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چکیده مطالب

تمقاالنویسندگانکهبوداسالمیجمهوريپیرامونسیاسیهايمناظرهنظرازهاماهترینآرامازیکیجاريسالفوریهماه
اتنکهمودیگرکشورهايباایرانروابطجزئیاتهمشدندموفقفرصتاینازاستفادهبا»معاصرایران«تحریریههیأتو

زامطالب. دهندقرارتحلیلوتجزیهموردترعمیقطوربهراجهانمابقیباتهرانبحثدرسیاسیمسایلبعضیظریف
بیفوریهماهمرکزيرویدادبهتواننمیالبته. دادندتشکیلرا»معاصرایران«مجله29جدیدشمارهمحتویاتنوعهمین

بیشترسالبهسالآنتاریخیوجهانیاهمیتکهاستاسالمیانقالبپیروزيسالگردپنجمینوسیالبتهکهکردتوجهی
لجامهايمجادلهوهابحث: «استآمده»جدیدجهانفجرطلیعه: ایراندراسالمیانقالب«عنوانتحتمقالهدر. شودمی

ازبعدهکرساندمیاثباتبهراآشکارواقعیتاینتنهاانقالب،ایننتایجدربارهخصوصبهوخصلتدربارهغربدرگسیخته
وربیغ»قالبتغییر«عربی،»هايپاییزوهابهار«منطقه،جاريآشفتگی. شددگرگونکلیطوربهمشرقاسالمیانقالب
.»هستندتهراندر1979سالفوریهحوادثبهتأخیريواکنشفقطهمگیاسالمی،بیداري

میخاصیتأکیداندیشهاینتوسعهضمن»نداردمعنویتکهدنیاییدرروحانقالب«عنوانباايمقالهدرلیتوینتسفگنادي
ترینوجوديوترینعمیقاینکهبودمردمدینینوسازيومعنويرهاییاندیشهتابعاجتماعیواقتصاديمسایل«کهکند

عبیرتبهایرانمردم. »دیگرچیزهربعدواسالماول«کهکردمیتأکیدخمینیامام. استتاریخیخالقیتگونههرمحتواي
.»کردندبیعتخداوندبادوبارهوکردهرهاشروظلمتسلطهازراخوددینی،قدسی

ینابهپایبندي. کندمیبروزهاتحریمرژیمبارویاروییدرمشخصوبارزطوربهاسالمیانقالبهاياندیشهتوانمندي
اطرخبهمتحدهایاالتمقامات«عنوانتحتمطلبیدر. استشدهایرانتقویتوهاتحریمتضعیفباعثکههاستاندیشه
ارجیخشرکايفعالطوربهمتحدهایاالت: «استآمده»یابدگسترشایرانبااقتصاديهمکاريکنندنمیتوصیههاتحریم

یديکلهايتحریمزیرانمایندخودداريایرانبااقتصاديهمکاريگسترشازودارندنگهدستفعالًکندمیمتقاعدراخود
میناثرجهانمابقیبراینازبیشهاحرفاینولی. استباقیخودقوتبههمچنانتهرانعلیهجانبهیکوالمللیبین

عنوانباايجداگانهمقالهبهکهشودمیشرمانونديمانندآننمایندگانوواشنگتننارضایتیباعثامرهمینکهگذارد
وزیرسیاسیمعاونشرمانونديتندلغایتبیانات. «دارداختصاصويسیاسیاعتقاداتبه»ایرانیضدتانکشرمانوندي«

دضوایرانیضدگیريموضعکنندهمنعکستردیدبدونتهران،ومسکوحقدرآمریکاخارجهاموروزارتسومنفروخارجه
تکراراردیگرانتوسطشدهنوشتهمتونکهنیست»سخنگوکله«یکفقطشرمانخانمولی. استاوباماباراكدولتروسی

خصشایننظریاتسیستمدرزیرااستاوبینیجهانحتیوسیاسیاعتقاداتکنندهمنعکسجویانه،جنگسخنان. کند
.»انددادهاختصاصخودبهرا»اساسیدشمن«ناپذیرتغییرومحکمجایگاهروسیهوایران
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رامجلهمحتویاتمخصوصقسمتکنند،میبررسیآنابعادهمهدرراروسی–ایرانیروابطمتنوعمسایلکهمقاالتی
چراهکبدهدراسئوالاینپاسخکندمیسعی»فرهنگیتعاملمسایل: ایران–روسیه«مقالهنویسنده. دهندمیتشکیل

.شوندنمیاجراوکشیدهناکامیبهشدهامضاهايموافقتنامهوقراردادهاحتیوهاطرحوهابرنامهتریندارآیندهگاهی

میبررسی»روسیهمنافعوهاتحریمازبعدایران«مقالهدرها،تحریمرفعازبعدایرانبااقتصاديهايهمکاريموضوعات
خاتمهالمللیبین5+1گروهباایرانمذاکراتجدیددورفوریه20روز«کهآمدعملبهخاصیتأکیدمقالهایندر. شوند
هماهنگراايجانبههمهموافقتنامهبهدستیابیبرايکارزمانبنديجدولوموضوعاتمانعوجامعطیفطرفین. یافت

رژیمشود،حاصلنهاییتوافقاتامرنهایتدراگر. دهدپایانتهرانايهستهبرنامهحقدرهاظنسوءبهبایدکهکردند
نهولیشدخواهدبازخارجیگذارانسرمایهوهاشرکتبرايدوبارهایراناقتصاددرهايوشدهبرداشتهتهرانازهاتحریم

ادگیآمحیاتیمسأله»اقتصاديگفتگويمسایل: ایران–روسیه«عنوانتحتموردهمیندردیگرمطلبیکدر. »همهبراي
.گرددمیبررسیایرانبازاردرگستردهفعالیتبرايروستجار

هايچارچوب: متحدهایاالت–ایرانروسیه«مقالهموضوعایرانی،–روسیمشارکتالمللیبینهايچارچوبوشرایط
ودادهنشانخودازايپیگیرانهغیربسیاررفتارآمریکادولت: «شودمیتأکیدآندرکهاست»ايمنطقهامنیتجدید

رنامهببهکهکنندمیايفزایندههايخواستایرانازافشانند،مینفاقواعتماديبیبذرمذاکراتجریاندرآننمایندگان
میودخرفتاراینباآنها. نمایندمیتحریکراایرانمتقابلواکنشخودجنگجویانهبیاناتباوندارندربطیایرانايهسته
ردايمنطقهامنیتجدیدسامانهبرقراريوایرانعلیهجنگخطرشدنطرفبربهالمللیبینجامعهامیدهايدورتوانند
.»بکشندبطالنخطمیانهخاور

ارانتظبماند،باقیکشورازخارجوداخلدرامانبیحمالتعرصهازخارجروسی–ایرانیروابطنزدیکیاینکهانتظارولی
ازهمسمیهايقارچبلکههاگلتنهانهکهاستزمانیها،یخشدنآبمرحله. «یابدنمیتحققکهنیستبیشايبچگانه

سفیدکاخکهآنچهکهشودمیشنیدهواشنگتنحکومتیهايدهلیزدرهاییقروچهدندان. شوندمی»سبز«زمینزیر
»اکیوحشتن«نتیجهناگهانبود،»ایرانپیرامونتنشموقتتضعیف«نامبهنمایشیمراسمیکفقطاولازوکردهطراحی

کشریرویداداینازوحشتحسگسترشدرهمروسیهغربیالبی. استایرانی–روسینفتیموافقتنامهتداركآنوداد
«مطلب.»شدندپیدا»مناسبی«کارشناسانونگارانروزنامهفوراًافترا،وبهتانکارزاراینآوردنعملبهبراي. استشده

بربنیمتخیلیاساسیبیادعاهاي. دارداختصاصکارشناساناینازیکیبه»سیمونوفکنستانتینخطرناكهايتوصیه
هکدفعههر. باشدمیایرانیضدتبلیغاتمؤثرهايحربهازیکیالمللیبینتروریسمازایراناسالمیجمهوريحمایت
پارچهیکخودبایگانیازگروهیهايرسانهشود،میفراهمتهرانعلیهجدیدشدیدتدابیرکردنمستدلوموجهضرورت

زحمتدخوبهحتیودهندمیتکانعاديمردمبینیجلويراآنوکشیدهبیرونرانفتالینناگواربويباوخوردهکرمکهنه
متروریسوایران«مقالهدرامرجزئیات. بکنندنوسازيکمیراخودرفتهروورنگ»هاياستدالل«اصطالحبهکهدهندنمی
.استشدهتشریح»واقعیتوهاافسانه: المللیبین



چکیده مطالب4
.............................................................................................................................................................

میبررسیمقاالتیدرروابطایناندازچشموهاچالشنیزودوجانبهروابطدروايمنطقهامنیتمعادلهچارچوبدرایران
ستسیادرترکیه«عنوانبامطلبیدر. استنظرمدجغرافیاییزاویهکدامدهدمینشانوضوحبهآنهاعنوانحتیکهشود

کیهمباوکردهبرقرارتعادلهمجواريحسنورویاروییبینفاصلهدردائمطوربهتهرانوآنکارا: «استآمده»ایرانجدید
کدیپلماتیشدهشناختهاصلبهکشوردوهررهبرانحال،اینبا...  دارندايمنطقهامنیتمسایلدربارهنظرهااختالفسري

سنحشدنانتخابازبعدایرانبهترکیهوزیرنخستسفراولینکههستندپایبند»استبهترخوبدعوايازبدصلح«
.»رسانداثباتبهراواقعیتاینایرانجمهوريریاستبهروحانی

ستانبلوچوسیستاناستاندر»العدلجیش«سازماننظامیانشبهتوسطایرانیمرزبانانشدنربودهزمینهدراخیررویداد
جمهوريبدندر»سرطانیغده«معموالً راسرزمیناین. کردجلباستاناینبهراجهانعمومیافکارتوجهبارچندمینبراي

اعثبهاتروریستگراییفعالآن،برعالوه.  کنندمیتشبیهروسیهقفقازشمالچونناآرامیمنطقهبهونامیدهاسالمی
رینتمهم«مقاله. استکردهفراهمراژئوپلتیکیجديعواقبخطرمنطقهتمامبرايوشدهپاکستانباایرانروابطتشدید

.دارداختصاصمسایلاینبه»پاکستانی–ایرانیتنشمنبع

چگونگی،دادرخایرانفرهنگیرایزنینزدیکیدربیروتنشینشیعهمنطقه»حسنبئر«درگذشتههفتهکهجدیديانفجار
دهافتااتفاقجاهماندرتقریباً ومنطقههماندرکهکردتکرارکاملطوربهراگذشتهسالنوامبر19دوگانهتروریستیعمل
–هللاحزب–تهران«محوربهتروریستیهدفدارحملهانفجارها،سلسلهاینکهشودگفتهتاکندمیکفایتامرهمین. بود

غییرت«جهتدرآمریکاییوسعودياسراییلی،هايبرنامهیافتنتحققراهسربراساسیمانعحاضرحالدرکهاست»دمشق
هباشارهضمنآندرکهاستايمقالهعنواناین. »استافکندهسایهلبنانبرناپذیراجتنابجنگ. «استمنطقه»قالب

.شودمیبررسیشاممنطقهدرایرانومتحدهایاالتخارجیسیاستهايجنبهفوق،جملهدرشدهمنعکسواقعیت

هاينونکامهمترینازیکینیزوایرانیضدائتالفمحرکهنیروهايوموتورهاازیکیمتحده،ایاالتراهبرديشریکاسراییل
ردسئوالاینپاسخاست؟ابربیوصافاینقدرشراکتاینآسمانآیاولی. استماندهباقیتهرانبرايخطراتوتهدیدها

.شودمیداده»کنیممیوادارتغییراتبهولیگذاریمنمیخودحالبه: اسراییل–متحدهایاالت«مقاله

موقعیتبهکههمایشیدرسخنانیطیایران،خارجهاموروزارتالمللبینروابطدانشکدهاستادسجادپورکاظممحمد
حلیلتوتجزیهموردرااخیرماهچندطیکشوردیپلماسیداشت،اختصاصژنومذاکراتپیدرایرانالمللیبینوايمنطقه

جنبهسهبهایران،فعلیدولتدیپلماسیبهاشارهضمنایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزارتراهبرديمشاوران. دادقرار
به. استنتیجهآوردندستبهومطروحهاهدافعملیتحققجاري،روندهايصحیحدركشاملکهکرداشارهآناساسی

ایران«عنوانتحتويسخنانکاملمتنمجلهشمارهایندر. استاستوارمحکمخودباوريبردیپلماسیاینوي،گفته
.شددرج»استبرداشتهجديشکافهراسی

اسراییلبهخوداخیرسفرجریاندرامریکاخارجهاموروزیرمعاون»شرمانوندي«خانمکهاستموضوعیمهمترینایران،
اعترافچیزيبهشدمجبورعاديهايبازيسخنبهتوسلباوفراوانشروطوشرطباوي. دادقراربررسیوبحثمورد
راتبمبهصداقتوشفافیتالمللیبیناموردرایرانکهاستاینآنودارنداطالعآنازکهمدتهاستجهانمابقیکهکند
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فوریهماهشمارهپایانیمقالهدرمطلباین. استشدههراسیایراندستخوشکهغربیتادهدمینشانخودازبیشتري
.شدآورده»رسندنمیایرانحرکتسرعتبهغربومتحدهایاالت«عنوانتحتمجله

تسیاساساسیمعماراشتونکاترینسفر. شدخواهداشباعایرانیمحوردرتحوالتازجاريسالمارسماهکهاستگفتنی
جدیدهمرحلایران،بهروسوزیراولوکایفآلکسیسفراست؛تهیهدستدراکنونکهتهرانبهایران،بهنسبتاروپااتحادیه
مواضعیتركبهرامسکووتهرانکردخواهندسعیآنجریاندرسوريضدائتالفومتحدهایاالتکهسوریهسربرمبارزه

و»هراسیایران«طرحبعديسرنوشتهمگیکنند،واداراند،کردهاتخاذسوریهقانونیدولتودمشققبالدرفعالًآنهاکه
.بودخواهد»معاصرایران«مجلهبعديهايشمارهموضوعاینولی. زدخواهندرقمرااسالمیجمهوريخارجیسیاستخط
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ایرانجدیدسیاستدرترکیه
بوبکیننیکالي

دیدار دو روزه رسمی اواخر ماه ژانویه رجب طیب اردوغان نخست 
وزیر ترکیه از ایران، بهانه جدیدي براي ارزیابی روابط بین این دو 

از قرار معلوم با جنبه هایی از رقابت کشور فراهم کرده است که
سنتی و همکاري هاي پایدار برخوردار است. آنکارا و تهران به طور 
دائم در فاصله بین رویارویی و حسن همجواري تعادل برقرار کرده 
و با هم یک سري اختالف نظرها درباره مسایل امنیت منطقه اي 

رهبر منطقه اي دارند. هر دو کشور از تمایل خود به ایفاي نقش
اطالع داده و الگوهاي متفاوت سیاسی توسعه و اهرم هاي مربوطه 
نفوذ در اوضاع خاور میانه را انتخاب نموده اند. با این حال، رهبران 

پایبند هستند که اولین سفر نخست وزیر » صلح بد از دعواي خوب بهتر است«هر دو کشور به اصل شناخته شده دیپلماتیک 
ان بعد از انتخاب شدن حسن روحانی به ریاست جمهوري ایران این واقعیت را به اثبات رساند.ترکیه به ایر

آیت اهللا خامنه اي رهبر معظم ایران در جریان مالقات نخست وزیر ترکیه با وي، روابط کشور خود با ترکیه را منحصر به فرد 
د. ارزیابی نمو» بی سابقه در تاریخ جهانی صد سال اخیر«را» روحیه برادري، دوستی و محبت بین تهران و آنکارا«دانسته و 

رهبر جمهوري اسالمی ایران یک بار دیگر تغییر ناپذیر بودن نظریه سیاست خارجی تهران را یادآور شد که همیشه بر این 
ان هایی که بروز میکشورها، همسایگان خود را انتخاب نمی کنند و باید تالش زیادي به عمل آورند تا از بحر«اعتقاد بود که 

اي، اکنون اهمیت زیادي دارد که از امکانات به عقیده آیت اهللا خامنه». کنند، جلوگیري کرده و مناسبات دوستانه برقرار نمایند
یأتهکهتوافقاتیترسریعچههرعملیاجرايبهبایدلذاوشوداستفادهدرستترکی–موجود براي توسعه روابط ایرانی 

.یافتدستکرد،منعقدتهراندراردوغانهمراه

معلوم می شود که ایران بر رقابت منطقه اي تأکید نمی کند و اقدامات اخیر غیر دوستانه مقامات ترکیه را در زمینه استقرار 
بدیل و رادار ناتو در خاك خود را در صدر تفکرات خود قرار نمی دهد و نیز از ت» پاتریوت«سامانه هاي موشکی ضد هوایی 

شدن مواضع اصوًال متفاوت دو کشور در زمینه سوریه به مانعی بر سر راه ادامه توسعه همکاري بین آنها خودداري می نماید. 
در این زمینه هم حسابگري دیپلماسی روحانی رئیس جمهور به چشم می خورد. مقامات جدید ایران بر این اعتقاد هستند که 

نقش مهمی ایفا می کند ولی ایران تنها بازیگر مهم این منطقه نیست. وزارت امور خارجه ایران ایران بدون تردید در خاور میانه 
حق ترکیه را براي دنبال کردن سیاست نظامی خود که در حد زیادي به تعهدات آنکارا در رابطه با عضویت در ناتو و روابط هم 

نی ست که دیپلماسی ایرانی در رابطه با ترکیه خط قابل پیشبیپیمانی با واشنگتن ارتباط دارد، به رسمیت می شناسد. بدیهی ا
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را دنبال می کند. گسترش روابط بازرگانی و اقتصادي که در این زمینه تجربه غنی اي به دست آمده است، محور حائز اولویت 
همکاري هاي دوجانبه است.

ن یادداشت هاي تفاهم و اسنادي درباره تشکیل این دفعه اردوغان نخست وزیر ترکیه و جهانگیري معاون رئیس جمهور ایرا
شوراي عالی همکاري به امضا رساندند. وزیر صنایع ایران با وزیر اقتصاد ترکیه یادداشت هاي تفاهم درباره تجارت امتیازدار و 

ل اقتصادي مدرباره تشکیل کمیسیون مشترك بازرگانی دو کشور را امضا کرد. توافقات حاصله باید موجبات تحکیم بیشتر تعا
میلیارد دالر 30بین دو کشور را فراهم کند. تهران و آنکارا درصدد هستند در سال هاي آینده تبادالت بازرگانی مشترك را تا 

افزایش دهند. جهت مقایسه می توان خاطرنشان کرد که این حجم تبادالت بازرگانی تنها با تجارت ایران با چین قابل مقایسه 
ده برابر بیشتر است. ایران و ترکیه تحت فشار تحریم 2013ي بازرگانی و اقتصادي با روسیه در سال است و از همکاري ها

هاي آمریکایی هرگز بر خالف منافع خود به از دست دادن این همکاري هاي گسترده بازرگانی و اقتصادي تن نمی دادند. آنکارا 
د.از تحریم نفت ایران از سوي اتحادیه اروپا پشتیبانی نکر

انرژي مانند سابق جنبه اساسی روابط اقتصادي بین دو کشور را تشکیل می دهد و براي ترکیه اهمیت راهبردي دارد. ترکیه بر 
تمام %7نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد کند. آنکارا هر روز %3-5خالف بعضی کشورهاي اروپایی، کشوري نیست که تنها 

نیازهاي داخلی ترکیه به نفت را تأمین %30میلیون تن نفت، 8ی کند. ایران با صدور ساالنه صادرات نفت ایران را دریافت م
می کند. بازار ترکی در حال حاضر بزرگترین بازار صادراتی گاز ایران است. بنا به آمار وزارت نفت جمهوري اسالمی، حجم 

میلیارد متر مکعب گاز در سال 10که در مجموع از حد میلیون متر مکعب گاز است 28روزانه صادرات به ترکیه معادل حدود 
همه نیازهاي ترکیه به گاز طبعی را تأمین می نماید. دلیلی براي این نتیجه گیري وجود ندارد که آنکارا %25می گذرد و 

د ترك البته تأکیبخواهد بدون فشار از خارج از گاز ایرانی امتناع کند، به خصوص در شرایطی که تنزل قیمت گاز مد نظر است.
ایران مایل است موافقت با افزایش قابل توجه صادرات گاز خود را دریافت کند ولی چند علت تا کنون مانع از اجراي این طرح 		ها بر کاهش قیمت ها نمی تواند بر وضعیت عمومی در زمینه همکاري هاي طرفین در بعد انرژي اثر قابل توجهی بگذارد.

صادرات گاز روسی به ترکیه با گاز ایرانی رقابت می کند. ترکیه تنها بازار در حال رشد گاز روسی است. شده است. براي مثال،
تا کنون همه تحریم هاي اتحادیه اروپا علیه تهران برداشته نشده است که در این شرایط آغاز صادرات گاز ایرانی به کشورهاي 

احتمال در آینده منتفی نمی شود. نباید فراموش کرد که هم اکنون خط اروپایی از طریق ترکیه به تعویق می افتد ولی این
میلیون متر مکعب 25-30میلیون متر مکعب گاز طبیعی ایرانی در روز را می دهد که 40لوله انتقال گاز ترکیه امکان انتقال تا 

وپا برنامه هاي مشترك دارند.می توانست به کشورهاي اروپا صادر شود. ایران و ترکیه در زمینه انتقال گاز به ار انزیتی بین اروپا و ایران تبدیل شود که در صورت لغو تحریم ها علیه ایران و ترکریدوربهآیندهدرکهداندنمیبعیدترکیه		
سالم سازي روابط تهران با غرب، می توان از طریق آن مسیرهاي جدید انتقال گاز را به وجود آورد. قبل از همه گاز آسیاي 
مرکزي از ترکمنستان و قزاقستان مد نظر است. ساخت خط لوله خزر (که اتحادیه اروپا آن را برنامه ریزي کرده و روسیه آن را 
رد می کند)، نه از روي بستر دریاي خزر بلکه از روي زمین هاي پست ساحلی خزر در ایران، بهترین مسیر از نظر هزینه هاي 

است. ترکیه به طور مسکوت از طرح ایرانی پشتیبانی می کند و امیدوار است که ساخت، محیط زیست و راهکارهاي فنی
وابستگی خود را به گاز روسی کاهش داده و از ایران بابت ترانزیت گاز پرداخت هاي ارزي قابل توجهی دریافت کند. ایران هم 

به اروپا عالقه مند است.» پارس جنوبی«به صدور گاز خود از میدان 
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که این آرزوي اروپایی ها فقط بعد از لغو تحریم ها می تواند تحقق یابد. بعضی شرکت هاي اروپایی در گذشته طبیعی است
رسمًا مسأله واردات گاز طبیعی ایران را مطرح کرده بودند ولی موضع گیري شدید ایاالت متحده در زمینه رعایت تحریم هاي 

این محور را به حال تعلیق در آورد. لذا برنامه هاي دست اول مقامات ایرانی ضد ایرانی توسط اتحادیه اروپا، همه حرکت ها در 
ناظر بر تغییر هرچه زودتر گرایش صادراتی حامل هاي انرژي از بازار اروپایی به بازارهاي آسیایی است. ورود به بازارهاي گاز 

ین محور سیاست ایران در زمینه گاز است. با کشور هاي همسایه مانند پاکستان و عراق با تمدید خط لوله تا سوریه، مهمتر
این وجود، موافقت اصولی آنکارا با صدور گاز به اروپا از طریق سرزمین ترکیه در جریان سفر اخیر اردوغان نیز مورد تأکید قرار 

گرفت.

. مه در انتظار آن هستنددستگاه حاکمه ترکیه نگران دورنماي روابط خود با تهران در پی بهبود روابط ایران با غرب است که ه
بدیهی است که بعد از رفع جزئی و باالخره رفع کامل تحریم هاي علیه جمهوري اسالمی ایران، موقعیت تهران در فرآیندهاي 
منطقه اي به طور قابل توجهی ارتقا خواهد یافت که نشانه هاي این تحول هم اکنون مشاهده می شود. ترکیه می تواند اهمیت 

نخواهدعملیعربجهاندرآنکارانفوذگسترشطرح		وان ابرقدرت منطقه اي از دست بدهد که در این صورت خود را به عن
ل حاضر تفاوت الگوي آینده دار توسعه ایران و ترکیه و به خصوص در سیاست خارجی، به نفع تهران به نظر می آید. حادر. شد

ایاالت متحده و اتحادیه اروپا مجبورند با این فکر سازش کنند که در رقابت بین ترکیه و ایران به طور موازي جریان دارد و
آینده نزدیک مجبور خواهند شد از رهبري یکی از این دو کشور در جهان اسالم حساب ببرند. ادعاهاي عربستان سعودي رهبر 

ت ریاض نقش عروسک باز آنها منطقه اي دیگر، بر حمایت از نیروهاي اسالمی رادیکالی استوار است که گروه هاي تحت حمای
را ایفا می کنند. عصر نفوذ مستقیم ایاالت متحده و غرب در کشورهاي خاور میانه سپري می شود و ایران بیش از پیش نقش 
شفاف ترین و مطمئن ترین شریک را دریافت می کند. طبیعی است که غرب آنکارا را که متحد آن در ناتو است، ترجیح می 

صد عقب نشینی ندارد و روسیه را به عنوان متحد خود انتخاب کرده است که با ترکیه هم روابط مشارکت دهد ولی ایران ق
توسعه می دهد. مسکو به تحکیم همکاري سیاسی میان آنکارا و تهران عالقه مند است ولی آمریکا سعی می کند از یکپارچگی 

ه عمل آورد.ایران و ترکیه در زمینه مسایل کلیدي خاور میانه جلوگیري ب

مدار تدابیر منطقه «واقعاً، صرف نظر از بعضی راه کارهاي سازگار ترکیه و ایران در امور منطقه اي، ترکیه در زمینه امنیت و 
حاشیههايپادشاهیوسعوديعربستانباهمکاريسوریه،اوضاعبابرخورد		همراه با ایاالت متحده و ناتو و در زمینه » اي

تفاوت دارد. سوریه به مهم ترین نقطه اختالف نظر ایران و ترکیه تبدیل شده است. طرفین در مورد این 		انایربافارسخلیج
است اصولی آنها در سیدرآنهابازنگرينشانه		کشور مواضع قطبی دارند. از مواضع خود به طور محکم دفاع می کنند و هیچ 

زمینه سوریه مشاهده نمی شود. تهران بدون قید و شرط از دمشق پشتیبانی می کند که آن را نزدیک ترین متحد خود در 
منطقه محسوب می کند در حالی که آنکارا یکی از مصمم ترین مخالفان رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و سرزمین 

به نظامیان به سوریه و استقرار گروهک هاي گوناگون مخالفان سوري می گذارد. تصادفی نیست شترانزیت	خود را در اختیار 
فینطرولیبوداساسیمسایلازیکی		که موضوعات مربوط به سوریه در جریان مالقات اردوغان با رئیس جمهور حسن روحانی 

باشد. اردوغان بعد از آن مالقات اعالم کرد که آنهامواضعنزدیکینشانگرکهنیستچیزيوکردندبسندهنظرتبادلبه
».طرفین به تصمیمات مشخص درباره سوریه نرسیده اند زیرا برخورد آنها با این مسأله با هم تفاوت ریشه اي دارد«
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ت دولاین اختالف نظرها می توانند در آینده نیز شدت یابند چنانچه آنکارا از برنامه هاي خود در جهت سرنگونی زورگویانه 
مشروع سوریه دست نکشیده و به راه کار هاي سازنده براي پیدا کردن راه حل صلح آمیز بر اساس پیشنهادهاي روسیه و ایران 
تن ندهد. روابط اقتصادي ترکیه با مسکو و تهران بسیار قابل توجه است ولی خط راهبردي این کشورها در سیاست منطقه اي 

میان دولت هایی قرار گرفته است که فقط به مخالفان سوري امید بسته اند. طرف ایرانی می متضاد به نظر می آید. آنکارا در 
توانست در چارچوب این دیدار روي دریافت پیشنهادهاي آنکارا در زمینه تصحیح خط ترکیه در زمینه سوریه حساب کند ولی 

زمینه حل بحران سوریه ملحق شود، عدم درك این پیشنهادها مطرح نشد. ترکیه که نمی خواهد به راهکارهاي سنجیده در 
کورکورانه تحوالت جاري در معادالت خاور میانه را از خود نشان می دهد.

دولت اردوغان حاضر نیست به سوي عقل سلیم گام بر دارد. این دولت اوضاع فاجعه بار کشور همسایه سوریه را نادیده می 
ست ها پشتیبانی می کنند، هر روز صدها نفر از غیر نظامیان جان خود را از گیرد که آنجا به تقصیر کشورهایی که از تروری

نخست وزیر ترکیه که در پی سفر خود به ایران در تهران دربرابر خبرنگاران حضور یافت، خاطرنشان نمود که 	دست می دهند.
از زیردستان خود اطالعاتی درباره اوضاع انسانی سوریه درخواست کرده است. بی اطالعی وي تکان دهنده به نظر می آید زیرا 

ذاکرات بین نمایندگان دمشق و مخالفان سوري در سوئیس، در داخل همه جهانیان می دانند که تنها در طول مدت انجام م
نفر از آنها غیر نظامی بودند. ایاالت متحده بدون توجه به این واقعیت، دوباره حمایت 430نفر جان باختند که 1900سوریه 

وي از کشورهاي حامی خود را از مخالفان مسلح سوري اعالم کرده است. نخست وزیر ترکیه در تهران می گفت که دولت 
خالفبر–دعوت می کند از پشتیبانی و تأمین مالی شبه نظامیان دست بکشند ولی صداي ترکیه علیه تصمیم اخیر واشنگتن 

درارترکیهخارجهاموروزیراوغلوداووداحمدبیانیهعلتهمینبهما. نشدشنیده–تصمیماینباایرانوروسیهمخالفت
مد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران در نظر نخواهیم گرفت. وزیر ترکی اظهار داشت که محباويمالقات

با وجود بعضی اختالف نظرها در زمینه حل و فصل مسأله سوریه، ایران و ترکیه در مورد حل و فصل صلح آمیز آن هم عقیده «
».هستند

وذ دالرهاي نفتی پادشاهی هاي خلیج فارس در سیاست جهانی و امنیت موضع گیري ایران قابل درك است. تهران مخالف نف
قطر به حامی منطقه اي تروریسم تبدیل » نیم وجبی«سراسر منطقه خاور میانه است. مقامات ایران نمی خواهند که کشور 

ه الرهاي نفتی آن بشده و تکلیف کشورهاي عربی منطقه را تعیین کند. همین امر در مورد عربستان سعودي صحت دارد که د
آسانی درب کاخ ریاست جمهوري بسیاري از کشورهاي غرب را باز می کند که اصول خود را در برابر میلیاردها دالر می فروشند. 

غیر منطقی به نظر می آید ولی انگیزه اساسی 2-حرکت هاي نمایشی دولت باراك اوباما علیه شرکت ایران در کنفرانس ژنو
ت ریاض بود. آمریکا نمی خواهد بر قطري ها و سعودي ها که تروریسم صادر می کنند، شبه نظامیان را به این کار، جلب رضای

سوریه می فرستند و به سازمان هاي تروریستی در سوریه پول و اسلحه می دهند، هیچ فشاري بیاورد. و این در حالی است که 
جنگ هستند، می توانست به نتیجه مشخص و وزین کنفرانس ژنو تحریم هاي بین المللی علیه این کشورها که حامیان سایه 

تبدیل گردد.

نفرانس برگزاري ک«با این حال، پیشبینی سرگئی الوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه تحقق یافت که هشدار داده بود که 
ر اینکه ابتدا باید جلوي جنگ را گرفت و واقعاً، پیشنهاد ایران مبنی ب». بدون شرکت ایران خطر وقوع بی حرمتی را در بر دارد

سپس درباره تغییرات سیاسی صحبت کرد، در کنفرانس حتی مورد بحث و بررسی قرار نگرفت. با این حال، مقامات ایرانی 
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مانند سابق اطمینان دارند که مخالفان سوري هرگز نمی توانند رژیم بشار اسد را سرنگون کنند. امکان نداشت که مسکو و 
به پیش در آمد بر سرنگونی اسد را تأیید کنند. و در نتیجه، این کنفرانس 2-ن تالش هاي آمریکا در جهت تبدیل کردن ژنوتهرا

به شو سیاسی تبدیل شد که ناتوانی دولت باراك اوباما در جهت پیدا کردن راه حل هاي مناقشات خاور میانه را آشکار می 
سازد.

******

نیست در چارچوب وسیع تري راهبرد هاي ایران و ترکیه در تمام جهان عرب به چشم انداز روابط بین در خاتمه عاري از لطف 
ایران و ترکیه نگاهی بیاندازیم. این دو کشور اسالمی از نظر جغرافیایی و سیاسی به خاورمیانه گرایش دارند ولی از نظر قومی 

هم وحدت و یکپارچگی وجود ندارد و بعد از انقالب ها و قیام هاي براي اکثریت عربی بیگانه هستند. تازه در میان عرب ها 
یک نوع خأل مرکز نیروهاي منطقه اي به وجود آمد که هم ترکیه حاضر است این جاي خالی را بگیرد و هم ایران. » بهار عربی«

ه اساسی سیاست خارجی ترکیایران در گذشته بر حق امیدوار بود که پیشبرد وحدت کشورهاي اسالمی به یکی از اولویت هاي 
شخصیت هاي اسالم گرا در رأس آن قرار دارند. ولی در عمل، ترکیه و ایران در مقام رقیبان 2003تبدیل شود که از سال 

منطقه اي مشرق عربی باقی مانده اند. سیاست خارجی ترکیه بیش از پیش در مسایل مبرم خاورمیانه تمرکز کرده و هیچ گونه 
ل با جمهوري اسالمی ایران در کار نیست که قضیه سوریه این واقعیت را به اثبات رسانده است. بشار اسد همبستگی و تعام

رئیس جمهور سوریه، ترکیه را در کنار عربستان سعودي و قطر یکی از بزرگترین دشمنان ملت سوریه اعالم می کند زیرا همه 
تحمیل شده است، سهم ویژه اي ایفا نموده اند.آنها در خونریزي وحشتناك و در جنگ داخلی که به سوریه 
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ياقتصادگفتگويمسایل: ایران–روسیه 
ایگور نیکالیف

بین مسکو و تهران منعقد » قرارداد بزرگ نفتی«در آینده نزدیک 
شده و جامه عمل خواهد پوشید که این ظاهراً مثبت ترین خبر 

ایرانی طی ماه هاي اخیر است. وضعیت طرح -در روابط روسی
هاي دیگر حضور ما در بازار ایرانی که دوباره باز می شود، مستلزم 

بحث و بررسی جدي و در بسیاري از مواقع تند و شدید است.

بیانات والدیمیر پوتین که خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور 
ان آورده شد خارجه جمهوري اسالمی ایران در ماه ژانویه بر زب

ما دستور روز دوجانبه بزرگی داریم که قبل از همه در «		که
، ظرف مدت کوتاهی از محتواي مشخص برخوردار شد. به نظر می آید که غرب »مناسبات بازرگانی و اقتصادي ما قرار دارد

روسیه در واقع آن را پنهان نمی انتظار این واکنش سریع را نداشت و بعد از دریافت اطالعات درباره قرارداد در دست تهیه که
کرد، به رسم عادي خود واکنش از خود نشان داد که شامل شایعات، اراجیف، شانتاژ زیرمیزي و فشار مستقیم دیپلماتیک است. 

جازمایرانبارابطهدرناتوعضوکشورهايهاي		هم به کار گرفته شد زیرا آنچه که براي شرکت» استاندارد دوگانه«طبیعتًا 
التتباددادخواهداجازهروسیهبه»نفتیبزرگقرارداد«کهاستروشنوواضح. نیستمجازروسیهبرايعنوانهیچبهست،ا

وضعیت بسیار عجیبی رهایی پیدا کنیم که ارقام حجم ازتوانیممیباالخرهماکهدهدافزایشبرابردهراایرانبابازرگانی
تبادالت بازرگانی ما با این قدرت منطقه اي، نزدیک ترین همسایه ما و یکی از پویا ترین قدرت هاي اقتصادي جهان با تبادالت 

) قابل مقایسه است.2013میلیارد دالر در سال 2,9بین ایران و افغانستان (

است که بازگشت ما به بازار ایرانی با چند مانع روبرو خواهد شد. اوالً، ایاالت متحده و متحدانش ولی به همین اندازه روشن
مقاومت خارجی فعالی خواهند کرد. ثانیا، بخش تجاري روسی از قدرت رقابت ضعیفی برخوردار است. ثالثًا، نهادهاي دولتی و 

حرك آمادگی ندارند. طبیعی است که البی غربی در روسیه به خصوصی روسیه براي دنبال کردن سیاست اقتصادي پویا و پر ت
ط روسی همیشه در رواب» عامل ستون پنجم«تکاپو خواهد افتاد تا در روابط بازرگانی و اقتصادي با ایران کارشکنی کند ولی این 

می » ردن عمو سامکناراحت«ازهمیشهکهاستروسیبزرگهايشرکت		رفتاردیگر،منفیعامل. داردحضورایرانی–
ترسند.

دوراهی ایرانی اوباما

تاً نسبوناگهانیخبرواشنگتنبرايانداختند،راهایرانپیرامونغربیهاي		شور و شوق اقتصادي که بزرگترین شرکت
اسی که آنها به عنوان یکی از سیهوايشدنگرمروندکهاستاینکريجانواوباماباراكمشکل. استشدهناخوشایندي



اقتصاديگفتگويمسایل: ایران–روسیه12
.............................................................................................................................................................

عناصر سوءاستفاده ها در حق جمهوري اسالمی ایران برنامه ریزي کرده بودند، به طور آشکار از زیر کنترل ایاالت متحده در 
رفته است. امروزه واشنگتن چاره اي جز اینکه رخسار خود را با سیلی سرخ نگه دارد، ندارد. کاخ سفید رسماً به شرکاي خود 

نهاییطوربههنوزهاتحریمرفعمسألهاینکهوموقتاستايپدیده		ر داده است که مرحله گرم شدن هواي سیاسی هشدا
زورگیريزمینهدرکههاییشرکتصورتایندرکهگرددبازخودگذشتهروالبهچیزهمهاستممکنواستنشدهحل

هند شد.خواجریمهکنند،میجهدوجدتهرانبااقتصاديروابط

در ماه ژانویه دوید کوهن معاون وزیر دارایی ایاالت متحده در زمینه تروریسم و امور اطالعاتی مالی که در ماه ژانویه با شتاب 
در آستانه سفر اردوغان نخست وزیر به تهران، به آنکارا پرواز کرد، همین موضع گیري کاخ سفید را اعالم نمود. وي در جریان 

شرکت هاي ترکی که روي قراردادها با ایران حساب می کنند، باید صبر «به طور مستقیم اعالم کرد که سفر برق آساي خود
جامعه بازرگانی ترکیه حرف کوهن را گوش کرد ولی نتایج سفر نخست وزیر ترکیه به ایران نشان می دهد که کار به ». کنند

و شوق باز شدن بازار ایرانی براي شرکت هاي خارجی که شروع به سخنان معاون وزیر آمریکایی ختم شد. شور» توجه مؤدبانه«
شد، منطق و پویایی خاص رفتار را به کارآفرینان ترکیه و کشورهاي اروپایی دیکته می کند که به ایاالت متحده کمتر وابسته 

است.

اآلن باراك اوباما می تواند ». نقش خود را در این نمایشنامه بازي کرد«ولی همه تشریفات ظاهري رعایت شده و معاون وزیر 
به کنگره گزارش بدهد که همه چیز را کنترل می کند. البته دمکرات ها در کاخ سفید دمکرات هاي واقعی نبودند چنانچه در 
رابطه با شور و شوق غربی یک راه زیرکانه اختراع نکرده بودند. به عقیده بعضی کارشناسان آمریکایی، در صورت تشدید جدید 

ی ما به تعبیري می توانیم از وضعیت« ط با تهران، فعال شدن شرکت هاي اروپایی می تواند به نفع ایاالت متحده تمام شود. رواب
که ایجاد می شود، براي ادامه اعمال فشار بر ایران استفاده کنیم. اروپایی ها می توانند با برداشتن گل سر سبد از این بازار، 

نند. بگذار تهران قراردادهاي بیشتري بسته و طرح هاي بیشتري با شرکت سرمایه گذاران خارجی موقعیت مالی خود را اصالح ک
ترحساسآنبراي-کنیماعمالرافراگیرهايتحریمبگیریمتصمیمماچنانچه–راه اندازي کند. قطع روابط تنظیم شده 

واشنگتن حاضر است فقط به شرکاي راهبردي خود اجازه ولی. »آوردنخواهدطاقتواقعاً ایراناقتصاددفعهاین. شدخواهد
دهد گل سر سبد را بچیند. روسیه در میان آنها به حساب نمی آرد.

فرمان روایی استاندارد دوگانه

عواقبکهکندمیبسندهعاديهشداربهواشنگتن		کهنیستآنموردتنهاایرانی،–اغماض آمریکا از قراردادهاي ترکی 
تبادالت بازرگانی رسمی بین این دو کشور (که یکی از آنها عضو ناتو است)، 2012وسی به دنبال ندارد. در سال محسکمابیش

میلیارد کاهش یافت. حتی در سخت ترین مراحل 20فقط تا 2013میلیارد دالر بود و در اوج رژیم تحریم ها در سال 22برابر 
صادراتی ترکیه بود. واشنگتن به راحتی این وضع را تحمل می کرد و سودي را بازارسومینتهرانامریکایی،–روابط ایرانی 

پاداش«که تجار ترکیه (و نیز امارات، سوئیس و همه کشورهاي دیگر در این ردیف) دریافت می کردند، به عنوان یک نوع 
تلقی می کرد.» وفاداري طرح چندین میلیارد دالري ساخت خط لوله را از سر گرفته اجرايدربارهمذاکراتایرانوهندکهشدمعلومگذشتهماهدر	

امانج»بی-فرزاد«ایرانگازيمیدانتوسعهدرهنديهاي		اند. عالوه بر آن، تهران و دهلی نو مذاکراتی درباره مشارکت شرکت
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راه جدید «ت امر با طرح نهایدرمعاملهاینزیرانشدروبروواشنگتن		طرفازچندانیاعتراضاتباکاراینولی. دهندمی
سازگار است که ایاالت متحده آن را به بایگانی نفرستاده و یکی از عناصر راهبرد بلندمدت در جهت تأمین برتري خود » ابریشم

در آسیاي مرکزي و جنوبی تلقی می کند.

دریافت کرد، از این رو به آن رو بین تهران و مسکو را » قرارداد بزرگ نفتی«ولی به محض اینکه کاخ سفید اطالعات از تدارك 
»دیپلماسی محرمانه کرملین«شد. ابتدا زمینه مناسب اطالعاتی ایجاد شد: همزمان چند رسانه این قرارداد را به عنوان وسیله 

به نمعرفی کردند. بعد از آ» یک معامله پنهانی جداگانه بر خالف توافقات ژنو و توافقات با ایاالت متحده در زمینه ایران«و 
مخاطبین خود اطالعات محرمانه اي دادند که گویا روسیه در صدد است در عوض نیم میلیون بشکه نفت ایرانی در روز، به 

وارد عمل شد. شوراي امنیت آمریکا قراردادي را که تهیه » توپخانه سنگین«ایران جدیدترین سالح ها را صادر کند. پس از آن 
ی علیه ایران اعالم کرد و به توضیحات صریح روسیه مبنی بر اینکه تحریم هاي یکجانبه می شود، نقض تحریم هاي بین الملل

علیه ایران را فاقد اعتبار می داند، توجه نکرد. نمایندگان رسمی ایاالت متحده با استفاده از مجاري مختلف به مسکو هشدار 
شرکت ها و بانک هاي روسی خواهد شد که در طرح دادند که امضاي قرارداد موجب اعمال تحریم هاي اقتصادي علیه تجار، 

ایرانی شرکت می کنند. بعد از آن عالقه آمریکا به پیشگیري از ورود روسیه به بازار ایرانی حتی براي -هاي اقتصادي روسی
چیست؟ماضعف	کسانی روشن شد که در این مورد خیال هاي واهی داشتند.

و چرا از رقیبان غربی ضعیف تر هستند زیرا بلد نیستند قیمت هاي دامپینگ عرضه شرکت هاي روسی در بازار ایرانی بی چون 
کنند و از سابقه جدي اجراي طرح هاي بلندمدت اقتصادي برخوردار نیستند. این شرکت ها بر خالف شرکت هاي غربی که به 

سی پشتیبانی نمی کند و خود را کنار وام هاي ارزان بلندمدت دسترسی دارند، پشتوانه مالی ندارند. دولت از شرکت هاي رو
کشیده است (ولی دولت چین بیش از نیمی از هزینه هاي شرکت هاي خود را در رابطه با ورود به بازار خارجی جبران می 
کند). باید عدم آگاهی به ویژگی هاي بازار ایران، ندانستن زبان مردم و ذهنیت کارفرمایان ایرانی را اضافه کرد که این مانع 
بسیار مهمی است که ممکن است هر کسی را که بخواهد روابط کاري با جمهوري اسالمی را از صفر شروع کند، به یأس و 

و 30-40انگلیسی و ترکی، از تاریخچه هاي		نومیدي بکشد. در حالی که شرکت هاي فرانسوي و آلمانی، چه رسد به شرکت
حتی پنجاه ساله روابط تجاري با ایران برخوردارند. تجار ما از این سنت هاي دیرپاي تعامل اقتصادي برخوردار نیستند. مراتب 
فوق شامل حال طرح هاي سطح دولتی نیست. منظورم ساخت چند واحد بزرگ صنعتی توسط متخصصین شوروي است که 

فعالیت می کنند و در اذهان ایرانیان از خود اثر عمیق و مثبتی باقی گذاشته اند. ولی نمونه هاي این گونه همکاري مانند سابق
بسیار محدود است و در تاریخ جدید به کمک متخصصین روس فقط نیروگاه اتمی بوشهر، آن هم طی مدت بسیار طوالنی و با 

عواقب منفی براي چهره روسیه، ساخته شده است.

این هم بسیار مهم است که تجار و تکنوکرات هاي ایرانی، غرب را از تجار روس بهتر درك می کنند. آنها با غرب همکاري 
تنگاتنگی داشتند و بسیاري از آنها در اروپا تحصیل کرده اند و نقاط ضعف و قوت فعالیت بازرگانی غربی را به خصوص در زمینه 

می دانند. عقب ماندگی عمومی فناوري هاي صنعتی روسیه هم مسأله جدي است. برخورد عملی با اجراي طرح هاي مشخص
ما در زمینه هاي مهم براي ایران نظیر دستگاه سازي، خودروسازي و الکترونیک چیزي نداریم به ایران عرضه کنیم. اگر فکر 
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رگی خواهیم کرد. جمهوري اسالمی ایران کنیم که ایران در مرحله تحریم ها از فناوري هاي پیشرفته جدا شده بود، اشتباه بز
در همان مدت موفق شد به پیشرفت بزرگ فضایی دست یابد. در زمینه نانو فناوري به مواضع رهبري برسد، یکی از مؤثرترین 

تولید ناخالص %5سرویس هاي امنیت سایبرنتیک جهان را به وجود آورد که غرب آن را بسیار جدي می گیرد. اختصاص یافتن 
، همگی ضمانت سطح باالي »دانشگاه آزاد پیام نور«شعبه 512دانشکده فنی و 56دانشگاه، 92به آموزش در سال، وجود ملی

تکنولوژیکی و وجود نیروي کار متخصص در میان کارگران و مهندسان را می دهد.

ور ایوانوف (وزیر سابق امور باز هم پیچیده تر است. سفر چند روز پیش ایگ» شرکت هاي بزرگ روسی«وضعیت به اصطالح 
به ») لوکویل«خارجه، دبیر سابق شوراي امنیت روسیه و رئیس فعلی کمیته راهبرد و سرمایه گذاري هاي هیأت مدیره شرکت 

تهران به عنوان دستاورد بزرگی معرفی می شود. وحید الکپروف رئیس لوکویل در جریان مالقات با آقاي مهدي سنایی سفیر 
ه، اظهار داشت که شرکت هاي نفتی روسیه آماده هستند که به بازار ایرانی انرژي باز گردند. اعالم شده است که ایران در روسی

».او به ادامه توسعه همکاري بین دو کشور در بخش انرژي اظهار امیدواري کرد«

ان ادامه بسیار سودآور با ایران یا امکناگفته نماند که وقتی محافل بازرگانی آمریکا به لوکویل پیشنهاد کردند که بین قرارداد 
فعالیت تجاري خود در غرب انتخاب کند، لوکویل با شتاب چشمگیري همه توافقات با طرف ایرانی را فسخ کرده و طرح هاي 

رات تغیی«		ایرانی خود را بر چید. الکپروف حتی اآلن در مالقات با سفیر ایران نتوانست جلوي خود را بگیرد و خاطرنشان کرد که
رق ف		».در صحنه بین المللی در حد زیادي موجب بازگشت لوکویل و شرکت هاي خارجی دیگر به بازار ایرانی انرژي می شود

واقعاً به ایران باز می گردند و قسمت هایی از بازار ایرانی را از آن خود می کنند » شرکت هاي خارجی دیگر«فقط آن است که 
شود و در همین حال از عمو سام حساب می برد و به چهره او زل زده است که نکند اخم در حالی که لوکویل تازه آماده می

کند.

تنها تنبل ها هنوز به ایران که به «	خاطرنشان کرد که» کمرسانت«لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران در مصاحبه با روزنامه 
ی که نمی آید، حتی تجار بزرگ از کشورهایی می آیند کورشول سیاسی و اقتصادي تبدیل می گردد، سفر نکرده اند. چه کس

که علیه ایران تحریم هاي یکجانبه اي اعمال کرده و از ایران به خاطر مسایل مختلف انتقاد می کنند. همکارانم که اینجا می 
ا ده و این واقعیت رولی سفیر نزاکت به خرج دا		».آیند، می گویند که نمایندگان کشورهاي اروپاي غربی در هواپیما فراوانند

مسکوت کرد که سیالب به همین اندازه گسترده تجار روس مشاهده نمی شود. شاید به همین علت وضعیتی ایجاد شده باشد 
که سفیر هلند شخصًا در سمینار بازرگانی براي تجار هلندي شرکت می کند در حالی که دانش سفیر روسیه مورد تقاضاي 

تجار روس قرار نمی گیرند؟

تیازات اساسی ما کدام است؟ام

جداً وسوسه شده ام که در این مقاله همه اقالم کاالهایی را که حتی در صورت داشتن ارزش افزوده پایین، به قدري مورد 
تقاضاي تجار ایرانی است که آنها حاضرند براي آنها جان بدهند، بر شمارم. ولی در شرایط جاري مالحظات دیگر مبرم تر به 

863,2میلیارد دالر به جاي 2,54(2011. اوالً، باید حجم صادرات محصوالت فوالد روسی را حد اقل تا سطح سال نظر می آید
میلیون دالر فعلی) باال برد. ثانیاً، باید قرارداد صدور تجهیزات براي صنعت ذغال سنگ ایران را به دست آورده و در صدور 

احدهاي در حال ساخت یا به روز آوري صنایع استخراجی و فلزات ایران محصوالت ماشین سازي سنگین براي مجهز کردن و
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شرکت کرد. ثالثًا، باید طرح هاي ساخت راه آهن را اجرا کرده و تجهیزات مربوطه (حتی ریل، لکوموتیو هاي مسیر و مانور، 
ظامی هواپیما سازي روسی و تجهیزات واگن ها و سایر تجهیزات راه آهن) را صادر کرد. رابعاً، باید طرح صادرات محصوالت غیر ن

فرودگاه را اجرا کرده و به ایجاد واحدهاي مونتاژ این تجهیزات بر اساس مجوز فنی و نیز سازماندهی مرکز خدمات فنی و 
سرویس فنی این تجهیزات مبادرت ورزید.

در شهر چلیابینسک پیشنهاد کرده بود واقع» پالیوت«به کارخانه 2009در اینجا جا دارد فقط یک مثال بزنیم. ایران در سال 
سال پیش همین کارخانه نصب شده و مانند 30-40تقریباً همه فرودگاه هاي غیرنظامی ایرانی را که آنجا تجهیزات ساخت 

ید. میلیون یورو می رس100سابق کار می کنند، به روز آورد. قرارداد آنی معادل دهها میلیون یورو بود و قرارداد آینده دار به 
ایرانیان حاضر بودند بدون برگزاري مناقصه بین المللی این قرارداد را امضا کنند. این کار با فاز هاي اولیه مرحله تحریم ها و با 
سال دوم ریاست جمهوري دمیتري مدودف مصادف شد که هیستري ضد ایرانی در روسیه تازه جان می گرفت. در آن زمان 

را از امضاي این قرارداد بسیار سودمند براي صنایع هواپیما » پالیوت«هاي عمو سام کارخانه مقامات روسیه تنها به خاطر اخم
متأسفانه در کشورمان هنوز قوانین براي پیگرد متصدیان شرکت هاي دولتی و مسئولین دولتی در ازاي 		سازي ما منع کردند.

با منافع دولت و جامعه ارتباط داشته باشند، وجود اتخاذ تصمیمات نادرست یا عدم اتخاذ به موقع تصمیمات سود آوري که
ندارند. براي مثال، چه کسی باید جواب از دست دادن سود دهها میلیون یورویی فقط یک قرارداد ایرانی را بدهد؟ اگر این 

وقترؤساي		قوانین وجود داشته و دوره محدودیت نداشت، اکنون می شد بسیاري از مسئولین طرح هاي متعدد و از جمله
را در ازاي عدم صالحیت، غرض جویی، بی ارادگی، کارشکنی، بزدلی و فقدان » پالیوت«رؤساي وقت وهواپیماسازيصنایع

میهن دوستی تحت پیگرد قرار داد.

اگر به موضوع اساسی این مقاله برگردیم، باید خاطرنشان کنیم که مسایل همکاري در زمینه ساخت ظرفیت هاي جدید تولید 
خارج مانده است زیرا مذاکرات درباره همکاري در بخش انرژي به » برنامه حد اکثر«نرژي و همکاري نظامی فنی از حدود این ا

نتیجه مثبت براي روسیه نزدیک می شود در حالی که همکاري نظامی فنی موضوع حساسی است که به گفتگوي جداگانه اي 
احتیاج دارد.

******

دسترسی بی «وسی در بازار ایران به دو مؤلفه ختم می شود. اوالً، طرف ایرانی خوب می فهمد که امتیازات اساسی تجارت ر
سرمایه غربی و شرکت هاي غربی به بازار ایران دربرگیرنده بعضی خطرات است و به طور مستقیم به اوضاع » چون و چراي

فید تا عود جدید جنون البی اسراییلی، می توانند سیاسی وابسته است. عوامل خارجی فراوانی اعم از عوض شدن صاحب کاخ س
در اجراي طرح هاي مشترك با غرب نفوذ بکنند. در این شرایط تهران شراکت با روسیه تحت ریاست والدیمیر پوتین را کاري 

و، در مسکسودمندتر، مطمئن تر و باثبات تر می داند. ثانیاً، رئیس جمهور بر خالف همه تالش هاي البی غربی و اسراییلی 
موفق به تغییر برخورد نخبگان سیاسی روسیه با همکاري با ایران شد. همین تغییرات در برخورد با شراکت راهبردي با چین و 
در زمینه تشکیل اتحادیه گمرکی به عمل آمده است. این تغییرات گاهی ناپایدار و بازگشت پذیر هستند ولی به وقوع پیوسته 

غاي بی پرده ستون پنجم روسی مواجه می شوند. اراده سیاسی در زمینه شراکت با ایران باالخره از و با مقاومت بی امان و غو
محتواي مشخص اقتصادي برخوردار شده است. این مؤلفه دوم برتري مواضع روسیه در آستانه ورود جدید به بازار ایران است.
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واقعیتوهاافسانه: تروریسموایران
صابروفاکرام

اسالمیجمهوريحمایتبرمبنیادعاهاي بی اساسی تخیلی 
ضدتبلیغاتمؤثرهايحربهازیکیالمللیبینتروریسمازایران
تدابیرکردنمستدلوموجهضرورتکهدفعههر. باشدمیایرانی
ازگروهیهايرسانهشود،میفراهمتهرانعلیهجدیدشدید

ورده و با بوي ناگوار نفتالین خکرمکهنهپارچهیکخودبایگانی
را بیرون کشیده و آن را جلوي بینی مردم عادي تکان می دهند 

» استدالل هاي«و حتی به خود زحمت نمی دهند که به اصطالح 
رنگ و رو رفته خود را کمی نوسازي بکنند.

با تالش دست ناپاك البی غربی بود که افسانه وجود روابط تنگاتنگ ایران با تروریسم بین المللی وارد میدان اطالعاتی روسیه 
و ایران، مانند طوطی هاي گروهی روسی در موضوعات مربوط به خاورمیانه این امر باعث تعجب نمی شود زیرا رسانه		شد که

فقط حرف غرب را تکرار می کنند و بی خیال تیترها و خیال پردازي هاي جراید غربی را به صفحات خود منتقل می نمایند. 
البته، در حالی که بر روي صفحات نشریات آمریکایی و اروپایی بسیار به ندرت ولی باز هم می توان مطالب افشا گرانه و توانمند 

را پیدا کرد که از چگونگی سازماندهی ترور علیه جمهوري اسالمی ایران توسط سرویس هاي ویژه، جعل دالیل » دندان شکنی«
را آماده» مجاهدین خلق«در اعمال تروریستی و اینکه در سرزمین ایاالت متحده تروریست هاي سازمان » دست داشتن ایران«

» اولرده«هاي گروهی همکاري داشتند، حکایت دارند، در رسانه» نداهللاج«می کنند و مأموران عملیاتی اسراییلی با آدم کشان 
افتخار می کنند و قدم به قدم از بی غرض بودن خود داد و فریاد می زنند، هرگز » جناح لیبرال«روسیه که به تعلق خود به 

و که به خاطر دمکراسی طلبی بی نظیر» یوگنیا آلباتس«شی از خانم رنده این سطور روزي تصمیم گرفت به صورت آزماینگا		چنین مطالبی را پیدا نخواهید کرد.
فضاي رسانه اي کشور محسوب می شود، در جواب به ادعاهاي وي مبنی بر » عفریته«دلسوزي براي دمکراسی شهرت دارد و 

ر دهد که آمریکاییاینکه ایران کشوري است که از تروریسم حمایت می کند، درخواست کند این اطالعات را مورد تفسیر قرا
ها در خاك ایالت نوادا اردوگاهی براي آموزش فعاالن سازمان مجاهدین خلق ایجاد نموده اند. مربیان نظامی در این اردوگاه 

(یعنی دوره آمادگی قتال خیابانی و متخصصین انفجار ها، به زبان نزاکت » اعمال تخریبی در شرایط شهر«براي آنها درس هاي 
که لینک خواند. وقتی» تبلیغات ایرانی که به واقعیت ربطی ندارد«ر می کنند. ابتدا خانم آلباتس این اطالعات را سیاسی) را دای

براي او فرستاده شد که همین روزنامه در این واقعیت زننده تحقیقات به عمل » نیویورك تایمز«به مقاله مندرج در روزنامه 
از پاسخ دادن به این سئوال خودداري » دمکرات«شماره خود منتشر کرد، خانم آورده و نتایج آن را بی کم و کاست در سه 

»براي همه دیدگاه ها از همه باز تر است«کرده و موضوع را عوض کرد. فایل ضبط این گفتگو از سایت برنامه رادیویی که 
حذف شد.
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ناراحت کردن عوامل تبلیغات ضد ایرانی هدف نویسنده از ذکر این قضیه، حکایت غرور آمیز از حماسه هاي خود در زمینه
نیست. هدف فقط این است که نشان دهم که استدالل هاي کسانی که ایران را به حمایت از تروریسم بین المللی متهم می 
کنند، به هنگام برخورد با واقعیات عینی، حالت عجیب و غریبی کسب می کنند یا مثل دود بر باد می روند و از خود چیزي 

وي بد بر جاي نمی گذارند.جز ب

استدالل هایی که بوي بدي دارند

منتشر کرد، اطالع داد که 2013یک سال پیش وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود که اواخر ماه می سال 
روزه فعالیت رسیده است... ام1990حمایت دولت ایران از تروریسم و فعالیت تروریستی به ابعاد بی سابقه از سال هاي «

رد فقط بر چهار مو» ابعاد بی سابقه«ادعاي مبنی بر ». اروپا، جنوب شرق آسیا و آفریقا می باشد		تروریستی ایران شامل حال
یعنی انفجار در بورگاس که بر اثر آن پنج نفر اسراییلی و یک شهروند بلغارستان کشته شدند؛ عمل 2011-2012سال هاي 

در جهت 2011یل در گرجستان؛ عمل تروریستی علیه سفارت اسراییل در هند و توطئه سال تروریستی علیه سفارت اسرای
ترور سفیر عربستان سعودي در ایاالت متحده استوار بود. کنایه هاي مبهم از اینکه گویا ایران در تایلند و کنیا هم اعمال 

ات در این پرونده ها هیچ چیز کمابیش مشخصی تروریستی تهیه می کرد، نباید در نظر گرفته شوند زیرا در جریان تحقیق
هر گروهک تروریستی اعم از -در صورت تمایل -صحبت کرد و هم » رد پاي ایرانی«کشف نشد و لذا هم می توان درباره 

را متهم نمود.» ببر هاي تامیل«(که باالخره مقصر شناخته شد) تا » الشباب«

المی، سنگ زاویه و پایه و اساس اعتقاد به اینکه ایران از تروریسم بین المللی تصرف سفارت آمریکا در دوران فجر انقالب اس
حمایت می کند، را تشکیل می دهد. البی اسراییلی و غربی هر مناظره را به همین موضوع می کشد. علتش تنها این نیست که 

سیار ناگوار تصرف سفارت شوروي در بیروت این تنها استداللی است که آنها دارند بلکه آن است که اجازه می دهد تا قضیه ب
رخ داد، دور از چشم مردم بماند. همین طور سعی می کنند قضیه تصرف 1980توسط سربازان اسراییلی که اوایل سال هاي 

آن رخداد با گروگان هاي » خسارات اخالقی«سفارت جمهوري اسالمی ایران در لندن را ماست مالی نمایند. ایران هنوز 
ی را متحمل می شود که این قضیه گویا به وسیله تبرئه همه کارهاي اعضاي ائتالف ضد ایرانی تبدیل گردیده است. آمریکای

ولی اسراییل در ازاي نقض مکرر موازین حقوق بین الملل، جنایات جنگی و آپارتاید در حق فلسطینی ها چگونه مجازات شده 
است؟

حکمفرماست. اگر کسی به اسراییلی ها سوء قصد کرده باشد، فوراً ادعا » ه ایرانیمسأل«منطق تحریف شده استاندارد دوگانه بر 
می شود که این کار ایران است زیرا غیر از ایران کسی نیست که این کار را بکند. این موضع گیري بسیار راحتی است که امکان 

رفتار خود براي خود در سراسر جهان اینقدر سرپوش نهادن بر یک واقعیت آشکار را می دهد و آن این است که اسراییل با 
دشمن تراشیده است که عالقه مندان به گرفتن انتقام از اسراییل صف می کشند. در بورگاس همین اتفاق افتاد. اتهامات علیه 

یسی منقبضحزب اهللا و ایران که ابتدا صفحات اول روزنامه ها را به خود اختصاص دادند، به مرور زمان تا ستون هاي اخبار پل
ایرانی» رد پاي«شد زیرا بر خالف همه تالش هاي سرویس هاي ویژه اسراییل و پلیس محلی در جهت به اثبات رساندن وجود 

در این عمل تروریستی که براي ارائه در دادگاه کفایت باشد، چنین دلیلی به دست نیامد.
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بالفاصله به فرضیه اول، اساسی و سپس تنها فرضیه ماوقع تبدیل شد. ولی بزودي غوغاي رسانه اي » رد پاي ایرانی«باشد. 
ك آن عمل تروریستی فروکش کرد. پلیس به نشانه هاي این واقعیت برخورد که فعاالن سازمان مجاهدین خلق ایران در تدار

نی حذف یع» دلیستینگ«دست داشتند. آنها در حالی مشغول این تدارکات بودند که در ایاالت متحده کارزار تبلیغاتی در راه 
این سازمان از فهرست سازمان هاي تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا در جریان بود. بدیهی است که در شرایط آن کارزار 

دیگر با دریافت حق الزحمه جانانه اي در آن شرکت کردند، نتایج نامطلوب VIPمایندگان کنگره و اشخاص که سیاستمداران، ن
تحقیقات در پرونده الزم نبود. این بود که موضوع را مسکوت کردند.

واقعیات انکار ناپذیر

کرد و این ادعاهاي ضد ایرانی به در حالی که مشکل بتوان دالیل حمایت ایران از تروریست هاي مجهول بین المللی را پیدا
مشارکت غرب در حمایت از تروریست هایی وجود دارد که » کشنده«هیچ عنوان به اثبات نمی رسند، دالیل ضربتی و حتی 

شهروندان جمهوري اسالمی را به قتل می رسانند.

، به واشنگتن سفر کرده »ستانزندگی آزاد کرد«عبدالرحمان حاجی احمدي رهبر حزب جدایی طلب 2007در ماه اوت سال 
و مذاکراتی با مقامات آمریکایی انجام داد. یک نتیجه این مالقات که جزئیات آن هیچ وقت فاش نشد، افزایش تعداد مربیان و 

در خاك عراق، رشد کارایی روش هاي جنگ چریکی آنها علیه نیروهاي » آوارگان کرد«مستشاران خارجی در اردوگاه هاي 
و بهبود کیفی تسلیحات شبه نظامیان بود.امنیتی ایران در،بودبیشکک–دبیمسیردرپروازحالدرکهقرقیزستانهواپیماییشرکتبهمتعلق737-300بوئینگفوریه23روز		

مانجا افراد سرویس هاي ویژه ایران یک تروریست به نام عبدالمالک ریگی و ه. شدفرودبهمجبورایرانبندرعباسفرودگاه
شواهد هیچ«دستیار او را پیاده کردند. ریگی بالفاصله به اعترافات دست زد که حتی ناظران مغرض خاطرنشان می کردند که 

وي در جریان تحقیقات در پرونده خود ». آشکار اعمال فشار و اجبار غیر قانونی که اعتراف او را سبب شده باشند، در کار نیست
ر حال حاضر ایران بزرگترین مسأله آنهاست. نه القاعده و طالبان بلکه ایران. آمریکایی ها آمریکایی ها می گفتند که د«		گفت:

می گفتند که در حال حاضر از امکان آغاز جنگ آشکار با ایران برخوردار نیستند و به همین علت به ما و فعالیت ما امیدوارند. 
».ي آموزش نظامی را به ما داده بودندآنها قول هر گونه حمایت و نیز بمب، مسلسل، پول و پایگاه ها

سازمان مجاهدین خلق امتناع از مبارزه به وسیله زور را اعالم کرد و چند ماه بعد مطلب هیجان انگیز دیگري 2001اواخر سال 
نظامی بودن برنامه هسته » داده هاي انکارناپذیر«موفق به دریافت » مجاهدین آزادیخواه«از طرف آن پخش شد. معلوم شد که 

از آن از طرف جامعه بین المللی هیچ سئوالی بر نمی انگیخت. این اطالعات در اختیار اي ایران شدند که این برنامه قبل
براي فعاالن » دوره آموزشی ویژه«مسئوالن ایاالت متحده گذاشته شد. در همان حال در میدان آزمایشی ویژه در ایالت نوادا 

گ چریکی بلکه روش هاي فعالیت عملیاتی و سازمان مجاهدین شروع شد که مربیان آمریکایی به آنها نه فقط مبانی جن
اطالعاتی، جمع آوري اطالعات، گماشتن مأموران و مخفی کاري را یاد دادند. گروه جداگانه اي در نوادا براي سازماندهی و 

زمان انیز در این کار شرکت می کردند. افراد س» کیدون«آماده می شدند که مربیان اسراییلی از واحد » ترور نقطه اي«اجراي 



201419فوریه–29شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

در فرانسه تحقیق کردند، بعدًا کشف نمودند که این افراد براي اجراي اعمال » مجاهدین«ضد جاسوسی فرانسه که در فعالیت 
تروریستی در اروپا آماده می شدند.

آیا از آن زمان تا کنون چیزي تغییر کرده است؟ نخیر. افسران سرویس هاي ویژه آمریکا به کار خود با دسته هاي اشرار
براي انجام مأموریت هاي تروریستی و اطالعاتی در ایران » مجاهدین«بلوچستان ایران ادامه می دهند و نیز مانند سابق از 

هزار شهروند جمهوري اسالمی طی دهساله هاي اخیر قربانی ترور و جنگ اعالم نشده شدند. خون آنها 17استفاده می نمایند. 
ا سازماندهی و هدایت کرده و به آنها پول می دهند و آموزش آنها را بر عهده خود می بر دست افرادي است که تروریست ها ر

گیرند. ولی بعد از آن با نهایت تزویر تقصیر را به گردن طرف بیگناه می اندازند و تهران را به جنایات تخیلی متهم می نمایند.

در آستانه خونریزي جدید

بین المللی، از آنهایی که در سرزمین ایران بذر هاي مرگ و ویرانی را می افشانند، واشنگتن و متحدانش ضمن پرورش تروریسم 
مواظبت خاصی می کنند. دولت عراق بیش از این حاضر نیست استقرار اردوهاي سازمان مجاهدین خلق در خاك خود را تحمل 

میان عراقی گسترش داده و همچنین در به غیر نظا» جنگ خود را علیه رژیم خونخوار آیت اهللا ها«کند زیرا این سازمان 
در بروکسل جان کري وزیر امور 2013راهزنی، ترانزیت مواد مخدر و قاچاق اسلحه شرکت فعالی می کند. در دسامبر سال 

جنگ علیه «خارجه آمریکا با تیتوس کورلتسیانو وزیر خارجه رومانی دیدار کرد که در جریان آن وزیر خارجه کشوري که 
را اعالم کرد، از نماینده رومانی اجازه استقرار سه هزار عضو فعال (در واقع شبه نظامیان) سازمان » اسر جهانتروریسم سر

مجاهدین خلق و اعضاي خانواده هاي آنها در خاك رومانی را درخواست نمود.

برمبنیجهانوسیععمومیافکاربهخطابمجاهدینآوراشکهايپیامآلمانوآلبانیهايدولت		یک سال قبل از آن، 
شبه نظامی 3000د نفر از صچنداستقراربرايراخودآمادگیوکردهگوشرادارند،قرارفیزیکینابوديآستانهدرآنهااینکه

را اعالم نمودند. ولی آنهایی که در آستانه مرگ و نابودي قرار داشتند، چکار کردند؟ آنها این لطف بزرگ را قبول نکردند و 
واهان اوالً، انتقال همه آنها به مکان جدید و ثانیاً، استقرار در یک جا شدند. دولت هاي اروپایی از این رفتار افرادي که گویا خ
، سخت متحیر شده و از پذیرش آنها امتناع کردند. و حاال شخص وزیر خارجه آمریکا مسأله »فاجعه انسانی را تجربه می کردند«

ل می کند و سعی می کند که آنها در یک مکان سکونت بگزینند که این شرط خود تروریست هاست. استقرار تروریست ها را ح
فرض بر آن است که از این طریق بهتر می توان رفتار آنها را اداره کرده و زودتر آنها را بسیج کرد.

******

محافل حاکم بر آمریکا همزمان با حل مسایل سکونت تروریست ها، از ماه ژانویه ناگهان این موضوع را مطرح کردند که 
اعم از جدایی طلبان کرد تا اصول گرایان بلوچ، به آمریکا خدمات ارزنده اي کردند زیرا بزرگترین حجم » مخالفان ایرانی«

جنبه نظامی برنامه هسته «بود که جزئیات » مخالفان«آنها دریافت شد. به برکت اطالعات درباره تمهیدات هسته اي ایران از
هزار مأمور سرویس هاي ویژه از ده ها 30به دست آمد که حتی بازرسان آژانس بین المللی انرژي اتمی و قریب به » اي ایران

به بعد نتوانسته 2001گرفته اند، از سال هزار مأمور سرویس هاي ویژه آمریکا) که در ایران سنگر3کشور جهان (از جمله 
گسترش «بودند به دست آورند. جان کالم، هدف این صحبت ها افزایش تأمین مالی مخالفان و فراهم کردن موجبات براي 
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آنها می باشد. و این بدان معناست که اکنون، بر خالف بیانات صلح جویانه ایاالت» امکانات سازمانی و افزایش دارایی مالی
متحده، دور جدید جنگ اعالم نشده علیه ایران تهیه می شود. انفجارهاي کنار سفارت ایران در بیروت، قتل دیپلمات ایرانی در 
یمن و حمله به مرزبانان ایرانی در بلوچستان، تنها آغاز این مرحله جدید است که طبق معمول انواع و اقسام گورهک هاي 

یفا خواهند کرد.تروریستی نقش نیروي ضربتی آن را ا



201421فوریه–29شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

جدیدجهانفجرطلیعه: ایراندراسالمیانقالب
ایگور نیکالیف

سی و پنجمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی ایران، سالروز حائز 
اهمیت تاریخی و جهانی است. بحث ها و مجادله هاي لجام 

درباره خصلت و به خصوص درباره نتایج این گسیخته در غرب 
انقالب، تنها این واقعیت آشکار را به اثبات می رساند که بعد از 
انقالب اسالمی مشرق به طور کلی دگرگون شد. آشفتگی جاري 

غربی و بیداري » تغییر قالب«عربی، » بهار ها و پاییز هاي«منطقه، 
1979ریه سال اسالمی، همگی فقط واکنش تأخیري به حوادث فو

در تهران هستند.

در 1979سالاسالمیانقالب. بوداستعمارينظامسقوطمعنیبه1956سالجوالي26تاریخبهسوئزکانالکردنملی		
» عماريسیاست ضد است«ایران سرآغاز شکست عصر استعمار جدید شد. فاصله زمانی بین این دو رویداد بیست سال و اندي بود. 

جنتلمن با کاله خود چوب «کرد. در عمل نوع زیرکانه استعمار بود که در آن چهره کالسیک ن زمان اعالم میکه غرب در آ
»وال استریت«، جاي خود را به دالل چاالك »پنبه اي که امپراطوري اي را ساخت که خورشید بر فراز آن هرگز غروب نمی کرد

دادند. زور » اعالحضرت دالر«ده بود. شالق و سرنیزه جاي خود را به و سایر اماکن فاسد تجمع سرمایه مالی بین المللی دا
نظامی لغو نشد ولی نقش پیشگامان به مأموران نفوذي محول شد که در شرق کودتا ترتیب داده و رژیم هاي مورد عالقه خود 

را مسلح می کردند در حالی که رژیم هاي مغضوب را سرنگونی می نمودند.

د،شمیمحسوبمقتدرکهشاهدولتچراوانجامیداسالمیانقالببهباالخرهچیزيچهکهبفهمددکنمیسعیهنوزغرب		
دانان این فرضیه را مطرح می ور شد به خارج فرار کند؟ عده اي از تاریخمجبپهلويمحمدرضاخودوکردسقوطماهچندطی

گیري براي نخبگان غربگراي معاصر فوق العاده راحت است.این موضع ». ذهنیت ایرانی را نادیده گرفت«کنند که گویا شاه 

به روز آوري به رسم فارسی

لیبرال هاي روس تبدیل شده است. طی بیست سال اخیر قدم به قدم به ما » گاو مقدس«کذایی به » به روز آوري«همین 
نامگذاري کرده بودند که امروز جا دارد »انقالب سفید«تلقین می کردند که این روند ضروري و پر برکت است. در ایران آن را 

بعضی نتایج آن را براي کسانی یادآوري کنیم که تا کنون نفهمیده اند چرا ملت ایران شاه را سرنگون کردند.

توسط سرویس هاي اطالعاتی آمریکا و بریتانیا، قدرت محمد رضا 1953بعد از سرنگونی دولت مصدق در ماه مارس سال 
لق و تام تبدیل شد. ایران نهایتاً به نظام سلطنتی خودکامه اي تبدیل گردید که بر اقتصاد مبتنی بر مواد پهلوي به قدرت مط
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، دربار شاه، نظام حزبی و تبلیغات رسمی، »)ساواك«خام استوار بود. درآمدهاي نفتی، نهادهاي مسلح (ارتش و وزارت امنیت 
ارکان اساسی نظام سلطنتی بودند.

از دارایی شخصی شاه بیشوایراننفتیسیاستادارهزمینهدراساسینقشپهلويرضامحمدشخصیرتقدتحکیمازبعد		
پیش به دست بانک هاي آمریکایی منتقل شد که همگام با زمان گام هاي استوار و مطمئنی بر می داشتند. قبل از همه باید 

ن بزرگترین بانک خاندان راکفلر بود که با قله هاي قدرت تحت ریاست دوید راکفلر اشاره کرد. ای» چیز مانهاتن بانک«به 
ر تأسیس شد. تنها د» بنیاد پهلوي«بنا به توصیه بانک راکفلر به اصطالح 1958سیاسی ایاالت متحده ارتباط داشت. در سال 

، بنیاد پهلوي به خارج یعنی طی دو ماه (که ابرهاي توفانی باالي سر شاه جمع شده بودند)1978ماه هاي اکتبر و نوامبر سال 
، بزرگترین روزنامه اقتصادي انگلیسی که در تهران کار »تایمز مالی«میلیارد دالر ارسال کرد. روبرت گرهام خبرنگار 3بیش از 

بنیاد پهلوي، کانال مطمئنی است که رشوه ها و پول «می کرد، در کتاب خود درباره اوضاع اقتصادي ایران صریحًا نوشت که 
ر از طریق آن به جیب شاه می ریزد. شاه به وسیله این بنیاد از طریق اعضاي خانواده و طیف تنگ افراد مورد اعتماد فاسد دیگ

تأمینراحاکمخاندانهزینهپرلذات		خود می تواند تمام اقتصاد کشور را کنترل کرده و دور از چشم افکار عمومی مخارج 
.»نماید

خانواده شاه

به همه تفهیم می کرد که درآمدهاي بنیاد فقط و فقط به نفع ایران مورد استفاده قرار گرفته و به سرمایه البته، تبلیغات رسمی
پان «سهام شرکت هواپیمایی %13گذاري اختصاص می یابد. خرید ساختمان آسمان خراش در خیابان پنجم نیویورك، 

طور و به-اي این گونه سرمایه گذاري ها بود. ولی از قضا یکی از نمونه ه» اینتر کانتیننتال«و نیمی از هتل هاي » امریکن
همه این سهام به نام شاه و اعضاي خانواده او تنظیم شده بود.-کامالً تصادفی! 

نفر از فرزندان، پسر عمه ها و پسر عمو ها، خاله ها و عمه هاي شهبانو و فرزندان آنها تشکیل 63گفتنی است که خانواده شاه از 
ایرانیان زیر خط فقر %54، 1974میلیارد دالر برآورد می شد. در سال 20الی 5ثروت عمومی این خانواده معادل شده بود.

دالر خرج می نمودند در حالی که اعضاي خانواده شاهنشاهی در سوئیس، 80زندگی می کردند و خانواده هاي آنها ماهی زیر 
ل مدیترانه فرانسه و در موناکو خانه ها و قطعات زمین و در کالیفرنیا مجتمع بریتانیا و آمریکا حساب ها باز کرده و در سواح

هاي کشاورزي و ویال می خریدند.

) 1972-1978هايسال(نظامیهايهمکارياوجدر. بودشاهمتحدترینعزیزوترینشایستهمتحدهایاالتتردید،بدون	
میلیارد19,38معادلنظامیهايسفارشبود،ایرانبهنظامیتجهیزاتوافزارجنگاساسیکنندهصادرکهمتحدهایاالتدر

نفر آمریکایی زندگی می کردند که متخصصین نظامی و نیروي کار فنی 45500در ایران 1978سالپاییزتا. شداجرادالر
1973شرکت هاي صادر کننده جنگ افزار براي ارتش ایرانی بخش قابل توجه آنها را تشکیل می دادند. در حالی که در سال 

درآمدها از محل صدور 1974ته بودند، در سال میلیارد دالر فروخ4» فقط«آمریکایی ها در سراسر جهان سالح هاي معادل 
میلیارد دالر رسید که نیمی از این مبلغ توسط محمد رضا پهلوي بابت اسلحه پرداخت شد.9اسلحه به 
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در مراسم جشن دو هزار پانصدمین سالگرد تأسیس نظام شاهنشاهی ایران که در سراسر کشور به طور 1971وي در سال 
وي ویرانه هاي پرسپولیس سایه هاي کوروش، داریوش و کامبوزیا را مخاطب قرار داد. جنبه زننده این وسیعی برگزار شد. از ر

جشن آن بود که همزمان با هزینه هاي عظیم مراسم رسمی جشن (که براي بوفه آن حدود یک تن خاویار تهیه شده بود) 
ی استان سیستان و بلوچستان خودداري شود. طیتصمیم گرفته شد از عملیات گسترده کمک به قربانیان قحطی و خشک سال

فرمان شاه مقرر شد که خشکسالی غیر موجود و خطر قحطی تخیلی محسوب شود.

قصه گویان لیبرال

مردم به خدمات پزشکی دسترسی نداشتند و در روستاهاي %65حدود 1977با وجود اختصاصات قابل توجه بودجه، تا سال 
نرخ مرگ و میر کودکان 1977غیر موجود بود. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال ایران این نوع خدمات در عمل

تولد بود. در شرایطی که اکثر کودکان واکسن دریافت نمی کردند، شیوع بیماري هاي مسري 1000مورد به ازاي هر 111برابر 
ي بودند. میانگین امید به زندگی اتباع شاهی چون سرخک، سرخجه، مخملک، سل، فلج اطفال، کزاز و دیفتري پدیده هاي عاد

سال 55به میزان سه سال افزایش یافته و به 1977تا 1956عالقه مند بود، طی مدتی از سال » ایران بزرگ«که به ساخت 
ی حالرسید. در همه زمینه ها همین وضع مشاهده می شد. کارزار هاي تبلیغاتی پر سر و صدا نتایج بسیار محدودي می داد. در

که طبقات باال غرق در تجمالت می شدند، بخش اساسی مردم به سختی دستشان به دهانشان می رسید. سرویس مخفی 
، با ضربات از ناحیه ریه، گاهی تا دم مرگ و با حبس طوالنی، به ترك »متفکرانه«ناراضیان از سیاست شاه را به طور » ساواك«

این اعتقادات ناباب وادار می کردند.

این ذهنیت معیوب یا کم عقلی، بی استعدادي و طمع رژیمی بود که نتوانست به چالش هاي مبرم توسعه اجتماعی و آیا
می داد ولی فقط به وسیله یورش هاي گسترده به مردم، تشدید نظارت بر » پاسخ«اقتصادي کشور پاسخ بدهد؟ البته رژیم 

ی که کسی آن را باور نمی کرد... یک لطیفه تاریخی وجود دارد که به همه زمینه هاي زندگی و هزینه هاي عظیم بابت تبلیغات
رهبر وقت چین به تهران، شاه از او سئوال کرد: » هوا گوفنگ«به هنگام سفر 1978طور مستند ثابت نشده است. اواخر سال 

میلیون 30حدود «چه تعدادي از چینی ها از سیاست حزب کمونیست چین پشتیبانی نمی کنند؟ رهبر چین پاسخ داد:«
ت او تقریباً دو ماه بعد متوجه صح». تقریباً همین تعداد از ایرانی ها از من هم پشتیبانی نمی کنند«شاه خاطرنشان کرد: ». نفر

برداشت خود از اوضاع شد. سی و پنج میلیون ایرانی حرف قاطع خود را بر زبان آوردند.

ریشه هاي تنفر

ایران این همه تنفر مهار 1979، هیچ انقالبی به اندازه انقالب اسالمی سال 1917بعد از انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر سال 
نشدنی را بر نینگیخته بود. و این در حالی است که در سال هاي بعد از انقالب کثرت نفوس جمهوري اسالمی ایران به میزان 

در		5,8در هر هزار نفر و مرگ و میر 17,8میلیون نفر افزایش یافته است. نرخ زاد و ولد برابر 78,8تا33از		-بیش از دو برابر 
از) سال71,1(زندگیبهامیدمیانگینلحاظبهایران. دارندسال30زیرسنیایرانمردمازنیمیامروزه. بودنفرهزارهر

هم %40سیه و هند سبقت گرفته است. در زمان شاه نرخ سواد مردم به روتایلند،اوکراین،اندونزي،مراکش،چونکشورهایی
است.%96بود) ولی اکنون بیش از %17نمی رسید (و در میان زنان و در مناطق روستایی برابر 
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کوین بارتمحقق خاورشناس معروف آمریکایی 		نگرانی ها از حالت خاص غیر دمکراتیک جامعه ایرانی هم استدالل ضعیفی است.
واقعیت این است که ایران از نظر تنوع و تکثرگرایی خود به آرمان هاي سیاسی دمکراسی امریکایی نزدیک «		ه طور دقیق گفت:ب

تر است تا هر ملت دیگر خاورمیانه به استثناي ترکیه که این هم قابل بحث است... ایده آل پدران مؤسس آمریکا یعنی برقراري 
در ایران به طور کامل تر از آمریکاي امروزي تحقق یافته است زیرا در آمریکا دو حزب تعادل نیروها بین گروه هاي رقیب،

».با هم تفاوت دارند» پپسی«و » کوکا«اساسی که فرایند هاي سیاسی را به انحصار خود در آورده اند، به اندازه 

حد اکثر سه سال در میان رهبران » انقالبصدور«شعار. نداردواقعیتبهربطی»کندمیصادرانقالب«ایرانکهادعااین		
به طور کامل از صحنه خارج شد. اکنون ایران فقط میراث فرهنگی خود را صادر 1982جمهوري اسالمی زنده ماند و تا سال 

حتی شایان ذکر نیستند زیرا به قدري مضحک » پرونده هسته اي و حمایت از تروریسم بین المللی«می کند. موضوعاتی چون 
تند که تنها کسانی که در جنگ هاي اطالعاتی به طور کامل عقل خود را از دست داده اند یا افرادي که سفارش هاي هس

دیگران را با پول آنها اجرا می کنند، می توانند به این ادعاها اعتقاد داشته باشند.

******

را فراهم کرد که چطور می توان از تور عنکبوت مهمترین علت تنفر از انقالب اسالمی این است که انقالب ایران نمونه آن
استعمار نو رها شده و منابع طبیعی کشور را به نفع نه هشت پاي مالی بین المللی بلکه به نفع دولت و ملت به کار گرفت. 

ودي قمه لذیذ سلازرافراملیتیهاي		مرتکب شد: اوالً، شرکت» گناه کبیره«انقالب اسالمی در برابر غرب و جیره خواران آن دو 
»شرکاي راهبردي آمریکا در منطقه«که آنها مال خود می دانستند، محروم کرد و ثانیاً، محکوم بودن تاریخی و خأل محتوایی 

را که بایستی براي دیگران حکم الگو داشته باشند، بر مال ساخت. مصر، عربستان سعودي و سایر اعضاي طرح آمریکایی، در 
با جمهوري اسالمی شکست کامل خورده اند. جهانیان طلیعه فجر جدید و خاور میانه آفاق دنیاي جدید بعد تاریخی در مسابقه

و جامعه عادالنه جدید را با چشم خود رؤیت کرده اند.
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نداردمعنویتکهدنیاییدرانقالب
لیتوینتسفگنادي

رامفاهیماینتوانمیمگر! پیشرفتواسالم! انقالبوروحانیت
شورويدرچهوغربدرچهمتحجرهايعقلگذاشت؟همکنار

گستردهنهضتآنجاکهایراندرپیشسال35حوادثازسابق
شاهآمریکاگراياستبداديرژیمخمینیامامریاستتحتمردم

انقالب. بودندشدهمتحیروماتوشدهبهتآورد،درپاازرا
بازگرداندندین،ودولتمجددتلفیقورسیدپیروزيبهاسالمی

بدونمعاصرزندگیزدنپیوندمعنویت،هايسرچشمهبهملت
استسیدراخالقاجتماعی،عدالتنظیرآنجاویدانو»کهنه«مبانیباسنتیفرهنگبهآنفنیوفکريدستاوردهايترك

پیروزمردمهمتبهکهاسالمیانقالبکهاستسالپنجوسی. بودکردهاعالمخودهدفرانیکیوخیرازعمومیاطاعتو
دربارهبحثبهخودعاديقاموسکاربردباآنها. کندمیتکذیبراغربسیاسیفلسفههايپیشبینیوهاکلیشههمهشد،

آنها. دندادنتوضیحراچیزيجادوییهايفرمولاینولی. پرداختندوسطیقرونبهبازگشتودینیاندیشیتاریکارتجاع،
هانیجهايسنگرطرفکدامورودمیکجاوکسیچهباطریقی،چهازایرانکهبدهندرااساسیسئوالپاسختوانستندنمی

گیرد؟میرا

چیزهرازقبلاسالم

ايهبستبنازخروج«و»معنويبدوندنیايدرروحانقالب«راانقالبیحوادثروزهاآندرفرانسويفیلسوففوکومیشل
). استبودهمستقلرسماً همیشهکشوراین(نبودملیبخشرهایییاطبقاتیانقالبایران،انقالب. خواند»معاصرجهان

توايمحترینوجوديوترینعمیقاینکهبودمردمدینینوسازيومعنويرهاییاندیشهتابعاجتماعیواقتصاديمسایل
دسیقتعبیربهایرانمردم. »دیگرچیزهربعدواسالماول«کهکردمیتأکیدخمینیامام. استتاریخیخالقیتگونههر

اسالمیپانشعارهايجنبشرهبرانسخناندر. کردندبیعتخداوندبادوبارهوکردهرهاشروظلمتسلطهازراخوددینی،
برناظرابتداهمانازایرانراه. شدمیمطرحجهانمسلمانانکردنمتحدوبیدارهدف. رسیدمیگوشبهبیشترهمهاز

کشورهايسایربراي»نمایشیبزرگالگوي«عنوانبهراهاینحالعیندرولیبودواحددولتساختحدتااسالمیوحدت
.شدمیمطرحجهانیجامعهتمامبرايوسومجهان
سعهتوادامهطبیعیطوربهخارجیوداخلیسیاستدرشدهاعالمنظریهپیگیرانهکردنعملیوایراناسالمیجمهوريظهور
اسالمیهايارزشازدفاعوگسترشبهبایدجملهاز. زدرقمراآنازناشیتعهداتهمهبااسالمیمسیرچارچوبدردولت

دیلتبايکنندهمتحدنیرويبهایراندراسالمعلتهمینبه. کرداشارهباشند،کهجاییهرمسلمانانهمهمنافعتأمینو



نداردمعنویتکهدنیاییدرانقالب26
.............................................................................................................................................................

شعارهاي. دادندنشانخودازکفایتیبیچپگراولیبرالمخالفان. آیندنمیبرآنپسازخارجیوداخلیدشمنانکهشد
.نشدندبرخوردارمردمهايتودهحمایتازهمگرایانملی
ویاسیسوضعیتنمونهبلکهگرفتسبقت»عربیبهار«اصطالحبهازسالسیاندازهبهتنهانهوسیلهبدینایرانملت

ترساندراآمریکاخصوصبهوغربحاکممحافلدیگرچیزهرازبیشامرهمین. دادنشانخودازرامعنويوااليتمایالت
ربعقببهراآننمایندسعیوکردهمتوقفرااسالمیانقالبموجتاکردنداتخاذرانظامیحتیوممکنتدابیرهمهکه

بهکهشاهاز1979سالدرکنند،میپشتیبانی»اوکراینیمیدان«ازاکنونکهآمریکا،همهازقبلوکشورهاهمین. گردانند
وشدبکبیرونپایتختازراپلیسوگارد،»نشودمتوسلزوربه«کهکردندنمیدرخواستپرداخت،مردموحشیانهسرکوب

ممردقیامکردنغرقبهنظامیراهازجملهازوممکنوسیلههربهآنهاعکس،بر. بنشیندمذاکراتمیزدورقیامرهبرانبا
.نمودندمیکمکخوندر

انقالبتاداریمانقالب

بودندایراندرجدیدشدیدهايتکانراهبهچشمانقالبپیروزيازبعدهايسالهمهطولدر»هااهللاآیترژیم«مخالفان
و1917سالازبعدروسیهو1789سالازبعدفرانسهدراماتیکهايچرخشوحوادثاگر. ماندنتیجهبیآنهاانتظارولی

هکاسالمیرژیمکهکنیماعترافبایدآوریم،خاطربهراکشورهاایندرخونسیالبوگستردهترور،»همراهان«بههایورش
داخلیجنگبهانقالب. دادنشانخودازراپایداريوتسامحانضباطی،خودبااليدرجهجوشید،میاولسالسهدودرتنها

کالم،جان.بکنندمهمیکارهیچدینیهايسازمانکنندهتعییننفوذبرابردرنتوانستندلیبرالوچپمخالفانونشدمنجر
.شدتبدیلتاریخهايانقالبترینخونبیازیکیبهاسالمیانقالب
را»بدنازجانجدایی«محلی،علمايقولبهودولتازدینجداییاست،ایراندراسالماساسیجریانکهتشیعمذهب
هبقادرآورد،رويخوددینهايریشهبهوآمدخودبهمعنويلحاظبهیافت،بازراخودملیحیثیتکهملتی. نداردقبول

ايهتوانمنديازمملووطراوتباوشادیافته،شفاوشدهنوسازيصورتبهتاریخیصحنهبهبازگشتونوازخودبازسازي
.شدجدیدخالقانه

زمینهایندرما. کنندمیمتهم»حقوقنقض«ودمکراسیفقدانبهراایرانهنوزغربپردازاننظریهوسیاستمدارانولی
عنوانبهد،باشنداشتهمطابقتغربمنافعباکهچیزيهرهاافسانهایندر. هستیملیبرالسازيافسانهکالسیکگزینهشاهد

میبرخوردارقداستوآزاديهالهازهستند،غربمنافعبهوفادارکهآنهاییهمهکهحالیدرشودمیوصف»شرنیروهاي«
»اسیدمکر«اردوگاهبهبروکسلوواشنگتنبازانعروسکتوسطارتجاعیوخودکامهکهنه،گرسرکوبهايرژیمگاهی. گردند
هايارزیابیاین. بزنندمهارخوبراخودهايملتوکردهاجراراغربارادهآنهاکهاستاینمهم. شوندمیدادهنسبت
باتمخالفگونههرچیدنبرراهدرو) اياندیشهتکو(قطبیتکجهانبرقراريبرسرغربعقیدتیجنگدرسفیدوسیاه
.استناپذیراجتنابوعاديامريلیبرال،فشار
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روندمیدستازجواناناست،خودفروختهفرهنگوقتی

وروپاییاروشنفکرانباآنهااصولیتفاوتاینکه–کشوراینروشنفکرانکهاستاینایرانسیاسیمنظرهمهمویژگییک
قاطعیتبازندگیانقالبینوسازيجریاندرمردمهايتودهوقتی. جنگندنمیخودملتهايسنتودینبا–استروس

ی،جنسباريوبندبیوفحشامخدر،موادالکلی،مشروباتمطلقوکاملمنعاسالم،احکامبامطابقکهنمودنددرخواست
گانهبینفوذازکهفرهنگیتوسعهوایجادوزندگیپاکسازيروندازروشنفکرانشود،اعالممالیهايبازيحقهوقماربازي

.نمودندپشتیبانیکاملطوربهباشد،مبرا
دستدرتانکوتوپازترمهلکاياسلحهبیگانه،فرهنگ. استملتمصیبتیاسعادتمنشأفرهنگ: «فرمودخمینیامام

بامبارزاناولصفوفجوانانعلتهمینبه. »دهیممیدستازراجوانانماباشد،خودفروختهفرهنگاگر. استدشمنان
عمومیفرهنگو»مصرفیجامعه«ناقصایدولوژيفرمانرواییسالهادهازبعدآنها. دادندتشکیلرا1979سالدرشاهرژیم

.شدندمظلومانباهمدرديومعنويآزادياخالقی،گراییمطلقبهاللحنشدیددعوتشیفتهآمریکایی،
-آنهاباهمراه-وجمهوريرؤسايکشورایندردمکراتیکوآزادانتخاباتجریاندرکهاستاینایرانافتادهجاسنت
بهطلباصالحولیبرالخاتمیازبعدجدیدکارمحافظهوگرااصولنژاداحمدي. شودمیعوضحکومتسیاسینظریه
صرفولی. استشدهمحولنظامظرافتبانمایندهواندیشلیبرالشخصیتروحانی،بهقدرتفرمانحاالورسیدقدرت

به. کندمینتغییرآنهااسالمی–شیعیهویتوایرانیاندینیومعنويانتخابباشد،رسیدهقدرتبهکسیچهاینکهازنظر
. دکننمیتغییرکند،میدنبالراخودملتمنافعازدفاعهدفکههمخارجیوداخلیسیاستمستقلکامالً خطآن،تبع

رئیسبرايآنهاجالبپیشنهادهايوجذابهايلبخندازنظرصرفنیزوآمریکاوغربسويازهاتحریمازنظرصرفایران
داخلیاموردرمداخلهایران. رفتنخواهدآنهافشاربارزیرونکردهامتناعخودمعنويهاياولویتازهرگزجدید،جمهور

ایران. شدنخواهدقایلکسیبرايرابازهمجنسوبازبچهصورتبهخودکودکانتربیتحقوکردنخواهدمجازراخود
ردکنخواهدتحملراآمریکاییعمومیفرهنگتوسطملیشکوفايفرهنگویرانیوگروهیهايرسانهبرغربایاديسلطه

اراستوخودهویتواخالقپاکیزگیعدالت،وخیربشريعمومهايارزشاسالم،برکهشودمیادارهنظامیتوسطایرانزیرا
.است
مستکبرغربوملتترینجوان

پادشاهیواسراییلغرب،حاکممحافلآشکاردشمنیباعثآنرهبرانوهاآرمانواسالمیانقالبکهنیستتعجبجاي
محلمسایلاینبهایران. گیردمیقرارنظامیزوربهتوسلآستانهدرگاهیدشمنیاینکهشودمیفارسخلیجهاي

مستقلخطکردندنبالدرایرانوارصخرهاستوارياینخونسردانه،آرامشاین. کندمیحرکتخودمسیردرونگذاشته
حدبهاخیرهايسالدرکهشودمیآنهاهیستريباعثوکردهخودبیخودازرااسالمیجمهوريدشمنانهمهخود،

هککردنخواهدهمدلیآنباونکردهدركراملتیهرگزغرب. استهمراهجنگیتهدیدهايباروزهرتقریباًورسیدهپارانویا
هر. دباشآمدهبرسنتیبینیجهاناساسبرخودزندگیتنظیموآمریکایی»هايارزش«هپنوتیزمونفوذازرهاییصدددر

ده،کنناغفالوکنندهفاسدعمومیفرهنگو»مصرفیجامعه«اصولبیفلسفهغرب،اقتصاديخودخواهیبهاعتراضگونه
بغرکشورهايخمینیامامکهنیستتصادفی. گرددمجازاتفوراً بایدکهشودمیتلقیشورشیعنوانبه»آزادجهان«در
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راشهاندیاینحتیتوانندنمیآنهاتبلیغاتعواملوپردازاننظریه. کردنامگذاري»جهانیاستکبار«راآمریکاهمهازقبلو
حالیدراینو. کندتعریفرادمکراسیوآزاديمفاهیمخودخاصگونهبهکندجرأتکسیشایدکهدهندراهخودذهنبه

یبراللتعبیربهکهکندمیفعالیتموفقیتباوشدهایجادمردمیحکومتوعیارتمامنمایندگیالگويایراندرکهاست
ولیتاساستواربازاريرقابتاصولبرکهیابدمیتوسعهوداردوجوداقتصادویژهالگويهمینطور. نیستدمکراتیکغرب

.کندمیایفامهمینقشآندرهماجتماعیامورازحمایتودولتیتوجهقابلتنظیم
نرخ. استیافتهافزایشنفرمیلیون79,8تا33ازبرابر،دوازبیشانقالبازبعدهايسالدرایراناسالمیجمهوريجمعیت

سال30زیرسنیندرامروزایرانشهروندان%65اقلحد. استنفرهزارهردرنفر5,8میرومرگو17,8برابرولدوزاد
جواننسل. استملتروحتنزیهوفرهنگیتغییراتبلکهزندگیماديشرایطبهبودتنهانهکنندهمنعکسارقاماین. هستند

نظیرفنیوسازمانینظرازپیچیدهاهدافجملهازواهدافهمهتواندمیامروزایران. استسالمجسمانیواخالقیلحاظبه
حاصلراخودآمیزصلحايهستهبرنامهتوسعهچارچوبدرايهستهکاملچرخهبرتسلطوفضاییهايپژوهشگسترش

.نماید
رهصخنوعیکبهایرانیجامعهکهنیستمعنیبداناست،دادهنشانخودازاخیرهايدهسالهطیایرانکهثباتیالبته،

هبرودوبارهاخیرهايسالدریافت،کاهشانقالبازبعدکهاجتماعیبنديقشر. خوردنمیتکانوشدهتبدیلیکپارچه
وجمعیتسریعرشد. شودمیاحساسبیکاريشهرهادر. استحاديمسألههمچنانفقربامبارزهمسألهگذاشتافزایش

ایران. کندمیایجابراجوانهايخانوادهبرايارزانمسکنساختوشغلیجدیدفرصتهزارصدهاایجادمردمشدنجوان
ادشاهیپواسراییلآمریکا،ریاستبهغربیعنیآنهمیشگیبدخواهانولیکندحلرامسایلاینهمهتوانستمیکنونتا

جامعهدرموجودمسایلحلمنظوربهروحانیحسندولتحال،اینبا. کردندممانعتکاراینازفارسخلیجحاشیههاي
جهتدرجدیدجمهوررئیسخط. استنشستهکمیندرجدیديخطراینجادرولی. استنهادهقدمجدیدمسیردرایرانی
ونست«شدنفعالخطرایرانعلیهغربیهايتحریمکاهشوغربکشورهايبااقتصاديوسیاسیروابطبخشیدنبهبود
معهجاکهامیدواریمحال،اینبا. دارددربرراعقیدتیمحکممبانیتدریجیفرسایشو»لیبرالامیدهاي«بیداريو»پنجم
ومداخلهازسودمندمتقابالًهمکاري،»کاهازگندم«تاباشندداشتهکافیتجربهوحکمتآنروحانیرهبرانوایرانی

.دهندتشخیصتسلیمدرخواستازراصلحصادقانهپیشنهادهاي
کنیمدقتهمسایهکشوربه

ورسیدعاديغیرنسبتاً نتایجبهجدیداً معاصرایرانبامفصلآشناییازبعدآمریکاییمعروفخاورشناسمحققبارتکوین
تااسترتنزدیکامریکاییدمکراسیسیاسیآرمانهايبهخودتکثرگراییوتنوعنظرازایرانکهاستاینواقعیت: «نوشت

ولی.. تنیسکاملدمکراسیمتحده،ایاالتمانندایران. استبحثقابلهماینکهترکیهاستثنايبهخاورمیانهدیگرملتهر
يامروزآمریکايازترکاملطوربهایراندررقیب،هايگروهبیننیروهاتعادلبرقراريیعنیآمریکامؤسسپدرانآلایده

و»کوکا«اندازهبهاند،آوردهدرخودانحصاربهراسیاسیهايفرایندکهاساسیحزبدوآمریکادرزیرااستیافتهتحقق
.»دارندتفاوتهمبا»پپسی«
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.استآموزندههمروسیهبراياست،آوردهدستبههاسالاینطیایرانیجامعهکهسیاسیومعنويتجربهتردید،بدون
هايگیريجهتبودنمبهمجملهازدارد،زیاديمشترکات1979سالآستانهدرایراناوضاعباکشورمانفعلیوضعیت

کنندهیینتعنفوذمردم،هايتودهفقرشرایطدرحاکمنخبگانآمیزجنونتجمالتالمللی،بینمالیمراکزبهوابستگیملی،
محافلاخالقیفسادوملیفرهنگافتاعتیاد،کاري،بزهزندگی،منافذوهاالیههمهدرفسادغرب،بهوابستهنیروهاي

کشوریکهايارزشها،ارزشاینازمنظورکهدارندوجود»بشرعمومیهايارزش«پرچمزیرهاپدیدهاینهمه. حاکم
ستربدونوقت،اسرعدروقاطعیتباهاپدیدهاینهمهایراندر. استدیگردیندارايودورافتادهولینیرومندوثروتمند

.استانگیزشگفتامراینکهشدندبرطرفدیگران،دیدگاهازبردنحسابو ******
کشبدونحاضرحالدرایرانکهخاطراینبهفقطنههمآنکنیم،دركوبشناسیمراخودجنوبینیرومندهمسایهبایدما
روابطبرقراريروشیادگیريبرايبلکهاستاسالمپهناورجهانکشورپویاترینوترینیافتهتوسعهترین،پیشرفتهتردیدو

وسیهرتمامیتحفظناپذیراجتنابهايشرطازیکیاین. روسیهجامعهاسالمیبخشباودیگراسالمیکشورهايبادرست
.باشدمیآناجتماعیواقتصاديتوسعهو
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سیمونوفکنستانتینخطرناكهايتوصیه
نیکالیفایگور

قارچبلکههاگلتنهانهکهاستزمانیها،یخشدنآبمرحله
هاییقروچهدندان. شوندمی»سبز«زمینزیرازهمسمیهاي

کهآنچهکهشودمیشنیدهواشنگتنحکومتیهايدهلیزدر
نامبهنمایشیمراسمیکفقطاولازوکردهطراحیسفیدکاخ

نتیجهناگهانبود،»ایرانپیرامونتنشموقتتضعیف«
ایرانی–روسینفتیموافقتنامهتداركآنوداد»وحشتناکی«

اینازوحشتحسگسترشدرهمروسیهغربیالبی. است
وبهتانکارزاراینآوردنعملبهبراي. استشدهشریکرویداد

ویدگیپوسبويواقعدرونداردتازگیآنهاهاياستداللالبته. شدندپیدا»مناسبی«کارشناسانونگارانروزنامهفوراًافترا،
...دهندمیتعفن

اطالع»انرژيزمینهدرملیامنیتبنیاد«بهموسومسازمانازکهدارندوجودزیاديافرادروسیهدرآیابدانیماستجالب
سیعیوشهرتتنگمحافلدرکه»روسیهفدراسیونسیاسیجارياوضاعمرکز«سابقرئیسسیمونوفآقاي. باشندداشته
شانهنهمهاز. باشندداشتهاطالعسازماناینوجوداززیاديمردمکهکنمنمیفکر. باشدمیبنیاداینرئیساکنونداشت،

بهوفوربه2000هايسالاوایلکهاست»مصرفبیهاياندیشههايکارخانه«ازیکیاینکهگرفتنتیجهتوانمیها
اینانجامبهواقعدرآنهاازیکهیچولیشوندتبدیل»کرملینراهبردطراحان«بهبودندکردهسعیآنهاهمه. آمدندوجود

: شدذکرسیمونوفبا»گازتانزاویسیمایا«روزنامه2007سالمصاحبهدرناکامیایناساسیعللازیکی. اندنشدهموفقکار
.»کندمیتولیدپراکنیسخناغلبها،اندیشهوافکارتولیدجايبهماکارشناسیجامعه«

توانستمیدیگرچیزهرازکمترکند،میارزیابیراخود»صنفی«برادرانرفتارقاطعیتیچنینباکهسیمونوفآقايالبته
بهسیمونوفکهشدآشکاربدشگونیروزدرهاحرفاینصحت. کندپیشبینیرااوخودبارهدرکلماتاینیافتنتحقق

بهويبامصاحبهدرتادادرضایتاست،روسیهالیگارشیمنافعخدمتدرکه»اکسپرت«مجلهخبرنگارمیرزایانگئورگ
.بپردازدروسی–ایرانیروابطوایرانپیراموناوضاعتفسیر

هايالیگارشیدرخشانسیمايسرایندهومجلهسردبیرفئودوروفوالريسفارشاو. استروشنمیرزایاناحوالوحال
هايکوسهاینوهاالیگارشیاینبهروزي. کرداجرا) شوندمیمحسوببازرگانینخبگانناحقبهکه(راروسخويدرنده

وآوردهدستبهجبینعرقباکهراخودندارودارهمهافراداینزیراداردبستگیغربارادتبهتجارت،دریايترکوچک
خواهدمبهموآلودمههم»اکسپرت«مجلهاندازچشمآنهابهروزيبدون. دارندمینگههمانجافرستادند،آفشورمناطقبه

سیمونوفکهشدباعثچیزيچهنیستمعلومولی. استحیاتیمسألهمجلهاینبرايغربیگرایشازحمایتلذاوبود
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ایرانوروسیهبینروابطنزدیکیبهحملهدرباشدخواستهشاید. آوردنمیدرسرآنازکهدهدقرارتفسیرموردراموضوعی
خودهبرا»جماعتخواننده«عالقه»تندبیانات«بایا) کندارزیابیرااوهايتالشغربیالبیاینکهامیدبه(کندشرکت

فسانهانباید«عنوانتحتزنندهمصاحبهدرکهدارداهمیتشرمیبیوجهلبلکهويرفتارهايانگیزهنهالبته. نمایدجلب
.شدگذاشتهنمایشبه،»کردباورراشرقیهاي
داند؟میچیزيایرانبارهدرسیمونوفآیا

ايهترانهاینهمه. استنبودهماشریکهرگزایران: «گویدمیناپذیرسازشوقاطعانهصورتبهمصاحبهایندرسیمونوف
نبایدرا،»اندنیامدهغربیهايشرکتتابیاوریداینجاراخودجاتشیرینیهايگونینکنید،درنگ«اینکهبرمبنیشیرین
انجه: اجتماعیعلوم« کتابفصلدوکهشودمیمعلومجملهاینازبعد. »کردغلورامناسباتاینارزشنباید. کردگوش

مدرسهآخرهايکالسدراجتماعیعلوموتاریخمعلمانمخصوصکهکتاباینبرايسیمونوفکه» 21قرنبستههمبه
.شودخارجدورازفوراًبایدنوشت،است،روسیهمتوسطه

،»استبودهاقتصاديوسیاسیتحلیلمشغولسال15ازبیش«،»ویکیپدیا«نوشتهبهکهکارشناساینکهاستاینعلتش
اینزااو. کندمتوقفراتاجیکستانداخلیجنگتوانستنمیایرانمشارکتبدونروسیهکهاستنشنیدهباریکحتی

او. اددنجاتراروسیهاتمیصنعتبوشهراتمینیروگاهساختسفارشباایرانزمانیکهندارداطالعیکوچکترینواقعیت
گره«زمینهدرایرانوروسیهسیاسیشراکتازسیمونوف. بودروسیهطرفدارچچنجنگدوجریاندرایرانکهداندنمی
.)شدخواهدتشریحذیلدرخزرموضوعالبته(نداردخبرهم»خزر

.کردمتوقفرامرکزيآسیايکشورهايدرخودنفوذگسترشروندروسیهمنافعرعایتمنظوربهایرانکهفهمدنمیاو
ونداشتوجودالمنافعمشتركجامعهکرد،میدنبالغربیسیاستایراناگرکهداندمیمدرسهشاگردیکحتیاکنون

ستراخانآسواحلبهخزردرروسیهناوگانوشدندمیناتوعضواستثنابالتقریباً بزرگقفقازومرکزيآسیايکشورهايهمه
مههایران،بودنغربیصورتدرکهنیستآگاهواقعیتاینبهانرژيمسایلکارشناسعنوانبهسیمونوف. شدمیرانده

ایندر. شدندمیاروپاییبازارواردروسیهخاكازخارجوخزرکریدورطریقازقفقازومرکزيآسیايانرژيهايحامل
نمیاو. خواهدمیراهمینامریکاسرکردگیبهغربکهشدمیروبروجديموانعبایاشدهمسدودروسیهازصادراتصورت
ینماو. شدمیفراهمروسیهجنوبیمرزهايدرآمریکانظامیجدیدهايپایگاهاستقرارامکانبود،غربیایراناگرکهفهمد
جهتافراطیهايگروهکوتروریستیهايسازمانهاياردوگاهاستقراربرايبرینبهشتبهبود،غربیایراناگرکهفهمد
. ستابدترايهستههايسالحبافرضیایرانازحتیغربیایرانکهفهمدنمیاو. شدمیتبدیلروسیهبهآنهابعدياعزام
کردنیخنثبرايشدمیمجبورروسیهبود،غربیایراناگرکهگنجدنمیامنیتمسایلکارشناساینسردرهماندیشهاین

نچنانآاندازهبهمشکالتیروسیهبرايایرانبودنغربیباالخره،و. کندخرجدالرمیلیاردهاکشوراینازناشیمنفیعوامل
.نیاوردرامشکالتاینطاقتروسیهاقتصادنبودبعیدکهکردمیایجادعظیمی

برانعیمتنهاوگرفتهراسوریهبهناتوتجاوزجلويایرانباروسیهشراکتاینکهومیانهخاوراوضاعبهسیمونوفآگاهیعدم
کهگمرکیاتحادیهمرکزيآسیايمرزهايدروروسیقفقازدرامرنهایتدروخاورمیانهدرجهادیوننفوذگسترشراهسر

.انگیزدمیبرزیاديشبهاتشود،میتشکیل
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. استارکاولتازهشد،مبتالبدانسیمونوفکهایرانی–روسیشراکتمعاصرتاریخزمینهدرکاريفراموشبیمارياینولی
نصابحدایرانبارابطهدرروسیهفدراسیوندولتبهوابستهمالیدانشگاهدر»کاربرديسیاسیعلوم«کرسیرئیساین

ولتدباراهبرديشراکتدربارهتوانمیچطورفهممنمی: «گویدمیوشکستهبود،کردهتعیینخودشکهرانادانیوجهل
بزرگخبريکنفرانسجریاندرپوتینوالدیمیربیاناتظاهراًاو. »کردصحبتاسالمیوثباتبیهمبازولیشیعیچندهر

اولویتحائزشرکايازیکیایران: «داشتاظهارجمهوررئیسولی. استنفهمیدهخودجهلرويازیانشنیدهراويسالیانه
انتخاباین. دهیمتوسعهجهاتهمهدرراایرانباروابطهستیمصدددرما. ماستهمسایهکشوراین. استمنطقهدرما

.»ماستاصولی
ممکنکسهربرايکهاستنفهمیدهراایرانزمینهدرماخطوروسیهجمهوررئیسهايحرفشخصاینحتماًباشد،
بزرگرازواقعاً ایندهد؟تشخیصراایرانثباتیبیتوانستچطور»کاربرديکارشناس«اینولی. بیفتدهااتفاقاینازاست
واعیاجتمسنجیدهسیاستکهکشوريدهد؛مینشانخودازايوقفهبیرشدآناقتصادکهکشوري. استاوتحلیلیعقل
افتهیدستايهستهکاملچرخهایجادبهوشدهکیهانیفضايواردمستقلطوربهکهکشوريکند؛میدنبالراقومیبین

میتوسعهراخودعلمیمکاتبنظیريبیسرعتباوباالستهايفناوريبرتسلطلحاظبهجهانینهممقامصاحبواست
ینهماست؛گردیدهتریکپارچهوکردهایستادگیاقتصاديهايتحریمترینخشنشرایطدرکهکشوريباالخرهو... دهد

»اراندانشی«اینسربرقلمکاريشلهآشچه. باشدمی»اسالمیثباتبیدولت«سیاسی،علومدکتراینعقدهبهکشور
«!بپذیرراامتبریکگفتی،دروغ: «بگوییماوبهروسادبیاتقهرمانیکدنبالبهفقطتوانیممیشرایطایندر! حکمفرماست

خزردر»ایرانیهیوالي«

در. آوردمیوجودبهراوحشتناكهايهیوالخورند،میپیوندهمبهدروغوجهلآندرکه»عقلخواب«معلوم،قراراز
ازیکیایرانآري،: «گویدمیسیمونوف. شدآفریده»خزردرایرانیخطر«نامبهغریبیوعجیبهیواليسیمونوفذهن

بهانندتومیترکمنستانوآذربایجانآنازبعدکه(انداختتأخیربهراخزرتقسیمدربارهموافقتنامهانعقادکهبودعواملی
اختسگذاشتنعقیمبرايایرانیعاملازاستفادهولی). استروسیهضرربهکهبسازندراگازانتقاللولهخطمشروعطور
یکی«نهایرانکهگفتبایداوالً. »استدیگريمسألهخزردرایرانفزایندهتوانباشدنروبروواستچیزیکخزرلولهخط

وضعمثانیاً،. کردتأمینمحکمیمواضعخزرتقسیمدربارهمذاکراتدرروسیهبرايکهبود»اساسیعواملازیکی«بلکه»از
نعنوابهراآیندهخزرتهرانومسکو. داردمطابقتروسیهمواضعباکاملطوربهتقریباً خزرمسألهزمینهدرایرانگیري
همهآندرکهبینندمیايمنطقهعنوانبهکار،اصلوساحلیکشورهايهمهاقتصاديتعاملمیداننظامی،غیرمنطقه
.شوندحلخارجیمداخلهبدونساحلیهايدولتتوسطصرفاًمشکالتومسایل
قبلد،شوپولصاحبایرانوقتی«مثالً کهکندخودداريهاییچرندبیانازبایداقلحدداند،نمیرابدیهیاتاینکهکسی

تنگهسويآنازایرانبراياساسیخطرکهاستبدیهی. کردخواهداستفادهگرينظامیجدیددوربرايپولاینازهمهاز
شاید. »کردخواهدتقویتنیزخزردرراخودمسلحنیروهايایرانکهدارماعتقادولیآیدمیبرسعوديعربستانازهرمز،

کهابدیمیتوسعهتمامسرعتباخزردرگرينظامیکهاستسالچندولیباشدداشتهتازگیسیمونوفآقايبرايخبراین
کهاستدهدارخآبادعشقوباکوبینتسلیحاتیواقعیمسابقهمثال،عنوانبه. نیستندپیشگامحوزهایندرروسیهوایران
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انآذربایجکهحالیدرکندمیتقویت) گازصادراتحساببهاوکراینازعمدتاً(وارداتبرکتبهراخودخزرناوگانآبادعشق
1,6راردادقاسراییلباآذربایجانگذشتهسالکهشودیادآورياستکافی. استبستهامیداسراییلبافنینظامیهمکاريبه

ردخوددریایینیرويافزایشزمنیهدرتهرانومسکوولی. کردامضاراافزارجنگترینمدرنصدوردربارهدالريمیلیارد
همکاريسازمانایجادمبتکردفعاتبهکنونتاثانیاً،ودهندمیقرارخودکارمالكرا»معقوالنهکفایت«اصلاوالً،خزر،
این.کنندحلمؤثرطوربهراخزرمسایلسایروانسانیاقتصادي،مسایلبتوانندآنچارچوبدرکهاندشدهايمنطقههاي

همباخزردرایرانوروسیهمنافع. شدخواهداعالمخزرساحلیکشورهايسرانجاريسالمالقاتدردیگرباریکمطلب
همبازيرايبويتالشسیمونوف،تاروتیرههايپیشبینی. استناسازگارغربمنافعباکهحالیدرداردکاملتقریباًمطابقت

.کنندنفوذراهبرديمهممنطقهایندرکنندمیسعیکهاستايمنطقهفراهايقدرتباشدن
شیزوفرنیبهآمیختهپلیدکار

یناکهاستبدیهی. استاونادانیوجهلآشکارهاينشانهودروغینوآمیزهذیانمطالببرگیرندهدرسیمونوفمصاحبه
گاننخبهمهکهاستبعید: «شوداشارهاواکتشافاینبهاینکافی. آوردنمیدرسرآنازکهاستزدهدستکاريبهشخص
حریمترفعمورددرقطعنامهصدورمبتکرکهدارندتوافقاتمتحدهایاالتبااکنونهمآنها. کننداجراراماباتوافقاتایرانی

!استجهانمابقیبرايايتازهخبراین! شودصادرقطعنامهتاآوردفشارکهبودواشنگتناینپسعجب،چه. »شدها
نداختهاگردشبهآمریکاییکارشناسجامعهکهکندمیتکراررااياندیشهفقطاو. نداردتازگیسیمونوفهاي،حرفالبته
نوعیکعنوانبهراواشنگتننشینیعقبوکردهپنهانراایرانمسألهزمینهدراوباماباراكسیاستآشکارشکستتااست
میتکانراشدمآببهافتادوقتینیست،بلدشناکهسگی«کهگویندمیشرقمردم. کندمعرفیژئوپلتیکیزیرکانهمانور
.داردمینگهسرخسیلیباراخودرخسارایرانباروابطدرهمینطورهمسفیدکاخ. »کندمیشناگویاکهدهد

ماهرانهبازيروسیه،پیگیرانهسیاستزمینهایندر. استدیگريموضوعکرد،وادارکاراینبهراواشنگتنکههاییانگیزه
3+3گروهبهژنومذاکراتتاکه5+1گروهداخلیدراقتصاديوسیاسیتضادهايواختالفاتازاستفادهباتهرانومسکو
مسایلمهه: «گفتهمچنینسیمونوف. سفیدکاخآرزويتااستکردهایفابیشتريمراتببهنقشزمینهایندرشد،تبدیل

همه. اقتصاديمسایلمورددرجملهاز. شودشنیدهمانظرنقطهکهدارمزیاديتردیدمنوشدخواهندحلواشنگتنبا
مشخصسیمونوف. »کردندمرتفعراهاتحریمکهاستکشورهاییازهاکاالخریدبهمنوطهمیشهتسهیالتوهاگذشت

اختراعاتبرونامشخصوعمومیهايحرفبراومصاحبهتمامزیراشدخواهندحلواشنگتنباهمراهمسایلکدامنکرد
راچکهپرسیدباید،»کردندرفعراهاتحریمکهگرفتخواهدصورتکشورهاییازخریدها«اگرولی. استاستواراوشخصی

کند؟تبدیلروسیهنفعبهراوضعاینبایدکهاستقرارداديمخالفسیمونوف

بهراخودمسایلبارچندمینبرايایران. دهدنمیراسوديهیچنویدمابهایرانی–روسینفتیمعامله: «نویسدمیاو
مهمازیکی: شودمیایجادعجیبیوضعیتنتیجه،در. باشیممفیدایرانبرايکنیممیسعیماوکندمیحلمسکوحساب

درياگونهبهسپسوخریدهاوازرانفتاینماولیبفروشدراخودنفتتواندنمیانرژيهايحاملبازاردرمارقیبانترین
نهزمیدرمطلقجهلآنوگذاردمینمایشبهراخودخصوصیتترینقويدیگرباریکمادانشیار. »کردخواهیمآببازارها
.استایرانی–روسیروابط
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مفادنکردنیاکردنفاشمورددرتعهداتبعضیشرایطایندرکهاستنرسیدهامضابههنوزایرانبا»نفتیبزرگقرارداد«
نایاینکهازخالقطبقهوهالیبرالهايبرداشت. گفترامطلباصلبایدوتوانمیولی. شودرعایتبایدوداردوجودآن

نندهکمنعکساست،عالقهذيافرادبینآمدهدستبهدرآمدبعديتقسیموروسیهتوسطایرانینفتفروشبرناظرمعامله
ارزانیزيچ: «شودتبیینصورتاینبهتواندمیآنفلسفهکهاستروسی»تجارتشبه«خوارجیرهکارشناسانفکريضعف

استفادهدهآمدستبهسودازوبرویمکورشولبهزیباهايمانکنباهمراهموقعبهآنازبعدوبفروشیمترگرانوکردهپیداتر
.»کنیم
روشفمعامالتپولهمینازایران. پرداختخواهدواقعیپولایرانینفتبابتروسیهکهاستبداننفتیقراردادواقعیتولی

پولهمینباایران. پرداختخواهدسازيماشینهايفراوردهتاکشاورزيمحصوالتازاعمراروسیکاالهايوسیعطیف
انرژيزمینهدرجدیدهايطرحاجرايوموجودآهنراهکردنبرقیوآهنراهجدیدخطوطساختنظیربزرگهايطرح

بود،شدهتبدیل»اتمروس«براينجاتحلقهبه1990هايسالدربوشهراتمینیروگاهکههمانطور. کردخواهدپرداخترا
وونوفسیمامروزه. شودتبدیلروسیه»آ«گروهصنایعمالیتأمینمنابعازیکیبهتواندمی»نفتیبزرگقرارداد«اکنون
کارشانابعادکهاستدرست. ورزندمیمخالفتامرهمینباصدایکباآمریکاخارجهاموروزیرسیاسیمعاونشرمانوندي

...استکردهپیدامطابقتهمباآنهامواضعچطورنیستمعلوم. استیکیهدفولیاستمتفاوت
فیدسکاختمایالتراستايدربود،جمالتهمینبرتأکیدمصاحبهاینانتشارازهدفکهسیمونوفمصاحبهپایانیجمالت

ارکاراینرسمیهايشخصیتاگرحتی. گرددبرايهستهپروندهموضوعبهاحتیاطبابایدمسکو: «گفتوي. داردقرار
دبایما. کندمیتخلفهاتحریمرژیمازایرانکهانداختگردشبهرااطالعاتایناجتماعینهادهايطریقازبایدنکنند،

یپشتیباناسراییلازوکنیمبازيهاتحریماعادهخواهاننیروهايطرفازوزدههمبرراایرانوآمریکابینروابطنزدیکی
ايهپراکنیسخناوجاخالقی،ضدوپلیدمطلباین. »استنامیدهبازيحقهوگرانهحیلهترفندرامعاملهاینکهنماییم

هکايکنندهفلجهايتحریماینکهولی. استشدهبرداشتههاچهرههمهازهانقابکهاستخطپایاناین. استسیمونوف
همهازقبلآنهاباالخره–ببرندرنجگناهبیایرانیهامیلیونروزهرکهشودمیباعثاست،شدهاعمالجهتبیوخودبی
هبنادانپردازخیالاین. استدیگريمسایلگرفتاراوزیرانیستمهمسیمونوفبراي-خورندمیضربههاتحریمایناز

بهایرانی–روسیروابطزدنهمبربرايباید) اوبنیادجملهازو(»روسیهاجتماعینهادهاي«دادتوضیحمانعوجامعطور
خدمتردتو«کهشودمیدادهسئوالاینصادقانهپاسخآندرکهاستحقیقتلحظهاین. کنندچکاراسراییلوآمریکانفع
******»هستی؟کسیچه

میانایرباامانبیضدیتوچاپلوسیاینپرده،بیگراییغرباینپیشسالیکتا. زدناروسیمونوفبهواقعاً میرزایان
ارمغانبهارمحافلبعضیدربودنپذیرفتهومالیهايحوالهصورتبهسیاسیبهره»علومنامزدوبنیادرئیس«برايتوانست

وتحصیلپایانمداركکردنآویزانباوانداختهغبغببهبادکه»کارشناسانی«تنها. استشدهدگرگوناوضاعولی. آورد
حقوقمدافعاندستروسیجامعهکهگیرندمینادیدهراواقعیتایناند،کردهخوشجامختلفمراکزدرخودعلمیدرجات

باروندببیکارکنانو) بدهدژاپنبهراکوریلجزایرخواهدمیکهپونومارفلئومانند(کنندمیزندگیغربپولباکهبشر
روسیجامعه. شدخواهدهم»کارشناسان«حالشاملبزوديروندایناینکهوکندمیکوتاهرا»باران«تلویزیونیشبکه
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ايهخیالچه»دانشیارانبعضیکهدهدتشخیصتواندمیاکنونویافتهشفاخودبیماريازسختیبهوآهستهآهسته
یناناجوانمردانهنصایحوهاتوصیهبفهمدتواندمیهمچنینروسیجامعه. کندمیخطورذهنشانبهآمریکانفعبهعجیبی

.استسمیموادچهدربرگیرندهگروه
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نیستزنیچانهموضوعایرانايهستهبرنامه
بوبکیننیکالي

گروهکشورهايبینمذاکراتجدیددورویندرفوریه18روز
ژنوتوافقاتاجرايبررسیبهکهشودمیبرگزارایرانو1+5

امضابهگذشتهسالنوامبردرکهایرانايهستهبرنامهدرباره
خارجهاموروزیرالوروفسرگئی. یافتخواهداختصاصرسید،

قابلغیرراگفتگوسرگیريازآستانهدراوضاعروسیهفدراسیون
به. کردارزیابینیافتهخاتمهقطعاًراایرانیموضوعوپیشبینی

براندازيازبایدکهاستپیشدرکاري«ایرانزمینهدروي،گفته
. »کندجلوگیرياست،شدهشروعکهاوضاعفصلوحلروندهاي

وژنوتوافقاتازبعدحتیخودهايوعدهخالفبرآمریکابرحاکممقاماتکهاستاینبخشد،میشدترااوضاعکهآنچه
ازگیتمدعیکهسفیدکاخمتعددهايمانور. کشندنمیدستایرانبهنسبتخودخصمانهسیاستازآن،عملیتحققآغاز
مانهخصحالتایرانبهنسبتوگذاردنمیفراترپاامریکاییعاديگیريموضعبستبنحدودازامرحقیقتدرباشد،می

.دارد

جامعهبههمزمانودهدمیقرارآزمایشموردراتهران»بودنشکستنی«وکردهحسابخشنفشاررويکماکانواشنگتن
رحطدوهر. استايهستههايسالحازایرانبرخورداريازممانعتآمریکا،»تاریخیرسالت«کهکندمیتلقینالمللیبین

مهورجرئیساوباماباراكبهاعتماداخیرهايماهدرکهکردخاطرنشانبایدهمهازقبل. شودمیمنجرشکستبهواشنگتن
حمایتنهاتنهتواندنمیکهدانندمیناکامیسیاستمداررااوکشورهااکثرزیرااستیافتهتنزلتوجهیقابلطوربهآمریکا

تحریماعمالبرکورکورانهطوربهکهبگذارداثرکنگرهدرخودقانونگذارانرفتاربربلکهآورددستبهراآمریکاسنتیمتحدان
کاییآمرییکجانبهشدیدهايتحریمکهاستاستوارايکهنهادعايبرآنهامنطق. نمایندمیپافشاريایرانعلیهجدیدهاي

ایندرراآمریکامواضعایرانبرمکملفشارلذاوکردوادارايهستهبرنامهدربارهمذاکراتبهدادنتنبهراایراندولت
یناشریکاصوالً دهد،میراهاتحریمقانونعلیهوتوحقبهتوسلقولحرف،درکهاوباماباراك. نمودخواهدتقویتگفتگو
.استنظرنقطه
فروشمحلازسوددریافتامکانوکردهایجادرااقتصاديهايتحریمسابقهبیرژیمما: «کندمیخاطرنشانغروربااوباما
معتقداوباماباراك. »استدادهدستازراخودتوان%50ازبیشایراناقتصادمدتاینطی. ایمنمودهسلبایرانازرانفت
هبممتحنعنوانبهآمریکانقشولی. »دهیمقرارامتحانموردراایرانیانکهاستمهمبسیارماعملشیوهنظراز«کهاست

پلماسیدیدر-فرانسهازغیر–اروپااتحادیهکشورهاي. استشدهبردهصحنهپشتبهصحنهازاروپا،اتحادیهسیاستوسیله
سالمیاجمهوريسربرمسابقهدراروپا. واشنگتنکهنهلجبازيدرتاانددادهتشخیصبیشتريمثبتهايجنبهایرانجدید
نشدنزدیکموازاتبه. اندکردهشروعراایرانیبازاربهبازگشتکاراروپاییهايشرکتحاضرحالدروکردهحرکتایران
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تبازگشبرايمتحدهایاالت. یابدمیشدتهمایرانهايبازاربهدسترسیسربرمبارزهایران،ايهستهمسألهفصلوحل
تااندآوردهعملبهراخودهايتالشنهایتاخیرسال35طیامریکاییسیاستمداران. نداردشانسیتقریباًکشوراینبه

نحسواوباماباراكتلفنیتماسیکباتواننمی. کنندتبدیلاسالمیجمهوريموجودیتبرايخطرمهمترینبهراخود
بزرگ»آمریکابرمرگ«شعارباکهگرداندبازآمریکابهراایرانیانیهاينسلاعتمادعالیسطحمالقاتدویکییاروحانی

نظورمبهفعالً واشنگتنولی. شدخواهدمسیرآمریکاییدیپلماسیمشخصهايگاممشاهدهصورتدرتنهاکاراین. شدند
برگامتهرانبامشارکتروابطبرقراريمسیردرکهدیگريکشورهايتهدیدبهایران،درخود»تاریخیرسالت«ظاهرحفظ
.دهدمیادامهاند،داشته
دارد؟کافیآجرآمریکاآیا

؟داردکافیآجرآمریکاآیا. »افتادخواهیمهاتحریمازمتخلفینجانبهآجرتنیکمانندما: «کندمیتهدیداوباماباراك
ماهایلاو. بودژاپنکرد،استفادهایرانینفتبیشترخریدزمینهدرمجددامکاناتازشتابباکهکشورياولینمثال،براي
شرایطدريبازنگربرناظروشدمنتشرجدیداً کهایرانیبرنامهدر. شدمنعقدموفقیتباکشوردواینبینمعاملهاولینفوریه
در. اندشدهطراحیگذارانسرمایهجلببرايمخصوصاً کههستندنظرمدجدیدقراردادهاياست،نفتیقراردادهايانعقاد
. ندهستذکرشایاناقتصاديبرجستههايقدرتسایروجنوبیکرههند،چین،روسیه،بلکهژاپنواروپاتنهانهآنهامیان
تمخالفخالفبرایرانمسألهترسریعچههرفصلوحلبهتجارتدنیايرهبرانکهگفتتوانمیاکنونهمتردید،بدون

وغاناردطیبرجبجدیداً. کنندمیسفرایرانبهکهنیستندتجارتدنیاينمایندگانتنها. باشندمیمندعالقهآمریکا
یروزریندرسدیدیهفوریهماهدرکهرودمیانتظار. بودندایرانمهمانسوئدخارجهوزیربیلتکارلوترکیهوزیرنخست
ایرانبهاروپااتحادیهخارجهامورعالینمایندهاشتونکاترینسفرمارسماهدروآوردعملبهدیدارایرانازبلژیکخارجه
.استشدهریزيبرنامه
کدیپلماتیمتمدنانههايروشبهتوسلباخودايهستهپروندهبستنزمینهدراستحاضرایرانکهاستکردهباوراروپا
یالمللبینحمایتازونیستموجهنظرهیچازایرانالمللیبینانزوايادامهکهاستبدیهی. داردبربلندتريهايگام

درآمریکایکجانبهخصمانهرفتاروماندهانزوادرسوریهدرجنگیعملیاتهايبرنامهبامتحدهایاالت. باشدنمیبرخوردار
متعددمانورهاي«کهمعتقدندایرانخارجهاموروزارتدر. خوردخواهدشکستنیزایرانايهستهبرنامهفصلوحلزمینه
پندارينهوضعاینازایرانارزیابیولی. »استسازندهغیربخشد،میتصنعیوپنداريحالتمسألهاینبهکهمتحدهایاالت
تعداديتهگذشهفتهآمریکاداراییوزارتمثال،عنوانبه. استاستوارآمریکاواقعیرفتاربهواکنشبربلکهتخیلینهواست

تحریمتضعیفبهژانویهماهاواخرکشورهابرخیاینکهولوگنجاندسیاهلیستدرراکشورچندحقیقیاشخاصوهاشرکتاز
سفیربهرابطهایندرایرانخارجهاموروزارت. پرداختندالمللیبین15گروهباتهرانتوافقاتچارچوبدرایرانضدهاي

.کرداعتراضاظهاراست،ایراندرآمریکامنافعحافظکهسوئیس
ند،اپذیرفتهکهتعهداتیاجرايبرايراخودآمادگیایرانمقامات. نیستانکاروبحثقابلایرانیطرفمحکمگیريموضع

اینردآژانسوایران. هستندپایبنداتمیانرژيالمللیبینآژانسباهمکاريشدهتصویبراهنقشهبهودادهنشانخوداز
تتوافقااینتهرانکهرودمیانتظار. اندکردهامضااتمیانرژيدربارهمذاکراتدرعملیگامهفتدربارهايموافقتنامهروزها
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تأمینار»برانگیزسئوال«واحدسهبهالمللیبینسازماناینکارشناساندسترسیشدحاضرایران. کنداجرامیماه15تارا
همچنینآژانس. هستنداردکاناورانیومسازيغنیواحدولشکرآبادلیزريمرکزاراك،نزدیکیدرIR-40راکتوراینها: کند

هستههايخرجکردنمنفجربراياستقرارکهکردخواهددریافتراهاییچاشنیتولیددربارهراخودعالقهمورداطالعات
یناجزئیاتهمهبرشماريبهنیازي. کندارزیابیراآنهاازنظامیاستفادهامکانتاگیرندقراراستفادهموردایرانساختاي

آژانسنمایندگان. استراضیایرانتوسطژنوتوافقاتاجرايازحاضرحالدرآژانسکهاستاینکاراصل. نیستهمکاري
نایازغیرآمریکادولت. کنندنمیاشارهخودايهستههايطرحدربارهاطالعاتارائهازایرانرفتنطفرهمواردگونههیچبه

خواهد؟میاستداللیچه

آژانسوایرانبیناقدامهفتدربارهموافقتنامه

پذیرمسئولیتوجديتهران،بهاتمیانرژيالمللیبینآژانسنمایندگانهیأت) جاريسالفوریه8-9(اخیرسفرنتایج
کهدکرتأکیددیگربایکایرانجمهوررئیسروحانیحسن. استرساندهاثباتبهراايهستهبرنامهزمینهدرایرانبودن

دامهاگویاکهبپذیردرااسراییلنظرنقطهکهندارددلیلیجهانیجامعه. استبازآژانسکارشناسانبراياوکشوردرهاي
دریافتبهواقعاًاوباماباراكاطرافیاناگر. دهدمیدستازراخودمهفومومعنیهرایرانايهستهبرنامهدربارهگفتگو

ضیبعنهواتمیانرژيالمللیبینآژانسنظراستموظفآمریکادولتمندند،عالقهایرانشدنايهستهغیرهايضمانت
ازیشبکردنسیاسیازجهانیان. نیستندمندعالقهالمللیبینانزوايازایرانخروجبهکهکندگوشرامنطقهکشورهاي

دراسراییلوآمریکاهايتالشخطرمعرضدرهمیشهخواهندنمیوآمدهتنگبهآمریکاتوسطایرانايهستهمسألهحد
کهندکمیتشویقراکشورهاییرفتارسابقمانندهاآمریکاییوجود،اینبا. بمانندباقیمسألهزورگویانهفصلوحلجهت
جمهورسرئیاوالندفرانسواکهاستفرانسهآنهاازیکی. کنندنمیباورراتهراننیاتکماکانودادهتشکیلرامطلقاقلیت

اتمذاکرجریاندرتهرانعلیههاتحریمرژیمحفظدربارهپاریسوواشنگتن. آوردعملبهدیدارسفیدکاخازروزهاایندرآن
.اندرسیدهتوافقبهايهستهمسألهفصلوحلدرباره

غییرتفرانسهگیريموضعوینالوقوعقریبمذاکراتدرکهاستبعیدونداردتازگیصلحمذاکراتراهسربرفرانسويسد
شدهاموشفرنفوذاحیايبرايایرانیمسألهازاستگرفتهتصمیموگرفتهراسعوديعربستانواسراییلطرففرانسه. کند
ارایرانباموافقتنامهانعقادازممانعتبهاتهاماتحتیفرانسهخارجهوزیرفابیوسلوران. نمایداستفادهخاورمیانهدرخود

منطقهردصلحبرقراريجهتدر«خودخاصنحوبهو»رودنمیلشگرسیاهدنبالفرانسه«کهاستمعتقدبلکهنکردهتکذیب
عنوانبهباید) آلمانوبریتانیا(5+ 1گروهدیگراروپاییاعضايگیريموضعازفرانسهداوطلبانهانزواي. »کندمیکوشش

راهاهبهرایناکنونهمپاریس. شودتعبیرایرانعربیدشمنانازاقتصاديهايبهرهدریافتبرسرآنهابارقابتازايجنبه
.بخرداسلحهفرانسهزتابکنددالريمیلیارد3کمکلبنانارتشبهاستدرصددسعوديعربستان. کندمیدریافت

سهفرانخودروسازيصنایعخساراتکهحالیدرداردتعلقبحث،قابلهايبرنامههمآنآینده،هايبرنامهبهسوداینالبته
اسرعدرخواهندمیPSA Peugeot CitroenوRenaultهايشرکتکهاستامروزمسألهایرانیضدهايتحریماز

محلیشرکايباهمکاريطریقازایراندرخودخودروهايفروشومونتاژازسرگیريبهکشوردوهر. کنندحلراآنوقت
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»وتالت«شرکتبازگشتمسألههمچنینهافرانسويبراي. کننداحیاایرانیبازاردرراخودسابققويمواضعتادارندعالقه
.کردتركراایراناروپااتحادیهسويازنفتیتحریماعمالازبعدشرکتاینکهاستمطرح

آمیزصلحتوافقاتباوگرفتهراسعوديعربستانطرفکهاوکهکردسئوالفرانسهجمهوررئیسازتوانمیرابطهایندر
عاملهمازیکیموضوعرافرانسهگیريموضعریاض. گیردمیراکسیچهطرفورزد،میمخالفتایرانايهستهبرنامهدرباره
قراردادهاياساسبرتنهامتحدهایاالتاستقرارمثال،عنوانبه. کندمیتلقیغربوفاداريخریدزمینهدرخودعاديهاي

آیندهسالهايدرسعوديعربستانکهرودمیانتظار. کندصادردالرمیلیارد60معادلهايسالحکشوراینبهشدهمنعقد
کههمانطور. بودخواهدآناساسیکنندهصادردوبارهمتحدهایاالتکهدهدافزایشبرابرسهمیزانبهرااسلحهخریدهاي

مراتبهبایرانمقاماتنیاتخلوصبهفرانسهاعتماديبیقیمتازآمریکاکاريسازشقیمتسعودينامهنرخدربینیم،می
.استباالتر

ایرانخساراتتنهانهمعیارباکهدارداقتصاديخاصبعدایرانعلیههاتحریماعمالزمینهدرآمریکاتعصبمجموع،در
بهراوضعیتیغربیهايتحریمانرژي،المللیبینآژانسهايبرآوردبهبنا. شودمیارزیابیعالقهذيکشورهايسودبلکه

اخیرقرنربعیکطیشدهثبتتولیداقلحداینکهکردافتبشکهمیلیون2,5تاایراننفتروزانهتولیدکهآوردوجود
انعربست. انددادهافزایشتاریخیسطحباالترینبهرانفتتولیدفارسخلیجدرآمریکاییمتحدانحالهمیندر. است

میتولیدروزدربشکهمیلیون16,4حدودجمعاًگذشتهسالسومماههسهدرقطروکویتعربی،متحدهاماراتسعودي،
آنآسیاییسنتیبازارهايدرایرانبررامیدانبزرگ4گروهکشورهاي. کندمیتأمینراجهانیتقاضاي%18کهکردند
برابررقماین2011سالدرکهحالیدرخردمیراخودنیازموردنفت%44کشوراینازهنداکنونمثال،براي. کردندتنگ
درنفتهايقیمتبهعنایتبا. بود%21برابرپیشسالششکهحالیدررسید%25بهآنهاازچینخریدهايبود؛36%

2012سالاوایلازایراننفتصادراتولی. شدندکاسبدالرمیلیارد150ازبیشماهسهطیکشورهااین،مذکورمرحله
2013سالاولنیمهدر. استیافتهکاهشبرابردویعنیروزدربشکهمیلیون1تا2,2ازها،تحریماعالمزمانازیعنی

تضعیفبهآمریکامیلیبیریاضینظرازابعاداین. بوددالرمیلیارد23فقطبرابرخامنفتصدورمحلازایراندرآمدهاي
******.کندمیدركقابلراهاتحریمرژیم

آوردوجودبهراکاذببرداشتاینتواندمیانرژيهايحاملصدورزمینهدرهامحدودیتمحلازایرانناپذیرانکارخسارات
وادارآنهدفکهبرودآمریکافشاربارزیروکردهتبدیلزنیچانهموضوعبهراخودايهستهبرنامهاستحاضرایرانکه

هستهدستاوردهايازذرهیکحتیکهدادنخواهداجازهایران. استآمیزصلحاتمبرايحقازامتناعبهایراندولتکردن
حیصالاکبرعلیاین،ازبیش. بودخواهدحکمفرماهمالوقوعقریبمذاکراتدرتهرانگیريموضعاینکهشودضایعآناي

. دداخواهدتوسعهبیشتريسرعتباراخودايهستهبرنامهآیندهدرایرانکهداشتاظهارایراناتمیانرژيسازمانرئیس
بررانایسیاسینخبگانمیاندرتفرقهوقوعبرمبنیادعاهايلذاوهستندنظرنقطهاینشریکایرانبرحاکممقاماتهمه
وینمذاکراتالوقوعقریبدوردراستقرارمثال،عنوانبه. استاساسبیمذاکرات،درمجازواحتمالیهايگذشتسر

این. شودایراننمایندگیهیأتعضوایرانمجلسخارجیسیاستوملیامنیتکمیسیونرئیسبروجرديعالءالدین
ظرناختالفوجوددربارهشایعاتامرهمین. پذیرفتراآنایرانجمهوررئیسکهبودمجلسرئیسالریجانیعلیدرخواست
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نافعمازدفاعبرايخودتالشدرایران. کندمیتکذیبراايهستهمذاکراتدرایرانگیريموضعسربرمجلسودولتبین
بروجردي،الحاقتردید،بدون. استدادهتشکیلواحديجبههآمیز،صلحاتمازبرخورداريبرايحقهحقوقزمینهدرملی

تأمینمنضوبخشیدهخاصینیرويایرانیکنندگانمذاکرهبهایران،نمایندگیهیأتترکیببهسیاسیمعتبرشخصیت
جالبیوپیشبینیقابلغیرحالتوجذابیتمذاکراتاینبهمذاکرات،درخودکشورگیريموضعازایرانمردموسیعحمایت
.بخشیدخواهد
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ایرانیضد»تانک«مثابهبهشرمانوندي
صابروفاکرام

سومنفروخارجهاموروزیرسیاسیمعاونشرمانونديتندلغایتبیانات
کنندهمنعکستردیدبدونتهران،ومسکوحقدرآمریکاخارجهاموروزارت
خانمولی. استاوباماباراكدولتروسیضدوایرانیضدگیريموضع
دیگرانتوسطشدهنوشتهمتونکهنیست»سخنگوکله«یکفقطشرمان

حتیوسیاسیاعتقاداتکنندهمنعکسجویانه،جنگسخنان. کندتکراررا
جایگاهروسیهوایرانشخصایننظریاتسیستمدرزیرااستاوبینیجهان
.انددادهاختصاصخودبهرا»اساسیدشمن«ناپذیرتغییرومحکم

دهش»سوار«راواشنگتنحکومتیدهلیزهايقرصپاوپرطوربهکهاست»آهنینبانوان«دستهآنازیکیشرمانوندي
همباولیتاسیکیآنهاخانوادگینامفقطکه(رایسالیزابتسیوزنورایسکندولیزاکلینتون،هیالريآلبرایت،مادلین. اند

العادهفوقسیاستمدارعنوانبهراخودآنهاازیکهرمقاله،اینقهرمانشرمان،ونديباالخرهو) ندارندخویشیوقومروابط
هبتجاوزیوگسالوي،بمبارانلیبی،بهتجاوز،»هاتروریست«شکنجهازاعمهازمینههمهدرکهانددادهنشانتندخویی

یزتهايدندانبازشتپوزهاین. کردندمیدفاعهاشاهینمواضعازروسیهبرفشاراعمالیاایراناقتصاديمحاصرهسوریه،
.استسیاسیفمینیسم

شد،منصوبایرانسیاسیپروندهدربارهآمریکاییاساسیکنندهمذاکرهعنوانبهکريجانواوباماباراكتوسطکهشرمان
. دادمینشانخودازراخوداطرافیانبهنسبتبلکهمذاکراتطرفبهنسبتتنهانهناپذیريسازشوقاطعیتنهایتهمیشه
رخوردبخودنزدیکانوخودباسنگدلیهمهاینباکهکسیازتوانندنمیهستند،آمریکادشمنانشرماننظرازکهآنهایی

کهندهستايصادقانهاحساساتروسیه،بادوستیعدموایرانباويضدیت. باشندداشتهمثبتاحساساتانتظارکند،می
هستهبرنامهدربارهاساسیکنندهمذاکرهعنوانبهشرماننقشواقعدر. استکردهاحساساتاینوقفراخودوجودتماماو

.بکاهدتهرانبرفشارازنداردقصدواشنگتنکهدهدمیراعالمتاینایران،اي
ژنتیکمسایلووندي

کییوشمالیکرهايهستههايسالحزمینهدرسفیدکاخاساسیمتخصصکلینتونبیلجمهوريریاستزماندرشرمان
. ودبپرده،بیستیزروسیهودیگر»آهنینبانوي«یکخارجه،اموروقتوزیرآلبرایت،مادلیناعتمادموردهايشخصیتاز

هبفقطسیبريتعلق«اینکهجملهاز(ایمنکردهفراموشهنوزرااوهايحرفبعضیماوآمدهدنیابهپراگدرکهآلبرایت
بزرگژئوپلیتیکجانبیکوچکتبعات«عراق،درکودكمیلیوننیمشدنکشتهاینکهو»استبزرگیعدالتیبیروسیه
.بودمناسبیالعادهفوقاستادبرسد،آمریکاخارجیسیاستعرصهدراولهايمقامبهخواستمیکهشرمانبراي،)»است



ایرانیضد»تانک«مثابهبهشرمانوندي42
.............................................................................................................................................................

وانعنبهبود،جمهوريریاستانتخاباتدر،»واشنگتنعفریته«کلینتون،هیالريمشاورکه»تانک«وندي2008سالدر
نهاتشرمان. شدبرندهاوباماباراكزیرانشدکاراینزمانآندر. بودشدهگرفتهنظردرخارجهاموروزیرمقاماحتمالینامزد

هاريخانه«واردگردیدموفقشد،ويسیاسیمعاونونديوخارجهوزیرکلینتونهیالريخودکه2011سالسپتامبر21
.شود) خارجهوزارتدیگرنام(»ترومن
یکاآمرايمیانهخاورسیاستواقعیمعمارانازیکیزیاديمدتطیکرد،میکارمقامایندراوازقبلکهبرنزجوزفویلیام

البیباويروابطونداشتارادتیهیچایرانبهبرنز. هادمکراتزماندرچهوبودخواهانجمهوريحکومتزماندرچه
البتهما: «گفتاوبهآورد،زبانبرراخوددلحرفناگهانکهپرزشمعون2003سالدر. نیستپوشیدهکسیبراسراییلی

همبرنزهکنیستبعید. »کردیدمیحملهایرانبهاگربودبهترولیکردیدنیستبهسرراحسینصدامشماکهخوشحالیم
»نداگاراهبرد«برايآمریکایی»پوشسر«حساسمسایلدربارهکهبوداوزیراباشدبودهگیريموضعاینشریکقلباً

احترامووقحقبرابرگفتگويضرورتحالعیندراوولی. کردمیگفتگوایرانیايهستهمتخصصینتروربرمبنیاسراییل
.نمودمیدركراایرانباآمیز

هايرایزنیعماندرکهبوداوهمتبهشدآببرنقشایراندر»سبزانقالب«بهامیدهاکه2010-2011هايسالدر
برکهارعملشیوهاینشرمانکهآیدمینظربهولی. شودشروعايهستهپروندهدربارهایرانیوآمریکاییطرفینمقدماتی
2013سالاکتبرماهدرمذاکراتجدیددورآستانهدروي. داندمیاشتباهاست،استوارحقوقبرابروآمیزاحترامگفتگوي

کهجسورانهبیانیهاین. »استشدهنهفتهایرانیانDNAدراندیشیچارهوفریب«کهداشتاظهار5+1گروهوایرانبین
اتآوردعملبهراخودهايتالشنهایتغرب. داشتشباهتمحضنژادپرستیبهاست،ژنتیکزمینهدرنوبلجایزهمدعی

سمتازاوونشدهگرفتهاينتیجههیچاوبارهدرولی. کندمالیماستراشرمانسويازآشکاراهانتاینازناشیجنجال
.دارداحتیاجایرانبامذاکراتبراياخالقهمینباشخصیبهایرانیضدائتالفوواشنگتن. نشدبرکنارخود

بردمیهجوم»شرمان«تانک

وزیرمعاونشخصیحمالتهدفبهاست،تهرانومسکوبینهماهنگیحالدرفعالًکهاقتصادي–بازرگانیموافقتنامه
نوعایننظیراقداماتهمه«کهداشتاظهارقاطعیتوتکبرباشرمانفوریهماهاوایل. استشدهتبدیلآمریکاخارجه

یادآورجوجنگخانماینبرايروسیهخارجهاموروزارت. »شوندهاتحریمموجبتوانندمیایرانوروسیهبینموافقتنامه
بهوشناسیمنمیرسمیتبهراایرانعلیهاروپااتحادیهومتحدهایاالتیکجانبههايتحریم) مؤلف–روسیه(ما«کهشد

فتنگرآرامشرمانولی. »گیریممینظردرراخودملیمنافعفقطتهرانباخوداقتصاديوبازرگانیهمکاريدرعلتهمین
ضعودرایراننفتخریدبهنزدیکآیندهدرروسیه«کهنموداعالموزدمحضگوییدروغبهدستکنگرهویژهجلسهدرو

میتمامصراحتباما... استدادههشداراحتمالیهايتحریمازتهرانومسکوبهمتحدهایاالتزیراپرداختنخواهدکاالها
ودوجبهراعظیمیخطروشوندهاتحریمموجبتوانندمیایرانوروسیهبینقراردادنوعایننظیراقداماتهمهکهگوییم

اموروزارت. »بزندهمبرکلیطوربهرارونداینحتیشایدوساختهدشواربسیارراجامعتوافقاتبهرسیدنکهآوردخواهند
.کردردهمرابیانیهاینروسیهخارجه
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بازاردرجایگاهعظیمتقاضايوغربیهايشرکتشوقوشور. کردگمراهراکنگرهشرمانچرااستروشنوواضحالبته،
ازکییونمایشیاقدامعنوانبهواشنگتنکهچیزي. استرفتهدرکنترلزیرازچراوچونبیشود،میافتتاحکهایرانی
یاسالمجمهوريموفقیتوالمللیبینانزوايشکستبهبود،کردهاختراعتهرانبراي»هویجوچوب«سیاستهايصحنه
بیشاملشنمایندگیهیأتکهپاریسمانند(ناتودرشرکایشتریننزدیکحتیکهواشنگتنشرایطایندر. انجامیدایران

گوشرااوحرف) فرستادایرانبهرا»لوریال«سازيعطرشرکتتاسازانخودروازاعمفرانسويهايشرکتنمایندهصداز
ایرانوروسیهبیناقتصاديوبازرگانیمناسباتتابکندکاريهرتواندمیاوالً،. داردخودرويپیشراهدوتنهاکنند،نمی

تشراکجدياساسوپایهبهتواندمیاست،نوشتهآندربارهبارها»روایران«که»نفتیبزرگقرارداد«زیرابزندهمبررا
مریکاآکنگرهبرابردرتابزندمهاررازدههیجان»ریزخردههايشرکت«تواندمیثانیاً،. شودتبدیلکشوردوبینراهبردي

یمکنترلراجهاننبضسفیدکاخکهدهدنشانهمهبهوکندحفظراخودآبرويهايبازماندهدارد،ایرانیضدمواضعکه
ازمانعاندتومیحتیوداردنظرزیریابد،میگسترشسرعتبهکهراایرانبادیگرانروابطنزدیکیروندسابقمانندوکند
.شودایران»لذیذ«بازاربهکشورهااینورود
چندعلیههاتحریماعمالابتدایی،منطقاصولوسلیمعقلخالفبرمتحدهایاالتداراییوزارتجاريسالفوریه6روز

بههککرداعالمراایرانخودوترکیهامارات،لیختنشتاین،اسپانیا،گرجستان،آلمان،افغانستان،حقیقیشخصوشرکت
معنیبیوپوچاتهاماتاینکهاستبدیهی. »کنندمیبازيکلیدينقشايهستهبرنامهتوسعهدر«متحده،ایاالتعقیده
االحواندافتادهجلوتردیگرانازایرانیبازارصفدرکههستیمکسانیمجازاتروندشاهدماکهاستروشنهمینطور. است

استازگارسکامالً خطیباظاهريپوچرفتاراینولی. کنندمیایجادموانعبریتانیاییوفرانسويترمعتبرشرکايراهسربر
مورددرنهاییتوافقاتطراحیدرباره5+1گروهوایرانبینوینفوریه18مذاکراتدومدورآستانهدرشرمانونديخانمکه

.کندمیدنبالاصرارباایران،ايهستهبرنامه
ارعابوفشاردروغ،: شرمانعملشیوه

میآنآرم»خر«کهآمریکادمکراتحزببهوجودشتمامیعنیداشت»دمکراتیک«جانوپوستهمیشهشرمانوندي
مظهر«راحزباینآرمدر»ماندهعقبخر«ظهورمعنايسیاسیهايفناوريکارشناسان. استخوردهعمیقیپیوندباشد،
کندمیایجادخرخودکهاستموانعیبرغلبهمظهراینتر،دقیقعبارتبهولی. کنندمیتعبیر»موانعبرسرسختانهغلبه

.شودمیردآنازسلیمعقلخالفبرو
امهنزندگیدر. استالزمباریکتحریکاتهمچنین. هستندناپذیراجتنابوضروريعواملیفشار،ودروغعملشیوهایندر

یسیاستحریکاتفنبرمهارتبااليسطحباونفسبهاعتمادبااوکهدهدمینشانکهداردوجودصحنهدوشرمانوندي
تر،سادهعبارتبهوکوبادر»غیررسمیتماسهاي««مسئولکلینتوندولتدرخودکارمرحلهدروي. استشدهمسلط

.بودکشورایندرپنجمستونازحمایت
ايدوستانهوتنگاتنگبسیارتماسهايمخالفانباآنجاوکردبازدیداوکراینازآمیزتحریکهدفباشرمان2013سالدر

تشکیلرایملناخالصتولیدناچیزبخشتنهااوکرایندرهاگذاريسرمایه«کهنمودتلقیناوکراینیمخالفانبهاو. کردبرقرار
بهلینمسئوکهباشندداشتهاعتقادبایدتجارشود،کشوراینواردمیلیارديچندینهايگذاريسرمایهاینکهبراي. دهدمی
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وازینموهااستاندارداساسبرهمگراییواقتصادياصالحاتقضایی،اصالحاتکشورتانبراي. هستندپایبندحقوقتفوق
طوربههمزماناو. »گذاردمیاحترامدمکراتیکهايآزاديبهواقعاًاوکراینکهگفتبشودتاداردفراوانیاهمیتالمللیبین

–روسیه(گمرکیاتحادیهدراوکراینفرضیشرکت: «کردتشریحرا»گمرکیاتحادیههايگريوحشی«همهسرسري
اروپاتحادیهادرواقعاً اوکرایناگرکهکنممیفکر. کردخواهدبازتنگیبسیارتجاريبازارکشورتانبراي) قزاقستان–اوکراین

.»کردخواهدحفظراخودحاکمیتحقواستقاللنیزوروسیهبانزدیکوسالمروابطباشد،
اینردزیباروشرمانشود،میتشکیلفریبودروغازهمیشهتحریکاتاینکهبهتوجهبا. استاستادتحریکاتزمینهدراو

روحانیحسن. کندمیتهیهجدیديتحریکاتمادیدگانبرابردراواکنون. کندمیراآبدرماهیراحتیاحساسزمینه
میبرخوردجديمسألهاینباما: «داشتاظهاراتمیانرژيالمللیبینآژانسباهمکاريدربارهجدیداًایرانجمهوررئیس
بهواقعیهايگامباراهاحرفاینایراناسالمیجمهوري. »بودیمجديهماولهايگامبرداشتنضمنکههمانطورکنیم
متعهدایران. »شدحاصلمسألههفتدربارهمهمتوافقاتاتمیانرژيالمللیبینآژانسبافوریه9روز. استرساندهاثبات

دنمعبهدسترسیکند،هماهنگرالشکرآبادلیزريمرکزازبازدیدتاریخیبازرسانباودادهارائهراالزماطالعاتشودمی
اختیاردررااراكسنگینآبپژوهشیراکتوردربارهتازهاسنادکند،فراهمرااردکانسازيغنیواحدوساغنداورانیومی

کجانبهیابتکارعنوانبهتهرانآن،برعالوه. نمایداقدامآژانسهايپادمانتحتراکتوراینگذاشتنبهنسبتوبگذاردآژانس
مستقلطوربهیاکردهدریافتخارجازکهسازدمطلعاينشدهسازيغنیايهستهاولیهمادهازرابازرسانشدموظف
.دهدتوضیحراالکتریکیهايچاشنیکاربردضرورتنیزوکندتولید

تریندیدشتحتاخیرسالپنجطیسازماناین(استانفعالیسازمانیکالبتهکهاتمیانرژيالمللیبینآژانسنمایندگان
هبتوافقاتایناز،)شودمیمحسوبآمریکادستوراتمطیعمجريسازماناینرئیسامانووداشتهقرارغربوآمریکافشار
کمیتهاعضايبهفوریه11روزويبود؟چههاگاماینبهشرمانونديپاسخولی. دانستندبزرگیپیشرفتراآنوآمدهوجد
ايهستهبرنامبررسیچارچوبدرراایراندفاعیمسایلاستصدددرمتحدهایاالتکهکرداعالمسنامجلسخارجهامور

! استهنشدگنجاندهایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتقالبدرعنوانهیچبهوهرگزمسایلایناینکهولوبگنجاندایران
خونسردوآرامهمیشهکه5+1گروهباایرانارشدکنندهمذاکرهوایرانخارجهاموروزیرمعاونعراقچیعباسآنازبعد

مسایلکهدهممیتوضیح5+1گروهنمایندگانسایروشرمانونديخانماینبراي: «داشتاظهارونیاوردهطاقتاست،
. نیمکگفتگووبحثايهستهمسألهازغیرايمسألههیچدربارهنداریمقصدما. نیستبررسیوبحثمشمولایراندفاعی
بیخوبهژنودرکهمذاکراترونداین،بربنا!» ماستقرمزخطاینوداردقرارمااستثناییاختیاراتحدوددردفاعیمسایل
.استافتادهمخاطرهبهدوبارهشرمانپیدرپیتحریکاتباشد،شروع ******

. شودمیشروعآمریکاییتحریکاتبادوبارهجديمذاکراتجدیددورکههستیم2013سالاکتبرماهقضیهتکرارشاهدما
او. دکنمیایفاراتحریکاتوهاجوییمفسدهایناساسیعاملنقشکند،میبازيرا»تانک«نقشکهشرمانونديدوباره

غ،درووفشار،ناپذیريسازشفشار،. استمسکووتهرانبهنسبتسفیدکاخخارجیسیاستآلایدهابزارحاضرحالدر
یمفعالیتالعملدستورطبقبرفقطنهاوکهاستآنبدترهمهاز. آمریکاستخارجهوزارت»تانک«اینعاديعملشیوه
.استروسیضدایرانیضدآخرتااولازاوجانکهکندمیراکاراینجانودلبابلکهکند
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مذاکراتجدیددورو5+1گروهایران،وینامیدهاي

18امروز،کهایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتجدیددور
دهد،نمیراآسانگفتگوهاينویدشود،میافتتاحویندرفوریه

موافقتنامهبه»موقت«موافقتنامهازگذراندازچشمکهحالیدر
اسالمیجمهوريرهبران. رسدمینظربهمبهمبسیار»دائمی«

دیپلماتیکدرگیرياساسیطرفینکهمتحدهایاالتوایران
مذاکراتاولمرحلهنتیجهمورددرراخودناباوريکنونتاهستند،

.اندنمودهابراز

کنندمیجلبایرانروحانیرهبرايخامنهعلیاهللاآیتاظهاراتبهراعمومیافکارتوجهجهانگروهیهايرسانهامروزه
وحلراهکههستنداعتقاداینبرفعلیدولتوگذشتهدولتاعضايبرخی: «داشتاظهاروینمذاکراتدورآستانهدرکه

ینعدرولی. دادنخواهدنتیجهمذاکراتکهمعتقدمونیستمبینیخوشاینشریکمن. گذردمیمذاکراتازمسألهفصل
تاستوأمباریکحسابگرينوعیکبااظهاراتاینبهالعادهفوقتوجه. »کنمممانعتمذاکراتبرگزاريازندارمقصدحال
.کردمتهمراتهرانتوانمییابد،خاتمهنتیجهبیمذاکراتاگرزیرا
هشداراآمریکجمهوررئیس. کنندمیتوجهاوباماباراكتوسطنهاییموافقتنامهانعقاداندازچشمارزیابیبهکمترخیلیولی
ارنزدیکآیندهدرایرانباموافقتنامهامضاياحتمالوداشتخواهدنگهراهاتحریمرژیمنیزآیندهدرمتحدهایاالتکهداد
وفیدسکاخکهشودگرفتهنظردرناگهانیحوادثچنانچهاست،بینانهخوشنسبتاًارزیابیاینتازه. کردارزیابی50بر50

.اندکردهتهیهمسکووتهرانبراينزدیکآیندهدرایرانیضدائتالف
کردندمسکوتراچیزيچهگروهیهايرسانه

صددردمتحدهایاالتاینکهبرمبنیایرانايهستهپروندهدربارهآمریکاییاساسیکنندهمذاکرهشرمانونديخانماظهارات
د،بگنجانمذاکراتروزدستوردراست،نشدهمطرحمذاکراتچارچوبدرهرگزکنونتاکهراایرانموشکیبرنامهمسألهاست
دروینوعالوققریبکنفرانسدرواشنگتنتاکتیکدركکلید. نیستمذاکراتافتتاحآستانهدرمتحدهایاالتنوآوريتنها

: زودافوي. »استشدهنومیدلغایتسوریهاوضاعتوسعهدربارهوحشتناكخبرهاياز«اوکهاستنهفتهاوباماباراكبیانیه
دمشقرژیمشدنعوضباسازشبهراآنهاکهدادخواهیمادامهایرانوروسیهبرفشاراعمالجهتدرخودهايتالشبهما«

.»کنیموادار

وفردوواحداورانیوم،سازيغنیوضعیتیعنیگیرندقراربررسیوبحثموردویندراستقرارکهفنیمسایلواقع،در
ربارهداتمیانرژيالمللیبینآژانسباایرانآنکهازبعد. نیستندجالبچندانماهويلحاظبهواشنگتنبراياراك،راکتور

ازيسغنیواحدساغند،اورانیومیمعدنلشکرآباد،لیزريمرکزنظیرحساسمسایلسلسلهبارهدراسالمیجمهوريتعهدات
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برايلیمشکهیچکهگفتتوانمییقینبهرسید،توافقبهاراكسنگینآبپژوهشیراکتورکاربرآژانسنظارتواردکان
.استنماندهباقی»ایرانیاتم«آمیزصلححالتتأمینزمینهدرالمللیبینجامعه
لکهبنکردهفراهمایرانبهآن»ارادت«بهظنسوءبرايتنهانهدلیلیخودرفتارباهرگزکهاتمیانرژيالمللیبینآژانس
. واندخ»بزرگپیشرفت«راالذکرفوقتوافقاتاست،ندادهنشانخودازراایرانايهستهبرنامهباطرفانهبیبرخوردحتی
جدیدصوالً احالتیدروکردهمنقلبراایرانايهستهبرنامهمسألهکهاستحقیقی»انقالب«بلکهپیشرفتفقطنهاینولی

بازربعملدروکردهراکاراینایرانسیاسیرهبرانبلکهغربهايتحریمرژیمنه. استگذاشتهجهانمابقیبرايشفافو
.نمودندتأکیدمسایلترینحاددربارهگفتگوبرايخودبودنآمادهوبودن

کاراتابت. استدركقابلنظرهرازرفتارشاناینکهبگیرندنادیدهرا»انقالب«ایندادندترجیحاروپااتحادیهوواشنگتن
بهراایرانیاتمیپروندهدارندعادتآنهاکهگیردمیایرانیضدائتالفدستازراايمذاکرهاساسیبرندههايبرگایران

ونواشنگتالمللی،بیننظارتزمینهدرمهمپیشرفتاین. بپوشانندتهرانحقدرراخوداساسیاهدافتابشکندهمهرخ
یرودربایستبدونگروهیهايرسانهکهحالیدرونپاییددیريزدگیبهتحالتاینالبته. کردگیرغافلرااروپااتحادیه
مذاکراتبرايجدیدمکملهايدرخواستفهرستاروپااتحادیهومتحدهایاالتکردند،میمسکوتراپیشروزدهتوافقات

بهزهرگکسیامر،حقیقتدرولیندارندربطیایرانايهستهبرنامهبههاخواستاین. کردندبنديفرمولراالوقوعقریب
بهانهوایرانبرفشاراعمالراهبردازبخشیتنهااینکهفهمیدندمینیکهمه. استنداشتهاعتقادایرانايهستهخطر

هايخواستبرویندرتاشودمیآمادهغربورسیدهفراحقیقتلحظهحاالو. استدورواقعیاوضاعازکهاستتبلیغاتی
.کندپافشاريتهرانازخودحقیقی
»معتدل«ولیایرانیضداروپاياتحادیه

مدتاً عکهآنها»معتدلبخش. «آمدوجودبههاگزینهدوراهینوعیکایرانیضدائتالفبرايآژانس،باایرانتوافقاتازبعد
باراكیوقتکهاستتوجهجالب. قایلنداولویتایرانیبازاربهامتیازباوآزاددسترسیتأمینبراياست،اروپااتحادیهشامل
دسته«اعزامخاطربهپاریسکردنسرزنشازنتوانستفرانسهجمهوررئیساوالندبادوستانهوگرملغایتمالقاتدراوباما

یستن»تجاراتحادیه«رئیسواستفرانسهجمهوررئیسکهدادپاسخاوالندکند،خودداريتهرانبهبزرگتجار»بازرگانی
.نبندندیاببندندهاقراردادکسیچهباکهکنددیکتهخصوصیسرمایهبهنداردقصداینکهو

تجارتوجهتنهانهاروپااتحادیهکشورهايهايدولت2011-2012هايسالدرزیرابودواقعیتازدورهاحرفاینالبته
تغییراعاوضولی. دادندقرارپیگردتحتنبودند،موافقکهراآنهاییبلکهکردندجلبایرانباروابطبودننامطلوببهراخود
دولتزاخصوصیسرمایه«کهگفتتوانمیاآلنلذاوشودمیتبدیلاروپاییبحرانازنجاتحلقهبهایرانحاالواستکرده

اينتظرهمغیرنسبتاًابتکارایرانیضدائتالفاروپاییرومیانهبخشحاضرحالدرکهاستاینکاراصلولی. »استمستقل
ا،هاروپاییعقیدهبه. دهدتناروپاییهايشرکتبااتمیانرژيزمینهدرقراردادهاانعقادبهبایدتهرانکهکندمیمطرح

ویاتحقابلیتتأمینبهاروپاوایرانعالقهتقویتنیزوغربوایرانبیناعتمادتحکیمها،ترسکاهشامکان«شراکتاین
.»دادخواهدراايهستهتأسیساتایمنی
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وکراتتکنشایدتاشودمیانداختهایرانیجامعهدربحثگردشبهوسیعیطوربهحاضرحالدرابتکاراتایندربارهاطالعات
وسیرهمکاريهايطرحهمهصورتایندرکهاستبدیهی. بدهندمثبتیپاسخدارند،گرایشغرببهبیشترکهایرانیهاي

اینجادرما. رفتخواهددانزبالهبهاست،بررسیدستدراکنونهمکه»نفتیبزرگقرارداد«واتمیزمینهدرایرانی–
ستههاشاعهعدمراهدرمبارزه«باهمراهایرانیبازارسربرروسیهبارقابتدهنیکجنیزواقتصادوسیاستازمخلوطیشاهد

.هستیم»اي
متحدهایاالتفزایندهفشار

ازارهايبازمسکوبرکناريوخوداقتصاديمنافعفکربههمهازبیشترایرانباگفتگودررومیانههاياروپاییکهحالیدر
ارآشکهايشکست. استترگستردهمراتببهکند،میدنبالمذاکراتجدیددوردرواشنگتنکهاهدافیهستند،ایرانی
میفاایراپتکنقشآمریکاکنگرهکهايگونهبهاستگذاشتهسندانوپتکبینراآنمیانه،خاوردراوباماباراكدولت
آشکاريزجارانتهرانبهنسبتاوباماباراكسیاستازدهد،میتشکیلراکنگرهنمایندگاناکثریتکهایرانیضدالبی. کند
کییسابقمانندونگرفتهقرارالمللیبینانزوايدرهاتحریماوجدرحتیایران. پاشدمیهمازواقعدرهاتحریمرژیم. دارد

کاآمریايمنطقهراهبرديشرکايثباتکهاستماندهباقیمیانهخاوردرآمریکاخارجیسیاستازممانعتکلیديعواملاز
.کندمی»تهدید«را

حاالونشدموفقولیکندتحمیلتهرانبهراخودارادهاستصدددرواشنگتنکهبودکردهاعالمپیشسالدواوباماباراك
شنیدن. دکنمیتحمیلاوباماباراكبهرامیانهخاوردررفتارقواعدکهاستایرانکهکنندمیاعالمطعنهباکنگرهنمایندگان

انتخابات.دارددنبالبهناگواريآمدهايپیدمکراتحزببرايبلکهاستناگوارتنهانهکنگرهانتخاباتآستانهدرهاحرفاین
میانهخاوردرمتحدهایاالتراهبرديشرکايشاملجفتایندرسندانولی. شدخواهدبرگزاربزوديهمجمهوريریاست

کهدکننمیادعاوکردهمتهمآنهامنافعبهخیانتبهرااوباماباراكتمامنزاکتیبیباکههستندریاضواویوتلیعنی
.»کندآزادکوزهازراایرانیجن«استدرصددسفیدکاخفعلیصاحب

منطقهازيبازسکلید»سوریهمسأله«فصلوحلریاض،واویوتلواشنگتن،نظراز. شودگرفتهنادیدهنبایدهمسوریهمسأله
ثباتردن،اامنیتاسراییلی،–فلسطینیگفتگويمسایلسوریهطریقازحاضرحالدر. استبدانمناسبشکلبخشیدنو

درتغییربدونکهاستاینآنواستروشنسکهدیگررويهمانندامراین. شوندمیحلعراقبرنظارتحفظولبنان
تنقدمشدربارهواشنگتنباپنهانیمعاملهانعقادبهتهران. شودحلتواندنمی»سوریهمسأله«اسدبشارباایرانبرخورد
نینشیعقببهآنکردنواداروایرانبرفزایندهفشاراعمالآنواستماندهباقیراهیکفقطشرایطایندرکهدادنخواهد

*****.استالمللیبینصحنهدرخودمواضعاز
. شدخواهدمشاهدهدوبارهویندرواستشدهشناختهخوبیبهبرد،میکاربهفشاراعمالبرايمتحدهایاالتکهوسایلی

برديراهمنافعوملیامنیتحاکمیت،حقکهایرانتعهدات»وسیع«تعبیرناپذیر،تحققهايخواستطرحشاملوسایلاین
هکدارداعتقادواشنگتن. استدیگرهايروشازبسیاريوهاتحریملغوزمینهدرابهامحفظببرد،سئوالعالمتزیرراآن
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ائمیدموافقتنامهکهشودمیمعلوم. کشیدخواهدطولسالیکاقلحددائمیموافقتنامهجزئیاتهماهنگیدربارهگفتگو
ازدائمیهشدارهايومعلقحالتدست،پیچاندنوارعابسال20-25یعنی. باشدداشتهاعتبارآیندهسال20-25تاباید

ایلمسنهاییفصلوحلدربارهمذاکراتنهویندرامروزواقعدر.  استپیشدر»ایرانعلیههاتحریمبودنپذیربازگشت«
بایدفشارهمینواشنمکتان،گمانبه. شودمیشروعایرانبرفشاراعمالجدیدمرحلهبلکهایرانايهستهبرنامهبهمربوط

.داردبرمیانهونزدیکخاوردرسعوديعربستان–اسراییل–آمریکانفوذتوسعهراهسرازرا»ایرانیمانع«
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ايمنطقهامنیتجدیدهايچارچوب: متحدهایاالت–ایران–روسیه
بوبکیننیکالي

بعدایراننمایندگیهیأتبا5+1گروهاولجلسهویندردیروز
و. شدشروعژنودرگذشتهسالنوانبردراولیهتوافقاتانعقاداز

. بکشندزحمتنهاییموافقتنامهامضايجهتدربایدطرفینحاال
باکهرودمیتوافقاتاینبهعالقهدرجههمانانتظارغرباز

هستهپروندهبهدادنخاتمهبهایرانمقاماتسیاسیراسخعزم
ولی. باشدمقایسهقابلسیاسی،وسایلازاستفادهباخوداي

پایبنددوگانهاستانداردهايبههمزمینهایندرمتحدهایاالت
ازايپیگیرانهغیربسیاررفتارآمریکادولتاعضاي. استمانده

میايفزایندههايخواستایرانازافشانند،مینفاقواعتماديبیبذرمذاکراتجریاندرآننمایندگانودادهنشانخود
باآنها. ندنمایمیتحریکراایرانمتقابلواکنشخودجنگجویانهبیاناتباوندارندربطیایرانايهستهبرنامهبهکهکنند
جدیدسامانهبرقراريوایرانعلیهجنگخطرشدنطرفبربهالمللیبینجامعهامیدهايدورتوانندمیخودرفتاراین

.بکشندبطالنخطمیانهخاوردرايمنطقهامنیت

مسألهزیرااستامنیتهايجنبهترینمهمازیکیاین. داردايمنطقهبعدایرانايهستهمسألهکهنیستتردیدجاي
دوجانبهروابطروزدستوراصولیمسألهبهایرانايهستهبرنامه. استکاردرخاورمیانهايهستهغیرحقوقیوضعحفظ
کشوراینرباقتصاديسابقهبیفشاراعمالوسیلهوایرانالمللیبینانزوايبرايبهانهمهمترینبهنیزوکشورهادهباتهران
ورداريبرخازتهران»نجات«تاریخیمأموریتاجرايبهانهبهایراناسالمیجمهوريعلیهغربیکجانبهرفتار. استشدهتبدیل

یشبهايخواستیکجانبهصورتبهعملدرونیتحسنابرازباایرانکهاکنون. استگرفتهصورتايهستههايسالحاز
رئیساوباماباراكدولتاست،کردهقبولراخودايهستهتأسیساتبرنظارتزمینهدرویژهبه5+1گروهشدیدحداز

االتایکهاستشدهروشن. نداردآمادگیایرانیدیپلماسیاخیرهايحرکتبهسازندهواکنشابرازبرايمتحدهایاالتجمهور
.نیستمندعالقهروزدستورازایرانايهستهپروندهبرداشتنبهمتحده

ويدوستانایرانیضدشانتاژواوباماپرزیدنت

هنوزطرفینوداردقراراولیهنظريبحثمرحلهدرفعالًمتحدهایاالتباایرانروابطاحتمالینزدیکیاندیشهاینکهوجودبا
جدیدهايچارچوببرايخودکردنآمادهبهجهانیانکهآیدمینظربهاند،برداشتهمحدوديبسیارواولهايگامفقط

اینزابیشسعوديعربستانبامتحدهایاالتپیمانیهمکهگرددمیروشنپیشازبیش. اندپرداختهخاورمیانهدرامنیت
درریاضیشینمااقدام. استآبستنسعودينفوذبامنطقهبرآمریکاییسلطهجایگزینیخطربهونیستهاآمریکایینفعبه

بودنچیوروسیهعلیهجملهازوشوراعلیهنهبیشترمتحد،مللسازمانامنیتشورايدائمیغیرعضومقامازامتناعزمینه
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اوباماباراكدولتهايمخالفتبهتوجهبدونهاسعودي. شدتبدیلمیانهخاوردرآمریکاسیاستبرايواقعیچالشبهبلکه
ارجدیدهايرژیمتحمیلجاهمهریاض. کنندمیمداخلهبحرینویمنعراق،سوریه،لبنان،سیاسیسرنوشتتعییندر

.باشداستوارسیاسیافراطیاسالمایدئولوژيبرکهکندمیپیشبینی
ازیشبعاملبهگردد،میتشویقوشدهتحریکریاضتوسطکهشیعیانوهاسنیبینکشورهاایندرقدرتسربرمبارزه
وولالییکرهبرانجايبهعربیکشورهايدرتوانندمیاسالمگرایانتنها. گرددمیتبدیلايمنطقهامنیتمهمپیش

باعثاتنهنهامراین. نیستبینیپیشقابلدیگريگزینههیچسعودآلمداخلهشرایطدرکهبرسندقدرتبهخودکامه،
طشرایایندر. گذاردمیاثرایرانراهبرديمنافعومالیامنیتبرمستقیمطوربهبلکهشودمیايمنطقهامنیتوخامت
ادپیشنهبحرانیاوضاعفصلوحلبرايراخودهايگزینهوبودهسعوديعربستانهايبرنامهمخالفایرانکهاستروشن

کهاستشدهروبروانتخاباینبامتحدهایاالتامر،حقیقتدر. گردندمیبرخوردارالمللیبینجامعهحمایتازکهکندمی
ربستانعبایاکندمیدنبالمستقلیولیسنجیدهسیاستکهایرانبا: داردبیشتريفایدهآنبرايکسیچهبادوستی
بهپایبنديمواضعازاگرواقع،درباشد؟مبتنیتروروخونیننظمیبیبرکهاستعربجهانرهبرنقشمدعیکهسعودي

فعنبهآمریکاانتخابروحانی،حسنآمدنکاررويازبعدکنیم،برخوردمسألهاینباکند،میاعالمآمریکاکهدمکراسی
واقعیتنایاست،کردهگیريکنارهسعوديافراطازگویاکههماسراییل. باشدبحثقابلغیروآشکارانتخابیکبایدایران

تهرانوواشنگتنبینروابطسازيسالمهاينشانهاولینظهوربااسراییلبرحاکممقاماتوجود،اینباولیکندمیدركرا
.زدنددستمتحدهایاالتشانتاژوارعاببه

پردهبیاسراییلوجود،اینبا. بودآمریکابهمطلقگرایشبایکجانبهسیاستیزیاديهايسالطیاسراییلخارجیسیاست
بهسپستادهدقرارناکامیمعرضدرراگفتگوکردمیسعیوگذاشتهایرانبااولیهموافقتنامهتداركروندچرخاليچوب
یاساسراهبردازواشنگتنامتناعمعنیبهواقعدرایرانبامتحدهایاالتروابطنزدیکیاندازچشم. بدهدحجتاتمامتهران
علتنای. باشدمیاسالمیجمهوريسیاسیرژیمسرنگونیاگرنهایتدروتسلیمبهتهرانکردنواداربرايتالشآنواست

واضعمواقعدرزمینهایندرآمریکاکنگرهکهاستایناوضاعنمکباجنبه. آمریکاستازاسراییلجدينارضایتیاساسی
گذاري،قانونازاعمآمریکازندگیحیاتیهايعرصههمهدراسراییلیالبیوجود(امرهمینکهکندمیاتخاذرااسراییلی

.کندمیتنگاوباماباراكبررامانورمیدان) بانکیومالیامورودولت
اهمدرآمریکاکنگرهنمایندگانمجلسایران،جدیدجمهوررئیسشدنانتخابازبعدکهکنیممییادآوريرابطهایندر

وموافقرأيهاتحریمتشدیدبهعواممجلسعضو400. دادرأيایرانعلیهجدیدهايتحریماعمالبه2013سالجوالي
،وتوحقبهتوسلبرمبنیاوباماباراكوعدهازنظرصرفحتیاآلنکهدهدمینشانقرائن. دادندمخالفرأينفر20تنها
ايستههمسألهدربارهژنوکذاییاولیهموافقتنامه. کردمنتفیراایرانیضدهايتحریمبستهاینتصویبامکانتواننمی
تنامهموافقکهحالیدرشدتبدیلسنامجلسدرانتقاداتهدفبهخارجیسیاستعرصهدراوباماباراكپیروزيجايبهایران

گرهکننمایندگانکهاستطبیعی. گردیدقلمداد»قرناشتباه«سنامجلسدربود،»قرنمعامله«لقبمدعیکهایرانبا
سمجلکهحالیدراستایراناساسیشرکايازیکیروسیهکهکنندنمیفراموشهرگزایرانعلیهدادنرأيضمنآمریکا

.داندمیافتخارمایهخودبرايراروسیهکردنناراحتسنا
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دارد؟وجودمثلثاینآیا: آمریکا–ایران–روسیه

ذیريپآسیببهاعتقاداغلب. اندگشتهباز»آمریکا–ایران–روسیه« مثلثساختبهکارشناسانازبسیاريحاضرحالدر
پیشبینیگتنواشنبامسکورویاروییحتیورقابتتشدیدوشدهابرازواشنگتنباتهرانروابطنزدیکیشرایطدرروسیهمنافع

.کندپیداگرایشآمریکابهتهرانکهشودمیدادهاحتمالوشودمی
ثباتتحکیمونیروهاجدیدمعادلهایجاداي،منطقههايهمکاريتحکیمروسیه،هدف. کندرقابتکسیباحتماًنبایدروسیه
جدیدتموقعیازدیگرکشورهايبعضینیزولبنانوعراقسوریه،ایران،مصر،نظیرمنطقهاساسیگرانبازي. استايمنطقه
باايهستهمذاکراتباروسیهبرخوردچگونگیتحلیلضمنکشورهااینرهبران. اندکردهاستقبالمیانهخاوردرمسکو
وسیهر. کنندمیاشارهالمللیبینوايمنطقهمسایلباکرملینعمومیبرخوردبامرتبطتروسیعهايچارچوببهایران،

رجموهرجتوسعهادامهازپیشگیريومنطقهکشورهايبادوجانبهروابطتوسعهرادیکال،نیروهايبرشدیدنظارتطرفدار
ازومههبرايباشد،شدهتجزیهمذهبیوقومیمعیارباکهمیانهخاورپیشبینیقابلغیرونظمبیمنطقه. استمنطقهدر

دلیلیایرانباسازندهتعاملسطحتنزلبرايروسیه. آوردخواهدباربهمنفیبسیارتبعاتمتحدهایاالتوروسیهبرايجمله
.هستندشبیهیمواضعشریکزمینهایندرکشوردوهرزیراندارد

ودخاساسیهدفدارد،قرارهاتحریمفزایندهتأثیرتحتکهراکشوراقتصاداحیايروحانی،جمهوررئیسکلیدينخبگان
سرربکهآمریکاییسیاستزدنمهاروالمللیبینانزوايازایرانکشیدنبیرونبرايغربباروابطسازيسالم. دانندمی
ستنیمااصولازامتناعمعنیبهامراین«کهکندمیتأکیدروحانی. استالزمکند،میایجادسدایراناقتصادتوسعهراه

ريبیشتنیرومنددیپلماتیکهايگاممسألهاینحلجهتدرماهچندطیروحانی. »کندمیایجابراهاروشتغییربلکه
نقشعهدهازخوبیبهجدیددولتفعالً. جمهوريریاستدورهدوطولدرسابقجمهوررئیسنژاداحمديتااستداشتهبر

.یابدمیدستهاتحریمتضعیفبهجملهازوآیدمیبرخارجیجدیدابتکاراتزمینهدرپیشگام
تبدیلندنیروماقتصادباايمنطقهقدرتبهکنونتاوگرفتهسبقتترکیهازراحتیبهاسالمیجمهورينبود،هاتحریماگر

تجربهجدیديسریعرشدایرانیضدهايتحریملغوصورتدرکشورشاناقتصادکهدارنداعتقادایرانیاقتصاددانان. بودشده
اقتصاددانانکهحالیدر. شود%9-10بربالغ2015سالازبعدتواندمیایرانملیناخالصتولیدرشدساالنهنرخ. کردخواهد

خواهانایرانخارجیسیاستنهاددرحسابگرانکنند،میپیداراهاتحریمزدندورجدیدهايراهایرانبرحاکممحافلدر
ازود،شانجام»قبولقابلشرایط«بابایدرونداینکهکنندمیتأکیدولیاندشدهمتحدهایاالتبارویاروییحالتازخروج
.روسیهباروابطتیرگیبدونجمله

روابطریعسنزدیکیخطرگیرندهبردرکهسازندمیرا»ژئوپلتیکیهايمثلث«اقساموانواعاصرارباکهآنهاییبرايداردجا
راآنقرایرانینامدارمفسرومعروفعالمآملیجوادياهللاآیتنظرنقطههستند،روسیهمنافعضرربهآمریکاوایرانبین

نصیحتچنینرادیپلماسیرئیسایران،اسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمدبامالقاتدروي. کنیمیادآوري
اعتمادهاآنبهماکهمعناستبداناینکنیم،درازمصافحهبرايدستآنهابهمااگرکهنکنندخیالهاآمریکاییبگذار: «کرد
یرانادر. »بشماریمراخودانگشتانتعداددوبارهها،مصافحهوهابحثازبعدکهکندمیایجابمامنطقوذهنیت. کنیممی
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نمیآمریکاهايمخالفتخالفبرخودمواضعازدفاعازوآورندنمیفرودتعظیمسرآمریکااقتداردربرابرعمومیسطحدر
.شودمیآواهمخاورمیانهدرروسیهسیاستبااغلبایرانگیريموضعاینکهترسند
استایستادهآمریکاراهسربرکجاایران

جمهورئیسرروحانیحسن. استشدهتبدیلایرانباآمریکابلکهواشنگتنبامسکوتنهانهرویاروییاساسیجبههبهسوریه
اندنربیرونوتروریسمبامقابلهدربارهجمعیدستهتصمیم«کهکردخاطرنشانسوریهبحراندربارهنظراظهارضمنایران

سوریهدرهکتروریستیالمللبینزیراهستندنظرنقطهاینشریکروسیهمقامات. »بشوداولیگامبایدسوریهازهاتروریست
رگئیسگفتهبه. کندمیتهدیدرانظامیانشبهغربیحامیانبلکهسوریهجمهوررئیسمتحدانتنهانهاست،شدهمستقر

جلوهسایروشاموعراقاسالمیدولتالنصره،جبههچونهاییسازمانبراينقشیهیچمذاکراترونددرروسیهالوروف،
هاستتروریباولیاستپذیرامکانهوشمندمخالفانباتنهاسوریهمشروعدولتسیاسیتوافقات. نیستقایلالقاعدههاي

ربشامتحدمهمترینهمزمانوکردهمساعدتسوریهدرجنگپایانبهمواضعهمینازاستحاضرایران. نیستپذیرامکان
.بکندمالیونظامیکمکاوبهواشنگتندیدگاهخالفبرنیزآیندهدروماندهباقیسوریهجمهوررئیساسد

تبعیضونابرابرقسمتودومدرجههايانسانهاقرنطولدرکهکندمیپشتیبانیتشیعاهلهايعربازعراقدرتهران
یاالتاگمانبه. آوردنددستبهراکشوراموردولتیادارهدرشرکتامکانحسینصدامسقوطازبعدفقطوبودندجامعهشده

دروعربجهاندرتهراننفوذگسترشراهسربرسديبهبایستیکشوراینکرد،اشغالراعراق2003سالدرکهمتحده
سراسرضاعاوبرنظارتهاآمریکاییبرايسرزمیناینبرنظارتولی. شودتبدیلایرانبهحملهبرايگاهتکیهبهلزوم،صورت
بغدادوتهرانامروزه. کرداستفادهخودنفعبهآمریکاخارجیسیاستاشتباهاتاینازایرانکهنیاوردارمغانبهراکشور
راهبرديهايزمینهدرکنند،میادارهراآنامورشیعیانکهعراق. اندآمدهکنارهمباخوبدارند،کهاختالفاتیازنظرصرف

.استرساندهاثباتبهراواقعیتاینسوریهقبالدربغدادگیريموضعکهداردگرایشتهرانبه
مواجه2014سالازبعدکشورایندرآمریکایینیروهايحضورادامهباایراناصولیموافقتعدمباافغانستاندرهاآمریکایی

واقبعمنطقهسراسربرايوافغانستانبرايتواندمیناتوومتحدهایاالتنظامیحضورکهاستاعتقاداینبرتهران. شدند
درطراتخسطحکنترلجهتآمریکادستدراهرمیبهافغانستاناینکهازایرانیانهاينگرانی. باشدداشتهدنبالبهمنفی
حقوقنظرزاایرانیدیپلماسی. نیستانکاروبحثقابلشود،تبدیل) آمریکانفعبهطبیعتاً(افغانستانباهممرزهايدولت

صادرهاعتبارنامهمهلتزیرابخواهدرامتحدهایاالتنظامیحضورازامتناعهمسایهدولتازکهدارددلیلیهرالمللبین
ایندرافغانستاندولتباتوافقاساسبرفقطهستندصدددرهاآمریکاییوآیدمیسرمتحدمللسازمانامنیتشوراي
داريخودآمریکایی–افغانیپیمانامضايازتهرانبهسفرازبعدافغانستانجمهوررئیسکرزايحامد. بمانندباقیکشور
وافقتبهشد،خواهداعالمجاريسالآوریلماهانتخاباتازبعداونامکهافغانستانجدیدرهبرباخواستسفیدکاخازوکرده
.دادندتشخیصراتهران»درازدست«اینجادرهاآمریکاییکهاستطبیعی. برسد

ینکهابرمبنیهايگزارشروسیهفدراسیونخارجهاموروزارتکهگفتبایدافغانستانقبالدرروسیهگیريموضعمورددر
عقیدههب. نمودتکذیبراکرد،دعوتمتحدهایاالتباموافقتنامهامضايبهافغانستانازروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیر

کابلبههکتوافقاتیاساسبرافغانستانامنیتتأمینزمینهدرآمریکاتوانزیرااستتوجهشایانمسألهباایرانبرخوردما،



201453فوریه–29شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

دامهاروسیهمنافعنظرازندهد،رامربوطههايضمانتواشنگتناگر. گرددمیفراوانیتردیدوشکباعثشود،میپیشنهاد
واشنگتنهبیکجانبهگرایشازکندمیسعیکابلکهشرایطیدرویژهبه. شودمیمعنیبیافغانستاندرهاآمریکاییحضور

رساختیزیهايطرحدرمشتركشرکتوخواستهامنیتتأمینزمینهدرکمکروسیهازافغانستان. بگیردفاصلهبروکسلو
******.استنمودهپیشنهادرا

هدایتخودنظرموردجهتدرراخوداقمارسیاستنیستقادراینازبیشودهدمیدستازراخوداقتدارمتحدهایاالت
Pew Research Centerسازماننظرسنجیبربنا. شودمیمشهودهممتحدهایاالتمردمخودبرايگرایشاین. کند

بارولینابرايورسیدهتاریخیاقلحدبهدارند،مثبتینظرخودکشورژئوپلتیکینفوذبارهدرکههاییآمریکاییمیزان
اینبا. کندمیایفاپیشسال10ازکمترنقشیجهاندرمتحدهایاالتامروزکهدادندپاسخ) %53(آماريجمعیتاکثریت

ازاستنتوانستههنوزاوباماباراكفعلیدولتودهندنمیدستازراخودجویانهسلطهادعاهايآمریکاییمقاماتحال
چارچوبردایراناهمیتونقشنادانیوجهلنهایتباسابقمانندبلکهآیدبیرونایرانبامتقابلدشمنیشکستهراستاي

.گیردمینادیدهرامیانهخاورايمنطقهامنیتجدیدهاي
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فرهنگیتعاملمسایلایران–روسیه
لیتوینتسفگنادي

پاسخضرورتاخیر،زماندرروسی–ایرانیروابطگراییفعالبا
اظهارات. استکردهبروز»چرا؟«نوعازحادسئوالچندبهدادن

بزرگخبريکنفرانسدرروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیر
اولویتحائزشریکایراناینکهبرمبنیگذشتهسالدسامبرماه

دهیم،توسعهروابطآنباهازمینههمهدرتقریباً بایدکهماست
آیندهبعضاًچراولی. استبخشیدهتحركهاسئوالاینطرحبه

هايموافقتنامهوقراردادهاحتیوهاطرحوهابرنامهتریندار
انگشتعدهفقطروسیهدرکهحالیدرنیستندبلدراروسیزبانایرانمردمروند؟میخاكزیرونشدهعملیشدهامضا

برقراريدرحتیوتجارتوسیاستدرچیزيچهببینیم. دارندتسلطفارسیزبانبهخاورشناسانومترجمینازشماري
وفرهنگیپیوندهايفقدانآنواستسادهسئوالاینپاسخشود؟میایرانیانوهاروسکارازمانعهاتماسوروابطساده

آنبربایدایرانوروسیهبینروابطسایروسیاسیاقتصادي،–بازرگانیروابطکهاستمستحکمیهايپایهعنوانبهانسانی
.باشداستوار

بازارهاواهمغازهدر. کندنمیکمکاصالًحتییاکندمیکمککمترایراندراست،شدهالمللیبینزبانکهانگلیسیزبان
همینانکشورمدر. کردصحبتانگلیسیزبانبهبازرگانانباتواننمیایرانیوزارتخانههردرحتی. استفایدهبیزباناین

ایدش. کردپیدارازبانانانگلیسیبتوانمشکلهاشهرستاندرویژهبهوروسیپهناورفضاهايدر. شودمیمشاهدهوضع
.شوندنمیپیدا»جانبههمهروابطدرسریعپیشرفت«برايمترجمینکافیتعداد. پیشرفتهجوانانمیاندرفقط

یروسزبانتدریسایرانیمدارسدرپیشسالدو. اندافتادهجلوروسیهازوبرداشتهمهمیگامایرانخردمندحاکممقامات
روسی،زبانپنجازیکیتوانندمیششمکالسازآموزاندانش. شدمعرفی) انگلیسیازبعد(دومالزامیخارجیزبانعنوانبه

میانردروسیزبانایران،آموزشوزارتگزارشبهولیاستعجیب. کنندانتخابرااسپانیاییوایتالیاییفرانسه،آلمانی،
دوزیراداردايسادهعلتروسیزبانبهعالقهاین. استگرفتهقرارآموزاندانشعالقهموردهمهازبیشترزبانپنجاین

وامبهخودشانایرانمردم! استجاویدانژنتیکخاطره. دارندايدیرینهسنتیمناسباتهمباوهستندهمسایهکشورمان
!دارندکششمادیرینهمشتركفرهنگهايریشهبه

باامگاین. استروسیهسويبهایرانحسابگرانهحال،عیندرودوستانهگامیایران،مدارسبرنامهدرروسیزبانگنجاندن
نیفعلمیاقتصادي،–بازرگانیمشتركهايطرحاجرايباکشورمان،دوبینبعديچندروابطتوسعهبهشدهزندهامیدهاي

شرقیهايزبانماهايدبیرستاندرچرا. داردبرراخودگامبایدبزرگروسیهاالنمعروف،قولبه. داردارتباطانسانیو
ماست؟اسیاستیابینیکوتهاینآیاشود؟نمیتدریسفارسیولیشوندمیتدریسعبريوهنديچینی،جملهاززیادي
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قازقفشمالدروتاتارستانباشقیرستان،چونهاییجمهوريدرویژهبهترکیبیجمعیتباجهانکشورهايهمهازبیشتر
.کردخواهندمطالعهرافارسیغنیزبانوایرانزیاديعالقهباآنجا. داریماسالمیمدارس
روسیهبرايخطرترینمهمعنوانبهغرب

هبعالقه. شودمیکارمانازمانعدلیلیچهبهوچیزيچهبفهمیمتادهیمقرارتحلیلوتجزبهموردرااوضاعکنیمسعی
عیینتجغرافیاییمجاورتوسیلهبهگاهیحتیوالمللبیناموردروزننفوس،کثرتوسیلهبهدیگرهايملتوکشورها

اشتراكآنها،تاریخیراهاهمیتاحساسآنها،معنويسیمايجذابیتوموجودیتمحتواییجنبهبرآیندبلکهشودنمی
شورکاینبهماهموطنانازبسیارينگاهبگیریم،نظردرراایراناگر. باشدمیشود،نمیدادهتشخیصگاهیکهسرنوشت

معاصر،هروسیحساسنقطهقفقاز،بههمهازقبلتاریخیبلکهجغرافیاییتنهانهنزدیکینیزوالذکرفوقعللهمهازناشی
در. گذاردمیاثرخزردرماهمسایهبابرخوردبرماداخلیاعتقاديانشعابکهاستمهمبسیارهماین. باشدمیایرانبه

دانندبنیروییتنهاتقریباً راآنوشوندقایلحقایرانبرايهازمینههمهدروهمیشهحاضرندهاشخصیتبعضیکهحالی
همه»هااهللاآیتکشور«بهتردیدبدونبومی،هايلیبرالیعنیدیگرانکند،میمقابلهجهانیلیبرالمتجاوزاردوگاهباکه

ودهندتطبیقکشوراینواقعیسیمايباراخودمواضعدانندنمیالزمگاهیگروهدوهر. دهندمینسبتراشرارتصفات
چهباکهکنندانتخابخردوعقلباوکنندتفحصاوضاعدرخواهندنمیوکنندمیپافشاريخودعقیدتیهايکلیشهبر

.بگیرندفاصلهکسیچهازوباشنددوستکسی
. وردخمیچشمبهاند،کردهسفرایرانبهکهروسیهاهلسیاحانشماربیهايگزارشچاپیمطبوعاتدرحتیواینترنتدر

هکگفتندمیمابهکهاستممکنچطور: «نویسندمیجملهازآنها. استهاچشمشدنروشنبهاعترافواشتیاقفریاداین
یکماولیماستانتظاردربرند،میرنجوسطاییقرونرسوموآداببارزیرکهمذهبیمتعصبمردمباتاروتیرهکشوري

کشورایناست،بازوروشنآنسیمايولیکندمیفرقماباکشوراینکهاستدرست. کردیممشاهدهمتفاوتکامالًتصویر
همراهاروپاییفرهنگهمگانی،سوادنظافت،... «»استمدرنفنوعلمواصیلفرهنگکشوربرخورد،خوشومهربانمردم

خودمان. کردندمیتکذیبراماسابقهايبرداشتکهکردیممیمشاهدهراهاییپدیدهقدمبهقدمما!»... «شرقیطعمبا
.»بودیممحدوددانشیباباورزودخیلیکهچراخندیدیمخودبه

قلیمستسیاستکهراکشورهاییدربارهدروغوجهلکند،میطلوعغربدرخورشیدآنهابرايکهلیبرالیگروهیهايرسانه
همینهروسیدرحداقلکهآیندمیبرخودوظایفعهدهازبدتروبدآنهاکهگفتبایدولی. نمایندمیپخشکنند،میدنبال
الفانمخبهخوانندگانازیکیدرخشانپاسخ»اسنوب«لیبرالالعادهفوقپایگاهدرحتیپیشچندي. شودمیمشاهدهوضع
انسانیسنتیهايارزشبهآنجاکه) باشدکشوريتنهاشایدو(استکشورهاییمعدودازیکیاین: «خودچشمبهایران

دیلتبمصرفیماشینبهرااووکنندمیبرخوردانسانیطوربهانسانباآنجا. کنندمیحفظراهاارزشاینوکردهاحترام
وگذارندیماحترامهاتربزرگبهحقیقتاً آنجا. کنندنمیتبدیلفمینیستیمترسکبهودارنددوسترازنآنها. کنندنمی

به.شودنمیتحمیلکسیبهمزورانهوزشتسیاسینزاکتوشدهپذیرفتهانسانیاخالقموازینآنجا. ترسندمیخدااز
.»هستنداوباتبلیغاتیوعقیدتیجنگمشغولعلتهمینبهآنهاکهاستشدههالیبرالدماغمويایرانعلتهمین
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اهنگخودپیرامونجهانبهکردند،کرایهغربازکهچشمانیباهستند،برخوردخوشوغرضبیکههمکسانیاکثراً ولی
اصخنگاهبایدما. کنندمیاستفادهغربیمتداولذهنیهايقالبوهاکلیشهازناخودآگاهطوربهحتیگاهیوکنندمی

شخصینگاهبایداین. باشیمداشتههستند،ماواقعیدولتکههمسایهکشورهايبهخصوصبهوخارجیجهانبهروسی
وچاپلوسیزاولیببیندراواقعیتبتواندوباشدبازباشد،آزادغربیتبلیغاتتوسطشدهتحمیلهايکلیشههمهازکهباشد
روسیهرايبدائمیخطرمهمترین: «بودنوشتهروسسیاستمداروفیلسوفلئونتیفکنستانتین19قرناواسط. بپرهیزدتملق

؟کندآمادهخودبرايراآنهاوبگرددمتحداندنبالشرقدرکهنیستطبیعیراهروسیهبرايمگر. استشدهواقعغربدر
.استشدهحیاتیبسیارکلماتاینحاضرعصردر. »بهترچهباشند،مامتحدبخواهندمسلماناناگر

دوستیفرستادگانعنوانبهگردشگران

سافرانمکهکندمیتوجهشود،میثبت) بالعکسو(تهران-مسکوپروازبراي»شرمتیوو«المللیبینفرودگاهدرکهکسی
هايچهرهوقامتوقد. هستند) سالوسننظرازنهالبته(»قدیمیهايروس«بلکه»جدیدهايروس«نهعمدتاً دیگر
ومهندسینآنها. هستندآنهابارزهايویژگیجملهازنزاکت،بایعنیافتادهمدازرفتارومتواضعانهلباسجدي،وعاقل

واریسپپروازصفدرولی. دارندشباهتاورنگويوسورگوتگازيونفتیمیادینشیفتیکارگرانبهکههستندکارگرانی
کارندخواهمیبلکهکنندخرجپولخواهندنمیروند،میایرانبهکهکسانی. اندایستادهمتفاوتیکامالًاشخاصبارسلونا

ادینمیاکتشافگاز،ونفتانتقاللولهخطوطساختاصفهان،فوالدمجتمعنوسازياتمی،نیروگاهساختدرجملهازکنند،
ایرانبهخوشگذرانیبهمتمایلافرادومجرمینانواع. غیرهو)تبریزدر»کاماز«جملهاز(خودروسازيواحدهايدرجدید،
یجاهایایراندرولی... روندنمیآنجاهممختصرلباسبایالباسبدوندریاکنارشدنبرنزهبهمندانعالقه. ندارندکاري
وجودکیشجزیرهدرخوبغواصیو) سوزانتابستاندرحتی(کوهستانیاسکیمانندالکلیمشروباتبدوناستراحتبراي
دونبتهراندرشبتوانمی. اندنشنیدهچیزيترسند،میآنازغربیهايپایتختکهقفقازيوروسیمافیايازآنجا. دارند
.کردگردشترس

شهپ«وکنندنمیکاريهیچکههاییروسکهاستاینخورد،میچشمبهبالفاصلهترکیهخالفبرتهراندرکهچیزي
نوزهجااین: «گویندمیتحسینباشوند،میپیداکمترآنجاهاروسکهجاهاییدربارهمعموالً. اندکمایراندر»چرانندمی

شرکتوداردوجودايویژههايسنتوقوانینآنجا. کردخرابراایرانبتوانمشکلولی. »استنشدهخرابهاروستوسط
وگردشبراياست،غنیفرهنگیوتاریخیآثارطبیعی،هايزیباییبهکهراکشوراینبایدهنوزروسیگردشگريهاي

جودوفرهنگی-آموزشیوبازرگانیگردشگريبرايشرایطهمهکشورایندرکهشدیممتوجهما. کننداکتشافاستراحت
.دکننمعرفیخودهموطنانبرايوبشناسندراروسیههمینطوربایدایرانیگردشگريهايشرکتکهاستبدیهی. دارد
سعديوپوشکینزبانبه

دستاوردهککنیمتأکیدبایدولی. کندنمینزدیکهمبهراهاملتهمدیگر،فرهنگبهآگاهیوزبانبهتسلطاندازهبهچیزي
تازمانآناز. شدترجمه1805سالدرروسیبهفارسیزبانازکتاباولینروسیهدر. نیستزیادچندانزمینهایندرها

سالپنجطیکتابعنوان220جملهازاست،شدهترجمهفارسزبانبهروسیمعاصروکالسیکادبیاتاثر1048کنون
تدریساندازيراهبهبایدکشورمانکهکنممیفکر. شودمیتدریسایراندانشگاهدهدرروسیزبانحاضرحالدر. اخیر
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درکهاستبزرگیبسیارکاراین. کندآمادهراالزمآموزگارانوکردهکمکایرانیدانشجویانوآموزاندانشبهروسیزبان
کهشدرونماییروسیزباندستوردرسیکتابمسکودر2009سالدر. داریممعینیهايسنتوهاپیشرفتزمینهاین

دورواسیماریناخانم. گردیدتألیفزبانفارسیدانشجویانوآموزاندانشبرايمخصوصاًایرانیوروسشناسانزبانتوسط
درسیکتاباولیناین: «گویدمیمذکوردرسیکتابمؤلفانازیکیومسکودولتیدانشگاهروسیزبانکرسیپروفسور

زبانادمواساسبروگرفتهنظردرراایرانفرهنگیهايویژگیکاملطوربهکهاستزبانانفارسیبرايروسیزباندستور
تابکاین. شودگرفتهکاربهاسالمیهايجمهوريدرتااستشدهتصحیحکاملطوربهکتاباین. استشدهتألیفمعاصر

یاردانشزهراییحسنسیددکترباهمکاريطریقازاست،نقصوعیببیاسالمیاخالقیحساسموازینرعایتنظرازکه
یرانیاوروسیواقعیاتکتابایندر. استایراندرروسیزبانکتاباولیناین. شدنوشتهتهراندانشگاهروسیزبانگروه

بهایرانبهسفرهاازروسگردشگرانهايبرداشت. شودمیمنعکسهمایرانینوروزنو،سالجشنکناردرودارندحضور
هاابکتاینکهکنممیتکرارولی. برسندچاپبهروسیزباندرسیکتابهشتازايسلسلهاستقرار. شدگرفتهکار

.کندنمیکفایت
راهومسکویژهدبیرستانچنددرفقطروسیزبانتدریسروسیه،درایراناسالمیجمهوريسفارتفرهنگیرایزنیهمتبه

درحاضرحالدر. کنندشرکتسعديوفردوسیزبانالزامیغیرهايدرسدرتوانندمیآموزاندانش. استشدهاندازي
ونچکشوريعظمتبهتوجهبافارسیزبانتدریسگسترهاینولی. شودمیتدریسدانشگاههجدهدرفارسیزبانروسیه
.استدریادرقطرهیکبهشبیهدارد،کهمیلیونی70جمعیتباایران

اورزکشکریمانصاري،کاظمآنهاترینمعروفکهکنندمیکارفارسیبهروسیازمترجمینازگروهیایراندرحاضرحالدر
مثال،ايبر. استشدهگرفتهسرازفارسیزبانبهروسنویسندگانشاهکارهايترجمهآنهاتالشبا. هستندحبیبیسروشو

دانشگاهاداستمطهرکریمی. جگفتهبهولی. استشدهچاپبارصدحدودایراندرتولستويلئوآثاراخیرسالبیستطیتنها
ازاعم20قرنروسنویسندگانآثارازبسیاريالبته. اندنشدهترجمهکافیطوربههنوزروسمعاصرنویسندگانآثارتهران،

تکايهپژوهش. دارندقرارزبانفارسیخوانندگاندسترسدرتسوتایواواحمتوابونین،سولژنیتسین،نابوکوف،شولوخوف،
واقعیوبرداشتایجادبرايکاراینکهگویدمیتهراندانشگاهاستادولی. استشدهنوشتهآنهابعضیدربارهنقدونگاري
.نیستکافیایرانیخوانندگاننزد20قرنروسیادبیاتازکامل

فارسیکالسیکبزرگشعراياشعارفقط. کنیمتعریفروسیزبانبهفارسیادبیاتهايترجمهفراوانیازتوانیمنمیهمما
هبسامویلوفودرژاوینسلوینسکی،کوزمین،بروسوف،فت،ترجمهباجامیوحافظسعدي،خیام،رودکی،فردوسی،مانند
کهتنیسمترجمینکمبودمسألهاین. داردآشناییایرانمعاصرادبیاتباکمترخیلیروسخواننده. دارندوجودروسیزبان
.شودمیدنبالوتعیینکشورریاستتوسطکهاستشناسیزبانسیاستمسألهاین. شوندمیپیداحتماً 
خزرفرازبرفرهنگیهايپل

یريچشمگتغییراتکشوردوبینفرهنگیپیوندهايزمینهدرروس،وایرانیمندعالقهاشخاصبرکتبهاخیرسالدوطی
نفدراسیوفرهنگوزارتتوسطروسیفرهنگروزهايزیاديموفقیتباایراندرگذشتهسالاکتبرماهدر. استآمدهپدید

هبپاسخدرایرانازکشورمان»متقابلدیدار«این. شدبرگزارایراناسالمیجمهورياسالمیارشادوفرهنگوزارتوروسیه
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تابودندشدهموفقپترزبورگسنومسکومردم2012سالاکتبرماهدر. بودروسیهدرایرانفرهنگقبلسالیکهفته
ایرانیکالسیکموسیقیوشوندآشناایرانیسنتیومعاصرهنرهاينمونهباکنند،تماشاراایرانیهايفیلمبخواهددلشان

وجهترینکاملبهکهفیلمیپنجایران،سینمايهفتهچارچوبدرمسکو»خودوژستونی«سینمايدر. کنندگوشرا
خشیپرویزکارگردانیبه»زندگیروزهاي: «شدنداکرانکنند،میمنعکسراایراناسالمیجمهوريسینمايدستاوردهاي

احمدانیکارگردبهآلزایمرتوکلی،بهرامکارگردانیبه»منبدوناینجا«بحرانی،شهریارکارگردانیبه»سلیمانملک«طادي،
وایزجبرندهبارپنجاخیرسالدهطیایرانیهايفیلم. نیابزرگمحمدرضاکارگردانیبه»ابریشمآبیراه«ومعتمدي،رضا

گاهدانشدرایرانیدانشجویان. اندآمدهنایلایرانیجوایزدریافتبهروسکارگردانانوشدهروسیمعتبرهايجشنوارهعالی
بههکشوندمیبرگزارایرانیهايهنرپیشهوکارگردانانهنريهايکارگاههمانجاوکنندمیتحصیلروسیهسینمايهنر

.آیندمیمسکو
»آموزشیوفرهنگیهايهمکارياندازچشم: ایران–روسیه«جلسهدر2012سالدسامبردرحادبسیارمسایلحال،اینبا

دستاوردازخرسنديوخاطرآسودگیجودرمذکورجلسه. شدندمطرحشد،برگزارروسیهفدراسیوناجتماعیتاالردرکه
منانجباال،محافلدرکسیچهدستوربهیاچرامثال،براي. اندماندهباقیالینحلهنوزمسایلازبسیاري. نشدبرگزارها

فرهنگیواقعیپلوکردمیايگستردهکارایراندرهموشوروياتحاددرهمشورويدوراندرکهفرهنگیروابطودوستی
میعالیتفثمربخشطوربهمسکودرایرانفرهنگیرایزنیکهسالهاستاست؟نشدهبیدارهنوزوخوابیدهبود،کشوردوبین
.شودنمیمشاهدهآنافتتاحراهسربرمانعیهیچاینکهولونداردفرهنگیرایزنیتهراندرروسیهولیکند

افعالمنمشتركجامعهکشورهايوروسیهدرایرانیدانشجویانباکارمسئولکهروسیهدرایرانعلمیرایزنابطحیبهروز
روسیهدرنفر500اکثرحدکنند،میتحصیلکشورازخارجکهجوانایرانیهزار80از: کردذکرراآماريچنیناست،

آزمایییراستپیچیدهحدازبیشترتیباتخاطربهدانشدنبالبهروسیهبهآمدنکهشدمعلوم. هستنددانشکسبمشغول
قاممدرکشورمانالبته. استدشوارحدازبیش) بکشدطولسالدوتاتواندمیکاراین(آموزشبرنظارتسازماندرمدارك

ایراندرروسیعلمباالياعتبارنشانهاینکهداردقراردکتراولیسانسفوقدورهایرانیدانشجویانشمارنظرازجهانیدوم
آنهامیاندرهاروسشمارکهکنندمیتحصیلخارجیدانشجويهزار12ایرانیهايدانشگاهدرحاضرحالدر. است

که2006سالمسابقهاساسبر. دارندباالییتحصیلیسطحایرانیهايدانشگاهکهاستحالیدراینو. استشمارانگشت
متخصصینتربیتنظرازجهاندانشگاهبهترینعنوانبهایرانشریفصنعتیدانشگاهکرد،برگزارآمریکااستانفورددانشگاه

صیلتحانسانیعلوموپزشکیفنی،هايرشتهدرایراندرتوانندمیروسدانشجویان. شدشناختهالکترونیکزمینهدر
.کنند
رهدربادانشگاهیسطح) موافقتنامهچندیا(بلندمدتوبزرگموافقتنامهانعقادازمانعحاضرحالدرچیزيچهوکسیچه

یمالتأمیندارعهدهتواندمیایرانی-روسیویژهمشتركبنیادشود؟میاستادانکارآموزيهايدورهودانشجویانتبادل
سیاستدرگذاريسرمایهتواندمیکههاهزینهاین. شودراروسیهدرایرانیدانشجویانوایراندرروسدانشجویانآموزش

*****.دادخواهدسودبلکهشدهجبرانتنهانهشود،تلقیبلندمدت
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والدیمیراظهاراتبهخاتمهدر. داردحکایتایرانوروسیهبینراهبرديهمکاريضرورتازجهانژئوپلتیکیاوضاعتمام
ولویتاحائزشرکايازیکیمابرايایران: «گفتوي. آوریمرويگذشتهسالدسامبردرويبزرگخبريکنفرانسدرپوتین
انتخاباینکهدهیمتوسعهجهاتهمهدرراایرانباروابطهستیمصدددرما. ماستهمسایهکشورایناست،ايمنطقه
دونبوفرهنگیوعلمیتبادالتاجتماعی،بخشدرتعاملانسانی،روابطبدونمسیرایندرهادستاوردهمه. »ماستاصولی
زبانهرشتمعرفی. اندآوردهکمتجربهزمینهایندرکشورماندو. باشندتخیلیومدتکوتاهتوانندمیزبانی،تفاهمحسن
وستانهدروابطتوسعهبامثبتبرخوردایران. شدخواهدتبدیلجهتایندراولتحركپرپیشرفتبهایرانیمدارسدرروسی

حرکتاینبایدروسیهدرکسیچه. گذاردمینمایشبهراروابطاینبلندمدتحالتودادهنشانخودازراکشورمانبا
دارد؟بررامتقابلکنندهتعیینگام-کاراصل–ودهدقرارقدردانیوتوجهموردرادارمعنی
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میوادارتغییراتبهولیگذاریمنمیخودحالبهاسراییل–متحدهایاالت
کنیم
نیکالیفایگور

هاياولویتازیکیآن،امنیتتأمینواسراییلدولتازحفاظت
–ایرانیروابطوضعیت. باشدمیوبودهمتحدهایاالتاساسی

اساسیمناقشاتدرمتحدهایاالتگیريموضعوآمریکایی
گیريموضعهمینازسوریه،مناقشهدرهمهازقبلوخاورمیانه
مانندآمریکاسیاسیمحافلعمدهبخشکهگیردمیسرچشمه

اسناددرچراشرایط،ایندر. دارندقرارآنتأثیرتحت»زمبی«
پیشبینیآمریکابرجستهسیاستمدارانهايسخنرانیورسمی

شوند؟میظاهر»اسراییلنابودي«هاي

هافلسطینیباصلحمذاکراتاگرکهداشتاظهارمونیخامنیتکنفرانسدرسخنانیطیآمریکاخارجهاموروزیرکريجان
ورینتیهودي«دراظهاراتاینکهاستطبیعی. شودروبروالمللیبینتحریمباتواندمیاسراییلندهد،مطلوبینتیجه

تپانچهولهلبا«اسراییلکهداشتاظهاردولتوزیرشتاینیتسیوال. کردپابرواقعیتوفانیکجهاندولت»تریندمکراتیک
وتادافوجدانوحقوقیادبهفوراً»گسیختهلجامبیبی«اماو. کردنخواهدمذاکرهملیحیاتیمنافعدربارهویژهبه»سربه

. »رسیدنخواهدهدفبههاکوششاین. استناعادالنهواخالقیضداسراییلدولتتحریمبرايهاکوششهمه: «داشتاظهار
وبیبینیزواخالقوبیبیگذاشتنهمکنارزیرااستعجیبیچیزنتانیاهو،زبانازعدالتواخالقدربارهکلماتشنیدن
چیزيهچکهاستاینآید،مینظربهترجالبکهآنچهولی. استخوارمشروبیکزبانازهوشیاريتبلیغبهشبیهعدالت،

بهراواکهآوردزبانبررا»انتحاري«مطالبایناست،افتادهسفیدکاخآیندهصاحبمقامفکربهکهکريجانکهشدباعث
کند؟میتبدیلآمریکااسراییلیالبیبراي1شمارههدف

میرداولازشوند،نبردوارد»اسراییلپايهشت«باگرفتندتصمیماوباماوکريگویاکه»توطئه«هايفرضیهونظریات
گستاخانهونزاکتبیرفتارومسئوالنهغیرسیاستکهاستماندهباقییکیاینتنهامنطقیتأملقابلتوضیحاتاز. شوند

بهارواشنگتنکند،میایفارانقشایناسراییلبرايمتحدهایاالتکهآنراهبردياساسیشریکحقدراویوتلنمایشی
انبوهوکندمیتخریبمیانهخاوردرراآمریکاییراهبردتماماورفتاروشناسدنمیراخودحداویوتل. استآوردهتنگ

اویوتلهايشاهینباخودگفتگوياندگرفتهتصمیمآمریکابرحاکممحافلحاالو. آوردمیوجودبهرامشکالتومسایل
.استشانتاژوتهدیدزبانآنوفهمندمیدیگرزبانهرازبهترآنهاکهکنندتنظیمزبانیبهرا
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آپارتایددولتعنوانبه»بزرگاسراییل«

ظامندرآزاديفقدانسوریه،»خونینرژیم«جنگیجنایاتازتابوآبباهمکشورمانبلکهغربتنهانهلیبرالمطبوعات
وجودیدولتالمللیبینجامعه»دماغزیر«کهوقتیولی. اندازندمیراهفریادودادروسیهدرهراسیبیگانهوایرانتوتالیتر

کانکودوزنانعمدتاًالمللی،بینناظرانگزارشبهکه(شدندکشتهفلسطینی6300ازبیشاخیرسالدهطیآنجاکهدارد
هببنا. کنندمیاختیارسکوتخجالتوشرمنهایتباگروهیهايرسانهاند،|شدهمجروحدیگرنفرهزار37حدودو) هستند

2004سالازايمرحلهطی. هستندزندانیدادگاهحکمواتهامارائهبدونحاضرحالدرفلسطینینفر7383رسمی،آمار
قضاوتخودتان. شدساختهاسراییلیشهرك223آنجاکهشدمصادرهفلسطینیاراضیمربعکیلومتر2010،250سالتا

کرد؟توصیفراآنتوانمیچطورنیست،پردهبیآپارتایدوبشرحقوقفراگیرنقضایناگر: کنید

تن،واشنگازهرازگاهی. کندمیتحریکراتروریسمومناقشاتتنش،اسراییلمقاماتسیاستهمینکهفهمندمینیکهمه
باورتمالیمبایدشده،عوضهازماناینکهبهتوجهباکهشودمیدادههشداراویوتلبهآمیزنزاکتکنایهباپاریسولندن

ازپر«جهاندراآلنبود،مجاز»سردجنگ«گرماگرمدر1960-1970هايسالدرکهچیزيزیراکندرفتاربیشترانسانیت
. کندینماعتناذرهیکاندازهبهحتیهاکنایهاینبهاسراییلریاستولی. ندارددمکراتیکظاهر»سیاسینزاکتوتسامح

سیاستبرعالوه2013سالنوامبرماهدراسراییلمقامات. کردنددردیگرگوشازوشنیدندگوشیکباراهاحرفاینگویا
. پرداختند»نگو«صحرايازبدويعربهزار70حدوداجبارياخراجبرنامهاجرايبهعربی،اشغالیاراضیدرسازيشهرك

»قانونیغیرهايشهرك«کهنشینبدويروستاي35همزمان. هستنداسراییلشهرونداناجباري،مهاجرانایناکثرالبته
ارآنهاتوانمیکهايویژهبستهمناطقبهکردندپیشنهادمنطقهبومیساکنانبه. شوندمیچیدهبرشدند،خوانده

ولتدهايپیاماینترنتدرهمزمانکهاستاینکند،مینمکبارااقداماینکهآنچه. شوندمنتقلنامید،هم»بانتوستان«
منطقهنایدرزمینقطعاتاعطايونگودراسکانمالیکمکپرداختکهشودمیمنتشربریتانیایهودیانبهخطاباسراییل

سالهادهطیبومیساکنانبرايآنایجادکهضروريزیرساختتمامکهدهندمیقولآیندهمهاجرانبه. دهدمیوعدهرا
.شودساختهشد،نمیریزيبرنامه

یممتهمآپارتایدبهرااسراییلمقاماتکهشودمیترقويروزبهروزوداشتهوجوداجتماعیجنبشکهمدتهاستغربدر
ايآفریقنمایندگانارزیابیاستجالبعلتهمینبهوآمدهوجودبهجنوبیآفریقايجمهوريدراصطالحاینواقع،در. کند

ازبعدژوهانسبورگچاپ»تایمزساندي«روزنامهسردبیرمکهانایا،موندي2008سالدر. بدانیمرااسراییلاوضاعازجنوبی
مینولینیستخوباوضاعکهفهمیدمیکنید،میدریافتدورازراخبرهاکهوقتی: «بودنوشتهاشغالیاراضیازبازدید
هبمنطقهایناوضاع. کندآمادهدید،خواهیدکهشريوسیعابعادبرايراشماتواندنمیکسی. استبداندازهچهتادانید

درآپارتایدهمرحلبدترینازباالترخشونتوپرستینژادآپارتاید،سطح. استبدترگذاشتیم،سرپشتماکهآنچهازتعبیري
راییلیاسکهآیدمینظربهکرد،میمحسوبترپستنژاديراپوستانسیاهآپارتایدرژیمکهحالیدر... باشدمیکشورمان

وانهجداگهايجادهفراگیر،جداییاینتوانستچطورانسانیمغز. کنندنمیمحسوبانسانراهافلسطینیکلیطوربهها
آنجا! بودنمقایسهقابلوضعاینباولیبودوحشتناكالعادهفوقکردیم،تجربهماکهآنچهکند؟اختراعراراهسرهايپاسگاه

یافتخواهدخاتمهوحشتناكحالتاینروزگاريروزيکهدانستیممیماعالوه،به. استتروحشتناكمراتببهچیزهمه
.»خوردمیچشمبهبزرگظلمتبلکهروشننورنهتونلپایاندر. ناپیداستسرشآناینجاهايگريوحشیولی
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امنیتنتأمیزمینهدرعالیمنافعوجودبرودانستهسیاسیبهتانراانتقاديمالحظاتهمهاسراییلیالبیکهاستطبیعی
کتنزاشرایطدرکهکندمیمطرحرااتهامبدترینوکردهتنگظنسوءباراخودچشمسپسوکندمیتأکیداسراییل
یهودیانباتضدیبهاتهاماین. شودمنجرکیفريپیگردبهتواندمیاروپادرواستوحشتناكبسیارهافرهنگتکثروسیاسی

شیعتاهلفعاالنشکنجهودادگاهحکمبدونهايقتلآنپرتودرکهاستکردهعادتايبیگانهاستانداردهايبهغرب. است
درایراندر) ملتخشمبرابردرآنهاازدفاعمنظوربه(»سبزمخالفان«رهبرانخانگیحبسوشدهمسکوتبحریندر

: شودرعایتبایدشرطیکالبته. شوندمیمعرفی»آزاديبههااهللاآیترژیمگستردهیورشهاي«عنوانبهگروهیهايرسانه
هايشروبهخودکارهايتبلیغبدونومسکوتصورتبهبایدوکندتجاوزسیاسیآدابمعینحدیکازنبایدمتحدکشور
بهوگذشتهحداینازخودعاديغرورونفسبهاعتمادبااسراییلولی. کنددنبالراتبعیضسیاستوشدهمتوسلخشن
.بکندراخودهايسئوالآنازبیشتريشدتبااستمجبورغربعلتهمین
رقابتمسایلوگريطفیلیتاریخیجذابیت

. گیرندیمنادیدهراقضیهاقتصاديخالصجنبهیکمعموالًکنند،میصحبتاسراییلتجاوزکارانهخصوصیاتدربارهکهوقتی
اسیدمکرجزیره«ایناگر. باشدداشتهوجودخودفعلیصورتبهعربجهانبارویاروییومناقشهازخارجتواندنمیاسراییل

تلدهدتوضیحهاآمریکاییبرايتواندمیواشنگتندرکسیچهشود،روبروداخلیوخارجیخطرهیچبا»میانهخاوردر
صادرات(کندمیدریافتشایبهبیمالیهايکمکصورتبهدالرمیلیارد3,7متحدهایاالتازسالهرمناسبتیچهبهاویو

نصرعبهسعوديعربستانباهمراهاسراییلکهآمدوجودبهفاسديحالت؟)شودفراموشنبایدهمنازلهايقیمتبهنظامی
بهرایطشایندر. کندمیدریافتپولخدماتهمینبابتوشدهتبدیلمنطقهدرتوازنوکنترلآمریکاییسیستماساسی

.رفتخواهدبینازیهوديدولتاقتصادصورتاینغیردرزیراشودحفظتنشوثباتیبیکهاستاسراییلنفع
امتیازاتنواشنگتدیگرمتحدانبامقایسهدراسراییلزیرااستبزرگیسئوالایناست؟متحدهایاالتنفعبهامراینآیاولی
نظامیهايکمکآیندهسالدهظرفاستقرارآنموجببهکه(2007سالموافقتنامهاساسبراسراییل. داردنظیريکم

راآمریکاییهايکمک%26ازبیشتواندمی) برسدمیلیارد30بهویافتهافزایشدالرمیلیارد6میزانبهاسراییلبهآمریکا
سراییلابهمالیکمکاکنوندیگر،عبارتبه. شوندتولیداسراییلصنعتیواحدهايدرکهکندخرجهاییسالحخریدبراي
اعیدفصنایعبهتسلیحاتیبزرگقراردادهايصورتبههمیشهکهمصروسعوديعربستانبهکمکتاداردکمتريسود

.گرددمیبرآمریکا
تبدیلهافناورينظرازجهانهايارتشترینمجهزازیکیبهراخودمسلحنیروهايداداجازهاسراییلبهآمریکاییکمک

وبودهاسراییلدفاعیواحدهايازنظامیمحصوالتخریدمخصوصمعینیحددرهاکمکاینکهاینبهتوجهباولی. کند
لمیعدستاوردهايبرکهاسراییلنیرومنددفاعیصنایعاکنونآمد،دراسراییلدفاعیصنایعدرگذاريسرمایهصورتبه

اسراییلسالیانهنظامیسفارش2007سالاز. استپرداختهتسلیحاتجهانبازاردرمتحدهایاالتبارقابتبهاست،مبتنی
اولویتآمریکادفاعیصنایعنظرازاسراییلعلتهمینبهوباشدمیدالرمیلیاردنیمودوحدودمعادلمتحدهایاالتاز

تسیاسگیريشکلدرهمیشهکهآمریکادفاعیصنایعسببهمینبه. فارسخلیجحاشیههايپادشاهیتاداردکمتري
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الحدرمتحدهایاالتکهتوازنوکنترلجدیدطرحدراسراییلکهنیستآنمخالفقطعاًدارد،جدينفوذواشنگتنخارجی
.دهداختصاصخودبهکمتريجايوشودجابجاکند،میایجادمیانهخاوردرپاریسولندنکمکبهحاضر
خطراتوهابینیپیش

»خانوقا«یهوديعیدمناسبتبه»استریتداونینگ«درخودمقردرکهضیافتیجریاندربریتانیاوزیرنخستکمروندوید
واهیمبخاگر. »ماستهمهحقدرتهدیداسراییل،علیهتهدید. هستندمندشمناناسراییل،دشمنان: «داشتاظهارداد،ترتیب

کهشوداشارهواقعیتاینبهاستکافی. آوردخواهیمکمجابکنیم،قولنقلآمریکاییسیاستمداراناظهاراتنوعهمیناز
رااسراییلکهاستکردهوتورامتحدمللسازمانامنیتشورايهايقطعنامهبارچهاروچهل1972سالازمتحدهایاالت

رانسکنفپیامبهپاسخدرجانببهحققیافهباورودربایستیبدوناویوتلکهکردتعجبنبایدلذا. کردندمیمحکوم
اي|هستههايراکتوربهالمللیبینبازرسانیدادنراهبرمبنیايهستههايسالحاشاعهعدمنامهپیمانعضوکشورهاي

احتیاجآنمفاداجرايبرنظارتبهونکردهامضارااشاعهعدمنامهپیمانما: «داشتاظهاراسراییل،هايزرادخانهو»دیمونا«
االح. »کنیماستفادهآنازبدانیمضروريکهشرایطیدروباشیمداشتهايهستههايسالحکهدانیممیالزمما. نداریم
آناویوتلمسألهولی. دهدپاسخبزرگ5+1گروهیااتمیانرژيالمللیبینآژانسپیشنهادبههمینطورایرانکهکنیدتصور
.شودمیسپريمجازاتازآنمعافیت»طالییعصر«کهاست
رايبآنايمنطقههمسایگانحقدراسراییلپایانبیجنگجویی«کهگفتروزيسیاسازمانسابقمدیرپتریوسدوید
اییلاسرزیراکندمیتحریکراآمریکاباضدیترفتاراین. کندمیایجادجديمشکالتمیانهخاوردرمتحدهایاالتمنافع
اهدخونمیدلمهیچ. »استشدهشناختهکند،رفتارمالحظهبیتواندمیکهکشوريومنطقهدرآمریکاعالقهموردکشور

»خوديولیاستسوختهپدر«ناپذیراجتناباصلسیاستدر. کنمهمدردي»اسراییلزمینهدر«متحدهایاالتمشکلبا
مسألهبافقطاویوتلواوباماباراكبینجاريمناقشه. شودمیخودکشیبهمقرونحدودبعضیازتجاوزولی. داردوجود

لاسراییاگر«کهکنندمیسئوالخودازمتحدهایاالتدرزیاديعدهکهاستآنبلکهنداردارتباطایرانايهستهپرونده
»بگیریم؟رااسراییلجلويتوانیممیماآیابکشد،بدانرامتحدهایاالتوکنداندازيراهجديجنگمیانهخاوردر

نیکونیستبرخوردارایرانبهمستقیمتجاوزبرايکافیامکاناتازکهاسراییل. داردوجودهانگرانیاینبرايدالیلهمه
هککردشروعرا»لبنانسومجنگ«بودنناپذیراجتنابدربارهبحثداد،نخواهدراکارایناجازهمتحدهایاالتکهفهمدمی
اتتحریکازپیشسالدوفقطآمریکا. شودمغلوببایدسوریهوایرانراهبرديمتحدلبنان،اهللاحزبجنبشآنجریاندر

فیدسکاخبرايحاضرحالدرکهآنچه. بودکردهبازدارندگیسختیبه»هرمزبحران«مرحلهدرایرانعلیهاویوتلمسلحانه
هکاستفلسطینمسألهحلراهسربرمانعمهمتریناسراییلفعلیمقاماتگیريموضعکهاستایناست،مهمترهمهاز

.استوابستهبدانزیاديحددرسوریه،وایرانباآیندهروابططرحجملهازوواشنگتنايمیانهخاورراهبرد
اغراقبدون. هستیممندعالقهمسألهاینفصلوحلبهماهمه: «گفتمونیخدرخودخبريکنفرانسجریاندرکريجان
یکمنازجاهمهجمهوريرؤسايووزیراننخستالتین،آمریکايوآفریقادور،خاورازاعمباشمکهجاهرکهگویممی

آنهانخیر،. »؟دهیمپایانفلسطینی–اسراییلیمناقشهبهباالخرهماکهبکنیدکاريتوانیدمیشماآیا«کهکنندمیسئوال
همینبهو. ندکنوادارجهانمابقیوفلسطینایران،بهنسبتخودسیاستدربازنگريبهرااویوتلتابکنندکاريتوانندنمی
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»تنرفبیناز«دربارهاطالعاتیحتیوکنندمیتهدیدهاتحریمبارااووکردهشروعراباروبندبیمتحد»محاصره«علت
******.اندازندمیخبريگردشبهاسراییل

نخواهددستاسالمجهانبامقابلهدرخودراهبرديمتحدعنوانبهاویوتلازشرایطیهیچتحتوهرگزمتحدهایاالت
ئیسراینکهوکجاستاوواقعیجايکهاست»ترکوچکشریک«برايیادآوريکنیم،میمشاهدهاکنونماکهآنچه. کشید

آنهاهکفهمندمیاویوتلهايشاهینترینسرسختحتی. بودنخواهدخشنچندان»تربیت«روندالبته. کیستائتالفاین
یهیبدولی. دادخواهندتنآمریکامشیخطباسازشبهجنجالوجاروصداوسربالذاوارزندنمیپشیزيواشنگتنبدون
ايهوعدهجهانمابقیبهوزدهايمأیوسانهمانورهايتغییرات،بهاسراییلاجبارجریاندرآمریکاسیاسینخبگانکهاست

کهبفهمیمماکهاستمهمبسیار. کشاندخواهندخوددسایسبهراروسیهحتیوکردهمغازلهایرانباداد،خواهندگوناگونی
اهبرديرشریکازحفاظتبلکهثباتوصلحمنافعپیشبردومنطقهامنیتتأمیننهآنهدفکهنیستبازيجزچیزياین

.باشدمی–ترانسانیشکلبهفقط-آمریکاعقیدتیو
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روسیهمنافعوهاتحریمازبعدایران
بوبکیننیکالي

المللیبین5+1گروهباایرانمذاکراتجدیددورفوریه20روز
جدولوموضوعاتمانعوجامعطیفطرفین. یافتخاتمه

راايجانبههمهموافقتنامهبهدستیابیبرايکارزمانبندي
ايهستهبرنامهحقدرهاظنسوءبهبایدکهکردندهماهنگ

شود،حاصلنهاییتوافقاتامرنهایتدراگر. دهدپایانتهران
دوبارهایراناقتصاددرهايوشدهبرداشتهتهرانازهاتحریمرژیم
نهولیشدخواهدبازخارجیگذارانسرمایهوهاشرکتبراي
دولتبهایران،روحانیرهبرايخامنهعلیاهللاآیت. همهبراي

المللیبینهايتحریمرژیمبهنسبتآنهاسابقگیريموضعبهتوجهباراایرانینفت»راهبرديکنندگانمصرف«کردتوصیه
باقتصاديامناسباتدرسریعپیشرفتبرايبودند،شدهایراننفتعلیههاتحریماعمالمبتکرکههاییکشور. کندانتخاب

ودخبهخودهاتحریمشدنمرتفع. شودنمیفراموشآنهاخصمانهکارهاي. ندارندشانسیهیچتقریباًایراناسالمیجمهوري
ازییکزمینهایندرکهروسیهجملهازایران،دوستکشورهايباایرانیبازاردررقابتبرايدیگرکشورهايهايشرکتبه

.دهدنمی»سبزکارت«باشد،میدارارااولهايمقام

ایجادمساعديبازرگانیمحیطروسیهايشرکتبرايایراندرکهدانندمیبعیدروسیهدرحتیکارشناسانازبسیاريولی
نقشدرجهانیسیاستبهتاکردخواهداستفادهفرصتاینازهاتحریملغوازبعدایرانکهداردوجوددیدگاهاین. شود

نسبتکاآمریاقدامدربارههاییبینیپیشکافیدالیلبدون. گرددبازمتحدهایاالتواروپااقتصاديوبازرگانیشریکجدید
. شودمیابرازایرانبامیانهخاوراسالمیکشورهايمیاندرخوداساسیشریکعنوانبهسعوديعربستانکردنعوضبه

نایراباروابطبهبودبارابطهدرمیانه،خاوردرآمریکاراهبرديشریکاسراییل،باحتیآمریکاروابطکهرودمیانتظار
کههامتقیتنزلبهاستممکننفتبازاربهایرانبازگشتکهاستیافتهرواجهایینگرانی. شودجديتغییراتدستخوش

دریروسگازمستقیمخطرناكرقیبعنوانبهبینیپیشقابلآیندهدرایران. شودمنجربود،خواهدبارفاجعهروسیهبراي
ردتهرانازروسیهحمایتنبودنمصلحتبرتأکیدبرايهااستداللاینمعموالً . شودمیمعرفینیزدیگربازارهايواروپا

اندازچشمطریقاینازکنندمیسعیهمچنین. شودمیآوردههاتحریمرژیماززودترچههرخروجبرايآنهايتالش
.دهندقرارظنسوءموردراگازونفتبحشدردوجانبههايهمکاري
روسیهمنافعوایراننفت

دالرمیلیارد10حدودمبلغبهراایرانصادراتینفت%18تنهااروپاییکشورهايولیشداعالماروپاتوسطنفتیتحریم
. نکردمتوقفراایرانازنفتوارداتچین. نداشتمشکلیهیچچیندرصدي20سهمزمینهدرایران. کردندمیمصرف
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هکشدفراهمژاپنوجنوبیکرههند،جملهازوایرانینفتآسیاییدیگربزرگخریدارانبارابطهدروضعهمینتقریباً 
134تا(%14,3میزانبهجنوبیکرهبهایراننفتصادرات. دادندادامهایرانباهمکاريبهولیدادهکاهشراخودخریدهاي

خریدبهگذشتهسالدرچین. دادکاهش) بشکه177,41تا(%6,4میزانبهراخودخریدهايژاپنیافت،کاهش) بشکههزار
خریداردومینهند. دادکاهش) بشکههزار428,84تا(%2,2میزانبهفقطراوارداتودادهادامهنفتمقادیرهمانتقریباً 
آمریکاهايدرخواست. خردمیرادالرمیلیارد12معادلایرانیخامنفتسالهروماندهباقیچینازبعدایرانینفتبزرگ

زدهتخمیندرصد3-5معادلفقطهندوارداتکاهشونشداجرا%15میزانبهایرانینفتوارداتکاهشبرمبنیهنداز
هايشرکتمنافعباهاتحریمرژیمایرانی،خامنفتکنندهواردکشورهايازیکهیچدربینیم،میکههمانطور. شودمی

.کندنمیبرخوردروسینفتی
برخوردصورتدرکهواقعیدورنمايازهابدبینیومنفیانتظاراتاست،انتظارموردکههاقیمتسریعافتبارابطهدر

رایطشدرشدمجبورایرانکهداشتنظردرراواقعیتاینبایدهمهازقبل. استبیشترآید،میدستبهمسألهباسنجیده
یفتخفازامتناعازبعدتهران. نمایدسازشخودنفتتجارتسودآوريکاهشباوبدهدمعینیهايتخفیفآگاهانههاتحریم

. کردنخواهندافتعمومیهايقیمتصورتایندرکهگرددبازجهانیبازاردر»سیاهطالي«هايقیمتبهتواندمیها،
ایراناسالمیجمهوريازپیشچنديوگرفتبهرهایرانیضدهايتحریمتضعیفازآشکاروبازطوربههمهازاولژاپن

.پرداختپولایرانبهوخریدهنفتمقداري
صورتایندر. استآنسنتیبازارهايدرایرانینفوذاحیايبلکهعرضهافزایشنهمعنیبههاتحریمرفعبازار،نظرازثانیاً،
منعقدجدیديقراردادهايدهد،ارتقامطلوبیسطحبهراموجودهايظرفیتدوبارهوکردهآمادهراخودزیرساختبایدایران
وريفبازگشتکهنیستدلیلی. کندصبرايبیمههايمحدودیترفعوبانکیومالیعرصهدرهاتحریمرفعتاوکرده

نفتازبخشیبازگشتنهوجهانیاقتصادبحرانتأثیرنگرانبایدبیشتر. کنیمبینیپیشرابازاربهایرانینفتزیادمقادیر
نفتصادراتها،تحریمازبخشیتنهارفعمرحلهدرنزدیک،آیندهدر. باشیمبود،شدهخارجبازارازهاتحریمسربرکهایرانی
.تاسنشدهپیشبینیماههششمذاکراتمرحلهدرایرانینفتصادراتحجمافزایش. ماندخواهدباقیجاريسطحدرایرانی

بعضیدربارهخودهايپیشنهادایرانیطرف. دارندنفتیبخشدرهمکاريتخیلینهوواقعیهايبرنامهایرانوروسیه
اعالمهبایرانیان. استکردهروسطرفتسلیمباشند،داشتهسهمیآنهاتوسعهدرتوانندمیروسیهايشرکتکهرامیادین
اصولیقتواف. اندکردهمنتقلروسیهانرژيوزارتبهراخودپیشنهادهايکنونتابلکهنکردهبسندهزمینهایندرنیتحسن
خاكدرروسیاستخراجیهايشرکتکارجهتامکاناتکردنفراهممنظوربهمخصوصاًایرانیداخلیقوانینکهشدحاصل
بهایراننفتیمیادینتوسعهزمینهدرهمکاريبرايراروسیمناسبهايشرکتروسیهانرژيوزارت. شوداصالحایران،
ركمشتکمیسیونریاستروسیهطرفازکهروسیهفدراسیونانرژيوزیرنواكالکساندر. استکردهمعرفیایرانیطرف

بخشبرايروسیتجهیزاتصادراتکهدارداعتقاددارد،عهدهبرراایرانوروسیهبیناقتصاديوبازرگانیهايهمکاري
افزایشتهرانعلیههاتحریماعمالازقبلسطحتارابازرگانیتبادالتدهدمیاجازهکشوردوبهنزدیکآیندهدرانرژي
.استنظرمدنیزایراناقتصادگازيبحش. دهند
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روسیهگیريموضعواروپابهراهسربرایرانیگاز

ازگصادراتهمچنینشود،میایرانگازصنعتدرگذاريسرمایهازمانعکهسالهچندینهايتحریمبرعالوهاروپااتحادیه
رتبطمهايفعالیتبیمهومالیتأمینوگازانتقالوخریدورود،حالشاملتصمیماین. کردتحریمرااروپابهایرانطبیعی

نفتیحاصرهممنفیتأثیرتشدیدوتکمیلآنواستنکردهتغییريگذشتهبهنسبتگازيتحریماهداف. استگازصنعتبا
صاحبانرژيهايحاملذخایرجمعنظرازکهبگیردراکشوراینتوسعهجلويکندمیسعیغرب. استایراناقتصادبر

ولیداردوجودطبیعیگازتنتریلیون35ونفتمکعبمترمیلیارد600حدودایرانخاكاعماقدر. استجهانیاولمقام
.داردناچیزيجایگاهایرانیانرژيهايحاملصادراتدرگاز

اقیبآیندهکارایراناسالمیجمهوريازگازصادراتباشد،وابستهنفتصادراتبههمهازقبلایراناقتصادکهزمانیتاواقعاً 
فزایشاایران. باشدمیآنهاازیکیگازيقدرتعنوانبهروسیهکهشودمیرقیباننگرانیباعثحاالازامراینولیماندمی

کنونادیگر،عبارتبه. کندمیبینیپیشرانفتصادراتبهکشوربودجهوابستگیکاهشو15-20سالتاگازتولیددوبرابر
گازملیشرکتتوسعههايبرنامهموجببهولیباشدمیمکعبمترمیلیون750برابرایراندرطبیعیگازروزانهتولید
درصدي100تقریباً رشدمعنیبهامراینکهشودمکعبمترمیلیون1300بربالغ2016سالتاروزانهتولیداستقرارایران،
برنامهاینکهدارندکاملیقینایرانیمسئولینولیکردباورراهابرنامهاینبتوانمشکل. استآیندهسال2-3فقطظرف

دحصدوربرناظرایرانیهايبرنامه. دارداحتیاجصادراتبرايهمهازقبلگازاینبهایران. شدخواهدگذاشتهاجراموقعبه
گازروزانهصادراتحجماستقراردیگر،عبارتبه. استروزدرمکعبمترمیلیون250یاکشورتولیديگازتمام%30اقل
درایران. دهدنشانخودازنکردنیباوررشدویافتهافزایشبرابرهفتتقریباًمکعبمترمیلیون35ازآیندههايسالدر

ازگبینرقابتنوعیکبازارایندر. استآنهامهمترینترکیهبازارکهداردکمپایداريبازارهايگازفروشبرايحاضرحال
.شودمیمشاهدهایرانیگاروروسی

رارانایبامارقابتکهاستمقداريبهکشوردوهرازگازوارداتبرناظرانرژيزمینهدرترکیهفزایندهنیازهايوجود،اینبا
. ندارداطارتبایرانعلیههاتحریمباامراینکهاستماندهباقیرشدحالدربازاريگازپرومشرکتبرايترکیه. نبخشدشدت
اسالمیجمهوري. استراهبردياهمیتدارايمسألهترکیهبرايوداردبرتريتهرانباآنکارادوجانبهروابطدرانرژيجنبه
.کندمیتأمینراطبیعیگازبهنیازها%25ونفتبهترکیهداخلینیازهاي%30ایران

دورصباراخودموافقتآنکارا. استانداختهتعویقبهراترکیهطریقازاروپاییهايکشوربهایرانیگازصادراتها،تحریم
نتقالاموجودلولهخطاکنونهمکهکردفراموشنباید. استنگرفتهپسوکردهاعالمترکیهسرزمینطریقازاروپابهگاز
یدبع. دهدمیرااروپاییکشورهايبهآنجاازوترکیهبهروزدرایرانیطبیعیگازمکعبمترمیلیون40تاانتقالامکانگاز

روسیههبوابستگیازتابگذارندخودروزدستوردرراگازوارداتمنابعتکثردوبارههاتحریملغوازبعدهااروپاییکهنیست
وعنهمینقزاقستانیوترکمنیگازمورددراروپااتحادیه. استنظرمدکهنیستایرانتنهازمینهایندرولیشوندرها

اینازوشودآنهاشریککندسعیبلکهنماندهکنارجدیدهايطرحازکهدارداهمیتروسیهبراي. کندمیدنبالراسیاست
.باشدمیجذابیشریکنظراینازایران. ببردسودامر
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تینفهايطرحاجرايوگاززیرزمینیانبارهايساختگاز،انتقالزمینهدرهمکاريتوسعهبهمتقابلعالقهروسیهوایران
داخلیزیرساختتوسعهمعنیبهامرایناسالمیجمهوريبراي. کنندمیابرازراایراناسالمیجمهوريخاكدرگازيو

نایبهکه»استرويگازنفتروس«روسیعامسهامیشرکت. باشدمیروسیهايگذاريسرمایهوفنیمساعدتباگازي
. استنمودهابرازمذکورهايطرحدرگذاريسرمایهامکانبررسیبرايراخودآمادگیکنونتااست،مندعالقههمکاري

بررسیراثالثکشورهايدرگازيونفتیهايطرحدوجانبهاجرايتنظیمامکانکهکردندتوافقهمچنینایرانوروسیه
.نمایند
رکشوسهاین. کندمیبررسیراسوریهوعراقمانندهمسایهکشورهايگازيخارجیبازارهايبهورودامکاناکنونهمایران

میلیارد10بهتواندمیآنساختهايهزینهکهکردندامضارا»اسالمیگاز«بهموسوملولهخطساختدربارهايموافقتنامه
. بودخواهدروزدرگازمکعبمترمیلیون110برابرکیلومتريهزار5,6لولهخطظرفیتطرح،اینموجببه. برسددالر

صادراردنولبنانبهعربیگازانتقالشبکهطریقازگازمقداري. خریدخواهدمکعبمترمیلیون20-25روزهرسوریه
یترانهمددرسوریهبنادرازجهتایندرکهکندصادرشدهتغلیظگازاروپابهکهداندنمیبعیدآیندهدرایران. گردیدخواهد

******.نمودخواهداستفاده
نفتجهانیبازاردرخودمواضعاحیايبرايکشوراینواستناگزیرامريایران،ازغربومتحدهایاالتهايتحریمرفع

ارزکاربردزمینهدرروسیهبرايایرانیضدهايتحریم. کندمیطراحیگازصدورجهتدرعظیمیهايبرنامهوشدهآماده
ینابا. دادنشانخودازگیريچشمکاهشگذشتهسالدرکشورماندوبینبازرگانیتبادالت. استکردهایجادمشکالت

ناخرسنديابرازضمنطرفینحاضر،حالدر. گردندمیاقتصاديهايهمکاريگسترشهايراهدنبالایرانوروسیهوجود،
و5-6تاراتبادالتحجمنزدیکآیندهدرهستندصدددرخود،اقتصاديوبازرگانیروابطتوسعهمثبتسرعتکاهشاز

افزایش) داردوجودفراوانیبالقوهامکاناتهمآنجاکهگازيونفتیهمکارياحتساببدون(سالدردالرمیلیارد7حتی
وروسیه. شودحاصلکشورماندوعالقهذينهادهايهدفداروفعالکارطریقازتواندمیشدهتعیینگیريجهت. دهند
هزمیندرهمکاريمسایلبررسیوگازيونفتیگستردههايهمکارياندازچشمدربارهگفتگومشغولروزهاایندرایران
.هستندبوشهراتمینیروگاهدومواحدساختوايهستهانرژي



201469فوریه–29شماره / تحلیلی ایران معاصر -خبري مجله 
.............................................................................................................................................................

پاکستانی–ایرانیتنشمنبعترینمهم
یفستراتوفآنتون

شبهتوسطایرانیمرزبانانشدنربودهزمینهدراخیررویداد
بلوچستانوسیستاناستاندر»العدلجیش«سازماننظامیان

جلباستاناینبهراجهانعمومیافکارتوجهبارچندمینبراي
اسالمیجمهوريبدندر»سرطانیغده«راسرزمیناین. کرد

تشبیهروسیهقفقازشمالچونناآرامیمنطقهبهونامیدهایران
وسیستانتروریستیهايگروهکفعالیتابعاداگر. کنندمی

نگرانیشود،گرفتهنظردراخیرهايماهطیبلوچستان
پنجربودنبرايهاتروریست. استموجهنظرهرازکارشناسان

یگرایفعالآن،برعالوه. باشندداشتهآمادهوورزیدهنظامیشبهدههاوجنگبرايآمادهساختاريبایستیایرانیمرزبان
.استدهکرفراهمراژئوپلتیکیجديعواقبخطرمنطقهتمامبرايوشدهپاکستانباایرانروابطتشدیدباعثهاتروریست

خونینصحنهتکرار: ایرانیانربودن

جوالي13روز. بودپیوستهوقوعبهناآراموقراربیسرزمینایندرمسلحشهروندانشدنربودهمواردهمآنازقبلالبته
تانپاکسخاكبهدفعهاینمانندایرانیان. شدندربودهجنداهللاگروهکنظامیانشبهتوسطایرانیپلیس2008،12سال

.گردیدنداعدامآنهاهمهآنازبعدوشدندمنتقل
محسوبجنداهللاوارثتواندمیحقبرکرد،اعالمراایرانیسربارانربودندرخودبودندخیلکه»العدلجیش«گروهک

کردنفروکشباهمزمان،2012سالدرشیعیضدسلفیسازماناین. استخوردهکاملشکستایرانخاكدرکهشود
شبهاززیاديعدهولی. آمدوجودبهآنعادياعضاياززیاديشماربلکهفرماندهانتنهانهدستگیريوجنداهللافعالیت

زدیکنبسیارروابطبهعنایتبا. اندماندهباقیپاکستانخاكدرواستانسرزمیندرشدهمنفصلسازمانروابطونظامیان
قوهبالتوانازآنهاکهکردتصوربتوانمشکلفارس،خلیجحاشیهکشورهايومتحدهایاالتویژههايسرویسباجنداهللا
بهمنطقیبسیارامري،»ایرانانصارحرکت«بهموسومدیگرگروهکوالعدلجیشظهورنظر،ایناز. نکننداستفادهموجود

.آیدمینظر
استایرانعلیهسلفیخنجرجنداهللا،

پايبه،داردکهترسناکیظاهروجودبامعاصرهايگروهکفعالیتزیرابپردازیمهمجنداهللافعالیتتشریحبهدانیممیالزم
بلوچستانوسیستاناستاندر2003سالدرگروهکاین. رسدنمیایراناسالمیجمهوريعلیهسلفیاساسیخنجراین
آنها. هنددمیتشکیلرامذهبیبلکهقومیتنهانهاقلیتاستاناینمقیمهايبلوچ. نبوددلیلبیامراینکهآمدوجودبه



پاکستانی–ایرانیتنشمنبعترینمهم70
.............................................................................................................................................................

واهانخکهسیاسیمختلفهايجنبش. باشندمیتسنناهلهستند،شیعیاسالمپیرويکهایرانشهروندان%90خالفبر
بخشآزاديجبههمانندآنهاازاولدسته. آمدندوجودبه20قرناواسطابتداشدند،ایرانازبلوچستانوسیستانجدایی

عراقازجملهاز(خارجازابتداهمانازآنها. داشتمذهبیغیرگیريجهتشد،تشکیلبلوچستاندر1964سالدرکهبلوچ
مناطقدروایراندرسالچندکهنمودندپابرقیامی1968سالدروکردندمیدریافتپول) ناصرریاستتحتمصرازو

دارندسکونتزنیافغانستاندربلکهکشوردوایندرتنهانهقوماینکهکردیادآوريباید. کردمیبیدادپاکستاننشینبلوچ
ممحروکشور،نشینبلوچمناطقآن،برعالوه. کندمیایجادرامذکورکشورسههردرآنهاطلبیجداییخطرامرهمینکه

کثرتوجمعیتتراکمترینپایینزیرساخت،بدترین. استشدهتنشمهمعاملامرهمینکههستندکشوراینمناطقترین
.استوسیعبسیاراستاناینسرزمینولی. شودمیمشاهدهبلوچستانوسیستاناستانخاكدرنفوس

بلوچستانوسیستاندرمبارزهپرچممالزاده،عبدالعزیزریاستتحتبلوچطلبخودمختاريجنبش1980هايسالدر
حسینصدامگستردهحمایتازعراقوایرانبینجنگزماندرجنبشاین. گرفتخوددستدرراقانونیدولتعلیه

اًتقریبداد،دستازراخارجیآخورکهشرایطیدروشدهتركصدامتوسطآشکار،رویاروییپایانازبعدولیبودبرخوردار
اناستخاكدرزیاديحددروبودنددخیلطلبانخودمختاريفعالیتدرکهنیروییولی. پاشیدهمازآنازبعدبالفاصله

نهوداشتهسلفیمذهبیگیريجهتسازماناینکهشدندگرفتهکاربهجنداهللاتشکیلبراي2003سالدرماندند،باقی
. کردمیفعالیتمسلمانانغیرحتییا»نادرستمسلمانان«عنوانبهشیعیانعلیهبلکهدولتیکعنوانبهایرانعلیهتنها

کهدشبلوچستانوسیستانایرانیاستانتاریخطولدرتروریستیگروهنیرومندتریناینرهبرساله،20ریگی،عبدالمالک
.شودمیگروهاینبودنخودمختاردرتردیدوشکباعثاوپایینسن

تومبیلاستونبهتشکیل،ازبعدسالدوجنداهللا. شودمیوحشتوترسباعثاشرارشبکهاین»هايآفرینیحماسه«کارنامه
نظامیانشبهبعدسالیک. رساندقتلبهرااوپاسجانیکوکردهحملهایرانوقتجمهوررئیسنژاداحمديمحمودهاي

افرادحاملاتوبوسکنارجنداهللافراد2007سالدر. رساندندقتلبهرانظامیانغیرازنفر21»تاسوکی«روستاينزدیکیدر
نفر31وکشتهنفر18تروریستیعملآناثربرکهکردندمنفجرايشدهگذاريمینماشیناسالمیانقالبپاسدارانسپاه

چند2009سالدروشدذکرفوقدرحادثهاینکهشدندربودهایرانیپلیسافراد2008سالدر. شدندزخمینظامیاناز
نیرويفرماندهمعاونشوشتريعلینورجملهازونفردههاشدنکشتهبهکهدادرخ»پیشین«شهردرتروریستیعمل

. امیدندانجبلوچستانوسیستاناستاندرسپاهنیروهايفرماندهزادهمحمدعلیرجبواسالمیانقالبپاسدارانسپاهزمینی
کارشپیشیندرتروریستیاعمالازبعدولیبودندافتادهایرانانتظامینیرويدستبهدفعاتبهجنداهللاهايتروریست

.شداعالمگروهکاینرهبرریگیعبدالمالک
یمپروازایرانخاكفرازبرکههواپیماییازکرد،میپروازقرقیزستانبیشککبهدوبیازکهرااو2010سالفوریه23روز

اسعببندرفرودگاهدرفرودبهرامسافربريهواپیمايایرانیشکاريهايجنگندهعملیاتآنجریاندر. کردندپیادهکرد،
محکومراخودفرماندهوبرادرکارهايآنازقبلکهعبدالمالکبرادرریگیعبدالحامد2010سالمیماه24روز. نمودندوادار
ازمانسباروابطداشتنبههمریگیعبدالمالکخودبزودي. شداعدامبود،نمودهمتهم»سیا«سازمانباروابطبهرااووکرده

درراهمربوطمداركوکردهوصفتفصیلبهراهاآمریکاییازپولدریافتمکانیزمتروریستاین. نموداعترافآمریکاسیاي
برايهرانترسمیمقاماتتوسطنیزوشدهپخشایرانتلویزیونازریگیاعترافاتویدیوییگزارش. گذاشتبازجویاناختیار
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وادمایندادندترجیحآنهاولی. شدارسالمتحدمللسازمانکلدبیرمونکیبانومتحدهایاالتجمهوررئیساوباماباراك
.شداعدام2010سالژوئن20روزوشدهسپردهقضاییمراجعبهریگیعبدالمالکخود. بگیرندنادیدهراجالب

مسجددرریگی،مرگازانتقامعنوانبهنظامیانشبهجوالي16روز. نشدمتوقفآنرهبراعدامازبعدجنداهللافعالیتولی
تروریستدو2010سالدسامبرماهدر. شدندکشتهمؤمنانازنفر27آناثربرکهدادندترتیبانفجاردوزاهدانجامع

آناثربر. شدندمنفجرکردند،میبرگزارراعاشورامراسمچابهارشهردرکهشیعیانیانبوهمیاندرسازماناینعضوانتحاري
بازداشتازبعدجنداهللافعالیتحال،اینبا. باختندجانزیاديکودکانوزنانجملهازونفر39وحشتناكتروریستیعمل

گروهکاینعادينظامیانشبهوفرماندهانازشماريبازداشتشاهد2011سال. گذاشتافولبهروسازمان،سراناعدامو
ژوئنماهدر. شدکشفوشناساییمهمانانباروشدهخنثینفرپنجازايدسته2011سالآوریلماهدرمثال،براي. شد

افرادچابهارشهردر2012سالاکتبرماهدروشدنددستگیر»انتحاريتروریستکمربند«باهمراهدیگرنظامیشبهچهار
نهفعالیت،سطحتدریجیتنزلوجودباجنداهللا. کردندپیشگیريشیعیانمسجددرتروریستیعملیاتوقوعازایرانیبسیج
ونکنتارسمیطوربهبلکهداد) »العدلجیش«نظیر(تندرواندازههمینبهوجدیدهايگروهبهراخودجايحدوديتاتنها

.بزنددستتخریبیوتروریستیاعمالبعضیبهکندمیسعیسابقمانندونرفتهبیناز
ایرانیهايتروریستیارانوحامیانعنوانبهغربویژههايسرویس

دهمتحایاالتویژههايسرویسباروابطآنوساختندفاشراخودسازماناساسیاسرارازیکیبرادرشوریگیعبدالمالک
اینهکبداندراحقیقتخواهدمیآمریکاملتکند،میخوددارياطالعاتاینرسمیتفسیرازواشنگتناینکهوجودبا. است

طی2007سالدرABC NEWSآمریکاییشبکهمثال،عنوانبه. یابدمیتبلورآمریکاییخبرنگارانتحقیقاتدرامر
عضوانیایرهايتروریستبهکنند،نمیکنترلجمهوررئیسوکنگرهکهبنیادهاییمحلازواشنگتنکهداداطالعگزارشی
گروهکاینبهرسمیکامالًطوربهکهشدپخشاطالعاتیکارشناسیمحیطدر2008سالدر. دادمیپولجنداهللاسازمان

ازشدندموفقويدولتوبوشجرج. شدپرداختدالرمیلیون400کنند،میفعالیتتهرانعلیهکهدیگريگروهکچندو
وفارسخلیجحاشیهکشورهايدرایرانیمهاجرانطریقازغالباً جنداهللا. آورنددستبهراکارایناجازهکنگرهنمایندگان

مثال،عنوانبه. دکرمیپشتیبانیهاتروریستازنیزبریتانیابلکهمتحدهایاالتتنهانه. کردمیدریافتراآمریکاییپولاروپا
چندبلوچستانوسیستانایرانیاستانخاكدربریتانیاویژهنیروهاي2007سالدرکهداداطالع»ایندپندنت«روزنامه
گماشتهازآندرکهکرددرجايمقالهواشنگتنچاپ»پلیسیفورین«نشریه2012سالژانویهماهدر. کردنداجراعملیات

.شددادهاطالع»موساد«اسراییلیسازمانخدمتبهجنداهللاهايتروریستشدن
کنندمیفراهمراپاکستانوایرانبینتفرقهموجباتهاتروریست

ردیفایندررویدادترینبارزتنهااخیر،رباییآدم. استشدهروبروتروریستیفعالیتجدیدموجباایرانحاضرحالدر
مرزي،پاسگاهیکبهحملهطی»العدلجیش«نظامیانشبه2013سالاکتبرماهدرکهشودمییادآوري. استاسفناك

شهرردبعدروزچند. کردندنشینیعقبپاکستانخاكبهراحتیبهآنازبعدورساندهقتلبهراایرانمرزبانانازنفر14
پاسدارانسپاهافرادازنفرسهدسامبر18روز. رسیدقتلبهدادستان،نوري،موسیبلوچستانوسیستاناستاندرواقعزاهدان
.شدندمنفجربود،شدهگذاشتهکارآنهاراهسرکهمینیرويخودرویکدراسالمیانقالب
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اعمالاجرايبرايهمانجاازوبرندمیپناهپاکستانخاكبهایرانانتظامینیرويجوییتالفیازدفعههرنظامیانشبه
اینکهوجودبا. استامنیتتأمیننظرازایرانبرايمحورترینمشکلپاکستانحاضرحالدر. شوندمیایرانواردتروریستی

ملهجازوجنداهللابرجستهافرادازنفرچندتهران،نفعبهاقدامیطیگذشتهدرپاکستانجمهوررئیسرزداريعلیآصف
ردنکخنثیوکشفازراخودعجزآباداسالماکنونکرد،مستردتهرانبهراسازمانرئیسبرادرانازیکیریگیعبدالرؤوف

جلسمخارجیسیاستوامنیتکمیسیونرئیسبروجرديالدینعالءکنونتا. نمایدمیاعالم»العدلجیش«نظامیانشبه
جمهوري. استگرفتهشدیديانتقادبادبهراپاکستانمقاماتایران،سیاستدرسنگینوزندارايافرادازیکیوایران

جستجويبرايراخودبازجویانکردپیشنهادهمسایهکشوربهمرزيپاسگاهبه2013اکتبرماهحملهازبعدایراناسالمی
.نکرددریافتمثبتپاسخولیکنداعزامپاکستانبههاتروریست

بهیرانانمایندگیهیأتاعزامازکشوروزیرمعاونعبداللهیعلیابتدا. شدلبریزایرانصبرکاسهمرزبانان،شدنربودهازبعد
درتانپاکسانتظامینیروياگرکهدادهشداروي،رئیسفضلیعبدالرضا. دادخبرایرانیسربازانجستجويبرايآباداسالم
هبراخودنیروهاشدخواهدمجبورایراندهد،نشانخودازانفعالیرفتارمرزبانانکردنآزادوهاتروریستدستگیريزمینه
.کندآزادمستقلطوربهرانظامیانوفرستادههمسایهکشور

ئیسرصدیقایازباایرانجمهوررئیسروحانیحسنهايمالقاتآنازبعدواستنیافتهتوسعههنوزتنشایناینکهوجودبا
دریرانااسالمیجمهوريسفیرحقیقیانعلیرضاباپاکستانکشوروزیرخانعلیچودهريدیدارنیزوپاکستانملیمجلس
بودزدیکن. استنمایانبسیاروضعاینرسیدند،توافقبهسازندهوآمیزصلحتعاملدربارهطرفینوشدندبرگزارآباداسالم
عملیاتوقوعاحتمالکه2012سالدرکهشودمییادآوري. بخوردهمبهآنايمنطقهمهمشرکايازیکیباتهرانروابط
استرحاضکهکرداعالمکهبودپاکستانبود،قويبسیارایراناسالمیجمهوريعلیهآنهامتحدانواسراییلآمریکا،جنگی

نیروهاياگر. کیستنفعبهپاکستانی–ایرانیشراکتزدنهمبرپیداست،ناگفته. شودمتوسلزوربهایرانازدفاعبراي
خواهدتافکهنیستکشوردوبینروابطتنهابزنند،دستپاکستانخاكدرشدهاعالمجنگیعملیاتاجرايبهواقعاً ایرانی

ایجادسالدههاطیکهاست،نکردهتجاوزکشوريهیچبههرگزکهکشوريعنوانبهایراناسالمیجمهوريسیماي. کرد
ریاستمقامبهروحانیحسنشدنانتخابازبعدجهاندرتهرانسیمايبهبودپرتودر. رفتخواهدبینازاست،شده

یرانابینگازانتقاللولهخطیک. کردفراموشنبایدهمرااقتصاد. استایراندشمنانهمهنفعبهاندازچشماینجمهوري،
ضدهايتحریمتوجهقابلبخشلولهخطایناندازيراه. شودمیساختهبلوچستانوسیستاناستانطریقازپاکستانو

ابطروتشدید. دادخواهدتوجهیقابلآزاديسیاسی،اموردرآنتبعبهواقتصادياموردرتهرانبهوگذاشتهعقیمراایرانی
.آورددرتعلیقحالبههمرادارآیندهطرحایناستقادرآباداسالم-تهران ******
بلکهستاالمللیبینتنهانهمعاصرتروریسمولی. استایراناسالمیجمهوريکلیديهاياولویتازیکیتروریسمبامبارزه

جیش«و»جنداهللا«چونهاییسازمان. کنددریافتپولمتنوع،العادهفوقمنابعازتواندمیوشناسدنمیدولتیمرز
ارائهانامکخودسالهدهچندتکاملطیبلوچستانوسیستاناستاندرتروریسم. هستندوضعایننمونهبارزترین،»العدل
نشانتاریخکهمذهبیغیرهموباشدمذهبیهمتواندمیتروریسماینکهاستبدیهیاوالً،. دهدمیرامالحظاتبعضی

. هستندخطرناكسانیکبهایرانشهروندانجانبرايوایراناسالمیجمهوريدولتینظامبرايآننوعدوهرکهدهدمی
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. استناپذیرتصورافغانی،طرفبااحتماالًوپاکستانیطرفباهمکاريبدونبلوچستانوسیستاندرتروریسمبامبارزهثانیاً،
بیناقعیومناقشاتبروزبلکهالمللیبینتنشتنهانهموجبداد،نشانخودازجدیداً آباداسالمکهتعاملاینگرفتننادیده
ویژههايسرویسهدفاین. شودمیغربوجنوبسمتدرافغانستانسرزمینازمرجوهرجمنطقهگسترشوهادولت
اندازچشموبرخوردارندتروریسمبامبارزهزمینهدرهمکاريسوابقازپاکستانوایران. استاسراییلوبریتانیامتحده،ایاالت
آزادمسایلبررسیبهرسمیبیانیهطیپاکستانخارجهاموروزارتفوریه21روز. داردوجودهمکارياینازسرگیريجدي
بودنسازندهبهخارجهاموروزارت. کرددعوتدوجانبههمکاريچارچوبدراشرارهايدستهنابوديوایرانیمرزبانانکردن

دوبینروابطمرزيتکیحادثهیککهکردامیدوارياظهاروکردهاشارهآباداسالموتهرانمیانآمدهعملبهمذاکرات
وایرانمرزدراوضاعاخیرتشدیدازنظرصرفبیانیهاینخوشبینی. نکندتیرهاست،شدهبرقرارسالهادهطیکهراکشور

آباداسالموتهرانسويازمشتركرویاروییباشدنمواجهصورتدر»العدلجیش«هايتروریست. استموجهپاکستان،
ازدیدشیورشکهآنهاپیشینیانخشونت. کردخواهندخودداريشدهدستگیرمرزبانانقتلازوندادهتناوضاعتشدیدبه

وابطرکماکانآنهافعالیتتردید،بدون. بدهدراالزمهايدرسدیگرهايتروریستبهبایدداشت،دنبالبهراکشوردوسوي
باشتركممقابلهاساسبرپاکستانی–ایرانیتعاملکهداردوجودخوبیفرصتولیکندمیتهدیدراپاکستانوایرانبین

درهرانتوآباداسالمراهبرديجدیداصوالًتعاملاساستواندمیتروریسمخطربزرگترینبرپیروزي. شودتقویتتروریسم
.دهدتشکیلراراهبرديسابقهبیسطح
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استافکندهسایهلبنانبرناپذیراجتنابجنگ

منطقه » بئر حسن«انفجار جدیدي که هفته گذشته در 
شیعه نشین بیروت در نزدیکی رایزنی فرهنگی ایران رخ داد، 

سال گذشته را نوامبر 19چگونگی عمل تروریستی دوگانه 
به طور کامل تکرار کرد که در همان منطقه و تقریبًا در 
همان جا اتفاق افتاده بود. همین امر کفایت می کند تا گفته 
شود که این سلسله انفجارها، حمله هدفدار تروریستی به 

است که در حال حاضر » دمشق		–		حزب اهللا		–		تهران«محور 
برنامه هاي اسراییلی، مانع اساسی بر سر راه تحقق یافتن 

منطقه است.» تغییر قالب«سعودي و آمریکایی در جهت  دیپلماتیکنمایندگیفرهنگیرایزنجملهازونفر23اقلحدآناثربرکهايدوگانهتروریستیعملازبعدپیش،دفعهمانند		
زمانساباکه»شامدرالقاعده«هايشعبهازیکی،»عزامعبداهللاتیپ«سنیگروهکنیزدفعهاینبودند،باختهجانایران

نزدیک دارد، مسئولیت این انفجار را بر عهده خود گرفت. سبک کار تروریست ها هم به ارتباطسعوديعربستاناطالعات
ي رانفجار گذشته شباهت کامل دارد. آنها از موتورسیکلت و اتومبیل مین گذاري شده استفاده نمودند. ولی اصل کار چیز دیگ

است. این حمالت برنامه ریزي شده و منظم به حزب اهللا که همزمان از دو طرف رخ می دهند (افراطیونی که از آل سعود پول 
د)، رهبران حزب اهللا دست می زنن» ترور نقطه اي«می گیرند، علیه شیعیان اعمال تروریستی برپا می کنند و مأموران موساد به 

عربستان سعودي در منطقه شام عملیات تعرضی را شروع کرده اند که هدف آن، از بین بردن بدان معنا هستند که اسراییل و 
شق،دم–اهللاحزب–فیزیکی حزب اهللا، این متحد راهبردي ایران و سوریه می باشد. و بعد از آن شکست راهبردي محور تهران 

.شودمیبینیپیشمیانهخاوردراسراییلضدوغربیضدواقعینیرويتنها

ارتش اسراییل در آستانه جهش جدید به لبنان

این محور بر خالف پیش بینی هاي شکاکان، به اتحادیه نیرومندي تبدیل شده است که از اتحادیه غربگراي پادشاهی هاي 
ولتی دعربی حاشیه خلیج فارس و از ائتالف ضد سوري که دائماً نوسازي شده و از نو تشکیل می شود، مستحکم تر است. نظام 

بدون تالش هاي با ثبات کننده ایران، سوریه و حزب اهللا تا کنون بارها از درون منفجر شده بود. گفتنی 		ضعیف و ناپایدار لبنان
اگر سوریه به دست آمریکا، اسراییل و «به اختصار اظهار داشت: 2013است که حسن نصراهللا رهبر حزب اهللا در ماه می سال 

».راییل اراده خود را به لبنان دیکته خواهد کردافراطیون سلفی بیفتد، اس

به 1982مشکل اسراییل در آن است که تل اویو با وجود اجراي دو جنگ تمام عیار (به معیار منطقه اي) علیه ایران از سال 
حمایت که از اهللاحزب–بعد، موفق نشد هیچ یک از اهداف راهبردي خود را حاصل کند. علتش این بود که بلوك سوریه 
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هاي گروهی عربی، همین ائتالف تنها تهران برخوردار بود، بر سر راه تجاوز اسراییلی قرار گرفت. صرف نظر از ادعاهاي رسانه
نیروي ضد اسراییلی در خاور میانه است که به طور پیگیرانه با تجاوزکاري هاي صهیونیستی مقابله می کند. دیگران و از جمله 

مایل هستند. بدیهی است که این وضع به هیچ عنوان باب طبع تل اویو نیست. ولی اسراییل تا حماس، بیشتر به سازش مت
همین اواخر نمی توانست در برابر این ائتالف چیزي بگذارد زیرا صرف نظر از الف زنی هاي شاهین هاي اسراییلی از توان 

به سوریه به تل اویو فرصت کم نظیري می » المللیجهاد بین «فزاینده ارتش خود، امکانات کافی نداشت. ولی اکنون تجاوز 
جویی کرده و قبل از همه حزب اهللا را که تل اویو از آن تنفر دارد، به طور فیزیکی از بین ببرد. دهد تا از دمشق و تهران تالفی

به به طور نهاییشاهین هاي اسراییلی همچنین نیک می فهمند که سرنگونی اسد می تواند مسأله تعلق ارتفاعات جوالن را 
نفع اسراییل حل کند و لذا اسراییل از مناسب ترین مواضع راهبردي در منطقه برخوردار خواهد شد. قلع و قمع کردن حزب 

اهللا، کلید تصاحب ارتفاعات جوالن و وسیله از بین بردن عملی حضور ایران در منطقه شام است.

یش بزرگ ستاد ارتش اسراییل برگزار شد که در جریان آن روش ها و در زمستان سال گذشته در قسمت شمالی اسراییل رزما
گزینه هاي اجراي همزمان عملیات جنگی در جبهه هاي لبنان و سوریه تمرین گردید. طی یک هفته سران وزارت دفاع و ستاد 

حتیاطی در رزمایش مذکور کل، نیروي زمینی، نیروي هوایی، نیروي دریایی، ستاد ناحیه شمالی، فرماندهان واحدهاي منظم و ا
شرکت کردند. آنها به سازماندهی تعامل رشته هاي مختلف نیروها بر اساس تجربه عملیات در لبنان و نوار غزه توجه خاصی 
کردند. یکی از نظامیان بلندپایه اسراییلی ضمن تفسیر فعالیت هاي نظامی تل اویو (آن هم در واشنگتن و نه در جاي دیگر!) 

نظامیان آماده هستند به عمق سرزمین لبنان حرکت کنند «	.»جهان باید براي جنگ جدید با لبنان آماده باشد«	اظهار داشت:
ظاهراً این هدف رسمی تجاوز در حال 		».تا از روند مسلح شدن گسترده حزب اهللا در جریان مناقشه سوریه پیشگیري نمایند

ن زیادي باقی نمانده است: در آستانه هر عملیاتی باید سامانه اداره تهیه اسراییل، باب طبع کاخ سفید شد. و حاال کار چندا
نیروها را ویران کرده و فرماندهان حریف را از بین برد، هرج و مرج ایجاد کرده و دشمن را به نومیدي کشاند. در اینجا ریاض، 

ارد صحنه می شود.شریک دیگر جرم اسراییل در زمینه حمایت از تروریسم و اجراي انفجارها در لبنان، و

اسب ترویا به صورت کمک مالی سعودي

حزب اهللا که پشت جبهه راهبردي دمشق در شام را ایجاد کرده و با جهادیون سنی که اساسی لشگر متجاوز در سوریه را 
ه است. قرار گرفتتشکیل داده اند، می جنگد، به اندازه تهران، متحد دیگر اسد، مورد تنفر ریاض، موتور مالی ائتالف ضد سوري 

فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرانسه به ریاض، اوج توطئه چینی سعودي پیرامون لبنان شده است. 2013سفر دسامبر سال 
اوالند در جریان این سفر با عبداهللا پادشاه عربستان سعودي، سعد حریري نخست وزیر سابق لبنان و احمد جربا، رئیس ائتالف 

نقالبی سوریه مالقات کرد. با توجه به اینکه در زمان اخیر مناطق هممرز لبنان با سوریه به پناهگاه ملی نیروهاي مخالف و ا
تروریست هاي مورد حمایت مالی سعودي ها که از دست ارتش دولتی سوریه فرار می کنند، تبدیل شده اند و فرانسه طرفدار 

ان دهنده نیست بلکه از منطق زیادي برخوردار است. بالفاصله فعال تجاوز به سوریه است، این ترکیب هم صحبتان نه تنها تک
بعد از آن مالقات اعالم شد که عربستان سعودي به تجدید تسلیحات ارتش لبنان سه میلیارد دالر اختصاص می دهد که این 

پول به عنوان کمک براي تأمین امنیت لبنان معرفی شده است.
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ط به ولی فق». ارتش لبنان کمک کند با گروه هایی چون حزب اهللا که در این کشور موج زورگویی را سبب شد، برخورد کند«
جازه می دهد هزینه قراردادهاي طور سرسري به روي دیگر این حرکت اشاره شد که کمک مالی آل سعود به دولت لبنان ا

با انتقادات شدید از طرف » هدیه سعودي به لبنان«تسلیحاتی با فرانسه را پرداخت کند. ولی بدون ذکر این واقعیت هم، 
این مداخله غدارانه عربستان سعودي در «تحلیلگرانی روبرو شد که جدًا نگران امنیت خاور میانه هستند. آنها اعالم نمودند: 

ساله به 15داخلی لبنان، می تواند ادامه رشد تنش مذهبی بین شیعه و سنی در این کشور را که هنوز از جنگ داخلی امور 
».خود نیامده است، تحریک کند

بی این الگوي تحریک مناقشات مذه«به لبنان را توصیف کرد: » کمک آل سعود«حتی با دقت بیشتري » فینیان کانینگهم«
بین مسیحیان، یکی از روش هاي اساسی فعالیت عربستان سعودي، اسراییل و سرویس هاي اطالعاتی بین شیعه و سنی و نیز

غرب در جهت بی ثبات کردن سوریه و عراق طی سه سال اخیر بوده است... واقعیت ساده این است که خون ریزي فرقه اي 
روسیه اتفاق خواهد افتاد که اگر پول عربستان سعودي بعد از لبریز کردن سوریه و عراق، بیش از پیش در لبنان و نیز در یمن و

اینجا مانند هر قضیه اي که با ». به آنجا مانند یک رودخانه پر آب سرازیر نمی شد، خون ریزي اینقدر شدیدي هم رخ نمی داد
ن واقعیت شود. این کاسه وجود دارد که روسیه هم بارها فرصت داشته است متوجه ایآل سعود ارتباط دارد، کاسه اي زیر نیم

سعودي عالوه بر انعقاد قرارداد تسلیحاتی با فرانسه، ناظر بر آن بود که ارتش لبنان به خلع » کمک«دفعه نیز همینطور شد: 
سالح حزب اهللا دست بزند. و این راه مستقیم به سوي آغاز جنگ داخلی در لبنان است که سعودي ها همین را می خواهند.

دمشق به معنی ضربه به صلح در خاور میانه است	–	حزب اهللا	–	ضربه به محور ایران

ضمن تفسیر این حمایت مالی آل سعود، بر حق خاطرنشان The Christian Science Monitorروزنامه انگلیسی زبان 
مهور س جکاهش توان سیاسی و نظامی ایران است که از حزب اهللا، این متحد کلیدي بشار اسد رئی«کرد که هدف اساسی آن، 

داستان هاي تخیلی درباره نقش غیر سازنده حزب اهللا در لبنان، یکی از جلوه هاي جنگ ». سوریه و ایران، پشتیبانی می کند
را تشکیل می دهند که مخصوص دفع حمالت اسراییل » گارد«تبلیغاتی است زیرا در حقیقت امر دسته هاي حزب اهللا یک نوع 

قع ضمانت حق حاکمیت لبنان را می دهند. تهران ضمن پشتیبانی از حزب اهللا در عمل نه و اجراي جنگ چریکی بوده و در وا
از تروریست ها بلکه از حق حاکمیت این کشور خاور میانه پشتیبانی می کند که ادعاهاي مبنی بر عکس این واقعیت معنی 

رجیح می دهند از مناقشات با ریاست ارتش ندارد. رؤساي این سازمان مسئولیت خود را در قبال امنیت لبنان درك کرده و ت
لبنان اجتناب نمایند.

خود را شروع کرد، تصویر اصوالً متفاوتی شکل گرفت. در مناطق سنی نشین طرابلس » بازي لبنانی«ولی بعد از آن که ریاض 
ده تظامی لبنان شروع شو صیدا که تبلیغات اسالم گرایان رو به افزایش گذاشته است، حمالت به سربازان ارتش و نیروي ان

وزیر »محمد شطح«است. بزودي در نزدیکی مجتمع ساختمان هاي دولتی در بیروت اتومبیلی منفجر شد که بر اثر این انفجار 
له کرد، جان باخت. بالفاصسابق دارایی لبنان که از حزب اهللا و برتري آن در ارتش و ارگان هاي امنیت لبنان انتقاد شدیدي می

داشتن حزب اهللا در این انفجار بدون هیچ تحقیقاتی اعالم و پذیرفته شد در حالی که حزب اهللا به این کار نیاز فرضیه دست 
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نداشت و از مرگ شطح هیچ سودي نبرد. بعد از آن تقریبًا هر هفته انفجارهاي تروریستی در مناطق زیر نظر حزب اهللا رخ 
دادند.

با اصرار از هموطنان 2013لبنان در پی سلسله انفجارهاي ماه دسامبر سال جالب توجه است که سفارت عربستان سعودي در
مقیم لبنان در خواست کرد این کشور را ترك کنند. اعالم شد که دیپلمات هاي سفارت به طور شبانه روزي کار خواهند کرد 

ا به ریاض بفرستد. بعضی ناظران شهروندان عربستان سعودي ر» سعودي ار الینز«تا از طریق هماهنگی با شرکت هواپیمایی 
احتمال دادند که سعودي ها از این طریق مأموران خود را که طرح بی ثبات کردن اوضاع را تهیه می کردند، به سرعت از لبنان 

ان غیر نظامی«تخلیه می کنند ولی این گمانه مورد تحقیق قرار نگرفت. دو روزنامه نگار لبنانی که سعی کردند در تاریکی شب از 
که سوار هواپیما می شدند، عکس بگیرند، مفقود االثر شدند. حمالت تروریستی که در حال حاضر در لبنان به عمل » سعودي

می آیند، تنها علیه حزب اهللا و ایران صورت نمی گیرند بلکه جنگ داخلی لبنان و دور جدید بی ثباتی منطقه اي را تحریک 
پشتیبان این عملیات تروریستی است. این ائتالف ریاض و تل اویو است که سیاست می کنند. بر کسی پوشیده نیست چه کسی 

خود را بر خون مبتنی می کند.

******

خواهد بود که هدف» جنگ وکالت نامه اي«امروز انتظار جنگ قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر بر لبنان سایه انداخته است. این 
راییلی و سعودي در اسجوییسلطهباامروزهکهاستنیروییتنهادمشق،–زب اهللا آن، از بین بردن محور راهبردي تهران ح

خاور میانه مقابله می کند. در این شرایط لبنان به میدانی تبدیل می شود که آنجا دور جدید مبارزه بر سر کنترل منطقه 
منطقه، نوید جایزه آنقدر لذیذ و سود اینقدر صورت می گیرد. از بین بردن حزب اهللا، غربی کردن دمشق و برکناري ایران از 

نمی » ایذایی«باالیی را می دهد که کسی به خاطر خون غیر نظامیان از آن روگردان نمی شود و غرب دستخوش سئوال هاي 
ه ه شدتغذی» جهاد مستمر«شود که آیا می توان در این جنگ از شمشیر دولبه اي چون شبه نظامیانی استفاده کرد که با خون 

و به سالح هاي غربی مسلح گردیده اند.
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ایاالت متحده و غرب به سرعت حرکت ایران نمی رسند

معاون»شرمانوندي«خانمکهاستموضوعیمهمترینایران،
مورداسراییلبهخوداخیرسفرجریاندرامریکاخارجهاموروزیر
بهتوسلباوفراوانشروطوشرطباوي. دادقراربررسیوبحث
مابقیکهکنداعترافچیزيبهشدمجبورعاديهايبازيسخن
درایرانکهاستاینآنودارنداطالعآنازکهمدتهاستجهان

اننشخودازبیشتريمراتببهصداقتوشفافیتالمللیبینامور
.استشدههراسیایراندستخوشکهغربیتادهدمی

دردیگرگوشازوگرفتهگوشیکازراهاحرفایناو. نگذاشتاثرينتانیاهوبراوهايحرفاینکهاستروشنوواضح
حرفهناو. یابدمیشدتپیشازبیشاست،شدهآندچارهراسیایرانفرطاز»گسیختهلجامبیبی«کهپارانویاحالت. کرد

رخاطبهآنازدورچنداننهگذشتهدرخودشکهرااتمیانرژيالمللیبینآژانسنهوکندمیباورراخودراهبرديشرکاي
اطالعاتاسراییل،اطالعاتسازمانمجاريطریقازخودشکهحالیدرکرد،میستایشایرانموضوعباطرفانهبیبرخورد
تانیاهون. کندنمیباروراآژانسنظرحتیاوحاالو. بودانداختهگردشبهتهران»پنهانیايهستهتأسیسات«دربارهکاذبی

دندهناجازهایرانبهخواستجهانیهايقدرتازدیگرباریکالمقدسبیتدروزیرانهیأتهفتگیجلسهدرسخنانیطی
واورانیومسازيغنیبهایراندارد،اوکهاطالعاتیبهبنازیراشودتبدیلايهستهبمبساخت»آستانهدر«کشوريبه

معناستبداناینوي،گفتهبه. شوندمجهزايهستههايکالهکبهتوانندمیکهدهدمیادامهدوربردهايموشکساخت
.»دهدنمیچیزيعوضدرولیرسدمیخوداهدافهمهبه) مذاکراتدر(ایران«که

ژوئیهماهتاکهایمکردهشروعدشواريبسیارمذاکراتما«کهبگویدوبزندرااورأيکردمیسعیقدرچههرشرمانخانم
یختهگسلجامبیبی،»کنیممنعقدجامعیموافقتنامهودادهپایانمذاکراتاینبهموقعآنتاامیدواریمکهیافتخواهدادامه

سراییلاتمامبرايآشکارطوربهفلسطین،مسألهزمینهدرچهوایرانزمینهدرچهخودلجبازياینبانتانیاهو. نرفتبارزیر
بیشتربتهالکهنیستاویوتلعلیه»المللیبینهايتحریم«بهتوسلازهشدارتنهامسأله. کندمیایجادرامشکالتانبوه

سگ«المثلضرباساسبروپرداختهاوهايحرفگرفتننادیدهبهغربحتیکهاستآنبلکهتهرانتااستاویوتلسزاوار
.کندمیرفتار»دهدمیادامهخودراهبهکاروانوکندمیپارس

روابطمحتاطانهنزدیکی: تهران		–		لندن . دادنشانخودازرااسراییلهراسیایرانبابرخوردنوعهمینلندنهمهازاولکهفهمیدندوقتیکردندتعجبجهانیان		
حبیبحسنمحمدوآمدهدراهتزازبهلندندرایراناسالمیجمهوريسفارتساختمانفرازبردوبارهایراندولتیپرچم

منافعحافظاخیرسالدوطیکهلندندرعمانسفارتپرسنلومحلیمقاماتازکنونتابریتانیادرایرانسفارتکارداراهللا
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درهککاردارانی«سطحدربلکهکاملطوربهنههنوزروابطالبته. کردتشکراظهاربود،بریتانیادرایراناسالمیجمهوري
مدتطیلندنکهچرااستنمایانبسیاروضعهمینولیاستشدهگرفتهسراز»ندارنددائمیاقامتکشوردوسرزمین

رخط«ازاسراییلارزیابیشریکهمیشهرسمیسطحدروبودهایرانیضدائتالفاساسیمحرکهنیروهايازیکیزیادي
.بود»ایرانی

بازاردرکشوراین1950هايسالتا. دهدمیتشکیلرابریتانیااقدامایناساسکهاستاقتصاديمنافعفقطوفقطالبته
ازیکیاساسبرشرکتاین. کردمیدریافتگزافیسودایرانی–انگلیسینفتیشرکتفعالیتازوداشتهانحصارایرانی
االتایتوسطکهبریتانیا. کردمیفعالیتبود،شدهتحمیلشاهرژیمبهکه20قرنمحصوالتتقسیمقراردادهايتریننابرابر

دیدارهايتبادلزمانآندر. کردشروعراایرانبه»دومورود«1998سالدرشد،راندهبیرونایرانیبازارهايازمتحده
افزایشبرابردو2006سالدرتنهاایراناسالمیجمهوريبهبریتانیاصادراتوگرفتصورتاستروجکوخاتمیمحمد
بهکهندنل. کردآببرنقشهراایرانیبازاردرسهمیدریافتبهبریتانیاامیدهايهمهایرانی–آمریکاییرویاروییولی. یافت
.نمایدجبرانراخودرفتهدستازسودوخساراتکندمیسعیگیرد،میسرازراایرانباروابطفعالطور

میسعیفرانسهمثال،براي. نمایدمیتشویقراآنامرهمینکهکندمیاحساسرادیگررقیباننفسزمینهایندرلندن
قرارداديراستاایندر. دهدگسترشراخودنفوذبلکهگرداندبازخودبهراایرانخودروبازاردرسابقمواضعتنهانهکند

اروپاییهايشرکتولندندیگرعاملدو. شودمیتهیهایرانبهL’Orealمعروفشرکتتولیداتازبخشیانتقالدرباره
بودبستهآمریکاییهايشرکتبرايراخوددرهايایران1979سالازاوًال،. دهندمیسوقایرانیبازارفعالکردنآبادبهرا
عموضهمینخاطربهاروپاییهايشرکت. شوندایرانیبازارواردمستقیمطوربهندارندقصدآمریکاییهايشرکتحاالو

بازارنایدرچینحاالوکردهتغییراوضاعولی. نداشتندجديرقیبانایرانیبازاردرزیاديمدتطیآمریکاییتجارتگیري
.شودمیآمادهایرانبهورودبرايهمروسیهوشدهمستقرمحکمطوربه

سیاسیطعمبااقتصاديرقابت

اهروس. نیستندخطرناکیچندانرقیبایرانیبازاردرغرببرايخودفعلیحالتدرروسیخصوصیهايشرکتواقع،در
برخورداراقتصاديبلندمدتهايطرحاجرايتجربهودامپینگهايقیمتزمینهدرمهارتالزم،مقدماتوهاسنتاز

. دارندندسترسیارزانبلندمدتهايوامبهغربیهايشرکتخالفبرزیرانیستندتأمینتقریباً مالینظرازآنها. نیستند
خودچشمباروسیهداخلدرروزهرماکهکرداشارهايپردهبیکاريطمعوايحرفهغیرآشکارارفتاربهبایدهمچنین
هرکارشانوکندمیتغییراوضاعشود،میروسیبزرگهايشرکتپشتیبانروسیهدولتوقتیولی. کنیممیمشاهده

بازارهبوروداساسیموجباتکهاستدولتحاضرحالدر. رودمیپیشبیشتريکارآییباولینیستنقصوعیببیچند
ماشینازاعمهاشاخهترینطلبسرمایهاستحاضرایرانیمقاماتباسیاسیروابطبهتوجهباوکندمیفراهمراایرانی
.بگذاردخوداختیاردررافلزاتفرآوريوآهنراهساختانرژي،بخشاتمی،سازي

ضورحباجنگدراروپاییهايدولتاولاشخاص. گفتیمکمبازشود،میغربرقیبانحسادتباعثامراینکهبگوییماگر
صلحیاتنرساندناثباتبهمنظوربهتهرانکهکردندمطرحغیرعاديابتکار»ناگهان«وشدهگرفتهکاربهروسیهاقتصادي

هدفدوتیریکبا. دهدتناتمیانرژيزمینهدراروپاییهايشرکتباهاقراردادانعقادبهبایدخودايهستهبرنامهآمیز
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تقویتوغربوایرانبینمتقابلاعتمادتحکیمها،ترسکاهش«امکانمشارکتاینهااروپاییعقیدهبهسو،یکاز. زنندمی
رمایهسازیکیازراروسیهدیگر،سويازودهدمیرا»ایرانیاتمیتأسیساتایمنیوبقاءتأمینبهاروپایی–ایرانیعالقه
هايبدقوارگیواقتصادوسیاستازمخلوطیشاهداینجادرما. انداختخواهندبیرونایراناقتصادهايشاخهترینطلب
.هستیم»ايهستهاشاعهعدمراهدرمبارزه«باتوأمایرانیبازارسربرروسیهبارقابت

ابهمزمانووینروندتداركجریاندرزیراشدهماهنگواشنگتنبا»سیاسیواقتصاديابتکار«اینکهنیستتردیدي
ذاکراتمبهعنوانهیچبهگذشتهدرکهشدمطرحایرانیبالیستیکهايموشکمسألهمترقبهغیرطوربهاروپاییابتکار
وانتهربرفشاراعمالبرايمکملوسیلهیکمسأله،اینناگهانیطرحتردید،بدون. نداشتربطیايهستهبرنامهدرباره

خواهدگرفتهکاربه. شودترآهستهایرانبامذاکراتروندباشدالزمکهموقعیهرکهاستقبلازشدهتهیهطرحهمزمان
.شد

. ستندهایرانايهستهپروندهدربارهمذاکراتدرپیشرفتبااليسرعتنگرانآشکارطوربهغرببرحاکمنخبگانازبخشی
تیم.اندکردهپیداجنونحالتسریعتحوالتاینازدارند،ارتباطاسراییلیوسعوديهايالبیباکهنخبگانازدستهآن

یکیاربرندههايبرگمسایل،ترینپیچیدهفصلوحلبرايسیاسیارادهوشفافیتنمایشباروحانیحسندیپلماتیک
شدیدتپیهبایدهمزمانآنهاکهشوداشارهاستالزماینجادرالبته. گیرندمیغربیکنندگانمذاکرهدستازدیگريازبعد

یکمذاکراتدرپیشرفتوشفافیتاینپشتدر. بمالندتنبهرامجازحدوددربارهایرانبرحاکممقاماتمیاندربحث
.استمیانهخاورروندتمامدرایراننفوذتوجهقابلرشدآنواستشدهپنهانغرببرايناگواربسیارواقعیت

واشنگتنايمیانهخاورجدیدسیاستوایرانیعامل

ابرازرهبردرخشانسخناندرويگیريموضعاینکهداردتوجهیقابلتردیدهايمذاکراتروندمورددرایرانمعظمرهبر
من. گذردمیمذاکراتطریقازمسألهحلراهکههستنداعتقاداینبرفعلیدولتوپیشیندولتاعضايبرخی«: استشده

مذاکراتبرگزاريازندارمقصدحالدرعینولیدادنخواهداينتیجهمذاکراتکهمعتقدمونیستمآنهاخوشبینیشریک
سئوالآنها. شدروبرواسالمیجمهوريداخلوخارجدرمفسرانوکارشناسانبرخیتعجببااظهاراتاین. »کندممانعت

لمسایهمهعملدرودادهنشانخودازخوبیپیشرفتمذاکراتکهحالیدرشدنظرنقطهاینباعثچیزيچهکهکردندمی
درشایدشود؟میرهبرتردیدوشکباعثچیزيچه. اندشدههماهنگآمدند،مینظربهالینحلدیروزتاکهايپیچیده
باشد؟کاسهنیمزیرايکاسهويگیريموضع

يبراوکندمینظراظهارکاسهنیمزیرکاسهبدونوتمامدقتباهمیشهکهاستجهانیرهبرانمعدودازیکیایرانرهبر
یعملمتخصصعنوانبهوي. گرددمیمتوسلمنطقیونقصوعیببیهايفرمولبهسیاسیهايارزیابیدقیقبیان

سسترآشکاطوربههاتحریمرژیموبرداشتهتركهراسیایرانکهبیندمیراتحولایناقتصاديفوایدهمهدولتیمدیریت
دارد،تنگاتنگارتباطمردمباکهسیاستمداريعنوانبهوي. کندمیفراهمجدیديامکاناتایراناقتصادبرايوشده

ودهشگذاشتهسرپشتغربوآمریکابارویاروییاوجکهمعتقدندمردمازبخشیکهبیندمیراایرانیجامعهخوشبینی
بهارگونههروجودباکهفهمدمینیککشورراهبردطراحعنوانبهاوولی. استشدهحاصلراهمیانهپیروزيیکاینکه

للیالمبینروابطمسایلحادترینزمینهدروعقیدتیاموردرغربوایراناسالمیجمهوري،»بازرگانیاشتیاق«وسیاسی
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استزكنابسیاراست،برداشتههراسیایرانکهشکافیکهفهمدمیدیگرایرانیانهمهازبهتررهبر. هستندهمدیگرمخالف
اروپاییهايپایتختوواشنگتنواقعاً،. استپیشدرهنوزاسالمیجمهورياساسیمشکالتاینکهوآمدهوجودبهتازهو

کشیدخواهدطولسالیکاقلحددائمیموافقتنامهجزئیاتهماهنگیدربارهگفتگوتنهاکهکنندنمیپنهانراواقعیتاین
20-25دیگر،عبارتبه. باشدداشتهاعتبارسال20-25تاباید. آیددستبهمذاکراتایننتیجهدرکهسنديکهحالیدر

.استپیشدر»هاتحریمپذیريبازگشت«ازدائمیهشدارهايومعلقحالتدست،پیچاندنوشانتاژسال

تپیشرفهمهوجودباایرانیضدائتالف. استدركقابلامراینکهاستنشدهلغوهنوزهمهاتحریمکهاستاینواقعیت
»ناپذیريسازش«دیگربارایرانکهموقعیهرکهکندمحفوظراحقاینخودبرايخواهدمیغرب،–ایرانگفتگويهاي

یناتحققآغازشاهداخیرمرحلهدرما(کندمقابلهمیانهخاوردرامریکاییجدیدراهبردباآشکارطوربهیادادهنشانخوداز
متنوعهاياهرمبهتوسلباراهراسیایرانشکافبتواند،)داردنزدیکارتباطناتودکتریندرتغییراتباکههستیمراهبرد

.کندپرترور،تاپولازاعم

******

سیاستاساسیمعماراشتونکاترینتهیهحالدرسفر. بودخواهدایرانیمحوردرتحوالتازمملوجاريسالمارسماه
ایاالتکهسوریهسربرمبارزهجدیدمرحلهایران،ازروسوزیراولوکایفآلکسیدیدارتهران،بهایرانبهنسبتاروپااتحادیه
دولتودمشققبالدرآنهافعلیمواضعازرامسکووتهرانکردخواهندسعیآنجریاندرسوريضدائتالفومتحده
سرمایهقدريبهطرحایندرغرب. زدخواهندرقمرا»هراسیایران«طرحتکلیفهمگیبرند،دربهسوریهجمهوريمشروع
.کشیدنخواهددستآنازامانبینبردبدونوهمینطورکهاستکردهگذاري
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