انقالب و تضعیف موقت نیروهاي مسلح ایران را براي خود فرصتی مغتنم دانسته و در سپتامبر سال 
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جنگی به جمهوري اسالمی ایران را آغاز کرد. هدف از این یورش، وارد کردن ضربه پیشگیرانه به رژیم جدید اسالمی تهران بود 
ربه عراقی، نگرانی از آن بود که مقامات ایران به تشویق انقالب اسالمی در میان شیعیان عراق دست بزنند. مقامات و علت ض

عراق از منابع سرشار مالی پادشاهی هاي محافظه کار حاشیه خلیج فارس استفاده کردند. به عنوان مثال، تنها کمک هاي 
ر شد.میلیارد دال30عربستان سعودي به عراق بالغ بر 

که نتیجه اشغال عراقی کویت بود، فروکش کرده بود، بعد 1991رویارویی شیعه و سنی که بعد از شکست بغداد در جنگ سال 
از نو رو به شدت و وخامت گذاشت. احزاب مذهبی شیعه مرتبط با ایران برنده اولین 2003از تجاوز آمریکایی به عراق در سال 

برتري شیعیان در نظام سیاسی عراق را تثبیت کرد. البته، 2010اق شدند. انتخابات سال عر2005انتخابات دمکراتیک سال 
احزاب و گروه هاي شیعیان عراقی در همه زمینه ها از رهنمود هاي تهران پیروي نمی کنند. به عنوان مثال، آیت اهللا سیستانی 

رد کرد در حالی که شیعیان عراقی داراي تفکر سیاسی در رهبر روحانی شیعیان عراق از همان ابتدا نوع ایرانی نظام سیاسی را
قبول دارند. با این وجود، نمی توان وجود نفوذ قوي » ارباب«یا » پدر«بهترین فرصت ایران را به عنوان برادر بزرگ ولی نه 

سیاسی ایران در عراق معاصر را نفی کرد.

یات عراقی یک اشتباه راهبردي (از نظر منافع بلندمدت آمریکا) گفتنی است که هیأت حاکمه ایاالت متحده از همان آغاز عمل
مرتکب شد. آمریکایی ها به موقع تقویت عامل ایرانی در منطقه بعد از سقوط رژیم الییک بعثی صدام حسین را پیشبینی نکرده 

ده، ت تضعیف و محدود شبودند. آنها به منظور حفظ نظارت بر عامل شیعی بایستی عراق صدام را حفظ کنند که حتی به صور
سدي بر سر راه گسترش نفوذ ایران ایجاد می کرد، یا از همان ابتدا با تهران درباره تفکیک عرصه هاي نفوذ در این کشور به 

توافق برسند.

د وتشدید نفوذ ایران در عراق تحکیم شراکت جمهوري اسالمی ایران با سوریه را به دنبال داشت. ائتالف دمشق و تهران با وج
نزدیک بودن جریان علوي به تشیع، حاصل نه همبستگی مذهبی بلکه مصلحت ژئوپلتیکی بود. تهران از آن به عنوان وسیله 
گسترش نفوذ ایرانی در جهان عرب و ایجاد پشت جبهه براي جنبش حزب اهللا لبنان استفاده کرد. و اما کوشش هاي دمشق 

اسی بود. اوالً، در شرایط رویارویی شدید رژیم اسد با اصول گرایان اسالم گرا در براي پیمان بستن با ایران، نتیجه سه عامل اس
متهمالحادبهرا		داخل کشور، براي فعاالن حزب بعث به دست آوردن حمایت رژیم شیعه تهران اهمیت داشت تا بعثی ها 

عراقبامنیدشثالثاً،. شدتبدیللبنانبرکنترلحفظجهتدردمشقکلیديمتحدبهاهللاحزبشیعهجنبشثانیاً،. نکنند
.شدکشوردوروابطنزدیکیباعثحسینصدام

چشم انداز ایجاد به اصطالح قوس شیعی ایران، عراق، سوریه و لبنان به وجود آمد که اول از همه این 2005بنا بر این، تا سال 
بر زبان آورده شد. وي در آن زمان اظهار » گتن پستواشن«اصطالح توسط عبداهللا دوم پادشاه اردن در مصاحبه با روزنامه 

معادالت ژئوپلتیکی در حال شکل گیري باعث بی ثباتی کشورهاي حاشیه خلیج فارس می شود که حتی عربستان «داشت که 
د توسط رهبر کشوري بیان ش» خطر شیعی«به نظر می آید که تصادفی نیست که اصل ». سعودي دربرابر آن مصونیت ندارد

واشنگتن و پادشاهی هاي محافظه کار حاشیه خلیج فارس است. عالوه بر آن، ملک عبداهللا 		یکی از متحدان بی چون و چرايکه 
به بنی هاشم اهل مکه تعلق دارد و بر همین اساس مدعی تسلسل رهبري سنی ها است. در این شرایط عربستان سعودي که 

عربی روبرو شد، بزرگترین خطر براي منافع با چالش براي موقعیت خود به عنوان رهبر جهان عرب و بانفوذ ترین بازیگر صحنه 
، پاسخ عربستان »القاعده«خود را احساس کرد. تحریک مناقشات بین سنی ها و شیعیان در عراق با جلب افراطیون سلفی 
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سعودي به این چالش شد. به دنبال آن در عراق ترور ضد شیعی به دست سازمان هاي افراطی سلفی و از جمله القاعده راه 
ي شد. البته دلیلی براي این ادعا که فعالیت القاعده مستقیمًا توسط نخبگان سعودي کنترل یا هدایت می شود، نیست انداز

ولی جاي شک و تردید هم باقی نمانده است که تمام فعالیت و همه عملیات القاعده از عربستان تأمین شده و اینکه مأموران 
گسترده اي دارند و اغلب از القاعده براي رسیدن به اهداف خود استفاده می سرویس هاي ویژه سعودي در این سازمان حضور 

نمایند.

رفتار عربستان سعودي و قطر در جهت بی ثبات کردن اوضاع داخلی سوریه ضربه دیگري به تشدید نفوذ ایران در منطقه بوده 
کنند که از همان آغاز جنگ داخلی سوریه است. نخبگان محافظه کار حاکم پادشاهی هاي محافظه کار خلیج فارس پنهان نمی

و سایر گروه هاي مسلح مخالفان دست دارند. تالش براي خنثی کردن » ارتش آزاد سوریه«در تأمین و مسلح کردن به اصطالح 
یناحتیریاضدر. باشدمیسوریهعلیهوهابیهايدولتتخریبیرفتارایناساسیعواملازیکیایرانی،–پیمان سوري 

راایرانسوریهدادندستازازبیشترتواندنمیاسالمی،جمهوريفروپاشیازغیرچیزي«کهاستشدهمطرحندیشها
.»کندتضعیف

در این زمینه موضع گیري پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس در حد زیادي با منافع ایاالت متحده در منطقه مطابقت دارد. با 
همچنان مهمترین شریک واشنگتن و تکیه گاه نظامی آمریکا در خاور میانه باقی مانده است، عنایت به اینکه عربستان سعودي 

هم ابراز 2010سیاست مداران آمریکا به صرافت پیشگیري از تقویت عامل شیعی و ایران در منطقه افتاده اند. آمریکا در سال 
راق، از کشور عادي به ابرقدرت منطقه اي تبدیل خواهد نگرانی می کرد که ایران بعد از عقب نشینی نیروهاي آمریکایی از ع

تجزیه و تحلیل شراکت راهبردي ایرانی و سوري به عمل آمده و نتیجه گرفته شد که رژیم 		شد. در همان زمان تالشی براي
دند که ا فهمیاسالمی ایران براي رژیم الییک سوریه مصونیت دربرابر اصول گرایی شیعی لبنان را فراهم کرده است. در آمریک

ایران در امور لبنان و در برابر اعتراضات اکثریت سنی خود سوریه، از دمشق دفاع می کند. به عقیده آمریکایی ها، ائتالف ایران 
و سوریه به پیمانی با ثبات و بلندمدت تبدیل شده است. به عقیده آنها، اگر بشار اسد در بعد سیاسی بقاي خود را تأمین کند، 

ترین برنده این وضع خواهد شد. بنا به پیش بینی هاي تحلیلگران آمریکایی، اگر عراق تحت تأثیر بلندمدت ایران ایران بزرگ
قرار گیرد و رژیم بشار اسد با حمایت ایران روي کار بماند، تهران منطقه نفوذ خود را به فضایی از غرب افعانستان تا سواحل 

ب اهللا) گسترش خواهد داد. این چشم انداز شامل استقرار نیروهاي مسلح ایرانی در مدیترانه (از طریق سوریه و منطقه نفوذ حز
سمت غرب است و عواقب بلندمدتی خواهد داشت. به عقیده کارشناسان امریکایی، در این صورت عرصه نفوذ ایران شامل حال 

ایران می تواند نیروهاي قابل توجهی مرزهاي شمالی عربستان سعودي و اردن و حدود جنوبی ترکیه خواهد شد. همین امر که
به این منطقه بیاورد، خطرات مطروحه براي عربستان سعودي را افزایش می دهد. به اعتقاد واشنگتن، از اینجا بر می آید که 

ش ایاالت متحده، عربستان سعودي، قطر، ترکیه و اسراییل باید براي متوقف کردن ایران و جلوگیري از این تحوالت نهایت تال
هاي خود را به عمل آورند.

در اسراییل تقریباً همین فکر را می کنند. مقامات اسراییل بیشتر از همه نگران از دست دادن برتري نظامی و راهبردي در خاور 
نحریفاپرداختنازمانعکهاستبودهايبازدارندهعاملکنونتاايهستههايسالحاز	میانه هستند. برخورداري اسراییل 

. اگر تل اویو انحصار هسته اي را از دست بدهد، ممکن است حریفان عربی آن شودمیقاطعانهاقداماتبهاسراییلايمنطقه
جنگ تمام عیار را شروع کنند. در حال حاضر تنها وجود سالح هاي هسته اي در دست اسراییل ، وسیله بازدارندگی از یورش 
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حریف اساسی منطقه اي اسراییل است و سوریه پشت جبهه راهبردي آن می باشد، اعراب می باشد. در شرایطی که حزب اهللا
مختل کردن توانمندي نظامی سوریه براي تأمین امنیت اسراییل امري فوق العاده مهم است. لذا نابودي سالح هاي شیمیایی 

برنده اساسی بلوف نظامی و سیاسی 2013در سوریه به نفع قبل از همه اسراییل تمام شد. تل اویو اواخر ماه سپتامبر سال 
مجبور خواهد » عمق راهبردي«واشنگتن شد که از ضربات موشکی به سوریه هشدار می داد. حزب اهللا در صورت از دست دادن 

شد از خود در برابر دشمنان متعدد در لبنان دفاع کند و نمی تواند اسراییل را تهدید نماید. در مرحله اخیر همین تحوالت در 
حد معینی در لبنان مشاهده می شود که آنجا مناقشه داخلی بین شیعیان و سنی هاي داراي تفکر سیاسی بیش از پیش 

موقعیت حزب اهللا و متحدان آن را به وخامت می کشاند.

ت یموجب تقو» رستاخیز شیعی«گرایش هاي اخیر توسعه اوضاع در خاورمیانه باعث چند نتیجه گیري می شود. اوالً، پدیده 
نفوذ ژئوپلتیکی ایران در منطقه خاور میانه و به خصوص در کشورهاي داراي جمعیت کثیر شیعه (عراق و لبنان) شده است. 

قوس «فروپاشی رژیم غیر مذهبی صدام حسین در عراق به تقویت نفوذ جمهوري اسالمی ایران و ایجاد موجبات براي تشکیل 
ان انجامید.با عضویت ایران، عراق، سوریه و لبن» شیعی

ثانیاً، این چشم انداز با مقاومت شدید عربستان سعودي و سایر پادشاهی هاي محافظه کار حاشیه خلیج فارس روبرو شد. منافع 
این دسته از کشورها در زمینه بازدارندگی از نفوذ ایران به طور کامل با طرح هاي ژئوپلتیکی ایاالت متحده مصادف شد. در 

عربستان سعودي و نه اسراییل، مهمترین حریف راهبردي ایران در منطقه است.حال حاضر همانا 

ثالثاً، تالش هاي عربستان سعودي، قطر، ایاالت متحده و متحدان آنها در ناتو در جهت سرنگونی رژیم فعلی سوریه، یکی از 
و » اخوان المسلمین«از جنبش راهکارهاي اساسی در جهت متوقف کردن گسترش نفوذ ایران می باشد. افراطیون اسالمی 

سلفیون تکفیري که از حمایت ریاض برخوردارند، در این رویارویی نقش نیروي ضربتی را ایفا می کنند.

رابعاً، اگر دولت مشروع دمشق بتواند به کمک روسیه، ایران، دسته هاي مسلح شیعیان عراق و حزب اهللا مخالفان مسلح را 
رایان، افراطیون و تروریست هاي تندرو سنی که با پول پادشاهی هاي وهابی آغاز شده سرکوب کند، یورش جهانی اصول گ

فرتوت عربستانی مجبور خواهند شد جواب جنایات خونین خود را در مصر، حکاموشدهمتوقف		است، در منطقه خاور میانه 
د داد.لیبی و سوریه بدهند و به احتمال قوي، تاوان این رفتار را با بقاي خود خواهن
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مراکز جدید قدرت در خاور میانه
آلکسییفوالدیمیر

که سه سال پیش شروع شدند، قبل از همه مراکز سنتی قدرت » انقالب هاي عربی«		
ایران بیشتر از خاور میانه و به ویژه مصر را از میان بر داشتند. ولی در نهایت امر،

قوس «همه از فرآیندهاي منطقه اي سود برده است. در این شرایط شکل گیري 
شروع شد که ایاالت متحده، اسراییل و پادشاهی هاي محافظه کار عربستان » شیعی

نگران آن هستند. پولابکهاستايگرایانهماسالهايانقالبسلسلهاین. استگذشته»عربیبهار«اصطالحبهآغاززمانازسالسهدقیقاً		
با حمایت سیاسی و گاهی نظامی ایاالت متحده و کشورهاي اساسی ناتو به عربستانیهايپادشاهیسایروسعوديعربستان

وقوع پیوستند. نتایج بهار عربی براي کشورهایی که به صحنه درگیري ها و حتی نبرد هاي بی امان تبدیل شدند، اسفناك بوده 
ي داشته اند.است. گفتنی است که همه آنها کشورهایی هستند که همیشه در جهان عرب موقعیت برجسته ا درکهقسمتسهبهشدهتقسیموناکامدولتبهعملدرکرد،میایفاتوجهیقابلنقشآفریقادروعربیاموردرکهلیبی	

شاملسختیبهمرکزيدولت		نظارتتحتحیطه. استشدهتبدیلکنند،میحکومتمحلیهايخاندانآنهاازیکهر
.شودمیآنهايحومهوطرابلسحال

مصر که کشور کلیدي جهان عرب بود و امنیت تمام خاور میانه در حد زیادي بدان وابسته بود، مرحله بی ثباتی نزدیک به هرج 
و مرج را پشت سر می گذارد و ممکن است هر آن در این کشور کودتاي جدید اتفاق بیفتد و جنگ داخلی شروع شود. مصر 

که به مساعدت قابل اعتناي بین المللی براي برطرف کردن بحران شدید اجتماعی هم در عمل به دولت ناکامی تبدیل شده است
و اقتصادي نیازمند است. نقش آن به عنوان بازیگر کلیدي در روند صلح خاور میانه برابر صفر شده است. قاهره نقش اساسی 

خود را در اتحادیه کشورهاي عرب نیز از دست داده است.

بهتر است ولی خطر تشدید رویارویی بین طرفداران رژیم سلطنتی فعلی و اسالم گرایان که این نتیجه اوضاع اردن تا اندازه اي
تأثیر مناقشه سوریه است، از بین نرفته است.

ه کار عربستان سعودي جایگایمن که در شبه جزیره عربستان به عنوان نیروي جمهوري خواه در برابر کشور سلطنتی محافظه
ه ورطه مبارزه فرسایشی داخلی با قیام کنندگان حوثی در شمال و شبه نظامیان القاعده عربستان در جنوب، ویژه اي دارد، ب

کشانده شده است. یمن می تواند به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شود. این کشور دستخوش درگیري ها و کشمکش 
هاي داخلی شده و اآلن حواسش به سیاست خارجی نیست.
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ودتاي اسالم گرایانه، مرحله دشوار بر آشفتگی داخلی و بحران اجتماعی را طی می کند که می تواند به مناقشه تونس بعد از ک
مدنی تکامل یابد. تونس به عنوان کنشگر مهم سیاست مغرب عربی، اهمیت خود را از دست داده است.

قاعده مغرب اسالمی فعال تر شده است. الجزایر الجزایر در انتظار عوض شدن نسل رهبران به سر می برد که در همین اثنا ال
نقش سابق خود به عنوان یکی از قطب هاي جهان عرب در کنار مصر و عراق را از دست داده است.

در سوریه جنگ داخلی همچنان ادامه دارد و فرصت براي برقراري صلح از راه گفتگو بسیار ناچیز است ولو اینکه رژیم حاکم 
تمالاحبه		روسیه و مساعدت نظامی ایران و حزب اهللا متکی شده و در مجموع اوضاع را کنترل می کند، که بر حمایت سیاسی 

درخصوصبهومیانهخاوراموردرتواندنمیجاريشرایطدردمشقولی. بردخواهددربهسالمجانمخمصهاینازقوي
.کندبازيفعالینقشفلسطینیمسألهفصلوحلروند

رویارویی در عراق بین شیعه و سنی که از خارج توسط عربستان سعودي، قطر و بعضی اعضاي دیگر شوراي همکاري خلیج 
ولی		فارس تغذیه می شود، همچنان شدید باقی مانده است. کردها به تدریج منطقه در عمل مستقل از بغداد را ایجاد می کنند 

بهعراقاقتصاديواجتماعیاوضاع. شودمیکشوراعظمبخشبرمومیعنظارتحفظبهموفقفعالًشیعیمرکزيدولت
ه در خارجی فعال از جملسیاستبهتواندنمیکهاستداخلیمسایلگرفتارقدريبهکشوراینولی. یابدمیبهبودتدریج

خلیج فارس بپردازد.

تصمیم بگیرد استقالل خود را اعالم کند، مناطق نباید عامل کردي را هم نادیده گرفت. اگر کردستان عراق در نهایت امر 
کردنشین کشورهاي مجاور به خصوص ترکیه و سوریه سعی خواهند کرد بدان ملحق شوند. تشکیل دولت نیرومند کردي در 
قلب خاور میانه، واقعیت ژئوپلتیکی جدیدي به وجود خواهد آورد. گرایش ضد عربی و ضد ترکی آن از قبل قابل پیش بینی 

و لذا این منطقه ناگزیر با ایران هم پیمان خواهد شد.است

به حساب می آیند ولی » بهار عربی«فعالً کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس به ریاست عربستان سعودي برنده 
ل ن با توسپژواك اوضاع عمومی خاور میانه در این کشورها نیز به صورت ناآرامی ها طنین انداز شده است. قیام شیعیان بحری

به زور نظامی نیروهاي سعودي سرکوب شد. استان شرقی عربستان سعودي که عمدتًا شیعه نشین است، نیز شاهد سلسله 
اعتراضات مردم علیه تبعیض مذهبی شده است. کویت در مرحله بحران بی پایان پارلمانی قرار دارد که این وضع نیز با ظلم و 

. در قطر مجبور شدند امیر و نخست وزیر این کشور را همراه با بخش اعظم اعضاي هیأت ستم در حق اقلیت شیعه ارتباط دارد
دولت فوراً عوض کنند تا این شیخ نشین را از تکان هاي داخلی که نتیجه نارضایتی مردم از سیاست تجاوزکارانه خارجی قطر 

الجزایر، سوریه، عراق و کشورهاي دیگر به کنار می باشد، در امان بگذارند. ولی در مجموع، عربستان سعودي با راندن مصر،
صحنه سیاست خاور میانه، به تحمیل قواعد بازي خود به منطقه پرداخته و ریاست اتحادیه کشورهاي عرب را از آن خود کرده 

عبداهللاملکزیراشودعوضآن	در این کشور هم یک غده ورم کرده و ممکن است بزودي نسل حکام 		ولی اکنون		است.
هد، نه فقط سالخورده بلکه به سختی مریض هستند. در داخل خاندان سعودي تنش رشد کرده ولیعسلمانامیرو

زندگی می کنند؛ 18نسل جوان بیش از این نمی خواهد بر اساس موازین وهابی قرن 		و اختالفات گسترش می یابد.
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ی کند؛ سیاست کوته بینانه امیر بندر رئیس سازماناعتراضات اقلیت شیعه مقیم منطقه اساسی تولید نفت عربستان رشد م
اطالعات، عربستان سعودي را به مناقشات سوریه، یمن، مصر و عراق می کشاند؛ به طور مصنوعی خصومت نسبت به ایران که 

ضی از قسمت تجزیه شود که ممکن است بع4-5از انزواي غربی خارج می شود، دامن زده می شود. این پادشاهی می تواند به 
آنها به کشورهاي همسایه ملحق شوند. اگر عربستان سعودي تجزیه شود، لرزه شدیدي بر اندام تمام خاور میانه جاري خواهد 

شد.

در 		ترکیه نیز که تصمیم گرفت در مناقشه سوریه شرکت کند، آسیب زیادي دیده است.		،»بهار عربی«در شرایط حوادث 
اعتراضات نیرومندي بلند شد که به قدرت اردوغان نخست وزیر لطمه شدیدي زده و این کشور در تابستان سال گذشته موج 

نقش آنکارا در سیاست خارجی را تضعیف کرد. ثبات ترکیه نیز زیر عالمت سئوال رفت. در حال حاضر رسوایی هاي فساد مالی 
ن در کار است. استعفاي عده اي از وزیران مرتباً ترکیه را تکان می دهند ولی در حقیقت امر نارضایتی مردم از سیاست اردوغا

اوضاع کشوري را که ممکن است سرنگونی دولت را تجربه کند، آرام نکرد. در این شرایط آنکارا از ابعاد فعالیت خارجی خود از 
جمله در محور خاور میانه، کاسته است.

بعد از آنکه در ماه 		قعاً سود برده است.ایران تنها کشور منطقه اي است که از همه تحوالت اخیر در خاور میانه وا
جوالي سال گذشته حسن روحانی جاي محمود احمدي نژاد را در مقام ریاست جمهوري گرفت، تهران طی مدت کوتاهی به 

غرب درباره برنامه هسته اي خود دست یافته و روند سالم سازي روابط با ایاالت متحده و اتحادیه اروپا را شروع 		توافقات اولیه با
ورتصایندرکهشدخواهدگشودهنظامیواقتصادي–کرد. اگر گرایش فعلی محفوظ شود، چشم انداز رفع تحریم هاي مالی 

واهدختبدیلايمنطقهقدرتتریننیرومندبهسرعتبهعربی،اساسیهايدولتانحطاطشرایطدرایراناسالمیجمهوري
میانه و به خصوص در منطقه خلیج فارس است که آنجا دو سوم نفت خاوردرجدیدمعادالتبرقراريمعنیبهامراین. گردید

مهمتر آسیا و اقیانوسیه می رود جهان تولید می شود. تازه ایاالت متحده حضور خود را در این منطقه کاهش داده و به منطقه 
تا جلوي رشد نفوذ چین را بگیرد. تهران در شرایط فعلی سیاست خارجی فعال و پویا را دنبال می کند و به منظور دفع خط 
سیاسی تجاوزکارانه عربستان سعودي (که نمی خواهد با از دست دادن نقش خود در منطقه سازش کند) بر اتحاد با عراق و 

ایران، عراق، سوریه و لبنان » قوس شیعی«می شود. ممکن است این گرایش موجب برقراري و تنظیم رسمی سوریه متکی
باقیمنطقهنظامیقدرتتریننیرومندکه(اسراییلومتحدهایاالتطبعبابمیانهونزدیکخاوردرتحوالتاینطبیعتاً 		شود که در آینده مناطق شیعه نشین عربستان سعودي (در صورت تجزیه این پادشاهی) و بحرین می توانند بدان ملحق شوند.

و برقراري محور شیعی هستند و از سوي دیگر، نمی توانند ایراننقشتقویتادامهنگرانسو،یکازآنها. نیست) استمانده
جلوي این روند طبیعی را بگیرند زیرا به این منظور باید در خاور میانه مناقشه گسترده منطقه اي راه اندازي کنند. ولی این 

آبستن ربستان سعوديمناقشه به خطر جلب پادشاهی هاي عربستانی که از نظر نظامی ضعیف هستند، به مناقشه و فروپاشی ع
مامتنقشزدند؛لطمهخودشانبهامرنهایتدربودند،آنهامبتکروکردند	شروعرا»هاانقالب«کهعربیهايپادشاهیلذا	است.
ندنیرومبازیگرعنوانبهایرانحالهمیندر. گرفتندقرارفروپاشیآستانهدروکردندتضعیفراجهانیاموردرعربجهان
وارد صحنه شده است. ایران بر شیعیان مقیم کشورهاي عربی متکی خواهد شد که همین امر باعث تغییرات بیشتر در جدید
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نقشه سیاسی خاور میانه خواهد گردید. بعید نیست که پیش بینی پادشاه اردن درباره ظهور قوس شیعی از تهران تا بیروت 
جامه عمل بپوشد.

*****

روسیه با عنایت به واقعیات آینده نزدیک باید اوضاع خاور میانه را از نو ارزیابی کرده، وجوه جدید سیاست خارجی خود را مورد 
اینکههبعنایتباخصوصبهکند،تأکیدسوریهوعراقایران،باائتالفیااتحادتشکیلبرحتیشایدودهدقرار		پافشاري 

شتند. پادشاهی هاي شوراي همکاري خلیج فارس هرگز در روحیه منفی داسعوديآشکارپايردادولگاگردراخیرهايانفجار
ایدئولوژیکی خود نسبت به مسکو که به گمان آنها حقوق مسلمانان روسیه را تضییع کرده و از ایران پشتیبانی می کند، تجدید 

سلفی براي گروه ها و حلقه هاي افراطی اسالمی در شمال نظر نخواهند کرد. آنها حاضرند به تأمین پول و ادبیات تبلیغاتی
قفقاز و منطقه ولگا ادامه دهند و بدین وسیله توسعه تروریسم در فدراسیون روسیه را تشویق نمایند. عالوه بر آن، عربستان 

و بازار گاز علیه مسکسعودي حاضر است در بازار نفت به دامپینگ دست زده و به خزانه روسی لطمه بزند در حالی که قطر در 
بازي می کند. لذا محدود کردن نفوذ آنها در خاور میانه جوابگوي منافع راهبردي و منافع روسیه در زمینه انرژي است. در این 
زمینه ما با ایران، عراق و سوریه اشتراك منافع داریم. به احتمال قوي، کشورهاي عربی دیگر به موازات تضعیف و کاهش نقش 

منطقه به ائتالف روسیه با قوس شیعی ملحق خواهند شد.آمریکا در
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2-دسایس پلید ژنو
پانکراتنکوایگور

گفتگويوصلحفرآینداندازيراهاندیشهیعنی»مونترواندیشه«
دنیابهاینکهازقبلالمللیبینگريمیانجیباسوریهدرملی

انسازمکلدبیرکهکثیفیدسیسهمراتب. استسپردهجانبیاید،
ریزيوخرد»هايگرفتنپاچه«بهآندروشدکشاندهبدانملل

آتن،درسوریهنمایندگیهیأتحاملهواپیمايکردنمعطلچون
تأکیداطمینانبادهدمیاجازهمابههمگیشوند،میمتوسل

فقطآنها. ندارداحتیاجیگفتگوبهسوريضدائتالفکهکنیم
ایناساسیبازیگرانکهاستاینکاراصلو. خواهندمیجنگ
خودبرايسعوديعربستانوفرانسهمتحده،ایاالتیعنیائتالف

.نمایندحذفمنطقهدرصلحروندهمکارحامیانمیانازراایرانوروسیهکهدانندمیالزم

نموکیبان. شدتدوینواشنگتندرکنفرانس،اینکردنمختلسناریويتر،دقیقعبارتبهو2-ژنوکنفرانسسناریوي
اعضايهمههايپرداختوآنبودجه%22آمریکاییهايپرداختکهکردایفاراسازمانیرئیسنقشمطیعانهطوربهفقط

درکهسهامیتعدادبه«آنموجببهکهاستبازاريعملشیوهاین. دهندمیتشکیلراآنبودجه%50سوري،ضدائتالف
ردنکتبدیلجهتدرآمریکاسیاستکهدادنشانوجهبهترینبهمللسازمانکلدبیررفتار. »دهندمیرأيدارند،دست

.استرسیدهموفقیتبهکند،اطاعتمالیحامیمهمترینارادهازکه»جیبیسازمان«بهمللسازمان

فشارتحت«تهرانازدعوتگرفتنپسبرمبنیمونکیبانتصمیماینکهدربارهغربیگروهیهايرسانههايداستان
فقطکلدبیرکهدادندحجتاتماموگذاشتهمضیقهدررامللسازمانکهبودندمخالفاناینکهوشداتخاذ»سوريمخالفان

2-وژنپیرامونزیرکانهتحوالتهمهالبته. نیستبیششاخداريدروغکند،لغوراتهرانازدعوتتاداردفرصت	ساعتشش
برمیمتصکهاستکردهاعالمکنونتامللسازمانکلدبیررسمیسخنگوينسیرکهمارتین. استکذبودروغبهآغشته
. شداتخاذمتحدهایاالترسمیهايشخصیتباطوالنیهايرایزنیپیدرونبودزدهشتابمونتروکنفرانسبهایراندعوت

آنهاودنبوعجوالنهزیراباشدناگهانیمتحدهایاالتمقاماتبرايتوانستنمیتصمیماینکهدارمکاملاطمینان«: گفتوي
کنفرانسدرایرانشرکتدربارههارایزنینسیرکه،مارتینگفتهبه. »شدخواهداعالمتصمیماینزمانیچهدانستندمینیک

.تداشجریانآنازقبلهفتهچندوروزچندنیزوگذشتههفتهتعطیلروزهايطیروس،وآمریکاییطرفینشرکتبااز

بهشنروزاوالً،. نداردربطیمسألهاینبهسوريمخالفانحجتاتمامکهاستروشنوواضحاعترافات،اینبدونحتیالبته
بارئیسههیأتعضونفر73از58سوریه،انقالبیومخالفنیروهايملیائتالفعمومیمجمعجلسهدراستانبولدرگذشته
وانندبتکهکیستندافراداینثانیاً،. دادندرأيکنفرانسدرشرکتبهاست،شدهدعوت2-ژنوکنفرانسبهایراناینکهبهآگاهی



2-دسایس پلید ژنو46
.............................................................................................................................................................

هايکله«آنهاهستند،خودشانفقطنمایندهوغربیهاينشاندهدستآنهاکنند؟تحمیلمللسازمانبهراخودشرایط
جايبهلذا.اندکردهتهیهآنهابراينویساننمایشنامهکهاستمتنیآوردنزبانبرآنها،مأموریتتنهاکههستند»سخنگویی

ارددبیشترياهمیتواقعیتایندركاست،خالیآنهاپشتکهکنفرانسدر»سوريمخالفاننمایندگان«دربارهجديبحث
.بودندکدامواشنگتننویساننامهفیلمهايانگیزهکه

سفیدکاخنویساننامهفیلم

»ندبخالیکري«. استکردهگمرانخسروپیچاندهراکنفرانسدرایرانشرکتموضوعخودهمیشگیرسمبهواشنگتن
رطشپیشطرحبهگاهیوبخشیدخواهدسازندگیازايجنبهآمیزصلحگفتگويبهتهرانشرکتکهکردمیاعالمگاهی

اصطالحبهنهاییسنداینکهکندموافقت1-ژنوکنفرانسنهاییبیانیهباعلناًابتداتهرانکهخواستمیوپرداختمیها
.شدامضا2012سالژوئن30تاریخدرکهاست) متحدهایاالتوروسیهمشارکتبا(»سوریهزمینهدراقدامگروه«

نییعمعیارهمیناگر«کهکردیادآوريخودآمریکاییهمتايبرايبجاکامالًطوربهروسیهخارجهاموروزیرالوروفسرگئی
شد،میاطالقدیگرمدعوینبه،»هستمژنوبیانیهاهدافشریککاملطوربهمن«کهتنهاییبهوعلنیاعالمضرورت
باآسمانتازمینازامروزيوضعیتو2012ژوئنماهاوضاعواقعاً،. »بکنندراکاراینتوانستندمیهمهکهنیستممطمئن

حضورهمزمانآندراینکهولوکردصحبتسوريداخلیمناقشهبارهدرشدمیهنوز2012سالدر. کندمیفرقهم
داخلیجنگهیچسوریهدرحاضرحالدرولی. شودمیزدهدامنخارجازمناقشهکهبودمعلوموخوردمیچشمبهخارجی

شورکیکبه»تروریستیالمللیبین«تجاوزنیزوسنتاهلتندروانوجهادیوندستبهخارجیتجاوزشاهدما! نداردوجود
.شوندمیمتکیمحلیایاديبرکههستیممستقل

بگوییمانکارشناسبرخیدنبالبهیاکنیممتهمسیاسیبینیکوتهبهراواشنگتنچنانچهبودخواهدايسادهبسیاربرخورد
. »کندنیپشتیباکسیچهازاستنگرفتهتصمیمهنوز«واشنگتناینکهو»استپیچیدهسوريمخالفانمیاندراوضاع«که

ازيوبرکناري. کندمیوکردهدنبالرااسدبشارسرنگونیخطپیگیرانهطوربهاوباماباراكدولت. استدروغهماینولی
یاستسکلیدينکتهغرب،راهبرديمتحدعنوانبهریاضبهیاغرببهوابستهنیروهايتوسطدمشقتصرفوقدرتمسند
،»ندبخالی«کريجانبااوشدنعوضو»خونخوار«کلینتونهیالرياستعفاي. است»سوریهمسأله«زمینهدرمتحدهایاالت

.استنگذاشتهاثريسیاستاینبر

درکاآمریگویاکههاییافسانه. باشدمیآنايمیانهخاورسیاستمرحلهمهمترینواشنگتنبرايسوریهدرپیروزيامروزه
خاورهايپادشاهیدرتنهابعدبه1976سالاز. استبازيحقهیااندیشیسادهبرآیندکند،تركرامیانهخاوراستصدد
فیکاصالحیتفقدانچونناچیزيعاملخاطربه»گذاريسرمایه«این. استشدهگذاريسرمایهدالرتریلیونهشتمیانه

قیمتربنظارتبرکتبهزیادياندازهتاآنمالینخبگانوآمریکانظامیصنایع. شدنخواهدتركسفیدکاخفعلیصاحب
»جیخلی«هايپادشاهیو»آمریکامقدسحیوان«ایناسراییل،امنیتتأمینوسوئزکانالوفارسخلیجکنترلنفت،هاي

هادههايدستاوردایننیستحاضرواشنگتندرکسی. اندکردهحفظراخودموقعیتهستند،نشدنیغرقهواپیمابرناوکه
.بدهددستازرااخیرسال
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ربرابدرتوانستمیاست،برخوردارسوریهواقعیاتدربارهواقعیاطالعاتازکهایرانزیرانبودالزممونترودرایرانحضور
دیگريسئوالناگزیرآنازبعد. کندافشاشکندندانطوربهراسوریهدرتحوالتدربارهغربیهايافسانههمهجهانیان

اینردکنند،میتعریف»انسانیفاجعه«ازتابوآبباکه»سوریهدوستان«است؟کسیچهتقصیراینکهشدمیمطرح
واقعیهچهر. شدخواهندتبدیلفاجعهاینحامیانودهندگانترتیببهبلکهجرمشرکايبهتنهانهاتوماتیکطوربهصورت
.شدمیبازحدوديتاهممخالفانائتالف

عموضبرابردرکهنداشتچیزيائتالفاینزیراشودحاضرمونترودرایرانکهدهداجازهتوانستنمیسوريضدائتالف
ایران،ویهروساعتباررشدسوري،ضدائتالفتبلیغاتیچشمگیرشکست. بگذاردتهران–پکن–مسکوائتالفواحدگیري
مونترو،درایرانشرکتصورتدرکههستندخطراتیجملهازاطالعاتی،جنگدرشکستوهاافسانهازانبوهیافشاي

هککنندگانیشرکتجلبجهتدرروسیههايتالشازممانعتعدمصورتدرامراین. کردندمیتهدیدراسوریهمخالفان
.شدمیناپذیراجتنابهستند،مندعالقهصلحبهواقعاً

یران،اروسیه،هايدیپلماتعظیمزحماتحاصلکهآمیزيصلحبینانهواقعکامالًومتعادلسنجیدهپیشنهادهايباایران
وردکمیتغییرحدوديتاکنفرانسلحنتهران،حضورصورتدر. شتافتمیکنفرانساینسويبهبودند،سوریهوچین

.شدمیگذاردهعقیمکاملطوربه»سوریهمسألهنهاییفصلوحل«زمینهدرواشنگتنسناریوي

مشرقازروسیهراندنبیرونوایرانازبازدارندگی

شارفتحتایراناسالمیجمهوريکهناگوارواقعیتایندركازبعدواشنگتن. کندمیتغییرخارجیسیاستابزارالبته،
هايارزشبرروسیهجمهوررئیستوسطشدهاعالمخارجیسیاستاینکهونشدهخفهکنندهفلجهايتحریمدارطناب
یوهشدراست،استوار»انقالبصدور«بودنمجازغیروملیهايویژگیگرفتننظردرحاکمیت،حقبهاحترامنظیرسنتی
نقشآندرریاضهمهازقبلوآمریکاراهبرديشرکايکهداردجریانايوکالتنامهجنگسوریهدر. کردبازنگريخودعمل

ریاستزماندرزیراکندمداخلهدمشقبامبارزهدرايفزایندهشوقوشوربااستدرصددپاریس. کنندمیبازياساسی
ازقسمتیدرفرانسهالحمایهتحتاحیايسرابمفتونودادهدستازراخودملیمنافعازعینیبرداشتاوالندجمهوري

وريسضدائتالفدرراخودسهمواشنگتنکهنیستمعنیبداناینولی. استشدهمیانهخاورمناطقبعضیدروآفریقا
دستهوسوريضدائتالفبرايپوششایجادشاملاوالً،کهاستشدهراهبرديوظایفدارعهدهآمریکا. باشددادهکاهش

درمسکووتهرانفعالیتهرازپیشگیريمشغولواشنگتنثانیاً،. استالمللیبینسطحدرآناستفادهموردتروریستیِ هاي
.استمنطقهاین

بحرانفصلوحلدربارهآمریکاوروسیهبینعلنیغیرولومشخصتوافقیک2013سالاوایل-2012سالاواخرازواقعاً،
ابشدههماهنگوسازندهخططراحیومخالفانباگفتگوبراياسدبشارآمادگیتأمیندارعهدهروسیه. داشتوجودسوریه
وریهساوضاعفصلوحلرونددرایرانفعالشرکتبرمسکوتأکیدبرناظرجملهازکهراخودتعهداتاینروسیه. شدتهران

برايراراهبرديشراکتاینبودنخطرناكسوریه،زمینهدرایرانوروسیهمشتركکار. استکردهاجرا%100میزانبهبود،
عملیاتاجرايبهعملدراوضاع،حلزمینهدرمساعیتشریکنقابزیرواشنگتنشرایطایندر. ساختنمایانواشنگتن

.پرداختسوریهاوضاعفصلوحلحامیانمیانازتهرانومسکوراندنبیرونجهتدرویژه
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سويازخارجیمداخلهجلويبایستیاواوالً،. بودگرفتهعهدهبرمهماندازههمینبهنقشیتوافقاتآنبامطابقواشنگتن
هببودند،متحدانشوآمریکاخوارجیرهغالباً زمانآندرکهراسوريمخالفانثانیاً،وبگیردراسعوديعربستانوترکیه
یکمدتطیمخالفاناین،ازبیش. استنشدهاجراواشنگتنتعهداتازیکهیچکهگفتتوانمیاآلن. نمایدوادارگفتگو

یمعنبهمخالفانمیاندرجاريهايکشمکشمجموع،در. اندشدهتبدیلگرااصولنیروهايبهالییکاپوزیسیونازسال
.بود»مذهبیغیر«مخالفاندستدرگذشتهدرکهاستاسلحهوپولتأمینمجاريبرجهادیوننظارتبرقراري

هیچ. استمونترودسایسدردیگردروغیکجهادیون،توسطمهماتانبارهايناگهانیتصرفدربارهناشیانههايداستان
بیفتد،وانظرموردگیرندهدستبهفرستد،میکهايمحمولهکهباشدنداشتهضمانتاگرباشد،داشتههوشوعقلکهکسی

نایفرستد،میراآنهمبازولیافتادخواهددیگراندستبهمحمولهکهداندمیوقتیولی. کندنمیارسالرامحولهاین
.دارددیگريتعریفکار

مونتروهايدرس

ازوبیخانتظارهیچداشت؟انتظاريچهتوانمیشود،میافتتاحمقالهاینتألیفپایانازبعدساعتچندکهکنفرانسیاز
سوریهدرخونریزيونشودگرفتهتصمیمیهیچوشدهبرگزارتشریفاتیمراسماستممکنفرصتبهتریندر. رودنمیآن

میمعجکنفرانسدرآمریکامطیعومتجاوزاقلیتاینکهبهعنایتبا(سوريضدائتالففرصت،بدتریندر. نگرددمتوقف
هاییآنهمهبرايما«: داشتاظهارقاطعیتباکريکهنیستتصادفی. بخشیدخواهدمشروعیتدمشقبهخودتجاوزبه) شود
دولتتشکیلما،هدفکهکنیممیتکراردیگرباریکبکنند،آلودگلراآبودادهقراربازنگريموردراتاریخبخواهندکه

زيخونریکردنمتوقفنهکنفرانسهدفدیگر،عبارتبه. »استهمگانیتوافقاساسبرمجریه،قوهاختیاراتهمهباموقت
!تاساسدسرنگونیبلکههاتروریستکردنمسلحوخارجیتجاوزآوردندرتعلیقحالبهنهصلح،گفتگويبرقراريو

شتركممواضعبهبتوانیمکهایمآمدهامیداینباما«: داشتاظهارکنفرانسبهورودازبعدسوریهخارجهاموروزیرالمعلمولید
طرفازهکآنهاییولی. »استزدهضربهمنطقهسراسربهوسوریهبهکهایستیمبهتروریسمیبرابردرتایابیمدستسوري

کنفرانسکهکنممیامیدوارياظهار«: نمودندبیانرااياندیشهچنینکنند،میشرکتکنفرانسدر»سوريمخالفان«
یکدرراهیالوقوع،قریبکنفرانس. کندواداردادگاهدربرابرشدنظاهربهراسوریهجمهوررئیساسدبشارسوئیس،صلح

ابمبارزانعنوانبههستیمآمادهما. باشدمیشرطوقیدهیچبدونانقالبینیروهايهايخواستشناساییجهتدرجهت،
یانیهبدارنددوستکهواشنگتندرافراديلذا. »کنیمآزادمجرماینازراسوریهتاکنیمشرکتکنفرانسایندرتروریسم

بدونمذاکرات«آندرکهبفهمندوکنندمروردیگرباریکرامتنآنبایدآورند،خاطربهرا2012سالژوئن30مورخ
اريک: هستیمآمریکاییدوگانهاستانداردهايتبلورشاهدمادیگر،مواردهمانندموردایندرالبته. شدذکر»هاشرطپیش

.نیستمجازروسیهوایرانبراياست،مجاز»مخالفان«برايکه

ايهبیانیهکهکسانیاوالً،. خواند»مونتروهايدرس«راآنتوانمیکهرساندمیمستدلیبسیارنتایجبهراماامراینو
شورهايکازیکیبهکهتهرانبهدادناجازهوهاتحریمرژیمتضعیفایران،باروابطبهبودبرايآمادگیبرمبنیراواشنگتن

چیزيدخواهنمیواشنگتن. شوندرهاپایهبیهايخیالاینازفوراًبایدکنند،میباورشود،تبدیلخاورمیانهدرثباتضامن
ل،اسراییبرکهاستمیانهخاوربرآمریکاسلطهتحکیمبلندمدتراهبردمراحلازیکیسوریهنابوديوبخشد»بهبود«
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تهران. شدخواهدمتکیبغداددر–سفیدکاخامیدبه–وقاهرهدرآمریکابهوفادارهايرژیموفارسخلیجهايپادشاهی
.شدخواهدراندهبیرونمنطقهتمامازوشیعیقوسازراهبرداینیافتنتحققنتیجهدر

د،دانمیخودرقیبآمریکاکهراکشورهاییايمنطقهحضوربردنبینازهدفمتحدهایاالتايمیانهخاورسیاستثانیاً،
تنواشنگرفتارخطتمامکهکنیمقبولبایدناخواهخواهواقع،در. هستندچینوایرانروسیه،کشورهااین. کندمیدنبال
تقویتوهمنطقثباتیبیکهواقعیخطراتبهسفیدکاخحاضر،حالدر. استروسیهبامقابلهروحیهازمملوسوریهبهنسبت

ورند،آمیباربهخودباشود،میتبدیلوجودشانبقايوآمددرمنشأبهکهآنهاتوسط»جنگاقتصاد«ایجادنیزوجهادیون
وایرانمتحدعنوانبهبلکهخودخوديبهنهاسدولی. »استتروحشتناكالقاعدهازاسد«آمریکا،گمانبه. نداردکاري

.»برودبایداسد«-آمریکاخیالبه–لذاواستخطرناكروسیه

*****

استاشتهدپیشبینیقابلغیرقطعاً وجديالعادهفوقعواقبیسوریهدرمناقشهدربارهواشنگتنومسکوبیننظرهااختالف
بهشدفقموپوتینوالدیمیر. کنندتوجهواقعیتاینبهخواهندنمیغربسیاسینخبگانوغربیگروهیهايرسانهالبتهکه

نزلتخاورمیانهدرآمریکابهاعتماددرجهواوباماباراكاعتباريرتبهکهحالیدرشودتبدیلجهانسیاستمدارترینکامیاب
در. »کنندمیحرکتمیانهخاورسويبههاروس«کهاندشده»فیکسایده«دستخوشغربینخبگانازبخشی. استیافته
حریفانیردیفدرخاورمیانهدرآنراهبرديشرکايوغربتوسطپکن–تهران–مسکونیافتهتشکلمحورشرایطاین

.کردمبارزهآنهاباپرده،بیتحریکاتتادسایسازاعموسایلهمهبهتوسلباتوانمیکهاستشدهگنجانده
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چه کسی وارث زمام امور عربستان سعودي خواهد شد؟
آلکسییفوالدیمیر

که سه سال پیش شروع » بهار عربی«در رابطه با اینکه در جریان 
شد، عربستان سعودي به عنوان یکی از بازیگران کلیدي وارد 

خاور میانه گردید، توجه به این کشور که اوضاع آن هیچ صحنه 
وقت چندان باز و شفاف نبوده، افزایش یافته است. طبیعی است 
که وضعیت نخبگان حاکم بر این پادشاهی که با وجود کهولت 
سنِ بسیاري از سران کشور، تصمیم گرفتند تقریباً در همه 

را به خود جلب عربی مداخله کنند، توجه ویژه اي» انقالب هاي«
می کند. این رفتار مقامات کشور از آن نظر باعث تعجب می شود 

ساخت «که عربستان سعودي یکی از محافظه کار ترین کشورهاي جهان اسالم است که آنجا وهابیت، تندرو ترین جریان اسالم 
راي به دست آوردن برداشتی از خاندان فرمان روایی می کند و نهادهاي دمکراتیک به طور کامل غیر موجود هستند. ب» 17قرن 

دو فرضیه در رابطه با اصل و نسب آل سعود	حاکم بر پادشاهی سعودي، باید نگاهی به تاریخ بیاندازیم.

را بنیانگذاري کرد. » الدرعه«شهر 1446فرضیه اول. آل سعود اخالف منیه المریدي، اهل القطیف، هستند که حدود سال 
1744سالدر. رسیدندعنزهقبیلهریاستبهوشدندتبدیلآناطرافنواحیوشهراینحکامیعنیامرا		فرزندان منیه به 

به نام محمد ابن عبد الوهاب را تحت پرستی خود قبول کرده و مکتب دینی او را دینیعالمیکالدرعه،امیرسعودابنمحمد
شهرت یافت. ابن سعود و فرزندانش طی دهها سال با اتکا بر ایدئولوژي وهابی » وهابیت«پذیرفت که به مرور زمان به عنوان 

ق شبه جزیره عربستان را تابع خود بکنند. شدند تمام منطقه نجد واقع در غرب و شر		که به پاکسازي دین دعوت می کرد، موفق
آل سعود در پی وفات محمد ابن عبدالوهاب، قدرت عالی دولتی و روحانی را در دست خود متمرکز کردند. آنها 1792در سال 
مدینه و حجاز (پیشرفته ترین قسمت عربستان سنی آن 1804مکه را به تصرف خود در آوردند و در سال 1803در سال 

محمد علی خدیو مصر به دستور 1811روایی آنها بر عربستان دیري نپایید و در سال به دست آنها افتادند. ولی فرمانزمان) 
مصري ها در پی 1818سال جنگ همه چیز را از دست دادند. در سال 7سلطان عثمانی به آنها یورش برد. آل سعود طی 

صرف خود در آورده و با خاك یکسان کردند در حالی که امیر عبداهللا ابن محاصره پنج ماهه، شهر الدرعه پایتخت آنها را به ت
سعود به استانبول فرستاده شد که آنجا اعدام گردید. آل سعود فقط بعد از فروپاشی امپراطوري عثمانی با حمایت بریتانیا سر 

تشکیل 1932ربستان پرداختند. در سال خود را بلند کرده و به متحد کردن تکه پاره هاي باقی مانده از آن امپراطوري در ع
پادشاهی عربستان سعودي اعالم شد که عبدالعزیز در رأس آن قرار گرفت و پسرانش تا کنون بر آن حکومت می کنند.
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فرضیه دوم. بعضی محققان عربی به اصل و نسب یهودي آل سعود اشاره می کنند. آنها از جمله به این واقعیت استناد می کنند 
هجري قمري) گروهی از قوم المصالح که یکی از اقوام در داخل قبیله عنزه می باشد، 851(سال 15یمه دوم قرن که در ن

کاروانی براي خرید غله (گندم) و سایر مواد خوراکی از بصره و ارسال آن به نجد تشکیل دادند. این کاروان وارد بصره شد که 
اهل «موشه یک تاجر یهودي غله را گرفتند. این تاجر یهودي از آنها پرسید: تجار در این شهر سراغ مردخاي بن ابراهیم بن 

تاجر یهودي بعد از شنیدن این حرف ها هر یک از افراد تازه ». از قوم المصالح قبیله عنزه هستیم«پاسخ دادند: » کجا هستید؟
می کند زیرا پدرش با بعضی اعضاي قبیله وارد را به آغوش گرم گرفت و گفت که او هم اهل المصالح است ولی در بصره زندگی

مذکور دعوایش شده است. پس از آنکه داستانی را که خودش ساخته بود، تعریف کرد، به خدمتکاران خود دستور داد مقادیر 
خیلی بیشتر مواد خوراکی را روي شترها بار کنند. وقتی قافله براي راه بازگشت آماده شد، آن یهودي خواهش کرد که او را

هم با خود ببرند زیرا می خواهد از نجد، زادگاه خود بازدید کند. او بدین وسیله وارد نجد شد. آنجا از طریق طرفداران خود که 
آن ها را قوم و خویشان خود اعالم می کرد، مشغول تبلیغ وسیع شخص خود شد. ولی ناگهان با مقاومت از سوي شیخ صالح 

ز کرد. او که ان آن منطقه روبرو گردید. مردخاي در سرزمین نجد، یمن و حجاز تبلیغ میسلمان عبداهللا التمیمی واعظ مسلما
القسیم به العشا راه افتاد، بر سر راه القطیف نام خود را به مروان بن دریه عوض کرد. او تصمیم گرفت براي همیشه در شهر 

ه براي ایجاد دولت یهودي در عربستان تلقی می کرد. کوچک دریه از توابع القطیف سکونت گزیند که آن را به عنوان تکیه گا
او به منظور تحقق بخشیدن این برنامه هاي دامنه دار، به برقراري روابط نزدیک تر با بدویان پرداخته و در نهایت امر خود را 

حاکم آنها اعالم نمود.

. آنها به شهر او حمله کرده و آن را از آن خود در عین حال، قبیله عجمان و قبیله بنی خالد در صدد نابود کردن او بر آمدند
کردند ولی نتوانستند مردخاي را که از دست دشمنانش فراتر کرده بود، بگیرند. او در یک مزرعه پنهان شد که در آن زمان نام 

خاي اجازه که به مرداست. او از مالک آن منطقه سرپناه طلبید » ریاض«بود و نام کنونی آن » الملیبد عساي بابلیز العریضه«آن 
داد بماند. یک ماه هم نگذشت که آن یهودي همه اعضاي خانواده صاحب مزرعه را کشت و براي پنهان کردن رد پاي خود 
قضیه را به گونه اي جلوه داد که دزدان آنجا نفوذ کرده و خانواده را کشتند. بعد از آن اعالم کرد که قبل از مرگ صاحب سابق 

تغییر داد. مردخاي که خود » الدریه«خریده بود و به زندگی خود در این مزرعه ادامه داد. او نام منطقه را به این اراضی، آن را 
ساخت و گروهی از ایادي » مضافه«را یکی از آل سعود جلوه می داد، در اراضی متعلق به قربانیان خود یک کاروان سرا به نامه 

او پیشواي بزرگ عرب ها است. خود این یهودي به توطئه چینی علیه شیخ را دور خود جمع کرد که به همه می گفتند که
صالح عبداهللا التمیمی دشمن واقعی خود پرداخت که بعد از مدتی در مسجد شهر الزالفی کشته شد. او بعد از آن احساس 

ا راي او فرزندان فراوانی به دنیامنیت کامل کرده و الدریه را به محل سکونت دائمی خود تبدیل کرد. او زنان زیادي داشت که ب
آوردند که همه آنها اسامی عربی گرفتند.

از آن زمان شمار اخالف او افزایش یافت که همین امر امکان تشکیل خانواده بزرگ آل سعود را داد که در مسیر مردخاي 
ه از صاحبانشان گرفته و آنهایی را که حرکت کرده و قبایل و اقوام عربی را کنترل می کردند. آنها مزارع کشاورزي را بی رحمان

نمی خواستند تسلیم شوند، به قتل می رساندند. آنها به هر نوع مکر و حیله متوسل می شدند تا به اهداف خود برسند: حتی 
ن ازنان خود را عرضه می کردند و پول می دادند تا مردم هرچه بیشتري را به طرف خود جلب کنند. آنها در رابطه با تاریخدان

و نویسندگان جد و جهد زیادي کردند تا براي همیشه اصل و نسب یهودي خود را پنهان کرده و ریشه هاي خود را با قبایل 
و مدیر سابق کتابخانه پادشاهی 20عربی ربیع، عنزه و المصالح مرتبط نمایند. محمد امین التمیمی یکی از محققان عربی قرن 
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ي آل سعود را به حضرت محمد (ص) رسانده است. او بابت این پژوهش تقلبی در سال عربستان سعودي، شجره خانواده یهود
هزار لیره مصري به عنوان پاداش دریافت کرد.35هـ.ق.) از ابراهیم الفاضل سفیر عربستان سعودي در قاهره 1362(1943 .داشتزیاديفرزندانآنهاازوگرفتهفراوانیعربیزنانوبودمندعالقهزوجاتتعددبهسعود،آلیهوديسلفمردخاي،		
(فراوانی فرزندان) قدرت خود را افزایش می دهند. » کمیت«رار می کنند و با توسل به تکموبهمورامردخايرفتاراواخالف

نام یکی دیگربود، نام پسر ارشد خانواده محمد و ») مکرن«(اسم یهودي عربی شده » المرکان«یکی از فرزندان مردخاي نامش 
سعود بود. خاندان آل سعود از همینجا سرچشمه گرفته است.

آل سعود به کشتن شخصیت هاي برجسته عربی پرداختند و این بهانه را مطرح می کردند که این افراد از اسالم و احکام قرآن 
شریک اعتقادات محمد ابن عبدالوهاب فاصله گرفته و همین امر آنها را به هدف خشم آل سعود تبدیل کرده است. مسلمانانی که 

(گویا او هم از اخالف یهودیان مقیم ترکیه بود) نبودند، باید به طور کامل نابود شوند. سعودي ها به همین بهانه مردان را کشته، 
قتل و غارت کودکان را با چاقو می زدند، شکم زنان باردار را می دریدند، به آنها تجاوز می کردند و روستاهاي کامل را مورد

هـ.ق.) که شبه جزیره عربستان را به افتخار خود نامگذاري کردند، در این 1163(1734قرار می دادند. این خاندان از سال 
تأکیدموردراسعودآلیهوديهايریشهیمنی،رادیويیکو) قاهره(»العربصوت«مصريرادیوي1960هايسالدر		منطقه بیداد می کنند.

سپتامبر سال 17ود. وي روز شمنکررایهودیانباخودخانوادهنزدیکپیوندهاينتوانستفیصلملکزمانآندر. دادندقرار
ما آل سعود، قوم و خویشان یهودیان هستیم. ما شریک دیدگاه «اظهار داشت: » واشنگتن پست«در مصاحبه با روزنامه 1969

له یهودي نیستیم. ما باید با یهودیان در صلح و صفا همزیستی کنیم. کشورمان عرب ها و مسلمانان به طور عام در باره مسأ
صرف نظر از اینکه کدام یک از فرضیه ». (عربستان) مهد اولین یهودي است که آنها از همینجا به سراسر جهان پخش شدند

.هاي فوق الذکر صحت داشته باشد یا به حقیقت نزدیک تر باشد، اصل مطلب چیز دیگري است

پیر پاتال هاي فرتوت یا رهبران نیرومند جهانی؟

امروزه آل سعود یکی از کمتر خانواده هاي سلطنتی هستند که در کشور قدرت مطلق دارند. همه پست هاي دولتی و استانی 
عود، ساین کشور به آل سعود که توسط پادشاه منصوب می شوند، تعلق دارند. در حال حاضر ملک عبداهللا ابن عبدالعزیز آل

نفر شاهزاده 200هزار نفر می رسد که در میان آنها بیش از 25رئیس دودمان است در حالی که شمار کلی سعودي ها به 
وجود دارند. خط وراثت آل سعود، بر خالف اکثر خاندان هاي سلطنتی، نه از پدر به فرزندان بلکه از برادر به برادر و سپس به 

ی گیرد. زنان به حساب نمی آیند. ببینیم حکام فعلی عربستان سعودي کیستند؟ آیا آنها نماینده ارشد نسل بعدي صورت م
فقط یک مشت پیرمرد ضعیف و نحیف هستند یا رهبران نیرومند جهانی؟

37در ریاض به دنیا آمد و یکی از 1924ساله فعلی، پسر اولین پادشاه این خاندان است. او در ماه اوت سال 89عبدهللا، حاکم 
یر بود. عبداهللا در دربار ز» شمر«رزند پادشاه اول بود. مادر عبداهللا، فهده بنت عاصی الشریم، از اشراف قبیله نیرومند بدوي ف

نظر پدرش تحصیالت سنتی اسالمی را کسب کرد ولی همراه با مادرش در صحرا وقت زیادي گذراند و همانجا به شیوه زندگی 
فرمانده گارد ملی شد که این 1962ین مقام دولتی عبداهللا بود. وي در ماه اکتبر سال بدوي انس گرفت. مقام شریف مکه اول
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واحد مسلح مستقل از مابقی ارتش است که مسئول حفاظت از خانواده سلطنتی، میادین نفتی و شهرهاي مکه و مدینه است. 
و این بدان معنی بود که او می توانست در ملک خالد، عبداهللا را به عنوان معاون دوم نخست وزیر منصوب کرد1975در سال 

آینده ولیعهد شود. او همزمان فرمانده گارد ملی باقی ماند. بعد از وفات ملک خالد، ملک فهد پادشاه جدید در ماه ژوئن سال 
خاور طی فرمان اول خود عبداهللا را ولیعهد و معاون اول نخست وزیر منصوب کرد. او به عنوان ولی عهد در سیاست 1982

یکی از میانجی گران اساسی در انعقاد آتش بس بین ایران و عراق شد. در سال 1988میانه مداخله فعالی می کرد. در سال 
عبداهللا بعد از تجاوز عراق به کویت بر خالف ملک فهد مخالفت خود را با استقرار نیروهاي آمریکایی در خاك عربستان 1990

به عضویت کشور در ائتالف ضد عراقی رضایت داد.سعودي ابراز کرد ولی بعد از آن 

ملک فهد طی فرمانی حق انتصاب ولی عهد و عوض کردن شخص منصوب شده را به پادشاه داد که این اقدام 1992در سال 
به عنوان تالش وي براي برکناري عبداهللا از وراثت تخت سلطنتی در پی اختالف نظر با وي در جریان جنگ خلیج فارس تعبیر

ملک فهد 1995نوامبر سال 29شود. سلطان، معاون دوم نخست وزیر، وزیر دفاع و برادر کامل تنی فهد، رقیب عبداهللا بود. 
سکته کرد که بعد از آن امکان اداره امور دولتی را از دست داد و در ماه دسامبر عبداهللا رزمایش گارد ملی تحت فرماندهی خود 

هاي مسلح عربستان سعودي به مراتب بهتر مسلح است. همین امر باعث شد که شوراي علما از را آغاز نمود که از مابقی نیرو
ملک فهد عبداهللا را به مقام نخست وزیر منصوب کرده و اختیارات رهبر کشور را 1996ژانویه سال 1او پشتیبانی کند. روز 

گزاريبرمبتکرعبداهللا. بوددشواربسیارسعوديعربستانبراينفتیینپاهايقیمتعلتبه1990هايسالدومنیمه		رسمًا به او محول نمود.
درکردمیسعی2001سپتامبر11تروریستیعملیاتازقبلتاوي. شداقتصادکردنمتنوعجهتدراقتصادياصالحات
سیاست خاور میانه اي آمریکا ایراد می گرفت ولی با این وجود به دفعات با ازوبگیردفاصلهمتحدهایاالتازخارجیسیاست

بیل کلینتون و جرج بوش رؤساي جمهوري ایاالت متحده مالقات کرد و سعی نمی نمود نیروهاي آمریکایی را از کشور خود 
عربستان سعودي موفق به از 2001حمایت نکرد. در آوریل سال2003بیرون بکند. عبداهللا از تجاوز آمریکا به عراق در سال 

در مکه قطع شد که بر اثر برخورد 1987سرگیري روابط دیپلماتیک با ایران شد. این روابط در پی درگیري تابستان سال 
نفر 400نیروهاي امنیتی عربستان سعودي با حجاج ایرانی که خواهان سرنگونی خاندان آمریکایی آل سعود شدند، بیش از 

عبداهللا ریاست شوراي خاندان سلطنتی را بر عهده گرفت که این ارگان عالی حکومت 2000در ماه ژوئن سال کشته شدند. 
موروثی عربستان سعودي است و بانفوذ ترین اعضاي خاندان آل سعود عضو آن هستند.

15المللی را اعالم کرد. را محکوم کرده و ضرورت مبارزه با تروریسم بین2001سپتامبر سال 11عبداهللا عملیات تروریستی 
سپتامبر در آمریکا، اتباع عربستان سعودي بودند. خانواده هاي قربانیان اعمال تروریستی 11عامل اعمال تروریستی 19از 

همچنین خانواده سلطنتی را به حمایت از القاعده متهم کردند. عبداهللا تحت فشار ایاالت متحده دستور نابودي رهبران اسالم 
افراطی را صادر کرد که بر اثر این اقدام جو تروریستی کشور رو به وخامت گذاشت. سلسله اعمال تروریستی علیه گرایان 

ملک فهد فوت کرد و 2005اوت سال 1ادامه داشت. 2005در ریاض شروع شده و تا سال 2003خارجیان با انفجار سال 
دیل شد. بعد از وفات فهد، امیر سلطان بر خالف اختالفات قبلی، عبداهللا به پادشاه جدید عربستان سعودي و خادم حرمین تب

توسط عبداهللا ولی عهد اعالم شد. عبداهللا همچنین مقام فرمانده گارد ملی را در دست خود نگه داشت و تشکیل شوراي وراثت 
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به عنوان 2006عبداهللا در سال را اعالم نمود که ترتیب وراثت بین فرزندان و نوه هاي عبدالعزیز آل سعود را تعیین کرد. ملک
میلیارد دالر می رسید.21اعالم شد که در آن زمان دارایی شخصی او به » فوربس«پولدار ترین رهبر دولت به تعبیر مجله 

به دنیا آمد. او هم فرزند پادشاه 1935دسامبر سال 31سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولی عهد و نفر دوم عربستان سعودي، 
است. او نزدیک ترین مشاور ملک فهد و نزدیک ترین » گروه هفت نفري السدیري«ربستان سعودي و ششمین نفر از اول ع

18وزیر دفاع بود. امیر سلمان 2011استاندار ریاض و از سال 1962-2011برادر ولی عهد سلطان بود. سلمان در سال هاي 
خود و ولی عهد، به عنوان ولی عهد و معاون اول نخست وزیر منصوب ژوئن امیر نایف برادر 16در پی وفات 2012ژوئن سال 

حاکم حقیقی کشور 2012اوت سال 27شد و بدین وسیله به سومین ولی عهد در زمان سلطنت عبداهللا تبدیل گردید. او از 
عمل کردند. ستون فقرات او را2010بوده است. در سال هاي اخیر سکته کرده و دست چپش فلج شد. در ماه اوت سال 

شایعاتی پخش شده بود که او به بیماري آلزهایمر مبتال شده ولی این شایعات تکذیب گردید.

مییینتعخانوادگیمشخصطایفهبهآنهاتعلقوسیلهبههمهازقبلسلطنتیخانوادهاعضاينفوذدرجهکهاستگفتنی		طایفه هاي کلیدي خانواده آل سعود
سعوديامراي). هستندهاداییوتنیبرادرانعمدتاً آنها(دارندنزدیکیخویشیوقومپیوندهايهمباآناعضايکهشود

دود اختیارات طایفه خود بسنده کنند. آنها به طور وسیع از همبستگی درون طایفه حبهخود،فعالیتچگونگینظرازمجبورند
ادهاي حکومتی مقام هاي مهمتري به دست آورند. السدیري، اي استفاده می کنند تا سمت هاي دولتی دریافت کرده و در نه

مهمترین طایفه آل سعود است. هفت فرزند عبدالعزیز از حصه بنت احمد السدیري، هسته این طایفه را تشکیل می دهند. نسل 
اشد. شاهزاده ها می ب» گروه هفت نفري السدیري«دوم شاهزاده ها که تکیه گاه این طایفه را تشکیل می دهند، عمدتًا شامل 

محمد بن فهد، عبدالعزیز بن فهد، بندر بن سلطان، خالد بن سلطان، سعود بن نایف، محمد بن نایف و عبدالعزیر بن سلمان 
عضو این گروه هستند. مقام هاي دولتی که نمایندگان طایفه السدیري در اختیار خود دارند، به آنها اجازه می دهند منابع 

ن سعودي یعنی نفت و نهادهاي نظامی و انتظامی را کنترل کنند.اساسی قدرت در عربستا

طایفه الثنیان که شامل هشت برادر از فرزندان ملک فیصل است، تا حدودي نقش نیروي مقابل نفوذ السدیري را ایفا می کند. 
الثنیان از حمایت ملک سعود الفیصل وزیر امور خارجه، برجسته ترین آنها می باشد. بعضی اطالعات حاکی است که طایفه 

عبداهللا برخوردار است که مادرش به طایفه شمر تعلق دارد که از السدیري ضعیف تر است. در میان طوایف بزرگی که در میان 
قرار گرفته اند، باید از طایفه الجلوي نام برد که امیر سعود بن عبداهللا و عبدالمحسن، دو » شمر-الثنیان «السدیري و ائتالف 

ن گروه، در زمینه اقلیت شیعه مواضع بسیار شدیدي اتخاذ کرده اند. در حال حاضر اعضاي طایفه الجلوي در عمل عضو ای
انحصار ریاست شهرستان ها را در دست دارند.

شوراي خانواده سلطنتی تعادل آل سعود را تأمین می کند

ست که تعادل آل سعود را تأمین می کند. هدف اساسی شوراي خانواده سلطنتی که از اختیارات وسیعی برخوردار است، ارگانی ا
آن، حل و فصل اختالف نظرها بین اعضاي خاندان حاکم و پیشگیري از تقویت بیش از حد بعضی شاخه هاي خاندان حاکم به 

که ضرر طوایف دیگر است. شورا به همین منظور همه موارد انتصاب اعضاي خانواده به مقام هاي دولتی را بررسی می کند
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ولی عهد فیصل به برکت شورا موفق شد در نیروهاي مسلح نفوذ فراگیر طایفه السدیري 1962حکم آن نهایی است. در سال 
شورا ترتیب وراثت تاج و تخت را تغییر داد که بر اثر این تصمیم، 1975را متوازن کرده و گارد ملی را تشکیل دهد. در سال 

ملک فیصل) که به رفتار مغایر با موازین اسالم متهم شد، پادشاه جدید گردید. اختیارات امیر خالد به جاي امیر محمد (برادر
حکومتی آل سعود از طریق انتصاب نمایندگان آن به ریاست مهمترین ساختارهاي اداري و بازرگانی تأمین می شود. حفظ 

انی می شود. با وجود نارضایتی مسکوت جامعه نظارت خانواده بر نهادهاي مسلح و مالی هم موجب پا بر جا ماندن عامل خاند
سعودي از فراوانی اعضاي خانواده سلطنتی در نهادهاي دولتی و ضرورت آشکار واجد شرایط حرفه اي بودن رؤسا، این وضع 

همچنان ادامه دارد و براي خاندان سلطنتی مسأله بالقوه اي ایجاد می نماید.

اي خاندان حاکمشاهزاده هاي جوان به عنوان منشأ خطر بر یعنی نسل جوان آل سعود، عاملی است که به طور غیر مستقیم به وحدت خانواده » شاهزاده هاي جوان«وجود به اصطالح 		
حاکم لطمه می زند. نمایندگان این گروه ریاست رده متوسط نهادهاي کلیدي را بر عهده دارند و در استانداري ها، نیروهاي 

ي ویژه مقام هاي مهمی دارند و همچنین تجار موفقی هستند. شاهزاده هاي جوانی که در غرب مسلح، گارد ملی و سرویس ها
تحصیالت غیر دینی کسب کرده اند، در مجموع طرفدار بازنگري در مواضع آل سعود در کشور نیستند. ولی آنها اغلب از خط 

وان اساس وجود دولت سعودي و به روز آوري دو پهلوي ریاست کشور راضی نیستند که همزمان حفظ سنت هاي اسالمی به عن
را دنبال می کند. درجه پایین شرکت خود در امور دولتی هم باب طبع آنها نیست. ولید بن طالل نماینده برجسته دنیاي 

بازرگانی خاور میانه که در میان ده دارنده دارایی بزرگ شخصی به حساب می آید، رهبر غیر رسمی این گروه می باشد.

مبتکر تصویب سندي تحت عنوان 1992فهد با عنایت به انتقادات طرفداران آزادسازي اوضاع از آل سعود، در سال ملک 
شد که این سند بر تعادل نیروها در خانواده حاکم اثر جدي گذاشت. این سند » مبانی نظام حکومتی در عربستان سعودي«

ر عبدالعزیز بن سعود را تغییر داده و نوه هاي عبدالعزیز، نمایندگان نحوه سنتی وراثت سلطنت از پسر بزرگ تر به پسر کوچک ت
نسل دوم آل سعود را در میان ورثه بالقوه تاج و تخت گنجاند. چند سال پیش عده اي از شاهزاده هاي نسل دوم خاندان 

ن دیک او را تشکیل دادند. ایسلطنتی به عبداهللا که در آن زمان ولی عهد بود، نزدیک تر شده و بخش قابل توجه اطرافیان نز
را بر طرف کند.» پدران و پسران«اقدام تا اندازه اي موفق شد مناقشه بین 

به نظر می آید که امیر بندر بن سلطان نیرومند ترین شخص در بین نوه هاست. او از زمانی شهرت یافت که پدرش وزیر دفاع 
ل از زمان رونالد ریگان سفیر عربستان سعودي در ایاالت متحده سا22بود. وي طی 2011و ولی عهد تا وفات خود در سال 

بود و می توانست هر وقت که الزم داشت، به طور آزاد وارد کاخ سفید شود. امیر بندر به همه دولت هاي آمریکا و به خصوص 
ی گري کرد که باعث جمهوري خواهان خدمات ارزنده اي ارائه داد و از جمله در معامالت حساس مالی و تسلیحاتی میانج

» در بوشبن«پولدار شدند هم سران خانواده حاکم بر عربستان سعودي و هم شخصیت هاي بلندپایه واشنگتن شد. او حتی لقب 
را کسب کرد که منعکس کننده پیوندهاي دوستانه عربستان سعودي و آمریکا در زمان ریاست جمهوري هر دو بوش است. 

ن بن عبدالعزیز است. جالب توجه است که او پسر زن صیغه سلطان است و به همین علت پسر سلطا18امیر بندر یکی از 
بسیاري اعتقاد دارند که او حق ندارد مدعی مقام عالی در پادشاهی شود. ولی به نظر می آید که ملک عبداهللا که ابتدا او را به 
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صوب کرد، این عامل را نادیده می گیرد. توانمندي مقام دبیر کل شوراي امنیت ملی و سپس به ریاست سرویس اطالعات هم من
بندر چه در عرصه سیاست خارجی و چه در امور امنیتی رو به رشد است. او مهمترین کنشگر سعودي در حوادث سوریه است.

*****

لی عهد ودر این شرایط مشکل بتوان پیشبینی کرد عربستان سعودي بعد از وفات ملک عبداهللا چه می شود. بعید نیست که 
زود تر از پادشاه رخت از دنیا بر بندد. اصوالً، کسی از سالمندان فرتوت باید ولی عهد شود که هنوز روي صحنه است. ولی نوه 
هاي فعال و موفق بنیانگذار پادشاهی هم اکنون به تخت سلطنتی متمسک شده و ممکن است با تصمیم خانواده سازش نکنند. 

دن به قدرت به برادرکشی داخلی دست بزنند. البته، بعضی قرائن نشان می دهد که ممکن است بعید نیست که آنها براي رسی
به علت فروپاشی پادشاهی، کار به انتصاب پادشاه بعدي نرسید. در هر حال، مملکت سعودي دوران سختی در پیش دارد که 

پیشبینی آینده این کشور، کار فوق العاده دشواري است.
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شور و شوق بازرگانی در حول و حوش ایران
نیکالیفایگور

پیداخالیاطاقتهرانهايهتلدربتوانمشکلحاضرحالدر
آیندهماهچندبراياروپاییتجارتوسطهااطاقهمهزیراکرد
بهاطاقیهتلدرکهنیاوردندشانسکهآنهایی. استشدهرزرو

میمالقاتقرارخودایرانیآیندهشرکايبادبیدرآورند،دست
محافلوبزرگتجارتنمایندگانمسئولین،حتیگاهی. گذارند
هزینههمهطبیعتاً وکنندمیدعوتخودپیشراایرانکاري
شدنبازپیراموناشتیاقدرجه. نمایندمیجبرانراآنهاهاي

سالچندازبعد(خارجیتجاربرايایرانیبازارهايالوقوعقریب
.شودمیبیشترروزبهروز) کنندهفلجهايتحریم

ینمایندگهايهیأتساالنهتعدادازاند،کردهریزيبرنامهراایرانبهسفرهاآیندههايماهبرايکهخارجینمایندگانتعداد
روزهاهمیندرفرانسويهايشرکتنمایندهصدازبیش. یابدکاهشتعداداینکهاستبعیدوشدهبیشتراخیرسال8طی

ماتیمقدمذاکراتایرانیکارآفرینانباوکردهارزیابیرا»احتمالیهايگذاريسرمایهحجم«تاشوندمیتهرانواردهواپیمابا
یوس«کهاستشدهاندازيراهایراندرتجاريفعالیتمبانیآموزشیدورهفوراً هلنديتجاربرايآمستردامدر. دهندانجام
.بودآموزشیدورهایناولسخنرانایراناسالمیجمهوريدرهلندسفیر»دوما

تامنیمسایلکهشودایجادالمللیبینجدیدارگانکردپیشنهادداووساقتصاديمجمعدرخودسخناندرروحانیحسن
اقدامراستايدراستآمادهتهراناینکهبرمبنیويبیانات. شودگنجاندهآناختیاراتحدوددرانرژيزمینهدرجهانی

ادگیآمبلکهشعاریکنهعنوانبهحضارتوسطبگذارد،جدیدارگاناختیاردرراگازونفتشدهسازيذخیرهحجممتقابل،
.شدتلقیالمللیبینتجارباتنگاتنگهمکاريبرايایران

راملیتیفنفتیهايشرکتبینموجودرقابتتماممهارتباشد،دادهاوبهکه»دیپلماتشیخ«لقببامطابقروحانیحسن
نایواقعیت. کردتشویقایرانیطرفباهاتماسبرقراريجهتدرفعالهايگامبرداشتنبرايراآنهاوگرفتهبازيبهرا

–یسیانگلشرکتباکهکردمالقاتهلندوزیرنخستروتهماركباخودسخنرانیازبعدبالفاصلهتقریباًروحانیکهاست
مارژريودکریستفبعدروزدوکهانگیختبررادیگرانحسادتمالقاتاینطبیعتاً،. داردتنگاتنگیارتباط»شل«هلندي
به. استمندعالقهایراندرخودحضورازسرگیريبهويشرکتکهداشتاظهارفرانسه»توتال«شرکتارشداجراییرئیس
.استجالبالعادهفوقکند،میپیشنهادگذارانسرمایهبهایرانیطرفکهجدیديشرایطمارژري،دوگفته
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مدیربازيمالسفارتاولدبیروکویتتایلند،ژاپن،اتریش،سفرايمالقاتفراملیتی،هايشرکتگراییفعالاینشرایطدر
سرمایههايطرحدرشرکتبرايخودمتبوعکشورهايآمادگیازآنجریاندرهادیپلماتکهکیشاقتصاديآزادمنطقه
شکلوندربلکهنیستتهرانتبلیغاتایران،بازارپیرامون»تحمس«کهاستآنرسمیتأییددادند،خبرجزیرهایندرگذاري
.یابدمیتوسعهايدهندهتکانسرعتباکهاستايگرفته

ایرانی»نجاتحلقه«واروپاییاقتصاد

. ندانماندهپسهماقتصاددیگرهايبخشولیاستخوبیچیزينفت. هستندپیشگامروندایندراروپاییهايشرکت
آلمانیشرکت. گیردمیسرازرا»هفتهدرتهرانبهپروازپنج«جدولکهکرداعالمAustrian Airlinesهواپیماییشرکت

Lufthansaهواپیماییشرکت. دهدافزایشراایرانبهروزمرهپروازهايشماراستصدددرTurkish Airlinesهمین
مودهندرخواسترااروپاازبلکهترکیهازتنهانهپروازهاشمارافزایشاجازهایراندولتازکنونتاشرکتاین. کندمیراکار

.است

بیانیهطی»رنو«و»پژو«هايشرکتگروه. داردتوجهیقابلهايبرنامهایراندرکارادامهمورددراروپاخودروسازيصنایع
ایران«شرکتباروابطگسترشوایراناسالمیجمهوريدرخودفعالیتازسرگیريبرايتدارکاتبهکهکردنداعالمرسمی
هزار455ایراندر»پژو«2011سالدرکهشودمییادآوري. اندپرداختهایراندرخودروکنندهتولیدبزرگترین،»خودرو

دستگاههزار100معادلزمانآندر»رنو«هايفروشحجمکهحالیدرفروخترافنیمجوزاساسبرشدهتولیداتومبیل
درمهبازاراینتازه. گرددمیروشنهمینجاازایرانیبازاربهبازگشتبهفرانسهسازيخودروصنایعالعادهفوقعالقه. شد

خودظرفیتاندازهبهاند،شدهساختهایراندرکهخودروسازيهايکارخانهحاضرحالدرزیراهاستفرانسويورودانتظار
.استشدهلغوبخشایندرشغلیفرصتهزار100حدودازپنجمیک»کنندهفلجهايتحریم«اثربروکنندنمیکار

است،دهشتبدیلدائمیپدیدهیکبهکهاقتصاديبحرانشرایطدر. استدركقابلامرياروپاییتجارشدنفعالرونداین
هادولتبودجهبهشود،میبرآورددالرمیلیارد60الی40معادلاروپابرايآنظرفیتکهایرانیعظیمبازاردادندستاز
وفرانسويهايگذاريسرمایه2000هايسالاواسطتاکهاندنکردهفراموشاروپادر. زندمیحساسیضربههاشرکتو

هايمجوزازاستفادهبابتایراناسالمیجمهوريهايپرداختکهحالیدربودگذشتهدالرمیلیارد5حدازایراندرآلمانی
.دادمیدرآمددالرمیلیارد2سالهرفنی

،Siemensآلمانیصنعتیغول،Renault،Total،BNP،Paribas،Societe Generaleفرانسويهايشرکت
اروپايگازيونفتیاساسیشرکتاینکه(OMVاتریشیبزرگشرکت،AnnوTechimontایتالیاییهايشرکت
در.نمودندمیدریافتخوبیسودوکردهکارخوبیبهایراندرپیشهامدتازدیگرهايشرکتازبسیاريو) استمرکزي

وسیاسیدالیلاروپااتحادیه: «شداعالمپردهبیشد،منتشر2000هايسالاوایلکهاروپااتحادیههايگزارشازیکی
بدیلتايمنطقهمهماقتصاديشریکبهتواندمیآیندهدرایران... کندبرقرارترينزدیکروابطایرانباکهدارداقتصادي

.«باشدبرخوردارگذاريسرمایهوتجارتتوسعهبرايمحسوسامکاناتازکهشود
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. ینندچبرایرانبازارازراخودحضورشدندمجبورمتحدهایاالتفشارتحتآنهاونشدبرآوردهاروپاییتجاراقتصاديانتظارات
ايهشرکتگرماحساساتباعثطبیعتاً امراینکهگیرندمیراغربیهايشرکتجايچینیصنعتگرانتدریجبهحاالو

»بغرمردمهمبستگی«حکمبهرویاروییایندرآنها(شودنمیایرانی–آمریکاییطوالنیرویاروییبهنسبتاروپایی
.)بگیرندرامتحدهایاالتطرفمجبورند

»پهلودو«واشنگتن

برايسالبهترینکه2011سالدرکهحالیدر. کندمیدركخوبراایرانبازاربهاروپاییاقتصادمنديعالقهواشنگتن
اینبود،یورومیلیارد2012،5,6سالدرویورومیلیارد16,5برابراروپااتحادیهازایرانرسمیوارداتنبود،اقتصاديروابط

ازوشد%10,6معادلچینازایرانوارداترشدحالهماندر. کردافتیورومیلیون395تا2013سالاولنیمهدررقم
نفتصادراتاحتساببدون(کشوراینجمعیبازرگانیتبادالتایران،گمرك1391سالرسمیآماربهبنا.%41,9ترکیه
بی»پولچرخش«ایندراروپانقشکهشددالرمیلیارد95,6حدودمعادل) طبیعیگازوکورهسوختسفید،نفتخام،
هرانتبارویاروییمحلازراخوداروپاییشرکايخساراتتوانستنمیعنوانهیچبهواشنگتنالبته،. یافتمیکاهشوقفه

وتوتالیترنظام«و»هااهللاآیتخونینرژیم«،»ایرانايهستهتهدید«افسانههنوزاولمرحلهدرکهحالیدر. کندجبران
نمیراثاروپاییبازرگانینخبگاناذهانبراینازبیشهااستداللایناخیرسالیکطیبود،کارگر»بشرحقوقپایمالی
.گذاشت

صراحتباهمکنندهفلجهايتحریمرژیماعمالازقبلایتالیاییوبریتانیاییفرانسوي،سوئیسی،بزرگهايبانکوهاشرکت
هادولت. کردندمیمطلعایرانباتجارتقطعجهتدرمتحدهایاالتطرفازسابقهبیفشارازراخودهايدولتتمام

شدنعالفوایرانباتجارتنامشروعهايطرحگسترشبااروپاییتجار. نمودندمیاستنادعالیمنافعبهیاکردندمیسکوت
شارفتشدیداوالً،. دادندپاسخفشاراینبهبگیرد،راآنهاجلوينبودقادرعلتدوبهواشنگتنکه»سیاهیهايشوالیه«

دولتازرگانی،بنخبگانزیراشودمنجرواشنگتنرفتارازآمریکاراهبرديشرکاينارضایتیشدیدرشدبهتوانستمیانضباطی
ردهنکمحاسبهآخرتاراکاراینعواقبهاتحریمایناعمالبامتحدهایاالتثانیاً،. دادندمیقرارفشارتحتمرتباًراخودهاي
مکنمغیرتهراناقتصاديکاملمحاصرهسازماندهیکهاستکردههمگراییجهانیاقتصاديپیوندهايباقدريبهایران: بود

.است

کهاستایناوباماباراكدولتمشکلولی. نیامدوجدبهایرانیبازاربهاروپاگستردهبازگشتازواشنگتنکهاستطبیعی
واقعاً یرانیابازار. کندمقابلهاقتصاديواقعیاتبانیستقادردارد،کهایدئولوژیکیقويجنبهوجودباآمریکاخارجیسیاست

.بکندکاريواقعیتاینباتواندنمیواشنگتنکهاستاروپاییاقتصادنجاتحلقه

منقاررداسراییلیالبیکهبخشدمیالهامهاتحریمجدیدبستهباويشدیدرویاروییدراوباماباراكبهواقعیتاینادراك
اظهارکنگرهدربرابرخودسخناندرمتحدهایاالتجمهوررئیس. بگذاردرأيبهکندمیسعیحاالوبردهکنگرهبهخود

لمتوسوتوحقبهکند،وضعايهستهمسألهفصلوحلروندحیندرراایرانیضدجدیدهايتحریمکنگرهاگرکهداشت
رخاطبهبایدما. شوممیمتوسلوتوحقبهکند،صادرراجدیدهايتحریمدربارهقانونکنگرهاگر: «گفتوي. شدخواهد
دیدتشبههمهازاولخودممننکنند،استفادهفرصتاینازایرانرهبراناگر. بدهیمفرصتدیپلماسیبهخودمالیامنیت
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استفادهایرانتوسطايهستههايسالحساختازپیشگیريبرايامکاناتهمهازشدخواهمآمادهوکردهدعوتهاتحریم
	».کنم 	
کهنیستسردهوايموقتشدنگرمجزچیزيجاريوضعیتواستنشدهمرتفعهاتحریمجدیددورمسألهواقع،در

.بکنندفعالایرانیبازاردرراخودحضوردوبارهدهدمیاجازهاروپاییهايشرکتبهودهدمیتنبدانفعالً واشنگتن

دیگرانجشنمجلسدربیگانگان: روستجار

ایندرالبته،. استایرانیبازاردرروسیهايشرکتحضوربدهد،راآناجازهنیستحاضرقطعاًواشنگتنکهچیزيولی
محصوالتصدوردربارهمذاکراتجریاندرروسیه. نداردوجودنظرياختالفهیچاروپااتحادیهومتحدهایاالتبینزمینه

قتصادياتوسعهوزیراولوکایفآلکسیجدیداً کهکردحسراغربیرقیبان»آرنجتندضربات«ایرانبهغلهجملهازوکشاورزي
ازخودبالقوهتوانازخواهیممیطبیعتاًما. استجریاندرکارشناسانسطحدرمذاکرات: «کردتعریفتجربهاینازروسیه
روابطبرقراريجهتدرماهايتالشگاهیمتأسفانه،. کنیماستفادهبازاراینبهورودبرايخوراکیموادزمینهدرجمله

.«شودمیروبروها،امریکاییجملهازماشرکايسويازتفاهمسوءباسازنده

(OFAC)خارجیهايداراییبرنظارتادارهکهدالريمیلیون9,4جریمه. استربطبیزمینهایندر»متأسفانه«اصطالح

نونکتاکهایرانعلیهآمریکاییمقاماتهايتحریمازپیشسالچندتخلفازايدرمسکوبانکعلیهآمریکاداراییوزارت
روسرتجابراياست،مجازاروپاییتجاربرايکهکاري(دوگانهاستانداردتنهانهنمونهترینگویاکرد،وضعاست،شدهرفع

کندفراموشراتهرانبااقتصاديهمکاريهايبرنامهبایدمسکوکهاستاندیشهاینتفهیمبرايتالشبلکه) نیستمجاز
.دادخواهندقرارناپذیريسازشوشدیدمجازاتموردراآنصورتاینغیردرزیرا

تنهاچنانچهبودخواهدحقازدورولی. استگرفتهقرارایرانبازاربهورودصفآخردرروسیهبازرگانیجامعهحاضرحالدر
نیزوبودخواهدوبودهاقتصاديرقابتتبلورمقابله،این. شودگرفتهنظردروضعاینعلتعنوانبهغربسويازمقابله

جارتورودراهسربردیگرمانعدواقلحدغرب،طرفازرویاروییبرعالوه. باشدمیروسیهعلیهجدیدبزرگبازيازعنصري
.استنیامدهبرآنهاکردنطرفبرصدددرهنوزمسکوکهداردوجودایرانبهروس

پاسخدرروسکارشناسانبامالقاتدرایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمدجاري،سالژانویه16روز
است،کدامروسی–ایرانیهايهمکاريگسترشراهسربراساسیمانعجاريشرایطدرويعقیدهبهکهسئوالاینبه

موردردولیهاستایرانیخودکارایرانیبوروکراسی. استطرفدوهرازبوروکراتیکموانعمشکل،اینکهدادناگهانیپاسخ
سیاربهستند،ایرانی–روسیهمکارياقتصاديجنبهمسئولکههاییسازمانکهشوداشارهنیستبدخودمانبوروکراسی

.آیندمینظربهبخاربیوانفعالی

ندازياراهژنودرکهروابطسازيسالمازهستنددرصددالمللیبینتجارکهبودشدهروشنوواضحگذشتهسالدسامبردر
وريجمهبابازرگانیتبادالتکاهشازروسیهجديخساراتجبرانبرايمساعديوضعیت. کننداستفادهکاملاندازهبهشد،

بهایرانوروسیهبینبازرگانیتبادالت2012سالدرتنهاکهشودیادآوريداردجارابطهایندر. آمدوجودبهایراناسالمی
درزیرااستکاهشمیانگیناین. شد%44,2معادلروسیصادراتافتویافتهکاهش) 2011سالبهنسبت(%38میزان
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ازبیشمعادلفوالد2011سالدرکهحالیدر. کردافت%66,1ازبیشمیزانبهروسیفوالدصادرات2012سالهمان
کسهیچمعمولطبقولی. بوددالرمیلیون863,2فقطمعادلرقماین2012سالدرشد،صادرایرانبهدالرمیلیارد2,54

یاآکهنیستدستدراطالعاتیحتیحاضرحالدر. دهندنشانخودازراهبرديتفکرنشدندقادردولتاقتصاديوزیراناز
مرموزيسکوتموردایندررسمیمنابع. خیریابکنداقدامیبازرگانیتبادالتحجمازسرگیريبراياستدرصدددولت
.اندکردهاختیار

. نندکشرکتایرانیضدمالیهايتحریمازحمایتدرنیزآیندهدردارندقصدروسیهايبانکآیاکهنیستروشنهماین
وسطتسطح،ترینباالدروکننددنبالمستقلیخارجیسیاستکنندمیسعیروسیهمقاماتکهاستبدانپارادوکس

رايبجمهوررئیسرسمیگیريموضعاینولیاستنامشروعیکجانبههايتحریمکهاستشدهاعالمجمهوررئیسشخص
ربیغمالیهاينهادبابانکسرانتنگاتنگروابطآنهابراي. نیستايکنندهتعیینرهنمودVTBواندازپسبانکریاست

امالتمعخاطربهآمریکاکهموقعیهرشرایطایندرکهداردبیشتريارزشکشورداخلدرایرانیضدالبیباحسنهروابطو
.مانندمیساکتتمامبزدلیباآنهادهد،نشانتهدیدانگشتروسبانکدارانبهایرانبا

بترقاشرایطدرکاربرايمابازرگانانولیباشددوستیمیهنازدورادعااینشاید. استروسیهتجاريبخشخوددوم،مانع
بهدستغربیهايشرکتحاضرحالدر. بردنمیپیشازکاريدولتکمکزمینهایندر. ندارندآمادگیالمللیبینشدید

ویتکنولوژیکهايپاداشهايبستهوکنندمیجديهايگذشتایرانینمایندگانبهوزنندمیايدهندهتکاندامپینگ
ايهشرکتکارباآنهاکارتفاوت. داردفراوانیعالقهامراینبهاسالمیجمهوريکهکنندمیپیشنهادرامعامالتمهندسی

لیو. شوندمستقرایراندرخواهندمیوکنندمیریزيبرنامهآیندهسالهادهبرايراخودفعالیتآنهاکهاستاینروسی
ازمنظورشان. کنندتفکر) سال5ازبیشمدتبرايفرصتبهتریندر(راهبرديطوربهنیستندبلدروسیهايشرکت

.کنندمیدریافتخودشانکهاستمالیپاداشفقطوفقط»پاداش«

******

واقع»اناران«نفتیمیدانتوسعهواکتشافدربارهقراردادامضايباروسی»لوکویل«وایراننفتملیشرکتبینهمکاري
»هیدروستاتویل«نروژيشرکتوایراننفتملیشرکتباهمراه»لوکویل«زمانآندر. شدشروعایرانغربیقسمتدر

مکاريهایرانباکههاییشرکتعلیهآمریکاییهايتحریماعمالبا. کرداکتشافرا»آذر«و»شنگوله«نفتیبزرگمیادین
لوکویل. هنددادامهایراندرخودفعالیتبهیاکنندکارمتحدهایاالتدرکهکنندانتخاببایستیروسیهنمایندگانکنند،می

تشرکایننمایندگانوکندمیاعالمایرانبهبازگشتبرايراخودآمادگیرسماًلوکویلامروز. کردانتخابرااولگزینه
دشاهدوبارهما. گرفتخواهدسرازایراندرراخودکارهاتحریمرفعموازاتبهوقتاسرعدرشرکتاینکهکنندمیتأکید
د،شوگرفتهکاربهعملشیوهایناگر. هستیمغربمتغیرروحیاتازبردنحسابوهوشیارانهوسنجیدهریسکازترس

رینبدتدرولی. کردخواهیمدریافتناچیزيسهمفرصتبهتریندرما. دادنخواهدنتیجهایرانیبازاردرسهمیسربرمبارزه
.شدخواهدردآنتجاروروسیهکنارازآید،میدستبهآنازکهسوديواقتصاديشوقوشورفرصت
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