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چکیده مطالب

مقاله تحلیلی 19از زیر چاپ در آمد. در این شماره »ایران معاصر«شماره سی ام مجله 
درباره مبرم ترین موضوعات ایران معاصر یا در رابطه با ایران درج شده اند که ما در 

این بررسی به طور مختصر به هر یک از آنها اشاره می کنیم.

ي به تقویم شمسی ایرانی فرا رسید. آیت اهللا علی خامنه ا1393مارس، سال 21روز 
رهبر روحانی ایران در پیام تبریک خود به مناسبات سال نو و عید نوروز، سال جدید 

را سال اقتصاد و فرهنگ اعالم کرد. سالی که گذشت براي جمهوري اسالمی 1393
چه سالی بود؟ آنچه که در تمام روحیه نوروزي امسال ایرانیان به عنوان نکته بارز به 

خار است که ایرانیان نمی توانند پنهان کنند. ایران چشم می خورد، احساس غرور و افت
ایستادگی کرده و بر خالف محاصره بی سابقه اقتصادي و انزواي بین المللی از سوي 
ایاالت متحده و متحدان واشنگتن استقامت کرده و اصول کلیدي عقیدتی خود را 

یابی می کنند. حفظ نموده است. ایرانیان با خوش بینی چشم انداز نزدیک خود را ارز
1392این کشور چشم به راه بسته شدن کامل پرونده هسته اي ایران و لغو تحریم هاي اقتصادي است. از نظر ایرانیان، سال 

که می گذرد، در تاریخ کشور به عنوان سال پیروزي و سال ابراز اراده مردم ایران که تحوالت دمکراتیک و آزاد سازي جامعه را 
به مهمترین دستاوردهاي »که می گذرد. مسایل امنیت ملی1392ایران در سال «ت خواهد شد. مقاله انتخاب نمودند، ثب

ملت ایران در زمینه مبارزه در راه صلح و شکوفایی کشور اختصاص دارد.

زیم. این ابعد از تعریف از سالی که می گذرد، منطقی است که به تشریح انتظارات ایرانیان از سالی که فرا رسیده است، بپرد
تشریح می شود که در آن از »ایران در انتظار دستاورد ها و پیشرفت هاي بزرگ است«موضوع در مقاله اي با عنوان 

انتظار می رود که سال جدید براي جمهوري اسالمی ایران یک سري پیشرفت هاي جهشی را به بار آورد «جمله آمده است: 
درباره برنامه هسته اي جمهوري اسالمی ایران، رفع تحریم هاي اقتصادي از این کشور که در این میان انعقاد موافقتنامه دائمی

و اصالح روابط با جامعه جهانی شایان ذکر است. این کشور براي رشد خروشان اقتصادي آماده می شود زیرا بعد از مرتفع شدن 
ن در مورد آینده خود خوشبین هستند و اعتقاد دارند برسد. ایرانیا%8-10تحریم ها، نرخ رشد تولید ناخالص ملی می تواند به 

. »که کشورشان با دولت جدید تحت ریاست حسن روحانی رئیس جمهور در آستانه تحوالت انقالبی قرار دارد

این نقطه نظر که غرب به طور واضح و آشکار ابتکار عمل دیپلماتیک و سیاسی را از دست می دهد که چند روز پیش در پایگاه 
الع رسانی ما منتشر شد، ناگهان به طور منحصر به فرد به اثبات رسید. اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اط

همایش مدیران ارشد وزارت دفاع جمهوري اسالمی مبنی بر اینکه ایران از ساخت بمب اتم امتناع می کند، براي توسعه 
ایران یک بار دیگر بر امتناع خود از سالح هاي «م می کند. مقاله گفتگوي ایران با غرب چشم انداز اصوًال جدیدي فراه

به این موضوع اختصاص دارد.»هسته اي تأکید کرد
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حوادث اوکراین در سراسر جهان پژواك داشته و لذا طبیعی است که ایران به عنوان متحد روسیه و یکی از بزرگترین قدرت 
موضوع «»ایران معاصر«ام یف قرار گرفت. سه مطلب شماره جدید سیر کیهاي منطقه اي تحت تأثیر موج ناشی از کودتا د

ه ، این درس نشان داد ک»درس ایرانی براي اوکراین«بررسی می کنند. به عقیده نویسنده مقاله »اوکراین را از زاویه ایرانی
نمی رود و فریب این حرف ها را یف و توسل واشنگتن به اصطالحات دمکرات مآبانهکسی در تهران زیر بار تحوالت در کی«

همه جا به بروز جنگ منجر شده است. »مداخله انسان دوستانه«نمی خورد. ملت ایران تردیدي ندارند که روش هاي آمریکایی 
براي ایران، اوضاع اوکراین درس فاجعه باري است که آمریکا و غرب به ملت اوکراین که به دمکراسی لیبرال ایمان آورده است، 

.»ده انددا

واضح و روشن شد که دولت باراك اوباما در شرایط بحران اوکراین سعی می کند بین روسیه و ایران تفرقه بیندازد. اختالف 
روسی و بر مذاکرات درباره برنامه -نظرها بین ایاالت متحده و روسیه درباره اوکراین که گویا می تواند بر همکاري آمریکایی

رد، به عنوان بهانه انتخاب شده است. جنیفر پساکی سخنگوي وزارت امور خارجه آمریکا براي مسکو هسته اي ایران اثر بگذا
است و باید طرف فعال روند پیشگیري از برخورداري تهران از سالح هاي 5+1یادآوري می کند که روسیه عضو روند مذاکرات 
پیدا می کنید.»اوکراین: نگاهی از تهران–روسیه «هسته اي باقی بماند. جزئیات بیشتر را در مقاله 

این واقعیت حتی واضح تر از آن به نظر می آید که بعد از آنکه واشنگتن متوجه شد که همه امکانات آن در زمینه اعمال فشار 
وان ن تمستقیم بر روسیه در رابطه با حوادث کریمه و اوکراین ته کشیده است، از ذخیره راهبردي دیگر خود بهره گرفت و آ

مالی عربستان سعودي و سایر پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس است. کاخ سفید از رهبران این کشورها دعوت کرد در 
میلیارد دالر بپردازند. تردیدي نیست که دعوت واشنگتن از ریاض مهم 15یف به کی»کمک اقتصادي فوري«چارچوب بسته 

ماند زیرا اهداف راهبردي ایاالت متحده و پادشاهی سعودي نسبت به روسیه، ترین شریک آن در جهان اسالم، بی جواب نخواهد
در بازي »برگ برنده سعودي«ایران و سوریه همیشه یکی بوده است. عواقب این اقدام براي ایران و اوکراین در مقاله 

تشریح شده است. »آمریکایی در اوکراین

طبق معمول به روابط دوجانبه جمهوري »ایران معاصر«و لذا هیأت تحریریه طبیعتًا، حوادث جهانی به اوکراین ختم نمی شود 
اسالمی ایران با قدرت هاي دیگر توجه خاصی می کند. پنج مقاله این شماره مجله به همین موضوع اختصاص یافته و هر یک 

»انهترکیه: دوستی محتاط–ایران «از آنها دربرگیرنده اطالعات جالب و اکثراً استثنایی هستند. نویسنده مقاله تحت عنوان 
روابط این دو بزرگترین قدرت غرب آسیا مراحل متعدد فراز و نشیب را تجربه کرده است. ترکیه و ایران با بار «می نویسد: 

سنگین مسایل به مرحله جاري رسیده اند که حل و فصل آنها کار ساده اي به نظر نمی رسد. در وهله اول، مرحله جاري براي 
قاي روابط بین دو کشور به سطح کیفی جدید بسیار مساعد است زیرا بخشی از تحریم هاي غربی از ایران برداشته شده ارت

.»ترکی هم امید می دهد–است. چشم انداز ازسرگیري روابط تهران با غرب به روابط ایرانی 

بررسی می شود، به همین اندازه »مصري در مرحله جاري–روابط ایرانی «مصري که در مقاله –چشم انداز روابط ایرانی 
جالب و مرموز به نظر می آید زیرا در ماه فوریه سال جاري مراجع قضایی مصر، محمد مرسی رئیس جمهور سابق را به ارتکاب 

واگذاري جنایات غیر عادي متهم کردند. یکی از بندهاي اتهامات وارد شده به وي، شامل جاسوسی به نفع کشور دیگر و
اطالعات محرمانه به این کشور درباره توان دفاعی مصر است. منظور مراجع قضایی مصر از این کشور، ایران است.
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تا یک ماه پیش به نظر می آمد که معادله جاري نیروها در منطقه خلیج فارس نسبتًا باثبات است. از یک سو ایران قرار داشت 
ی رئیس جمهور جدید سعی می کند از طریق سالم سازي روابط با ایاالت متحده، که در دوره ریاست جمهوري حسن روحان

کشورهاي غربی و ممالک عربی حاشیه خلیج فارس از انزوا خارج شود، و از سوي دیگر، شش کشور محافظه کار عربی به 
ربی حاشیه خلیج شوراي همکاري کشورهاي ع«رهبري عربستان سعودي. این شش کشور عضو سازمان به ظاهر یکپارچه 

هستند که عالوه بر همگرایی اقتصادي، به هماهنگی سیاست خارجی و دفاعی از جمله در حق ایران می پردازند. »فارس
همچنین به نظر می آمد که چیزي نمی تواند وحدت کشورهاي این شورا را که عمدتًا در حول و حوش ادعاي سعودي مبنی 

ج فارس متحد شده بودند، متزلزل کند. ولی همه چیز تغییر کرده است که کنه این بر وجود خطر ایرانی براي امنیت خلی
تشریح شده است. »درباره نقش جدید ایران در منطقه خلیج فارس«تغییرات در مقاله 

نروابط بین ایران و گرجستان با فروپاشی اتحاد شوروي شروع شد و طی این مدت نوسانات زیادي را تجربه کرده است. ایرا
یکی از اولین کشورهایی بود که استقالل گرجستان را به رسمیت شناخت. تماس هاي سیاسی و روابط اقتصادي بین ایران و 

سال اخیر چندان فعال نبوده است. طرفین سعی می کردند قبل از همه با عنایت به نزدیکی جغرافیایی با 22گرجستان طی 
به اجراي طرح هاي بزرگ اقتصادي دست نیافته اند ولی روحیه دستیابی به نتایج هم روابط برقرار کنند. تهران و تفلیس هنوز

تقدیم حضورتان می شود.»گرجستان: راه دشوار به سوي شراکت–ایران «بزرگ وجود دارد. جزئیات امر در مقاله 

یاهو یاست در رابطه با سفر نتانطبیعی است که سیاست ضد ایرانی تل اویو همیشه در مرکز توجه قرار دارد. مرحله جدید این س
شود. تشریح می»نتانیاهو در ایاالت متحده: واقعیات ناگوار جدید براي اسراییل«به واشنگتن به طور مفصل در مقاله 

ز اجالب توجه است که دیدار نتانیاهو با جنبه ناگهانی توأم شد: باراك اوباما در مالقات اوایل ماه مارس با نتانیاهو در واشنگتن 
دانشمندان ایرانی که مشغول طرح هاي هسته اي هستند، را درخواست »ترور نقطه اي«نخست وزیر اسراییل پایان دادن به 

با شرط و شروط زیادي وعده داد که سرویس هاي ویژه اسراییل نسبت به ایران شیوه عملی را »بیبی لجام گسیخته«کرد. 
شد. آیا این بدان معناست که اجراي راهبرد مئیر داگان رئیس سابق موساد که ترور نبا»تند و تیز«انتخاب کنند که تا این حد 

اعالم کرده بود، پایان یافته است؟ در مقاله »بمب اتم تهران«متخصصین هسته اي ایرانی را یکی از روش هاي کلیدي مبارزه با 
ل آمد تا به این سئوال پاسخ داده شود. تالش به عم» ترور اسراییلی در ایران و خواست هاي آمریکا از نتانیاهو«

روسی، افسانه هاي نسبتاً زیادي را درباره علل و به خصوص عواقب این -ایرانی و ایرانی–تحوالت مهم در روابط آمریکایی 
تغییرات به وجود آورده است. بخشی از این افسانه ها، نتیجه جهل و نادانی آشکار کسانی است که درباره موضوع ایرانی مطالب 

ل می دهند که هدف افشاندن بذرهاي شک و شبهه به می نویسند. افسانه هاي دیگر یکی از عناصر جنگ اطالعاتی را تشکی
اذهان مخاطبین روس درباره رفتار درست و صحیح ایران به عنوان شریک راهبردي روسیه را دنبال می کند. در موارد زیادي 

ن اجعل و دروغ به مخلوط مسموم کننده اي تبدیل می شوند که نویسندگان مقاالت سعی می کنند آن را به خورد خوانندگ
فاش شده است.»افسانه اي درباره پیمان محرمانه ایاالت متحده با ایران«بدهند. یکی از این افسانه ها در مقاله 

کاترین اشتون: سیاستمداري با وزن سبک و «سیاستمدارانی که برخورد غرب با ایران را شکل می دهند، کیستند؟ مقاله 
حکایت دارد. بعد از مطالعه جزئیات بیوگرافی »امور خارجه اتحادیه اروپاوزیر«از کاترین اشتون »با شناسایی برابر صفر

که در متن مقاله آورده شده است، چطور می توان تعجب کرد که اشتون و امثال او »متخصص سیاست خارجی«سیاسی این 
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تجاوز آمریکایی به عراق و «له منطقه خاور میانه و سراسر جهان را در لبه پرتگاه و فاجعه گذاشته اند؟ جزئیات امر در مقا
آورده شده است.»عواقب فاجعه بار آن براي ایران

ایرانی و هر چیزي که با آن مرتبط است، موضوع ویژه هر شماره این مجله و از جمله شماره سی ام را تشکیل –روابط روسی 
عنصر الینفک سیاست خارجی آمریکا را به دنبالمی دهد. توسعه طلبی نظامی آمریکا که قاعدتاً فشار به وسیله تحریم ها، این 

دارد، اآلن علیه روسیه هم شروع شده است. آمریکایی ها بدون توجه به حقوق بین الملل رفتار می کنند و ائتالف هاي خود را 
ظر را به در نعلیه روسیه و ایران تشکیل می دهند. براي مسکو و تهران زمان اقدامات مشترك فرا رسیده است تا آمریکایی ها 

و مسک«گرفتن و احترام گذاشتن به منافع ملی دو کشورمان وادار کنند. جهات اساسی همکاري بین دو کشورمان در مطلب 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. رأي گیري در سازمان ملل »براي نزدیکی راهبردي روابط با تهران آماده است

. مقاله اي با »ایران روسیه را انتخاب کرده است«نشان داد که »بحران اوکراینی«درباره قطعنامه ضد روسی در رابطه با
همین تیتر در این شماره محله درج شده است.

شراکت راهبردي دو کشورمان به موازات تشدید رقابت غرب و پادشاهی هاي متحد آن در جهت بیرون راندن روسیه از بازار 
تر می شود. تهران بعد از روي کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهور جدید، به تالش حامل هاي انرژي، ضروري تر و مبرم 

هاي فعال در جهت بهبود بخشیدن روابط نه تنها با غرب بلکه با کشور هاي عربی حاشیه خلیج فارس پرداخت. محمد جواد 
این روند، از اکثر آنها دیدار هاي ظریف وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران در تالش خود براي بخشیدن تحرك جدید به

رسمی به عمل آورد. ولی به نظر می آید که طراحان راهبرد تهران مهمترین عامل را تا آخر در نظر نگرفتند و آن ترس و بیم 
آمیز ریاض از همه تالش هاي ایرانیان مبنی بر نزدیکی روابط با عرب هاست که به خیال مقامات عربستان، می تواند وسواس

قطر: رقابت بر سر بازارهاي –ایران –روسیه «باعث از بین رفتن نقش رهبري آن در منطقه خلیج فارس شود. در مقاله 
کار به جایی رسید که چندي پیش قطر که اولین گام هاي محتاطانه را در جهت تعامل «آمده است: »گاز شدت می یابد

مورد نکوهش قرار گرفت. و این در حالی است که قطر صرفاً منافع اقتصادي گازي با تهران برداشت، از سوي اعضاي دیگر شورا 
خود را دنبال می کرد و در حقیقت امر، رژیم وهابی دوحه به لحاظ عقیدتی و سیاسی با عربستان سعودي تفاوت چندانی 

. »ندارد

اراك اوباما به عربستان سعودي مذاکرات اطالعات باز هم نگران کننده تر از ریاض دریافت می شود که آنجا در آستانه سفر ب
الت ایا«درباره انعقاد موافقتنامه بزرگ بین ایاالت متحده و عربستان سعودي علیه منافع مسکو و تهران جریان دارد. مقاله 

به این موضوع اختصاص دارد.»متحده و عربستان سعودي بزرگترین معامله علیه روسیه و ایران را تهیه می کنند

وجود جهانیان از اینکه روسیه و ایران ایستادگی کنند، قطع امید نمی کنند. سال نو همیشه زمان امیدها به ایجاد جهان با این
که شروع شده است، تحقق یابند. دوستان عزیز، نوروز مبارك!1393جدید و امن است. بگذار این امیدها در سال ایرانی 
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درس ایرانی براي اوکراین

دیروز سفر پنج روزه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل به ایاالت متحده شروع شد. قرار است وي با باراك اوباما رئیس 
مجلس سنا و نیز با محافل بازرگانی و سران سازمان هاي اساسی یهودي جمهور ایاالت متحده، نمایندگان برجسته کنگره و 

آمریکا مذاکره کند. نتانیاهو سعی می کند ایاالت متحده را دوباره به مرحله تدارك تجاوز مسلحانه علیه تهران باز گرداند. 
توافقات درباره برنامه هسته اي ایران اهدافی که نتانیاهو دربرابر البی هاي یهودي می گذارد، قابل درك است و آن بر هم زدن

و وادار کردن امریکا به مداخله زورگویانه در ایران است. همه مسایل دیگر دستور روز چیزي جز دکوراسیونی نیست که باید بر 
تحده به ماصل مطلب سرپوش بگذارد. دو وجه بارز جدید در راهبرد فشار بنیامین نتانیاهو بر محافل سیاسی و بازرگانی ایاالت 

در جمهوري اسالمی ایران و جلب سیاستمداران زن 2009وجود آمده است و آن تشبیه اوضاع جاري اوکراین به حوادث سال 
آمریکایی به سیاست ضد ایرانی اسراییل است.

را نمی هایف و توسل واشنگتن به اصطالحات دمکرات مآبانه نمی رود و فریب این حرفکسی در تهران زیر بار تحوالت در کی
همه جا به بروز جنگ منجر شده است. » مداخله انسان دوستانه«خورد. ملت ایران تردیدي ندارند که روش هاي آمریکایی 

براي ایران، اوضاع اوکراین درس فاجعه باري است که آمریکا و غرب به ملت اوکراین که به دمکراسی لیبرال ایمان آورده است، 
باراك اوباما ممکن است باعث شود » موفقیت اوکراینی«اییل این خیال واهی به ذهنش خطور کرد که داده اند. با این حال، اسر

آمریکایی ها همینطور مسأله ایران را حل کنند. باالخره زمینه براي ایران هراسی در کاخ سفید مهیا شده و از بین نرفته است.

زااعمممکنتدابیرهمهایرانايهستهبرنامهبارابطهدرکهاستاعتقاداینبرسابقمانندمتحدهایاالتجمهوررئیس		تهران به اعتماد آمریکایی نیازي ندارد
ر خارجه آمریکا حاضر است دیپلماسی آمریکایی را امووزیرکريجان. استتأملقابلنظامیعملیاتتادیپلماتیکمذاکرات

ما قبل از آغاز جنگ باید نهایت تالش هاي خود را به عمل آوریم تا کشف «در همین مسیر هدایت کند. وي اعالم می کند که 
تمام جهان اعتقاد دارد که تهران طرفدار حل و فصل دیپلماتیک ». کنیم که شاید این وضعیت راه حل صلح آمیز داشته باشد

بدبینی مغرضانه هشدار می است و در خصوص تحقق پذیري راه حل صلح آمیز تردیدي ندارد ولی باراك اوباما ضمن نمایش
.»این مذاکرات بر اعتماد متقابل استوار نشده است«دهد که ممکن است مذاکرات با ایران به موفقیت منجر نشود. به گفته وي، 

ولی رئیس جمهور آمریکا می تواند درباره کدام اعتماد به کشور خود صحبت کند در حالی که ایاالت متحده به کسب سلطه 
مند است و نیز دنبال نقاط حساس کشورهاي مغضوب می گردد تا آنها را فشار داده و هرج و مرج و خون ریزي را تام عالقه 

تحریک کند تا این دولت را به زانو در آورد. راهبرد آمریکایی در حق جمهوري اسالمی ایران کار نمی کند. تهران ظاهراً تنها 
متحده از جمله در زمینه هسته اي نمی رود. ایران به اجراي توافقات ژنو پایبند کشور خاور میانه است که زیر بار فشار ایاالت

است و با عنایت به اصول اخالقی خود و نه تحت تأثیر ممنوعیت هاي قراردادي، آگاهانه از ساخت بمب اتم خودداري می کند. 
ت دفاع ایران این واقعیت را یادآور شد. رئیس حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک بار دیگر دیروز در جلسه مدیران ارشد وزار
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جمهور خاطرنشان کرد که اگر ایران می خواست سالح هاي کشتار جمعی بسازد، براي آن راحت تر بود که سالح شیمیایی یا 
میکروبی بسازد.

ته اي فراز وممکن است ما ضمن حل و فصل مسأله هس«علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژي اتمی ایران معتقد است که 
آمریکایی ها دلیلی براي بی اعتمادي به مقامات ایران ندارند. بنا ». نشیب هایی تجربه کنیم ولی ما راهی جز مذاکرات نداریم

به اطالعاتی که در گزارش جدید آژانس بین المللی انرژي اتمی درج شده است، ایران در ماه هاي اخیر ذخایر اورانیوم با غناي 
ر قابل اعتنایی کاهش داده است. کارشناسان آژانس تأکید می کنند که براي اولین بار طی چهار سال اخیر این کار باال را به طو

برنامه اقدام «انجام شده است. کارشناسان بین المللی در مجموع خاطرنشان می کنند که تهران تعهدات خود را در چارچوب 
ی کند در حالی که کاخ سفید سعی می کند اجراي این برنامه را بر هم در ژنو اجرا م5+1هماهنگ کرده با گروه » مشترك

بزند. قبل از همه هشدارها از بال تغییر باقی گذاشتن رژیم تحریم ها مد نظر است.

تحریم ها، وسیله فشار غربی است

یف از تحریم ها هشدار به کیسیاستمداران اتحادیه اروپا و ایاالت متحده ضمن پافشاري بر به عمل آوردن کودتا در اوکراین، 
می دادند. در این زمینه، جفري پایت سفیر آمریکا در اوکراین جد و جهد زیادي می کرد که در روزهاي کودتا هماهنگ کننده 
تالش هاي غرب در جهت برکناري یانوکویچ رئیس جمهور مشروع منتخب مردم اوکراین بود. ایران از چگونگی تحریم ها به 

سال است که زیر بار تحریم ها، نظام دولتی خود را ساخته و از 35فشار غرب اطالع کامل دارد زیرا ملت ایران عنوان وسیله 
حق حاکمیت و استقالل کشور خود دفاع می کنند. و حاال آمریکایی ها نگران به هم خوردن اجتناب ناپذیر معادله نیروهاي 

محدودیت هاي تبعیضی غربی علیه اقتصاد ایران قرار دارد.خاور میانه به نفع تهران هستند که در آستانه لغو

موافقتنامه همه جانبه اي طراحی شود که امکان رفع تحریم هاي بین المللی از ایران را 2014جوالي سال 20قرار است تا 
ه در مللی پول انتظار دارد کبدهد. اقتصاد ایران که مرحله افت را تجربه کرد، جدیداً ثبات خود را باز یافته است. صندوق بین ال

بگذرد. دولت روحانی موفق شد جلوي رشد نرخ تورم را بگیرد. %2نرخ رشد اقتصاد کشور از حد 2014-2015سال هاي 
یکایی آمر» اعتماد«گردشگران خارجی دوباره از اماکن معروف تاریخی ایران بازدید می کنند. همانطور که می بینیم، ایران بدون 

نیازي ندارد. ایاالت متحده با سرمایه » اعتماد«ت از انزواي بین المللی خارج می شود که اوکراین هم احتماالً به این هم با موفقی
گذاري فقط یک میلیارد دالر در اقتصاد اوکراین در میان سرمایه گذاران در این کشور در مقام دهم قرار دارد. تبادالت بازرگانی 

میلیون دالر نمی گذرد و صادرات اوکراین به آمریکا 200صادرات آمریکایی به اوکراین از حد آمریکا با اوکراین ناچیز است:
میلیارد دالر است.40میلیون دالر است. ولی تجارت بین روسیه و اوکراین بالغ بر 60-70معادل 

قتنامه ه مندند، بعد از امضاي موافنباید از توانمندي بزرگ آمریکا ترسید. شرکت هاي نفتی بین المللی که به نفت ایران عالق
ژنو، روند مذاکرات درباره امضاي قراردادهاي چندین میلیاردي را شروع کردند. همکاري در ابعاد گسترده با چین، ترکیه، هند، 
تایوان، ژاپن و کره جنوبی در جریان است. روسیه همچنین در صدد است با نادیده گرفتن تحریم ها و اعتراضات کشورهاي 

رب، با تهران چند موافقتنامه جدید امضا کند. در بازار ایرانی رقابت فعالی از جمله بین کشورهاي اروپاي غربی شکل می غ
گیرد. از قبل معلوم بود که واکنش واشنگتن به این تحوالت منفی خواهد بود. ایاالت متحده سعی می کند بر خالف توافقات 

حاصره اقتصادي ایران را محفوظ کند. و حاال که ایران خواست هاي سختگیرانه از درباره لغو جزئی تحریم ها، م5+1گروه 
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جمله در مورد نظارت بر تأسیسات هسته اي خود را قبول کرده است، دولت باراك اوباما براي ابراز واکنش سازنده به اقدامات 
اخیر دیپلماسی ایرانی آمادگی ندارد.

قط نشان دهنده تغییرناپذیر بودن برخورد منفی آمریکا با جمهوري اسالمی می باشد. بهانه جویی هاي متعدد آمریکا فقط و ف
واشنگتن از برنامه هاي خود در جهت سرنگونی رژیم ایران دست نکشیده است. فشار اقتصادي آمریکا بر ایران عمدتاً به همین 

ن خاطرنشان می کند که آمریکایی ها در امر ختم می شود. ژنرال حسن فیروز آبادي رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح ایرا
اوکراین نیز مدعی سلطه و فرمان روایی هستند و سعی می کنند این کشور را از استقالل سیاسی محروم کنند. وزارت امور 
خارجه ایران هم نگران این تحوالت است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران اعتقاد دارد که ملت 

. »باید خودشان آینده خود را تعیین کنند در حالی که مداخله خارجی در امور داخلی اوکراین فوق العاده خطرناك است«ایران
درخواست قاطعانه غرب از اوکراین مبنی بر قطع روابط با روسیه باعث نگرانی ویژه تهران شد.

انتخاب به نفع روسیه آشکار است

زدیکینعوضدر–المللیبینجاريوضعیتدرویژهبه–کردن روابط حسنه با روسیه یف براي فدابه عقیده ایرانیان، کی
بنیمناتوازاوکراینجدیدرهبراندعوتایرانیکارشناسان. نداردروشنیوواضحدلیلناتو،ومتحدهایاالتباروابطفرضی

دفاع از اوکراین را نمی فهمند و نگران ساده اندیشی طراحان این دعوت هستند. تالش هاي برايامکاناتهمهازاستفادهبر
آمریکایی در اروپا، در بالکان نتیجه داده است. یوگسالوي بیش از این وجود ندارد و جمهوري هاي سابق آن (صربستان، » دفاعی«

تبدیل شده اند که استقالل ندارند و حاضرند هر دستور آمریکا بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو و مقدونیه) به تحت الحمایه هایی 
یناوکرابهمیانهخاور»عربیهايانقالب«معیاراگر. کننداجراچراوچونبیخود،سرزمینتجزیهزمینهدرجملهاز		و ناتو را 

مرج و ویرانه شبیه لیبی، جنون وهرجکشوراین. شدنخواهدمشاهدهغربشایبهبینیکوکاريازاثريهمبازشود،اطالق
سیاسی نظیر مصر یا جنگ داخلی نظیر سوریه را در پیش دارد. باید خسارات عظیم از محل قطع روابط اقتصادي با روسیه و 

هآیندرنظهیچاز–چه رسد به آمریکا -سلب حق ابتدایی کار از میلیون ها اوکراینی را ذکر کرد زیرا صادرات اوکراین به اروپا 
ندارد.

در رابطه با ایران باید گفت که جهانیان عادت کرده اند که نباید از توسعه روابط بین روسیه و ایران انتظار خبرهاي هیجان 
انگیز را داشته باشند. گفتگو بین مسئولین دو کشور حالت دائمی دارد و طرفین پایبندي به همکاري با ثبات و همه جانبه را 

آنها در زمینه امنیت منطقه اي با هم تعامل تنگاتنگی دارند. روابط حسنه متقابالً سودمند بین دو از خود نشان می دهند.
کشورمان برقرار شده و دشمنی آمریکا را بر می انگیزد. ایاالت متحده در این زمینه هم به قاعده همیشگی رفتار خود پایبند 

انتخاب شرکاي راهبردي آنها) دخالت می کند و امید به تفرقه انداختن مانده و در امور داخلی دولت هاي دیگر (از جمله در حق 
.دهدنمیدستازراایرانی–در همکاري روسی 

هدف روسیه در روابط با تهران، توسعه روابط دوجانبه، تحکیم همکاري هاي منطقه اي و ایجاد معادله جدید نیروها و نیز 
یران در میان اهداف کلیدي خود در منطقه، نظارت بر نیروهاي تندرو، توسعه مستحکم کردن ثبات در منطقه است. روسیه و ا

روابط دوستانه با کشورهاي منطقه، پیشگیري از ادامه توسعه هرج و مرج و بی ثباتی را مد نظر دارند. چیزي و کسی مانع از 
ح در خاور میانه ایفا نمایند. آنچه که در آن نمی شود که آمریکایی ها همین مواضع را اتخاذ کرده و سهم خود را در تأمین صل
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این جهت ضرورت دارد، فقط امتناع از سلطه جویی و تعامل با مسکو و تهران به عنوان شرکاي برابر حقوق و بدون تالش ها 
را دبراي به دست آوردن امتیازات یکجانبه است. آمریکایی ها نباید سعی کنند در دو کشورمان رهبران سیاسی مورد عالقه خو

به مردم تحمیل کنند. ما می دانیم که آمریکایی ها به غیر دمکراتیک ترین رژیم هاي عربستان سعودي و سایر پادشاهی هاي 
بلکه انتخابات ابتدایی را هم تجربه نکرده اند. آمریکا در » میدان کی یف«حاشیه خلیج فارس عالقه مند هستند که نه تنها 

ین المللی ارادت دارد که همراه با بدنام ترین رژیم هاي خودکامه جهان معاصر به منظور سوریه به گروهک هاي تروریستی ب
را تشکیل داده اند. آمریکایی ها حاضرند حتی با شیطان دوست شوند، به شرطی » لشگر خارجی«مبارزه با دولت مشروع سوریه 

ت آنها تبدیل گردد. همه صحبت ها درباره دمکراسی که این ائتالف به نفع آنها باشد و در بهترین فرصت، شیطان به پیش خدم
و آزادي بیان، اخالق و عدالت از زبان آمریکایی ها، چیز اعجاب آوري است زیرا آمریکا از اخالق و عدالت بویی نبرده است. به 

قضایی بکند.آمریکا را می توان به دادگاه الهه کشید تا به جنایات آنها رسیدگی » دوستان«عبارت دیگر، بسیاري از 

شود در حالی که امیدهاي سیاستمداران ماوراي اقیانوس به اجبار زورگویانه » مدار آمریکایی«البته، ایران مایل نیست عضو این 
جمهوري اسالمی به تن دادن به تغییرات مطلوب سیاسی، از هیچ فرصتی براي تحقق عملی برخوردار نیست. ولی براي آنهایی 

–قسام مثلث هاي ژئوپلتیکی را طراحی می کنند که دربرگیرنده خطر نزدیکی قریب الوقوع روابط ایرانی که با اصرار انواع وا
ی ها بگذار آمریکای«فع روسیه هستند، باید یک بار دیگر اظهارات آیت اهللا جوادي آملی را یادآوري کرد: مناضرربهآمریکایی

این بدان معنا است که ما به آنها اعتماد می کنیم. ذهنیت و منطق ما خیال نکنند که اگر ما به آنها دست دراز می کنیم، 
راین به نظر می آید که اوک». ایجاب می کند که بعد از گفتگو ها و دست دادن ها با آنها، انگشتان خود را یک بار دیگر بشماریم

ی اتو قرار گرفتند، حریفان ژئوپلتیککه تحت فشار ایاالت متحده و ن» میدان کی یف«خود نیست. افراد » انگشتان«به فکر 
روسیه را بر روسیه ترجیح دادند. نباید شخصیت هاي فعلی سیاست بزرگ اوکراین را هم فراموش کرد. یانوکویچ که فرار کرد، 
با اسد رئیس جمهور با استقامت سوریه قابل مقایسه نیست زیرا اسد فشار آمریکایی را قبول نکرده و به یکی از مهمترین 

نیستند. شتاب » پیشخدمت ها براي یک ساعت«جدید اوکراین چیزي جز » رهبران«یفان آمریکا تبدیل شده است. و اما حر
آمریکایی ها در شناسایی رسمی آنها بیش از هر چیز دیگر نشان می دهد که آنها در حال حاضر بهتر از همه جوابگوي منافع 

آمریکا هستند.

******

این جنگی رخ نمی دهد. کودتایی که آنجا به عمل آمد، امنیت بین المللی را در معرض خطر گذاشته نمی توان گفت که در اوکر
و ممکن است به تغییرات ریشه اي در معادله نیروهاي نه تنها اروپا بلکه تمام منطقه دریاهاي سیاه و خزر تبدیل شود که ایران 

حده و ناتو است. غرب بی مالحظه صلح مدنی اوکراین را بر هم در این منطقه مخالف مصمم و پیگیر حضور نظامی ایاالت مت
زد که آنجا حکومت باالجبار عوض شد. در این شرایط ایران دلیلی ندارد که به رعایت نزاکت دیپلماتیک ادامه دهد. تهران در 

رد که از توسعه حضور مبارزه سیاسی بر سر اوکراین طرف کسی را نمی گیرد ولی باید نهایت تالش هاي خود را به عمل آو
به فریب دادن جامعه بین » کري خالی بند«نظامی آمریکا در منطقه جلوگیري به عمل آورد. ولی فعالً ایاالت متحده توسط 

المللی با این ادعاها ادامه می دهد که کاخ سفید طرفدار حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین است. نمونه ایران می تواند به 
نع کننده عکس این ادعا را به اثبات برساند. نمی توان به آمریکا اعتماد کرد. باور کردن وعده و وعید به ظاهر طور واضح و قا

نیک آمریکا براي امنیت اوکراین فوق العاده خطرناك است.
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شباآمادهحالتدرمحتاطانهدوستی: ترکیه–ایران 
میخاییل آقاجانوف

روابط این دو بزرگترین قدرت غرب آسیا مراحل متعدد فراز و نشیب را تجربه کرده 
مرحله جاري رسیده اند که حل و فصل است. ترکیه و ایران با بار سنگین مسایل به 

آنها کار ساده اي به نظر نمی رسد. در وهله اول، مرحله جاري براي ارتقاي روابط 
بین دو کشور به سطح کیفی جدید بسیار مساعد است زیرا بخشی از تحریم هاي 
غربی از ایران برداشته شده است. چشم انداز ازسرگیري روابط تهران با غرب به روابط 

ترکی هم امید می دهد. ترکیه در طول سال هاي اخیر همیشه بین حفظ –		رانیای
ی،اسالمجمهوريازبازدارندگی		روابط اقتصادي و سیاسی با ایران و ضرورت دنباله روي از خط آتالنتیک شمالی مبنی بر 

.کردمیبرقرارتعادل

ی روابط اقتصادي بین دو کشور شروع شد. به گمان مقامات ایران و ترکیه، همین امر گرایفعال2000هايسالاواسطاز		مشکالت خاص خود در همکاري اقتصادي
بایستی اختالف نظر ها درباره طیف نسبتًا وسیع مسایل سیاست خارجی را بر طرف کند. در آن مرحله طرح هاي واقعًا آینده 

است، به وجود آمدند. ترکیه آرزوي شرکت در دار دو کشور به خصوص در بخش انرژي که همیشه پیشرفت بیشتري داشته
ایران با ترکیه یادداشت تفاهمی امضا کرد 2007را ابراز کرد. در سال » پارس جنوبی«توسعه سه فاز بخش ایرانی میدان گازي 

ر میدان مذکور و ساخت خط لوله تقریباً دو هزا24و 23، 22که ناظر بر مشارکت شرکت هاي ترکی در توسعه فاز هاي 
کیلومتري انتقال گاز بود. ولی افزایش فشار غرب بر ترکیه باعث به حال تعلیق در آمدن این طرح شد.

رفتار کم تحرك آنکارا نتیجه تنها پیام هاي مستمر واشنگتن درباره نامطلوب بودن تعامل تنگاتنگ این کشور عضو ناتو با تهران 
گذاري هایی که طرف ترکی براي شرکت در این پروژه تعیین کرد، براي آن در زمینه توسعه میدان گازي ایرانی نبود. سرمایه 

بیش از حد سنگین از آب در آمد. از قرار معلوم، یکی از مهم ترین مشکالت فعلی اقتصاد ترکیه، وابستگی بسیار باالي آن به 
میلیارد دالر 3,5الینحلی بود که وام هاي خارجی و دریافت وام هاي مالی از خارج است. در این شرایط براي ترکیه مسأله

سرمایه گذاري نماید. جالب توجه است که » پارس جنوبی«ذکر شده بود) پیدا کند تا در چند فاز 2007(این رقم در سال 
آنکارا در زمینه جلب سرمایه به طرح هاي بخش انرژي حتی در خاك خود با مشکالت معینی روبرو می شود. چه رسد به 

کیه به طرح هاي کشورهاي همسایه. به عنوان مثال، طرف ترکی در صدد است سرمایه قابل توجه شرکت ملی توسعه شرکت تر
جلب کند.» ازمیر«نفت آذربایجان را به ساخت پاالیشگاه  ازرکیهتاکنون. استنگذاشتهاماندرهمراترکیهبازاربهایرانیگازونفتصدورشدهتنظیمظاهربهبخشمشکالتاین		

دالرمیلیارد8تا. کندمیتأمینرانفتبهخودنیازهاي%30حدودوگازبهداخلینیازهاي%25تاایرانازوارداتطریق
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یلیارد دالري بین دو کشور نصیب صادرات نفت و گاز از ایران می شود. ترکیه به اندازه برابر، م14بهقریببازرگانیتبادالت
گاز مورد مصرف %98نفت و %90حامل هاي انرژي به بازار خود وابسته است. این کشور حدود به وام هاي خارجی و واردات

رشد می کند. بنا به برآورد هاي کارشناسان، اقتصاد %4-5خود را از خارج می خرد. نیازهاي ترکیه به انرژي هر سال به میزان 
میلیارد دالر هر سال) احتیاج 8تا 6اري در بخش انرژي (میلیارد دالر سرمایه گذ100سال آینده به بیش از 15ترکیه تا 

خواهد داشت.

پایداري تجارت خارجی ترکیه و تمام اقتصاد کشور در حد زیادي به مازاد تجاري (فرق بین عایدات از خارج و پرداخت ها به 
کنند. کسري تراز پرداختخارج) بستگی دارد. تحلیل گران همین شاخص را نقطه ضعف اساسی اقتصاد ترکیه محسوب می 

(مصوب ماه ژوئن 2023ها، مهم ترین مسأله اقتصاد کالن کشور به نظر می آید. به موجب برنامه توسعه صادرات ترکیه تا سال 
میلیارد دالر افزایش 500به یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود، رشد صادرات تا 2023)، قرار است ترکیه تا سال 2012

%11,7افزایش یابد. به این منظور رشد ساالنه صادرات معادل %1,46فعلی تا %1هم کشور در صادرات جهانی از زیر یابد و س
کاهش سرمایه گذاري هاي مستقیم خارجی در اقتصاد ترکیه مشاهده شد. این کاهش 2012برنامه ریزي می شود. در سال 

) بود. حجم سرمایه گذاري هاي کشورهاي اتحادیه اروپا در ترکیه در میلیارد دالر12,4(تا %22,8نسبت به سال قبل برابر 
نسبت %16,8ماه اول سال گذشته کسري تراز بازرگانی ترکیه به میزان 11تنزل یافت. در %37به میزان 2012نتیجه سال 

میلیارد دالر شد.89,8به همان مدت سال قبل افزایش یافته و بالغ بر 

ذشته آمادگی خود را براي افزایش حجم خرید ساالنه گاز از کشور همسایه ابراز کرد. امکان افزایش آنکارا در پاییز سال گ
میلیارد متر مکعب گاز ذکر شد. ولی طرف ترکی در بازي خود پیرامون افزایش 20میلیارد متر مکعب فعلی تا 10خریدها از 

هربابتترکیخریدارانحاضرحالدر. کردمیدرخواستراگازقیمتکاهشایرانیطرفاززیادي		واردات گاز، با اصرار 
دادگاه داوري وین شکایت بهحتیودانستهناعادالنهراقیمتاینآنکاراکهپردازندمیدالر490ایرانیگازمکعبمتر		هزار

کرده است. از سفر اخیر نخست وزیر ترکیه به ایران انتظار می رفت که طرفین بتوانند راه حل هاي سازش آمیز را پیدا کنند و 
اینکه طرف ترکی شکایات دادگاهی خود را پس بگیرد. ولی این انتظارات نقشه بر آب شد. و این امر یک بار دیگر بر وجود 

مورادربلکهاقتصاديعرصهدرتنهانهايمنطقهقدرتدو. داردداللتترکی–رهاي جدي زیادي در روابط ایرانی اختالف نظ
.دارندعمیقیهاينظراختالفهمبانیزسیاسی

ترکی تشکیل شده است. آینده آن چه می شود؟		–		شوراي ایرانی

هاي متفاوت منافع ژئوپلتیکی هستند که این تفاوت جهت گیري ترکیه و ایران مانند سابق دو کشور همسایه با جهت گیري 
ها تقریباً در تمام امتداد مناطق تماس منافع تهران و آنکارا مشاهده می شود. می توان به چند نقطه آشکار اختالف مواضع 

در روابط با دولت هاي قفقاز ایران و ترکیه در خاور میانه اشاره کرد. اختالف راه کار هاي دو قدرت در مناطق دیگر، از جمله 
جنوبی و آسیاي مرکزي هم مشهود است. ولی شدت اختالفات بین آنکارا و تهران در خاور میانه به بارز ترین وجه بروز کرده 

است.

هبا وجود همه بیانات اخیر درباره تالش هاي ایران و ترکیه براي پیدا کردن وجوه نزدیکی مواضع پیرامون سوریه، در این زمین
هیچ پیشرفتی وجود ندارد. منافع دو کشور در عراق نیز با هم برخورد شدیدي کرده است. البته مرحله رویارویی بین ایران و 
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(حمایت آنکارا فقط از ساختارهاي اجتماعی و سیاسی سنی این کشور عربی و 2011اواخر سال 		ترکیه پیرامون حوادث عراقی
ون سابق نخست وزیر عراق و رهبر سنی هاي این کشور) بزودي برطرف شد. ولی خط اعطاي پناهندگی به طارق الهاشمی معا

جدایی منافع ترکیه و ایران در عراق همچنان به قوت خود باقی است. ترکیه به نزدیکی روابط با دولت منطقه کردستان در 
ت. ولی ایران همچنان از دولت اربیل امید بسته است و هدف اساسی آن، جلب نفت و گاز میادین شمال عراق به خود اس

مرکزي نوري المالکی در بغداد پشتیبانی می کند که با ناراحتی فزاینده اي به تماس هاي مستقیم آنکارا و اربیل می نگرد. 
لبنان، یک نقطه دیگر در خاورمیانه است که منافع ایران و ترکیه آنجا جهت گیري هاي متفاوتی دارند. تشکیل به اصطالح 

لبنان در ماه گذشته، مسایل اصولی سیاسی قومی و مذهبی این کشور را رفع نمی کند. ایران از حزب اهللا » ازشدولت س«
به ریاست سعد حریري.» تیار المستقبل«لبنان پشتیبانی می کند و ترکیه و عربستان سعودي از حزب 

اري در سطح عالی اعالم شد. ولی تجربه نخست وزیر ترکیه به ایران تشکیل شوراي همک2014ژانویه 28-29در پی سفر 
پیشین تشکیل و فعالیت این گونه شورا هاي دوجانبه نشان می دهد که بدین وسیله ضمانت برقراري مشارکت مؤثر در آینده 
فراهم نمی شود. به عنوان مثال نزدیک می توان به تشکیل شوراي همکاري سطح عالی بین ترکیه و سوریه اشاره کرد که 

در دمشق تشکیل شد. همه می دانند بعد از آن روابط بین دو کشور چه شد.2009ل آن در دسامبر سال جلسه او

برخورد ایران با ترکیه طی ده ها سال شکل گرفته است

قشر سیاسی ایران در مورد ترکیه نظر جا افتاده اي دارد. در حالی که سیاستمداران ایرانی از هیچ فرصتی فروگذاري نمی کنند 
در اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا سودي ببرند، نظامیان جمهوري اسالمی با کشور همسایه 1996تا از عضویت ترکیه از سال 

عضو ناتو است که به لحاظ مالی و نظامی به غرب وابستگی شدیدي دارد. بی اعتمادي طرف برخورد دیگري دارند. این کشور 
ایرانی نسبت به ترکیه که همزمان با جلب بی پرده آنکارا به طرح هاي غربی پیرامون سوریه رشد کرد، قبل از همه در محافل 

خوداوجبه2013سالاوایل–2012خر سال نظامی جمهوري اسالمی ایران شکل گرفت. بی اعتمادي ایران به ترکیه اوا
سوریهبامرزدررا»پاتریوت«هواییضدوموشکیضدهايسامانهکرددرخواستناتوازترکیه2012سالپاییزدر. رسید

استان در » پاتریوت«آتشبارهاي 2013ستقر کند. بلوك ناتو در اسرع وقت به این درخواست پاسخ مثبت داد. در ژانویه سال م
رادار سیار خط مقدم 2011هاي جنوبی ترکیه (قهرمان مرعش، ادنان و غازي عینتاب) مستقر شدند. قبل از آن، از اواخر سال 

آمریکا در ترکیه وارد عمل شده بود.

ه بتهران گام هاي مذکور طرف ترکی را به عنوان نشانه سیاست غیر دوستانه اي که امنیت ملی و منافع راهبردي کشور را 
مخاطره می اندازد، تعبیر کرد. زمینه عمومی سوء ظن هاي متقابل ایران و ترکیه به بارزترین وجه با گسترش بحران سوریه 

با انتقال نیروهاي امریکایی به عراق از خاك خود 2003بروز کرد. تهران بر حق فکر کرد که اگر ترکیه در ماه مارس سال 
در مناقشه سوریه موضع گیري آن تغییر کرد؟ ایران از ترکیه انتظار بی طرفی نسبت به مخالفت ورزیده بود، چرا سال ها بعد

مناقشه داخلی سوري را داشت ولی شاهد خط فعال مداخله بی نزاکت و بی پرده در امور کشور همسایه شد.

استمهمامرایندركام،عطوربهخاورمیانهدرسیاسیجاريفرآیندهايوخاصطوربهترکی–از نظر مناسبات ایرانی 
باهکدارنددستدرراکشورامورفرماننسلیایراندر. هستندترکیهوایرانسیاسینخبگانکسانیچهحاضر		حالدرکه

و عراق شرکت کردند. پیشکسوتان جنگ، افراد ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 		نگ ایرانجدردستدراسلحه
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جنگ را از نزدیک تجربه کردند. آنها بسیاري از تحوالت جاري در خاورمیانه را با سال هاي جنگ با عراق روحانیون ایرانی 
صدام حسین مقایسه می کنند و می سنجند. آیت اهللا علی خامنه اي رهبر روحانی ایران در سال هاي جنگ رئیس جمهور بود 

ت. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران در فرماندهی و محمود احمدي نژاد رئیس جمهور سابق از پیشکسوتان جنگ اس
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی سمت هاي مهمی داشت. ولی در ترکیه نخبگان سیاسی روي کار هستند که دانش آنها درباره 

ر از ظجنگ ناشی از درگیري هاي مسلحانه محلی با کردها در خاك خود و در کردستان عراق است. باید تأکید کرد که صرف ن
تا کنون بر ترکیه حکومت کرده باشند، هیچ یک از آنها در عمل عضویت کشور خود در 1980اینکه چه نیروهایی از سال هاي 

ناتو را زیر عالمت سئوال نبرده است. ولی در ایران بر عکس، کسی از سیاستمداران اساسی کشور بعد از پیروزي انقالب اسالمی 
ی براي امنیت ملی از دست ناتو را زیر عالمت سئوال نبرده است.ناشی بودن خطر واقع1979سال 

بی طرفی «ایرانیان موضع گیري در مجموع بی طرفانه ترکیه در جریان جنگ بین ایران و عراق را که البته متمایل به 
دي عنایت به منافع اقتصانسبت به عراق صدام حسین بود، فراموش نکرده اند. آنکارا بر اثر عضویت در ناتو و با » خیرخواهانه

خود مجبور بود اینطور رفتار کند. ترکیه همراه با غرب به طور غیر مستقیم از عراق پشتیبانی می کرد که این پشتیبانی بیشتر 
مالی بود: آنکارا نفت بغداد را می خرید و بغداد از شرکت هاي ترکیه کاالها تهیه می کرد، از جمله با استفاده از خط اعتباري 

نفت مورد مصرف ترکیه از عراق وارد می شد که %60حدود 1980ه طرف ترکی براي عراقی ها باز کرده بود. در سال هاي ک
مشغول جنگ با ایران بود. ترکیه در مرحله جنگ ایران و عراق و تا زمان سرنگونی رژیم صدام، بزرگترین شریک بازرگانی 

خارجی عراق بود.

رکیه با خط آن در مرحله جاري مقایسه شود، تشبیهات ذیل به ذهن ما خطور می کند. ترکیه سال پیش ت30اگر موضع گیري 
از حالت دشوار دو دولت درگیر سود می برد. در حال حاضر ترکیه 1980-1988با استفاده از چتر امنیتی ناتو در سال هاي 

ر دارد، استفاده نماید.در صدد است از مضیقه ایران که مانند سابق تحت فشار تحریم هاي غرب قرا

ترکیه در بعضی مراحل از فرصت منحصر به فردي برخوردار بود که در زمینه حل و فصل برنامه هسته اي ایران نقش شریک 
موافقتنامه سه طرفه ایران، ترکیه و برزیل به امضا رسید که ناظر بر 2010اجتناب ناپذیر را به دست آورد. در ماه می سال 

کیلوگرم اورانیوم 120درصدي ایران به ترکیه جهت نگهداري بود. تهران در عوض بایستی 		3,5وگرم اورانیوم کیل120انتقال 
درصدي را دریافت کند. این راه حل بن بست چندین ساله بود که ترکیه می توانست با تسلط بر همه مجاري میانجی گري 20

. دو علت مانع از تحقق یافتن این فرصت منحصر به فرد شد. اوًال بین غرب و جمهوري اسالمی، به رهبر منطقه اي تبدیل شود
ایاالت متحده و کشورهاي اروپا تقویت آنکارا در منطقه را نخواستند و ثانیاً، دیپلماسی ترکی به چانه زنی بی سابقه با غرب 

کسی نخواست زیاده خواهی هاي دست زد که منافع آن در منطقه و نه برنامه هسته اي ایران در مرکز این بحث قرار داشت. 
ترکیه را اجرا کند و ترکیه باالخره در جریان تحوالت بعدي فرصت ارزنده تاریخی را از دست داد. سیاست ترکیه بعد از مدت 

از ایران ظاهر شدند » بازدارندگی«کوتاهی به طور ریشه اي تغییر کرد و در خاك این کشور دوباره عناصر جدید ناتو در جهت 
یه به پیشگام و پرچم دار عملیات جنگی وحشتناك علیه سوریه تبدیل گردید.و ترک

و کشور به تعمیق اختالف نظرهاي موجود عالقه مند داینازیکهیچ. استپیشبینیقابلترکی–چشم انداز روابط ایرانی 
اقتصادي و افزایش تبادالت نیست. تالش ها در جهت بر طرف کردن اختالفات در سیاست خارجی از طریق تحکیم پیوندهاي

خواهدتعیینراترکی–بازرگانی دوجانبه ادامه خواهد یافت. در سال هاي آینده همکاري در بخش انرژي جو مناسبات ایرانی 
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ازبخارجیهاي	کرد. با رفع گام به گام تحریم هاي غربی از ایران بازار عظیم جمهوري اسالمی ایران دربرابر بسیاري از شرکت
طبخملذیذهايلقمهدریافتبرايفرصتیهیچازتقریباً ترکیهاي		شرکتبازاري،طبیعیرقابتشرایطایندر. شدهدخوا

ستند. ایران به فناوري هاي مدرن و سرمایه گذاري هاي خارجی احتیاج دارد. خود ترکیه هم به هر نیبرخوردارایراناقتصادي
.استآمیزياغراقکارترکی،–دوي آنها عالقه مند است. لذا انتظار پیشرفت هاي بزرگ اقتصادي از روابط ایرانی 

******

به ترکیه فرصتی داده بود تا براي سال هاي متمادي آینده به مهمترین طرف همکاري ایرانیان تبدیل 2007-2012سال هاي 
شود. ولی ترکیه در مدار تنگ و خشن نفوذ اروپایی آتالنتیک باقی ماند. فقط با استفاده از گسترش روابط در بخش انرژي، 

ر حال . آنچه که دشوددادهسوقکیفیهايپیشرفتجهتدرترکی–روابط ایرانی بسیار دشوار و تقریباً غیر ممکن است که 
حاضر براي ترکیه و ایران اهمیت اساسی دارد، منتفی کردن رویارویی متقابل در سوریه، لبنان و عراق است. تشکیل شوراي 

دن آنها فی روابط بین دو قدرت و رسیهمکاري بین ایران و ترکیه بیشتر یک حرکت سمبولیک است که توان بالقوه ارتقاي کی
به سطح جدید را دربر ندارد. با وجود اینکه ایران و ترکیه مهمترین رقیبان سیاسی و رقیبان اقتصادي در منطقه باقی مانده 

.اند، هر دو کشور اهمیت تعامل تنگاتنگ با هم دیگر در بسیاري از زمینه هاي اساسی منطقه اي و جهانی را درك می نمایند



201415مارس–30شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

ایران یک بار دیگر بر امتناع خود از سالح هاي هسته اي تأکید کرد

سیاسیودیپلماتیکعملابتکارآشکاروواضحطوربهغربکهنظرنقطهاین
شد،منتشرمارسانیاطالعپایگاهدرپیشروزچندکهدهدمیدستازرا

رئیسروحانیحسناظهارات. رسیداثباتبهفردبهمنحصرطوربهناگهان
برمبنیاسالمیجمهوريدفاعوزارتارشدمدیرانهمایشدرایرانجمهور

باایرانگفتگويتوسعهبرايکند،میامتناعاتمبمبساختازایراناینکه
.کندمیفراهمجدیدياصوالًاندازچشمغرب

روحانیرهبرايخامنهعلی2005سالدر. شوداعالمسطحترینعالیدرمطلبیچنینکهرفتمیانتظارکهمدتهاست
انمسلمانبرايوممنوعاسالمنظرازايهستههايسالحکاربردونگهداريتولید،آنموجببهکهکردصادرفتواییایران
بینآژانساجالسدرایراناسالمیجمهورينمایندگانرسمیبیانیهدرمذکورفتوايسالهماناوتماهدر. شداعالمحرام

فرصبرابرواقعدرراالمللیبینصحنهدرابتکارمهمترینایناهمیتزمانآندر. شدگنجاندهویندراتمیانرژيالمللی
هاینکدربارهکاذباطالعاتپخشازجملهاز. کردنداستفادهاطالعاتیوروانیجنگوسایلهمهازمنظوراینبهکهکردند
رایرانامسلمانانويفتوايکهگفتایراندفاعوزارتوامنیتهايسرویسنمایندگانباگفتگودرگویاروحانیعالیرهبر

اینکهبرمبنیاسالمیامورکارشناسانشبهدرآورديخودازادعايازحتیوکندنمیمنعايهستههايسالحطراحیاز
یمايخامنهعلیاینکهوشدصادر) ایمانودینازدفاعبرايمجازکارنوعیک(»تقیه«شیعینظریهچارچوبدرفتوااین

.گرفتندبهرهکند،لغوکلیطوربهیادهدتغییرراآنآیندهدرتواند نههمهازقبلوي. کردتکرارراروحانیرهبرکلماتاسالمیجمهوريجدیدرئیسزیادي،چنداننهزمانگذشتباحاالو	
دراسیونفشورايالمللبینامورکمیتهرئیس(مارگلوفمیخاییل. دادقرارمخاطبراالمللیبینجامعهبلکهایرانارتشامراي
خامنهعلیاهللاآیتآنازقبلوکندمیخوددارياتمبمبساختازاوکشور«: گفتروحانیحسنبیاناتمورددر) روسیه

اندازچشموسیلهبدین. کردممنوعگناه،عنوانبهراایراندرايهستههايسالحساختدینیفرمانطیمعظمرهبراي
. شودمیگشودهجاريسالمارس17جلسهدر5+1گروهوایرانبینمذاکراتجدیددورروزدستوردرجدیديکامالً

مرتفعایرانازکاملطوربهراهاتحریمبتواندکهاستشدهفراهمايجانبههمهموافقتنامهطراحیبرايمساعديشرایط
.کنیمموافقتنظرنقطهاینباکهداردوجودکافیدالیل. »کند

روحانیسخنانظریفوجوه روزنامهزبانکلیشهازاستفادهباتوانمی. استشدهشناختهخوبیبهکنونتاایرانجمهوررئیسسخنرانیاساسینکات		
ریفظوجهدوبهداردجاولینداردمعنینکاتاینتکرار. اندکرده»تجزیههاقولنقلبه«راسخنرانیاینکهگفتنگاران
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غوغاهکایرانیضدالبیکهشدشنیدهجالببسیاردلیلیکويسخناندر. بکنیمتريدقیقتوجهروحانیحسنسخنان
بهاگرما«: گفتوي. استنیافتادهآنفکربهباریکحتیزند،میدامنرا»هااهللاآیتخونینرژیمازناشیخطر«درباره
بهیا. استترراحتبسیارهمهاآنساختزیراساختیم،میشیمیاییسالحهايورفتیممیبودیم،جمعیکشتارسالحدنبال

استداللاینبهتواننمیواقعاً. »استترراحتهمشیمیاییسالحآنازساختکهزدیممیدستمیکروبیسالحساخت
تههسغیرهايسالحتوجهقابلزرادخانهخاصیمشکلهیچبدونتواندمیایرانکهسئوالاین. شدمنکرراآنودادپاسخ

هبآمیختهبحثیالبتهکهایرانايهستهپروندهسربرجدالوبحثبحبوحهدربسازد،کمهايهزینهباوراحتیبهرااي
ألهمسسئوالاینطرحازبعدکهچراشودمیتأسفباعثامرهمینکهاستنشدهمطرحهرگزبود،فریبیعواموبازيحقه
.گیردمیخودبهدیگريرنگ

ازدارندگیبعاملعنوانبهمیکروبیوشیمیاییهايسالحتولید. استتولیديوفنی–علمیتوجهقابلتوانباقدرتیایران،
هايناوريفبرتسلطپیشگامانازیکیوکندمیپرتابکیهانیفضايبهرازندهموجوداتکهکشوريبرايبالقوه،متجاوزاز

کردهفنیوعلمیپیشرفتایرانازکمترکهسوریهکشور. کندنمیایجادمشکلیهیچاست،مختلفهايزمینهدرپیشرفته
.کردمیاستفادهاسراییلازبازدارندگیبرايخودشیمیاییهايزرادخانهاززیاديهايسالطیاست،

نظامیهايبرنامهايهستهزمینهدرایرانسیاسیرهبراناگرکهگفتکندهپوستوركتوانمیتزویروحیلهبدون
»یتمسئولحسبدونومتعصبتجاوزکار،«واقعاًکشوراینمقاماتایرانی،ضدمطبوعاتدروغینادعاهايبهبنااگروداشتند
رمانگ«کهاستبمبیهماناین. بودندساختهراآنامروزبهتاونداشتهمشکلیهیچ»کثیفبمب«ساختباآنهابودند،

هیچ. نکردراکاراینایرانولی. خواند»زمانآخرماشین«راآن1950هايسالدرRANDپژوهشیمرکزتحلیلگر»کن
که) کردذکرراعراقوایرانجنگخودسخناندرروحانیکهنیستتصادفی(سالههشتمقدسدفاعاوجدرحتیوقت،
ازتقابلمهايگامبهتهرانبود،کردهوسیعیاستفادهایرانعلیهشیمیاییهايسالحازآمریکاکاملتأییدباحسینصدام
زمینهدرایرانهايگذشتکهکنندمیادعاوکردهصحبتایرانریاستدوروییدربارهکهآنهایی. ندادتنقبیلهمین
استاندارد«اساسبرایرانکهبزنندمثالیکاقلحدکنندسعیهمهازقبلبایدنیست،بیشايگرانهحیلهترفندايهسته
!باشدکردهرفتارتجاوزکارانهطوربهو»دوگانه وسنجیدگیبهنظامیانازدعوتضمنروحانیحسن. استذیلقراربهایرانجمهوررئیسسخنانمهمبسیاردومنکته		
بهاهرزمایشبرگزاريوموشکهاپرتابباشیم؛محتاطخودکارهايدربایدما«اینکهبهاشارهباوگفتارورفتاردراعتدال
مشخصوقدقیطوربه،»استضروريمواردبعضیدراینکهولونیستبازدارندگیفلسفهبهتریندیگر،طرفترساندنمنظور

نقطه. گذردمیآنهاازملیدفاعوايهستهپروندهدرقبالایرانگیريموضع»قرمزخط«کهکردذکررابحرانینقطهدو
قراراینبهدومنقطه. استبازدارندگیعاملعنوانبهجمعیکشتارهايسالحکردنتلقیازامتناعآنواستروشناول

اکتیکیتاینکهنهاین. دنیاباسازياعتمادوزداییتنشمبنايبراستسیاستیایراناسالمیجمهوريخارجیسیاست«: است
مههبااعتمادساختدنبالنیستدیگرانباتنشافزایشوتنشادامهتنش،خواهانایراناسالمیجمهوريباشدشعارباو

مانهایارزشمان،ملیمنافعمان،استقاللعزتمان،رويمابدانددنیاکهاستآنشرطشالبته. استخودهمسایگانبابویژه
.»کنیمنمیمعامله
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بیشیرانیامسئولین. اندنامیده»کنندهفلجهايتحریمرژیم«سیاسینزاکتباراآنکهنگرفتصورتایرانعلیهاقتصادي
واخالقیضدرفتارکهاستسیاسیپذیرمسئولیترهبرانمستقلتصمیماینکهگرفتندراتصمیماینپیشسالدهاز

مللیالبیناهمیتحائزبزرگرویدادبهراروحانیسخناننکتهدوهمین. کنندمیردراخارجیسیاستدردوگانهاستاندارد
.استکردهتبدیل

است؟ماندهباقیچیزيچهغرببراي

خواهدمساعدتشود،شروعمارسماه17روزاستقرارکهوینمذاکراتجدیددورموفقیتبهروحانیحسنسخنانآیا
جدیتابمفسرانوسیاستمدارانازبسیاريکهیابنددستهاتحریمکاملرفعدربارهتوافقبهتوانندمیطرفینآیاکرد؟
دونب. برسدنظربهاولوهلهدراستممکنکهنیستبعديتکوسادهآنقدرمسألهایناند؟بستهامیدامراینبهتمام

هايسالدرهکشودتبدیلاوباماباراك»ایرانیسیاست«زیبايپایانینقطهبهتوانستمیتهرانباموافقتنامهامضايتردید،
بهجهانسراسرومنطقهبرايخوداهمیتنظرازتوافقاتاین. استشدهروبرواوحریفانسويازشدیدانتقاداتبااخیر

اموردرایران»قرمزخط«کهحالیدرولی. بودخواهد) اوباماباراكبه(جدیدنوبلجایزهاعطايشایانکهاستمهمقدري
.استمرموزومتغیرواشنگتن»قرمزخط«است،شفافومفهومکامالً ايهسته اتمینرژياالمللیبینآژانسباگفتگودربلکهوینوژنومذاکراتدرتنهانهکه»ايهستهپرونده«زمینهدرایرانابتکارات		
اراتخسآمریکاییطرفبرايایرانباموافقتنامهامضايدرکارشکنیاکنون. کردسالحخلععملدرراواشنگتنشد،مطرح
ظرننقطهازسفیدکاخصاحبهربرايکهشودگرفتهنظردربایدآمریکاداخلیاوضاعاوالً،. آوردخواهدباربهاعتباريجدي
ومریکاآفعلیدولتولیاستماندهباقیکنگرهانتخاباتتاانديوماهشش. استمهمتر»المللیبینعمومیافکار«کذایی

ردهماوباماباراك. نیستبرخوردارزیاديچندانواقعیهايموفقیتیعنیبرندههايبرگازدمکرات،حزبتمامآنتبعبه
اوعلتهمینبهوداردضعیفیسیماياوکراین،وسوریهاوضاعبارابطهدرویژهبهخارجیسیاستدرهموداخلیسیاست

.امندبنوي»چشمگیرپیروزي«بتوانندهادمکراتبهوفادارهايرسانهکهداردنیازتبلیغاتیگامیکبهجاريشرایطدر

همهازقبلهککنندمیبینیپیشرا»اروپاییشکاکان«موفقیتناظران. استپیشدراروپاپارلماننمایندگانانتخاباتثانیاً،
تردیدي. پرداختخواهندآمریکاخارجیسیاستازچراوچونبیرويدنبالهازمتحداروپاياقتصادخساراتبازرسیبه

ايهتحریمرژیمدرشرکتازمیلیارديچندینخساراتخاطربهاروپاییکمیسرهايسایرواشتونازهمهازقبلکهنیست
استدهشآمادهتهرانبابازرگانیروابطکاملازسرگیريبرايگذشتهسالدسامبرماهازاروپا. گرفتخواهندایرادکنندهفلج
عملدرراهاتحریمرژیمشدخواهدمجبورآبروحفظبرايلذاو. بکندکاريهیچتواندنمیزمینهایندرمتحدهایاالتکه
یعسرتوسعهوموجودیتباآمریکابرحاکممحافلراهبرديمنافعکهاستاینفقطمسأله. کندتضعیفبیشترچههر

راخاورمیانهدرآمریکاراهبرديشرکايسعوديعربستانواسراییلخود،وجوداصلباکهآمریکاییضداسالمیجمهوري
.نیستسازگار،)بکشددستآنهابااتحادازنداردقصدواشنگتنکه(کندمیتهدید

لغواملکطوربهتقریباًراهاتحریموکردهامضاموافقتنامهتهرانباسو،یکازکهاستاینامریکابرايمنطقیگزینهلذا
ودخبراينفوذاعمالوشانتاژوسیلهعنوانبهچیزيکردخواهدسعیحتماًآمریکازیرااستبحثقابلهماینالبته(کند
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لکفی»زیااوزا«. کنداستفادهدیگرهايبهانهبهفشاراعمالبرايسیاسیهايروشازدیگرسويازو) کندسازيذخیره
تریاسمرحلهدرایرانکهاستداشتهاظهارکنونتاکار،وبشرحقوقدمکراسی،زمینهدرآمریکاخارجهوزیردستیارمقام

آیندهتشدیدبرايبهانهبهتریناین. استندادهنشانخودازبشرحقوقزمینهدرپیشرفتیهیچهنوزروحانیحسنجمهوري
.استتهرانباگفتگولحن

******

هگفتزیاديمطالبموردایندرکهايهستهسالحخلعزمینهدرشناسیاصولوشفافیتبرعالوهروحانیحسنسخنان
ینبعمومیافکار«سويازاسالمیجمهوريشدنمحکومباتهراناصولیتصمیم. استدیگرمهمنکتهیکشاملاست،شده

بینجامعهتمامطرفازنظراظهارحقکهنیستناتوعضوکشورهايازتنگیگروهجزچیزيحاضرحالدرکه»المللی
نکهایولواستنشدهاتخاذهمغربیهايتحریمفشارتحتتصمیماین. نداردارتباطاند،آوردهدرخودانحصاربهراالمللی

هايارزشاساسبرهمهازقبلایرانکهاستايداوطلبانهوآگاهانهتصمیماین. کنندمیتلقینراواقعیتاینعکسمابه
.استکردهاتخاذخارجیتهدیدهايوفشارتأثیرتحتنهوخودمنافعوبشرعموماخالقی
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کاترین اشتون: سیاستمداري با وزن سبک و با وجهه برابر صفر
نیکالیفایگور

اورپاوقتی«کهگویندمیهادیپلماتوکارشناسانمحافلدرکههاستمدت
جايبهراهاحرفاینکهفرستدمیرااشتونکاترینندارد،گفتنبرايحرفی

آناجرايبابتاروپااتحادیهکهنیستدشواريچندانوظیفهاین. »بزنداروپا
پردازدمییوروهزار360سالیخودامنیتسیاستوخارجهامورکمیسربه
حقوقباالترینباسیاستمدارياساسهمینبرآپهلندافاشتونبارونسکه
وزارت«متصديخدماتبابتهاهزینهاینآیا. رودمیحساببهجهاندر

است؟موجهاست،مجازيکامالًنهادیککه»اروپااتحادیهخارجهامور

. کنندمیمطرحبگیرد،صورتمارس8استقرارکهتهرانبهاروپاییدیپلماسیرئیسسفرپرتودردوبارهراسئوالاین
ایرانجمهوررئیسروحانیحسنبااشتونخانمکهداداطالعایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرمعاونعراقچیعباس

خواهدمهماندازهچهتادیداراین. داشتخواهدهاییمالقاتایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمدو
چهآپهلندافاشتونبارونساشتون،مارگارتکاترینشودمعلومکهدادراسئوالاینپاسختوانمیصورتیدرتنهابود؟

.کندمیایفانقشیچهجهانیسیاستدرواستکسی

صاحبان«جرگهبهحکمفرماست،متحداروپايبرکهغربیوعجیبشرایطحکمبهولیبوداروپاییمعمولیکارمندکهاشتون
کتنزافرهنگی،تکثراصولپیرواو. استهمگونآنباواستاروپاییبوروکراسیزادهاست،یافتهارتقا»جهانسرنوشت

واهیهايخیال. پاشندمیهمازسیاسیواقعیاتبابرخوردازمادیدگانبرابردرکهاستلیبرالیهايآزاديوسیاسی
فهوممیکعنوانبههمینطوراروپاییدیپلماسیونگذشتهتخیالتحداز»قدرتجدیدمرکزعنوانبهمتحداروپاي«درباره

وخطراتباراجهانمابقیواروپاآنهاست،ازیکیاشتونکه»آرمانیاروپاییهايکمیسر«فعالیت. استماندهباقیمجازي
مطبوعاتاینکهولوکنندحلتوانندنمیاروپاییکمیسرهايشد،معلومکههمانطورکهساختروبروجدیديهايچالش

.نامندمی»دیپلماتیکهايپیروزيسازندگان«راآنها

»ايحرفهکارمند«خموپیچپرراه

زادگاه(آپهلندافاشتونبارونسلقبمیهن،بهویژهخدماتپاسبه1999سالدرونبودهاشرافازهرگزجدیدبارونس
واویژهخدماتازاينمونههیچاشرافیلقباعطايدربارهگزارشدرالبته. کرددریافترابریتانیاالمعرماداملوردو) خود

تعاملودادهنشانخودازدرخشانیفعالیتدرمانوبهداشتهايارگاندرکارجریاندراوکهشدگفتهفقطونشدآورده
کارحزبدرعضویتبلکهنشدهشناختهومرموزخدماتنهاینبربنا. کردتأمینراچارلزشاهزادهخیریهبنیادباکارحزب
الیعمراجعبهرامربوطهپیشنهادکهبودکارحزب		ازوقتوزیرنخستبلرتونیزیراشداشتونبهلقبایناعطايباعث
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هايسالاوایلهمکاريباکهشداعطااشتونکاترینبیوگرافیدرباریکصفحهیکازنظرصرفافتخاريلقب. کردتسلیم
بهبنا. داشتارتباط) Campaign for Nuclear Disarmament(»ايهستهسالحخلعراهدرحرکت«باوي1980
اتحادازبود،ايهستهسالحخلعفعالطرفداروبودچپگراسیاستمدارانعمدتاًشاملکهمذکورسازماناطالعات،بعضی

کهشدریختهآنهايحساببهگزافیمبالغبود،سازماندارخزانهاشتونکه1982سالدر. کردمیدریافتپولشوروي
اتحادابارتباطوجودازهاکنایههمهعاطفیتندصورتبهاشتونخوداینکهوجودبا. استنشدهفاشکنونتاپولاینمنابع

قهمنطاهلاین. داشتندظنسوءاوبههمیشهفرانسهوآمریکاهموبریتانیاهمکارمحافظهمحافلکرد،مینفیراشوروي
منطقهدرمانوبهداشتهايارگانرئیسعنوانبه1998-2001هايسالدرکهلندندانشگاهالتحصیلفارغوالنکاشیر

دستبهراآموزشوزارتپارلمانیدبیرمقامکارحزبدولتدربلکهکرددریافترابارونسلقبتنهانهکرد،کارهارتفوردشیر
بازسازيدادگستريوزارتپارلمانیدبیر2007سالدروشدمنتقلاساسیقانونمسایلوزارتبهاشتون2004سالدر. آورد
.شدبلرتونیدولتآخریندرشده توانبمشکل. بودروانیناتوانافرادداراییازدفاعمسایلوملیهايبایگانیمشغولاساسیقانونمسایلوزارتدراشتون		
اقلیتحقوقازدفاعسازمانهماناولیخیریاداردوجودارتباطجنسیهاياقلیتوروانیناتوانشهروندانبینکهگفت
بشرحقوقراهدرمبارزهزمینهدرويخدمات«بهودانستهسالسیاستمداررااو2006سالدرStonewallجنسیهاي

بعد. مندنامی»بازانهمجنسوکیل«رااواساسهمینبربریتانیاییتیززباننگارانروزنامهکهکرداستناد»حقوقبرابريو
نسجهملورد«لقباوبهشد،بریتانیاملکهبهوابسته»مخفیشوراي«اصطالحبهرئیسلورد2007سالدراشتونآنکهاز

.دادندهمرا»بازان

اروپااتحادیهتاریخدرانتصابترینمضحک

حزبردعضویتفقطبلکهزیاديپذیريمسئولیتوايحرفهکفایتنهکهغریبیوعجیبنسبتاًهايمقامدرکهاشتون
بازرگانیکمیسرمقامبهوشدالمللیبینصحنهواردناگهان2008سالاکتبردرکشید،زحمتخوبکردند،میایجابراکار

توصیفارانتصاباینزیادينزاکتبااشتون،حالشرحرسمینویسندگان. شدمنصوب) پیترماندلسونجايبه(اروپااتحادیه
نهع،واقدر. »شدانتصاباینبامحتاطانهبرخوردباعثبازرگانیاموردرويتجربهفقدان«کهنمایندمیاعترافوکنندمی

کاملیکفایتبیخارجیتجارتاموردربلکهنداشتتجربهفقطنهاو. بودشدهمشاهدهآشکاراعتراضوتعجببلکهاحتیاط
بهند،بوداشتونانتصابمخالفکهرااروپاییپارلماناعضاي: شودمنصوبمقاماینبهاوکهشدباعثعاملیکفقط. داشت

. تاسمخدرموادستدودادبهاتهامبهشبیهاروپادر) امروزو(زمانآندرکهکردندمتهم»مردانهشووینیسموسکسیسم«
افتاداتفاقايحادثه،2009سالنوامبرماهدربعدماهسیزدهفقط. گردیدمنصوباشتونوشدرفعهامخالفتوسیلهبدین

ستسیاوخارجهامورزمینهدراروپااتحادیهعالینماینده«مقامبهاشتونکاترین. دادتکانراهادیپلماتهموناظرانهمکه
.گردیدانتخاب»امنیت

ایدبکنیمتیرهراهارنگاینکهبدون«: نوشتويجدیدانتصابوسیاسیفعالیتدرتحولایندربارههاروزنامهازیکی
فرانسويمعروفنزنگارروزنامهژیروفرانسوازپیشبینیاو. استفمینیسمدرخشانپیروزياشتونکاترینشخصیتکهبگوییم
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دانشفاقدوناواردزنیککهشدخواهدحاصلروزيمردوزنواقعیبرابري«: نوشتپیشسال30کهکندمیعملیرا
.»استدستاورداینتبلوراشتونکاترین. »شودمنصوبمهممقامیکبهايحرفه

: کردندنظراظهارشدتهمینبابودند،برخورداردیپلماتیکهايرویاروییوهابازيسرشارتجربهازکهسیاستمدارانی
باندارد،تخصصیدانشهیچکاراینبرايکهدادندرضایتشخصیانتصاببهکهاروپاخارجهاموروزارت27نمایندگان«

منافعنمایندهخارجیسیاستصحنهدراکنونمجهولدانشباايحرفهغیرشخصاین... کردند؟میفکرخودجايکدام
افرادوانتمیکنند،میتوزیعرااسنادبریتانیاپارلماندرکهدانشگاهیکارآموزانمیاندربود؟خواهداروپاییمیلیونپانصد

.»اشتونبارونستاکردپیداراالمللیبیناموردرواردترمراتببه

نبهتریاوکهکندثابتداردقصد«کهکرداعالممصاحبهیکدرخودشاو. نکردناراحترابارونسسرد،برخورداینالبته
شنایانآونزدیکانروزهاآندرواقعاً. کنندمیپشتیبانیاوازآشنایانونزدیکانهمهاینکهوبوداروپااتحادیهبرايانتخاب

»تاسنامزدبهترینما،کاترین«کردندمیتکراراصراربا) استتملقبهعالقهآنوداردزنانهکوچکضعفیکاشتون(او
.»شودمیبرندهخودشخصیجذابیتومحکماعتقاداتازاستفادهبابلکهشدنمیدیگرانرخبهمشت«زیرا

»اشتونخانمدیپلماتیکدرخشانپیروزي«

ارتباطایرانايهستهپروندهدربارهمذاکراتبابعدبه2009سالنوامبرازاشتوندیپلماتیکفعالیتاساسیبخشواقعدر
دیپلماترااوعاديناواردمردمکهشدباعثمذاکراتهمین. استمذاکراتهمینمدیوناوايرسانهوسیعشهرت. داشت
مستقلیشخصیتهرگزمذاکراتجریاندراشتوناوالً،. دانندنمیرامسألهدواقلحدعاديمردمزیراکنندمحسوبواقعی
کهودببریتانیامحافلآننمایندهواقعدربود،اروپااتحادیهمنافعنمایندهحقوقینظرازمذاکراتجریاندرکهاو. استنبوده

ارهدربمذاکراتایرانیضدسناریويازکاملطوربهمتحدهایاالتبرابردرخودتعهداتو»آتالنتیکهمبستگی«حکمبه
بستبنبهرامذاکراتکهاو. بودآمریکاییطرفهايرهنمودهمهمطیعمجرياشتون. کردندمیطرفداريايهستهپرونده

فقدانثانیاً،. آوردباربهمیلیارديچندینخساراتاروپااقتصادبرايکهشدتهرانعلیههاتحریماعمالخواهانانداخت،
بهیمیلبیبهراایرانعلنی	صورتبهومرتبطوربهاو. کندمختلرامذاکراتبودنزدیکدفعاتبهاشتونايحرفهمهارت
محلوتاریخاوبهخودکشورطرفازایرانرسمینمایندهوقتیولی. کردمیمتهمگرانمیانجیبامذاکراتدرشرکت

وروپاااتحادیهکهکردمیاعالمتهرانبرايآمیزتحقیروزنندهلحنبااوکرد،میپیشنهادرامذاکراتاینبرگزاريمشخص
هدفلندنوواشنگتن. نداشتمعماییهیچاشتونرفتاراینالبته. کردخواهدتعیینرامذاکراتمکانوزمانتهراننه

تأمینوهاتحریماعمالبرايايبهانهودهندقراربیشتريفشارتحتراتهرانتاکردندمیدنبالرامذاکراتناکامیتحریک
وبریتانیا6-میسازمانمدیرسویرزجانروبرتکهنیستتصادفی. آورنددستبهایرانیداخلدردولتیضدنیروهايمالی
تأثیرحتتاشتون. کردفعالیبسیارشرکتمذاکراترونددرآتالنتیکاتحادیهایرانیضدهايشاهینترینسرسختازیکی

.شدمیتأییدويآمریکاییهمکارانوسویرزتوسطابتدامذاکراتدراوهايحرفهمهوداشتقراراو

لماتیکدیپبزرگپیروزي«دربارهچاپلوسانهبحثبهگذشتهسالنوامبردرژنومذاکراتدرپیشرفتازبعدگروهیهايرسانه
انسیاستمداریعنی»بزرگمردان«. پرداختند»شدحاصلایرانباتوافقويعظیمتالشواصراربرکتبهکهاشتونخانم
. کنندمیخودداريمذاکراتدراشتونعظیمسهمدربارههاادعااینتکذیبازهمظریفجوادمحمدوکريجانسطح
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واقعی»درق«دیگرانازبهترآنهاکه(آپهلندبارونسنهایراننمایندگانبراي. دارنددلیلیرفتاراینبرايآنهاازیکهرالبته
تحادیهاباروابطایرانبرايزیرادارداهمیتاروپااتحادیهنمایندهعنوانبهاوموفقیتبلکه) دانندمیدیپلماتعنوانبهرااو

.شودتعجبباعثتواندمیادعاایناینکهولومتحدهایاالتباتاداشتبیشترياهمیتهمیشهاروپا

»یچاندنپموضوعوگفتندروغ«عملشیوهبه،»وینروند«وژنوتوافقاتدراشتوننقشبرتأکیدضمن»بندخالی«کريجان
.استسودمنديبسیارکاراورئیساوباماباراكواوبراياشتونموجودغیرهايلیاقتوخدماتاغراق. استماندهپایبند

بازيود،بکردهتألیفواشنگتنکهايفیلمنامهاساسبرتهران،بامذاکراتروندطولتمامدر»اروپاییدیپلماسیرئیس«
تاطالعاواقعدرولیداشتندمینگهصحنهرويباالسطحرعایتبرايرااوکهکردمیایفاراتزیینیمهرهنقشیاکرده

.گذاشتندنمیاواختیاردررامحرمانه

نفسجهانیانکهداردارتباط2013نوامبر7صبححوادثباکردند،میاستفادهاواطالعبدوناشتونازاینکهنمونهترینبارز
اوهککرداعالمناگهانظریفواشتونباجانبهسهمالقاتدرکري. بودند»ژنوازخوشخبر«منتظروکردهحبسسینهدر

ود،خنیتحسنرساندناثباتبهبرايواولگامعنوانبهایراناسالمیجمهوري: کندتصحیح	کوچکنکتهیکخواهدمی
ندبزبانشتعجبفرطازوخوردیکهاشتونکاترین. آورددرتعلیقحالبهراايهستهبرنامهچارچوبدرفعالیتهرباید
:پرسیدآمریکاخارجهوزیرازوزدچشمبهدوبارهوآورددرراخودعینکظریف. دوختچشمکريبهتعجببافقطاووآمد

طرفواکنش. »آمریکاستنمایندگیهیأتعمومینظرنقطهاین. وجههیچبه«: دادپاسخکري»کنید؟میشوخیحتماً «
. شودولقبتواندنمیشد،مطرححاصلهتوافقاتازخارجکهپیشنهاداینکهداشتاظهارظریف. بودپیشبینیقابلایرانی

موارددرهالبت. نکردایفانقشیهیچکارایندراشتونکهاستمعلومکهبرسندتوافقبهطرفینتاشدالزموقتهفتهیک
حزب،درعضویت. نبودمستقلیشخصیتوقتهیچخودايحرفهفعالیتمدتطولدراشتون. نداشتنقشیهمدیگر

مقامبهتاکردکمکاوبهايحرفهصالحیتوايحرفهمهارتازغیردیگرچیزهرواروپااتحادیهاصول،»ویژهخدمات«
هبهايشخصیترسید،میپایانبهبود،شدهمحولاوبهکه»گوسخنکله«نقشکهرویدادهااوجدر. برسدباالییهاي

.دادندمیانجامراواقعیسیاسیکارکهشدندمیعملواردتريمعتبرمراتب

******

فرانسويانی،آلمبریتانیایی،سرمایهبهگفتنبرايحرفیبروکسل. داردتشریفاتیخالصحالتتهرانبهاشتونسفرهماآلن
ورلینبپاریس،چرادهدتوضیحهممتحدهایاالتبرايتواندنمیاروپااتحادیه. نداردشدند،سرازیرتهرانبهکهایتالیاییو

ایرانابراخودمسایلهستندصدددربعدبهاینازوشوندمیخارج»کنندهفلجهايتحریم«رژیمازیکجانبهطوربهلندن
.فرستدمیرااشتونندارد،گفتنبرايحرفیبروکسلوقتی. کنندحلدوجانبهصورتبه



201423مارس–30شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

اسراییلبرايناگوارجدیدواقعیاتمتحدهایاالتدرنتانیاهو

وقتی هواپیماي نخست وزیر اسراییل در حال زمین نشستن در فرودگاه 
پایتخت آمریکا بود، باد سرد سوزناکی می وزید. جو مذاکرات نتانیاهو

» زمستانی«با باراك اوباما و جان کري در واشنگتن نیز به همین اندازه 
در ایاالت متحده با واقعیات جدید در » بیبی لجام گسیخته«بود. 

اسراییلی روبرو شد که اینطور که پیداست، هم 		–		مناسبات آمریکایی
اسراییلی پشتیبان او.» حزب جنگ«او را شوکه کرد و هم 

جمهور ایاالت متحده در آستانه مالقات در کاخ سفید با نخست وزیر اسراییل طی مصاحبه اي با شبکه باراك اوباما رئیس 
با لحن فوق العاده شدیدي صحبت کرد و در گفتگو با جفري گولدبرگ مجري برنامه هاي این شبکه » بلومبرگ«آمریکایی 

ا فلسطینی ها درباره ایجاد دولت فلسطینی در نظر زمانی که براي اسراییل جهت رسیدن به توافقات صلح ب« اظهار داشت: 
اگر شما صلح منعقد نکنید، چه کسی آن را منعقد خواهد «		گرفته شد، سر می رسد. از نخست وزیر سئوال خواهم کرد که

دوستی بین «	کار به اتمام حجت بی پرده هم کشید:	»کرد؟ اگر اآلن این کار انجام نشود، چه زمانی انجام خواهد شد؟
سراییل و ایاالت متحده دوستی جاویدانی است ولی اگر موافقتنامه امضا نشود و سیاست تجاوزکارانه در شهرك ا

ها ادامه یابد و فلسطینی ها بفهمند که فرصت براي ایجاد دولت مستقل آنها از بین رفته است، توانایی ما در زمینه 
منظور باراك اوباما خطر تحریم و منزوي کردن دولت 		».ودمبارزه با عواقب بین المللی این معادالت محدود خواهد ب

یهودي بود.

ضد اسراییلی ترین رئیس جمهور ایاالت «		اسراییلی ها و بخشی از محافل یهودي آمریکا اکثراً صاحب فعلی کاخ سفید را
ادعاها شامل مقدار زیادي قلمداد می کنند. این 		»سیاست خیانت به اسراییل«		نامیده و سیاست خاور میانه اي او را		»متحده

تالش براي پنهان کردن این واقعیت ناگوار براي تل اویو است که شاهین هاي اسراییلی با رفتار تجاوزکارانه و 	از مکر و حیله و
گستاخانه خود در صحنه بین المللی و با ادعاها و هیستریاي خود کاري کردند که بخشی از نخبگان سیاسی آمریکا و جامعه 

اوباما ناشی از آن نیست که او به تل اویو با چشم منفی می نگرد بلکه » ضد اسراییلی«یی از آنها واقعاً منزجر شوند. رفتار آمریکا
از آن است که او مالحظات معین بقاي خود را در نظر می گیرد. این هم مهم است که محافل با نفوذ ایاالت متحده می فهمند 

ل در منطقه خاورمیانه به هیچ عنوان یکی نیست. نخبگان سیاسی سالم اندیش آمریکا بیش از که منافع ایاالت متحده و اسرایی
اهبردي دارایی ر«پیش از خود سئوال می کنند که آیا در شرایط فعلی روابط شراکت تنگاتنگ با تل اویو براي ایاالت متحده 

میانه ممانعت می کند؟خاوردر	است یا بر عکس، اسراییل از رسیدن واشنگتن به اهداف آن » مثبتی

به بعد اشاره کرد که 1991به عنوان یک مثال ساده می توان به سلسله رخداد ها در سیاست آمریکایی در منطقه از سال 
شامل عراق، افغانستان، دوباره عراق، لیبی، سوریه، مصر و طبیعتًا روابط با ایران بود. اسراییل در کدام یکی از این موارد به 

متحد آمریکا مفید بود؟ آري، اسراییل اطالعات ویژه را با آمریکا در میان می گذارد، در رزمایش هاي مشترك و در عنوان
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آزمایش هاي سالح هاي مدرن شرکت می کند و ظرفیت هاي بنادر خود را در اختیار آمریکا می گذارد. ولی در مواقع بحرانی 
The Americanرا انتخاب می کند. به گفته آدام گارفینکل سردبیر نشریه اکثراً نقش ناظر بی طرف با حتی عامل تحریکات

Interest		» اسراییل در اکثر موارد فوق الذکر یا کامالً بی فایده بود یا نقشی بین عامل جانبی پیچیدگی اوضاع و
».کردکارشکنی تعمدي ایفا می

»اجبار اسراییل به رفتار شرافتمندانه«اوباما و 

براي اکثریت عظیم » خانه سیاسی«یعنی حزب باراك اوباما و جان کري، از زمان فرانکلین دالنو روزولت نقش حزب دمکرات 
بعضی نمایندگان کنگره ملی حزب دمکرات اندیشه انتقال 2012یهودیان آمریکایی را ایفا کرده است. ولی وقتی در سال 
در مرامنامه حزب را مطرح کردند، این پیشنهاد با سوت زدن ها و سفارت آمریکا از تل اویو به اورشلیم و قید کردن این اصل

صداهاي محکوم کننده روبرو شد. این فقط یکی از سلسله عواملی است که یک گرایش مهم را پنهان می کنند.

The» (رانیطرح ای«در ایاالت متحده 2002گفتگو بین تهران و واشنگتن تصمیم یکجانبه و شخصی باراك اوباما نبود. از سال 

Iran Project که با پول بنیاد برادران راکفلر تشکیل شد، فعالیت می کند که هدف رسمی آن تجزیه و تحلیل بی طرفانه و (
سیاست ایران است. دیپلمات هاي برجسته، سفراي سابق، شخصیت هاي دولتی و ژنرال هایی 		بی غرض گزینه هاي احتمالی

گزارشی را امضا کردند که در آن تأکید شد که » بحران هرمز«در اوج 2012در سال در کار این طرح شرکت می کنند که 
ممکن است مناقشه مسلحانه آمریکا با ایران گرانتر از آن تمام شود که آمریکا می تواند به خود اجازه دهد ولی نتیجه مطلوب 

ه در زمینه انتصاب چاك هیگل، کسی که به خود نه تنها در مرحله بحران هرمز بلک» طرح ایرانی«را ندهد. نقطه نظر اعضاي 
اجازه می داد بی پرده از اسراییل و البی یهودي آمریکا انتقاد کند، به مقام وزیر دفاع برنده شد. و این در حالی است که بعضی 

؛ »و نه اسراییلمن سناتور ایاالت متحده هستم«اظهارات هیگل براي البی اسراییل واقعًا تکان دهنده بود، از جمله اینکه 
ایران «		و باالخره حرف هاي تصور ناپذیر براي تل اویو:		»حکومت ایران، حکومتی است که به طور دمکراتیک انتخاب شد«

».داراي سالح هاي هسته اي هنوز آخر زمان نیست

–آمریکاییروابطکمیتهازخودانتخاباتیمبارزهجریاندرکهسناتورهایی،»منندس–کرك «طرح قانونی » تازه«قضیه 
حمایت مالی بیشتري دریافت کردند تا همه نامزد هاي دیگر، نشانگر واقعی آن است که نخبگان سیاسی AIPACاسراییلی

طرفداران گفتگو با ایران رشد می کند. الیحه » نرخ سهام«آمریکا درباره اهمیت روابط با اسراییل تجدید نظر کرده و اینکه 
اد کردند، ناظر بر گسترش تحریم ها علیه تهران در موارد زیر است:قانونی که آنها پیشنه

اگر ایران ظرف مدت یک سال به امضاي موافقتنامه همه جانبه درباره مسایل هسته اي تن ندهد؛-

گفتگو کیلومتري ادامه دهد (که البته این موضوع از حدود 500اگر ایران به آزمایشات موشک هاي بالیستیک با برد بیش از -
با تهران خارج است)؛5+1گروه 

شهروندان ایاالت متحده یا دارایی آمریکایی حمله «که از حمایت تهران برخوردارند، به » تروریست هایی«اگر ثابت شود که -
».کردند
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هت توسل به جاین فهرست وسیع بهانه ها براي تشدید تحریم ها براي ائتالف ضد ایرانی و البی اسراییلی، وسیع ترین امکانات
کرد. ولی براي اولین بار طی پنج سال اخیر ، طرح قانونی ضد ایرانی با برخورد منفی شانتاژ و اعمال فشار بر ایران را فراهم می

مجلس سنا روبرو شد و با وجود تالش هاي مأیوسانه البی ها، به رأي گذاشته نشد. محافل نخبه آمریکایی با این قضیه به 
د که تهران به عنوان شریک گفتگو براي حل و فصل مسایل سیاست خارجی آمریکا اهمیت به مراتب بیشتري اسراییل فهماندن

دارد تا تل اویو. واقعیت ناگوار جدید براي نتانیاهو و شاهین هاي اسراییلی که تل اویو نمی خواهد بفهمد، همین است.

لجبازي نتانیاهو و ایران هراسی متمایل به وسواس

لی بین موضع گیري دولت فعلی ایاالت متحده و شاهین هاي اسراییلی (که نتانیاهو نماینده آنهاست) در قبال پرونده تفاوت اصو
هسته اي ایران عبارت از آن است که باراك اوباما و تیم او حاضرند حق ایران به عنوان کشور امضا کننده پیمان نامه عدم اشاعه 

را به رسمیت بشناسند. ولی دولت نتانیاهو و البی اسراییلی در آمریکا مخالف هر » یزاتم صلح آم«اي، براي |سالح هاي هسته
گونه فعالیت تهران در صنایع هسته اي هستند. این واقعیت که خود تل اویو صاحب زرادخانه هسته اي است، بی چون و چرا 

ر دولت اسراییل صلح جو و مسئولیت پذی«که مسکوت می شود. البی گران اسراییل در آمریکا و روسیه به ما تلقین می کنند 
ا چرا باید این حرف ه». است و می تواند صاحب سالح هاي هسته اي باشد که تحت هیچ نظارت بین المللی قرار نداشته باشد

ت.سرا قبول کرد؟ کسی از البی گران پاسخ این سئوال را نمی دهد زیرا رفتار البی اسراییلی هرگز با منطق سازگار نبوده ا

نباید از این امر تعجب کرد زیرا خود نتانیاهو هم در جریان سفر خود به ایاالت متحده فقدان کامل هر گونه منطق را از خود 
نشان داد. ایران هراسی او به یک وسواس عقده اي تبدیل شده و بیش از پیش باعث نگرانی می شود. این سئوال مطرح می 

کلیدي خاورمیانه از نظر روحی سالم است یا خیر؟ نتانیاهو در سخنان خود در برابر شود که آیا رئیس یکی از دولت هاي 
افراد (در این«		نمایندگان جمعیت هاي یهودي کالیفرنیا به جایی رسید که ایران را به آلمان فاشیستی تشبیه کرد و گفت:

یهودي در زمان جنگ جهانی دوم شد، مانند هیتلر که رژیم او سبب کشته شدن شش میلیون ») ایران رو«-ایران 
تفسیر این بیانات غیر ممکن است زیرا این حرف ها از 		».سعی می کنند ملت یهودي، بخشی از بشریت را از بین ببرند

حدود هوشیاري و سالمت روحی خارج است. رهبر کشوري این حرف ها را بر زبان آورده است که صهیونیسم، ایدئولوژي آن 
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یک نوع نژاد پرستی (مانند ایدئولوژي نازي ها در آلمان) در 1975در سال 

شناخته شد.

******

سفر نتانیاهو به ایاالت متحده تنها نشانه ضدیت حیوانی نخست وزیر اسراییل با ایران که البته بر کسی در جهان پوشیده نیست، 
نشان داد که او قصد ندارد خط سیاست خارجی تل اویو را به اندازه یک ذره تغییر دهد، زیر » بیبی لجام گسیخته«نشده است. 

بار واقعیات امروزي برود و از رویارویی با ایران دست بکشد. نتانیاهو و شاهین هاي او با سیاست کوته بینانه و تجاوزکارانه خود 
ال مابقی جهان و قبل از همه ایاالت متحده، شریک اساسی خود را به اسراییل را به بن بست راهبردي می برند. آنها در عین ح

گروگان این سیاست خودخواهانه تبدیل می کنند.
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موفیوالدیمیر یف

هايتالشبهجدید،جمهوررئیسروحانیحسنآمدنکاررويازبعدتهران
هاي عربی کشوربابلکهغربباتنهانهروابطبخشیدنبهبودجهتدرفعال

حاشیه خلیج فارس پرداخت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوري 
اسالمی ایران در تالش خود براي بخشیدن تحرك جدید به این روند، از اکثر 
آنها دیدار هاي رسمی به عمل آورد. ولی به نظر می آید که طراحان راهبرد 

آمیز نظر نگرفتند و آن ترس و بیم وسواستهران مهمترین عامل را تا آخر در
ریاض از همه تالش هاي ایرانیان مبنی بر نزدیکی روابط با عرب هاست که به 

خیال مقامات عربستان، می تواند باعث از بین رفتن نقش رهبري آن در منطقه خلیج فارس شود.

–خمینی آماده نیستند و نگران آن هستند که تهران وهابیون سعودي فعًال براي غلبه بر بی اعتمادي به اندیشه هاي انقالب
در صورت حفظ نظام سیاسی فعلی جمهوري اسالمی، به گونه اي به -رف نظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور ایران باشد ص
امام 		کنند.و ایجاد ائتالف شیعی در خاورمیانه خواهد پرداخت. ولی آنها در هر دو مورد اشتباه می » صدور انقالب اسالمی«

خمینی تقریباً بالفاصله بعد از رسیدن به قدرت از صدور انقالب اسالمی به عنوان یک اندیشه غیر مؤثر و تحقق 
ناپذیر دست کشید. او اعتقاد داشت که انقالب هاي اسالمی چنانچه مقدور باشند، می توانند فقط در شرایط بیداري 

و اما اندیشه دوم یعنی یکپارچه کردن کشورها و 	ا نمی توان صادر کرد.اسالمی رخ دهند در حالی که بیداري اسالمی ر
ملت ها یا حرکت به سوي تشکیل ائتالف ها و اتحادیه هاي شیعیان توسط امام خمینی و پیروان وي اندیشه اي غیر سازنده و 

ران آن بودند که ایران حتی خطرناك محسوب شده و در نظر گرفته نمی شد. دولت هاي وهابی همیشه تا حد هیستریا نگ
%70جمعیت آن را تشکیل می دهند و بر بحرین که %65ضمن به کار گیري عامل شیعی قبل از همه بر عراق که شیعیان 

جمعیت آن اهل تشیع هستند، متکی شود. آنها حتی بیشتر از آن نگران حمایت ایران از جمعیت شیعه کشورهاي خود بودند 
کیل می دهند و بیم داشتند که ایران بتواند در سوریه علوي و حزب اهللا لبنان نفوذ واقعی داشته جمعیت را تش%30الی 15که 

باشد.

رهبران دولت هاي وهابی به منظور یکپارچه کردن دولت هاي عربی دیگر در مبارزه با ایران و به منظور کشاندن ملت هاي 
با مفاهیم تحریف شده عوض کردند. آنها سعی کردند براي کشورهاي کامل به این نبرد، طی اقدامی حیله گرانه مفاهیم درست را

عربی (که مردم آنها عمدتاً اهل تسنن هستند) و براي سراسر جهان ثابت کنند که رویارویی آنها با ایران نه بر رقابت نظام هاي 
توار ات ابدي بین شیعه و سنی اسسیاسی و توانمندي هاي اقتصادي بلکه بر خصومت الینحل تاریخی بین عرب و عجم و اختالف

است در حالی که شیعیان اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران را تشکیل می دهند. لذا سال ها و چه بسا ده ها سال وقت الزم 
خواهد شد تا این کلیشه هاي ذهنی کهنه عربی، به ویژه در پادشاهی هاي عربستانی، بر طرف شوند.
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ران از رژیم علوي دمشق، دولت اکثریت شیعه بغداد و سیاست ضد اسراییلی حزب اهللا به هیچ واقعاً در وهله اول حمایت ای
عنوان زمینه ساز نزدیکی روابط ایران با اعراب نمی شود. تازه برخی ممالک عربی و از جمله عده اي از اعضاي شوراي همکاري 

تنگاتنگی برقرار کنند، به هدف و قربانی دسایس کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس که سعی کردند با ایران همکاري هاي
امر، ایران در این مناطق فقط از منافع خود دفاع می کند که عامل شیعی به این امر 	خود تبدیل شدند. در حقیقت» متحدان«

ران ازي با تهربطی ندارد. با این حال، کار به جایی رسید که چندي پیش قطر که اولین گام هاي محتاطانه را در جهت تعامل گ
برداشت، از سوي اعضاي دیگر شورا مورد نکوهش قرار گرفت. و این در حالی است که قطر صرفاً منافع اقتصادي خود را دنبال 
می کرد و در حقیقت امر، رژیم وهابی دوحه به لحاظ عقیدتی و سیاسی با عربستان سعودي تفاوت چندانی ندارد. وزیران امور 

ا که در ریاض جلسه تشکیل دادند، رفتار دوحه را به عنوان خیانت و براندازي مبانی امنیت منطقه خارجه سه کشور عضو شور
اي تلقی کردند و تصمیم گرفتند سفراي خود را از قطر فرا خوانند. در واقع، بدین وسیله به امیر تمیم اتمام حجت دادند. این 

ه در ماه ژوئن سال گذشته نیز همین اتفاق افتاده بود.سرنگونی رهبر این کشور نیم وجبی را می دهد ک» بوي«کار 

وجود. استسیاسیاموروانرژيبخشدردوحهبیکرانادعاهايآنواستسادهبسیارقطرپیرامونجاريمناقشهعلت		علل مناقشه پیرامون قطر
ساده و روشن اقتصادي است که اساس زي بین جمهوري اسالمی ایران و قطر در فالت قاره خلیج فارس، عامل گاعظیممیدان

، میدان فوق العاده عظیم نفتی و گازي و بزرگترین میدان در جهان است. این میدان شمالی/پارس جنوبی		:جهت اطالع		این ادعاها را تشکیل می دهد. قطري ها قسمت خود را میدان شمالی نامیدند و ایرانیان مال خود را پارس جنوبی.
ي خلیج فارس در آب هاي ساحلی قطر (شمالی) و ایران (پارس جنوبی) واقع شده است. ذخایر این میدان در قسمت مرکز

میلیارد بشکه) برآورد می شود. میدان شمالی قسمت جنوبی 45میلیارد تن نفت (7تریلیون متر مکعب گاز و 28میدان معادل 
باعث شد که قطر در » شمالی«شده است. میدان قطري این میدان عظیم است که در خلیج فارس در شمال شرق قطر واقع

مقام سوم جهانی از نظر ذخایر گاز طبیعی قرار گیرد. میدان شمالی دربر گیرنده دو میدان نفتی الشاهین و بو الحنین است. 
اکتشاف 1971میلیارد بشکه) برآورد می شود. در سال 27میلیارد تن نفت (4,3تریلیون متر مکعب و 13,8منابع آنها معادل 

شد.

، قسمت شمالی (ایرانی) میدان گازي است که در خلیج فارس در شمال شرق قطر واقع شده است. پارس جنوبی پارس جنوبی
اکتشاف شد. این میدان در دسترس نسبتًا خوبی، در عمق کم و در نزدیکی ساحل قرار دارد. در نتیجه، بهاي 1990در سال 

NIOCفاز تقسیم شده است که شرکت 28پایین است. توسعه میدان پارس جنوبی به تمام شده تولید گاز در آن بسیار

در توسعه آن شرکت می کنند. گاز از میدان پارس جنوبی از طریق Totalو ENIاپراتور آن می باشد. شرکت هاي گازپروم، 
ذخایر %8ین میدان دربرگیرنده کیلومتر مربع است، ا3700خطوط لوله به عسلویه منتقل می گردد. مساحت پارس جنوبی 

میلیارد تن 2,7تریلیون متر مکعب گاز و 14,2ذخایر جمعی گاز ایران است. ذخایر پارس جنوبی معادل %50جهانی گاز و 
میلیارد بشکه) برآورد می شود.18نفت (
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شاید این ادعا باعث تعجب شود ولی عالوه بر ادعاهاي سیاسی بیکران دوحه که در نتیجه دریافت درآمدهاي عظیم از مجلس 	قطر در صدد است به روسیه ضربه بزند
صدور گاز تغلیظ شده باد کرده است، نه تنها آرزوي برقراري رژیم اسالم گرایانه در دمشق بلکه همان مسأله گاز یکی از علل 

سوریه شده است. سوریه به مهمترین مانع بر سر راه اجراي طرح ساخت خط لوله از سیاست تجاوزکارانه قطر در جنگ داخلی 
میدان شمالی به اروپا تبدیل شده است که قطري ها می توانستند بدین وسیله مقادیر فزاینده گاز ارزان خود را به اروپا صادر 

دالیل مختلف از رضایت دادن به ساخت خط لوله از کنند و به گازپروم و به تبع آن به تمام روسیه ضربه وارد کنند. دمشق به 
کرد. ولی کارشناسان قطر از طریق خاك خود به ترکیه و به ساحل خود در مدیترانه براي ادامه ترانزیت به اروپا خودداري می

برسند، حساب کردند که اگر سنی ها به جاي رژیم علوي بشار اسد در سوریه به قدرت2009-2010بازار گاز در سال هاي 
اي روپامسیر،اینمقصد. شدخواهدساختهدرنگبیترکیه–سوریه–اردن–سعوديعربستان–خط لوله انتقال گاز قطر 

جنوبی و مرکزي است. اول از همه روسیه از این برنامه ها آسیب خواهد دید زیرا گاز قطر با هزینه هاي به مراتب کمتري تولید 
می شود و می تواند در اروپا به قیمت ارزان فروخته شود که براي روسیه رقابت با این گاز دشوار خواهد بود. اروپایی ها با وجود 

و نقص اجراي قراردادهاي گازپروم در اروپا، گاز امارت وهابی را به رخ مسکو کشیده و بر تنزل قیمت ها عیببی	سطح باال و 
پافشاري خواهند کرد.

به گفته کارشناسان، نه تنها عالقه مسکو به حفظ تکیه گاه مقدم خود در خاور میانه بلکه درك عواقب ناگوار شکست بشار اسد 
ر از طریق سرزمین سوریه باعث شده است که فدراسیون روسیه از سوریه دفاع کند. بنا به و ساخت خط لوله انتقال گاز قط

تریلیون متر مکعب می رسد. کارشناسان 25,06برآوردهاي بانک ملی قطر، ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در این کشور به 
420قطر 2013دیر فعلی تولید کند. در سال سال آینده گاز را به مقا160حساب کرده اند که این کشور کوچک می تواند تا 

این کشور از نظر صادرات گاز طبیعی تغلیظ شده صاحب مقام اول در 2006میلیون متر مکعب گاز تولید می کرد. از سال 
استکردهصادررا		خودشدهتغلیظگازتمامیعنی		میلیون تن گاز 90جهان بود. در سال گذشته قطر به بازارهاي خارجی 

است.%4,5صادرات جهانی این نوع گاز را تشکیل داد در حالی که سهم روسیه در این تجارت فقط %31ه این حجم صادرات ک

لذا مناقشه در سوریه و پشتیبانی گسترده و فشرده قطر از مخالفان مسلح سوري در حد زیادي ناشی از آن است که دوحه 
اتحادیه اروپا شده و به صادر کننده راهبردي سوخت به اتحادیه اروپا تبدیل مدت هاست که سعی می کند وارد بازار داخلی گاز

شود، در حالی که ایاالت متحده و بعضی اعضاي اتحادیه اروپا سعی می کنند وابستگی گازي به روسیه را کاهش دهند. قطر به 
ینه تولید و تغلیظ گاز شده صاحب پیشرفته ترین فناوري ها در زمBPو Exxon Mobilبرکت همکاري با شرکت هاي 

هزار تن است، به قطر اجازه می دهد به 270است. عالوه بر آن، ناوگان باري که شامل مدرن ترین نفتکش ها با ظرفیتی تا 
رهبري در صادرات گاز طبیعی تغلیظ شده برسد. قطر که بازارهاي جدید گاز را به دست می آورد، هم اکنون در اروپا با روسیه 

عالی می کند. گاز طبیعی تغلیظ شده قطر و انقالب شیستی، یکی از علل اساسی شکست روسیه در بازار گاز تغلیظ رقابت ف
شده است.

ممکن است قیمت پایین تر گاز قطري باعث شود تمام سیستم صادرات گاز به اروپا که گازپروم طی سال ها ایجاد کرده است، 
از هم بپاشد. براي قطر حتی الزم نیست به طور کلی جاي گازپروم را در بازار اروپا بگیرد. ظهور حتی مقادیر نه چندان زیاد 
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روم، شرکت روسی را به کاهش قیمت ها و بازنگري در شرایط قرارداد ها وادار خواهد کرد. گاز به قیمت پایین تر از قیمت گازپ
ولی شرکت روسی از امکانات محدودي برخوردار است تا در جنگ قیمت ها با قطر که گاز ارزان تر و فناوري هاي مدرن تري 

دارد، رقابت کند.

ان بسازدقطر در صدد است خط لوله را تا سوریه از خارج خاك ایر

گران زیادي که حوادث سوریه را با آرزوي قطر و متحدان بانفوذ آن مبنی بر ساخت خط لوله تا مدیترانه پیشبینی هاي تحلیل
از خارج خاك ایران مرتبط می کنند، از تالش هاي قریب الوقوع قطر در جهت عرضه گاز لوله اي خود در بازار اروپایی حکایت 

اسی مهم ترین عامل محدود کننده توسعه طلبی گازي قطر است. قطر به همین علت به ساخت خط دارد. ایران به دالیل سی
لوله از خارج خاك ایران و از راه سوریه عالقه مند است. قطر در صورت سقوط اسد می تواند خط لوله انتقال گاز را به مدیترانه 

ی به دنبال خواهد داشت. ظاهراً همین امر یکی از علل موضع گیري و از آنجا به اروپا ببرد. همین امر براي روسیه عواقب اسفناک
شدید روسیه در زمینه سوریه شده است. بعضی برآوردها حاکی است که اگر روسیه ظرفیت هاي تولیدي جدیدي راه اندازي 

ر ارد. فدراسیون روسیه دمی تواند بازار گاز طبیعی تغلیظ شده را به طور کلی در اختیار رقیبان خود بگذ2020نکند، تا سال 
درصدي قرار داشت و قطر صاحب مقام اول بود.4,5در مقام هشتم با سهم بازاري 2012-2013نتیجه سال هاي 

قطر به عنوان مهمترین رقیب ژئوپلتیکی روسیه

ور در امور شمی توانیم نتیجه گیري بکنیم که قطر همزمان به رقیب اقتصادي و ژئوپلتیکی روسیه تبدیل شده است. این ک
گازي در زمینه تنگ کردن میدان بر گازپروم در اروپا برنامه هاي پر ادعایی طراحی می کند، در حالی که از نظر سیاسی براي 
سرنگونی بشار اسد در سوریه تالش می نماید. هر دو هدف علت پنهانی گازي دارد. ولی روسیه چکار می کند؟ روسیه که به 

اجازه نمی دهد سوریه را بدرند، به فکر امنیت اقتصادي خود است. در همین اثنا عامل گازي 		فارسغرب و پادشاهی هاي خلیج 
ایرانی (افزایش کوشش هاي تهران در جهت توسعه پارس جهانی) که براي قطر ناگوار است، ظاهر شده است. ایران در ماه 

ه گاز صادراتی آن را به عراق و سوریه ببرد. تهران از کار خود را در زمینه ساخت خط لوله اي شروع کرد ک2012نوامبر سال 
بشار اسد پشتیبانی فعالی می کند و می فهمد که سقوط این رژیم عالوه بر خنثی کردن نفوذ ایران در منطقه، باعث تعطیلی 

. استکیلومترزاره1,5طولبهسوریه–عراق–این پروژه نیز خواهد شد. منظور ما ساخت خط لوله بزرگ انتقال گاز ایران 
عراقوبخردایرانگازمکعبمترمیلیون20-25بودصدددرسوریه. بودخواهدروزدرمکعبمترمیلیون110آنظرفیت
منعقد کرد. فاز ایرانباخود،گازيهاينیروگاهدرآنازاستفادهبرايروزدرمکعبمترمیلیون25خریددربارهايمعامله

کیلومتر. قرار بود 500-700کیلومتر و در خاك سوریه 500کیلومتر است، در عراق 225اول این طرح (در خاك ایران) برابر 
تکمیل شود. از قرار معلوم، ایران دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز جهان بعد از روسیه است. در ایران 2013فاز اول تا پاییز سال 

میلیون متر مکعب گاز تولید می شود. فدراسیون روسیه و جمهوري اسالمی ایران با تشریک مساعی در 600هر روز حدود
یمآیندهدرسوریه–عراق–بازار گازي می توانند نقش قطر در بازار جهانی گاز را محدود بکنند زیرا خط لوله بزرگ ایران 

گیرد.رقرااستفادهموردهماروپابهگازصدوربرايتواند بهبوداست،دیدهآسیب2012-2013هايسالالمللیبینهايتحریمدرکهراخودانرژيبخشاوضاعاستامیدوارایران		
آمریکادالرمیلیارد3هزینهباکیلومتر225برابرایرانخاكدربزرگلولهخطاولفازشد،اشارهفوقدرکههمانطور. بخشد
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موقعیت جغرافیایی سوریه است که در صادرات گاز و نفت به اروپا نقش کلیدي ایفا می کند. کار،اصلولی. بودخواهد
لولهخطساختطرح،اینکهشدامضا2012سالجواليماهدرسوریه–عراق–موافقتنامه درباره ساخت خط لوله ایران 

بر سر حق برقراري نظارت بر قیمت هاي گاز مبارزه کهمتحدهایاالتوقطر. سازدمیممکنغیررامدیترانهساحلبهقطراز
می کنند، از این وضع راضی نبودند. آمریکا به همین علت تا این حد می خواهد رژیم بشار اسد و همزمان رژیم ایران را سرنگون 

کند.

ولی ناکامی تالش هاي غرب و متحدان وهابی آن در زمینه سرنگونی رژیم بشار اسد باعث شد که مقامات قطر به بازنگري در 
جنگ سوریه و آغاز گفتگو با ایران دست بزنند تا براي خود امکان پیوستن به طرح خط لوله بزرگ ایران به سوریه را فراهم 

شته شده، راه دیگري باقی نمانده است. تازه گام هاي اول در جهت اجراي توافقات کنند. در شرایطی که طرح قطري عقیم گذا
نوامبر نشان داد که غرب و ایران هر دو به ازسرگیري روابط و پیوندهاي خود تمایل دارند. احیاي طرح هاي بزرگ 24ژنو مورخ 

حال تعلیق در آمدند، می تواند در این زمینه به در بخش انرژي که در مرحله اعمال تحریم ها علیه جمهوري اسالمی ایران به 
دارايهايطرحمیاندرسوریه-عراق–تهران و پایتخت هاي سیاسی غرب خدمت ارزشمندي بکند. ساخت خط لوله ایران 

ازگمصرفبازاربهمدیترانهطریقازایرانیگازورودبرناظرطرحاین. داردايبرجستهجایگاهژئوپلتیکی،مشخصمحور
.استاروپایی

ایران مدعی بازارهاي جدید فروش گاز می شود. اروپا که قدرت پرداخت دارد، در میان آنها از جذابیت ویژه اي برخوردار است. 
خواهد رسید. ایران در سال ها و حتی %26به 2035بنا به برآوردهاي وزیر نفت ایران، سهم گاز در سبد جهانی انرژي تا سال 

آینده راه هاي سنتی تولید گاز را ترجیح خواهد داد گه این امر قیمت این محصول را پایین آورده و قدرت رقابت دهساله هاي 
آن در بازارهاي خارجی را باال می برد. از قرار معلوم، در حال حاضر ایران گاز زیادي صادر نمی کند به ویژه در مقایسه با ظرفیت 

ان تقریباً صادرات گاز ندارد و فقط مقادیر محدود آن را به ترکیه و ارمنستان صادر می هاي صادراتی روسیه (در حال حاضر ایر
نماید. تولید داخلی گاز طبیعی حتی همه نیازهاي مصرف کنندگان داخلی را تأمین نمی کند). ولی موقعیت سودمند جغرافیایی 

غرب باعث می شود که جمهوري اسالمی ایران در ایران در منطقه خاور میانه و چشم انداز جلب سرمایه گذاري هاي بزرگ 
برنامه هاي بلندمدت صادراتی جذابیت قابل توجهی داشته باشد.

این هم روشن است که طرح نابوکو که در مراحل معین بررسی کارشناسی، براي ایران از نظر پر کردن خط لوله نقش کلیدي 
هستفاهمیادداشت. بگیردراآنجايتواندمیسوریه–عراق–ران قایل بود، به صورت اولیه احیا نخواهد شد. خط لوله ای

میلیون110اسمیظرفیتبالولهخط. رسیدامضابهایرانبوشهرشهردر2011سالژوئن25روزآنساختدربارهجانبه
راه اندازي شود. مناقشه سوریه مانع از آغاز 2016سالتابایستیسال،درمکعبمترمیلیارد40یاروزدرگازمکعبمتر

اجراي عملی آن گردید. این طرح در پرتو روندهاي جاري خاورمیانه قطعاً تحقق ناپذیر به نظر می آید. این تنها مسأله فقدان 
الفانمخ		در اذهان راه حل هاي سریع مناقشه سوریه (که بدون آن ساخت خط لوله امکان پذیر به نظر نمی آید) نیست. این طرح

لولهازاستفادهبا»شیعیقوس«ساختجهتدرتهرانهايبرنامهفارس،خلیجمنطقهدرومیانهخاوردرایرانايمنطقه
میجلبتوجهامرهمینبهشود،میمطرحسوریه–عراق–ایرانلولهخطموضوعکهدفعههر. کندمیتداعیراگازي
عیت جالب چشم پوشید که دامنه شورش در سوریه سه سال پیش تقریباً همزمان با امضاي یادداشت واقاینازتواننمی. کنند
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تفاهم درباره ساخت خط لوله مذکور گسترش یافت. پادشاهی هاي عربستان بالفاصله این طرح را در ردیف طرح هاي مغایر با 
را زدند.» خط لوله شیعی«حی برچسب منافع خود در منطقه گنجاندند. آنها به این خط لوله در حال طرا

نگرانی فزاینده پادشاهی هاي عربی خلیج فارس و ترکیه از تحوالت در روابط بین غرب و ایران، مانع از فعالیت گسترده ایران 
گان ینمی شود. از این نظر تمایل هیأت وزیران جدید ایران به ریاست حسن روحانی به بهبود بخشیدن روابط قبل از همه با همسا

در خلیج فارس، به چشم می خورد. ایران در صدد است گاز را نه تنها به عراق، کشوري نزدیک از نظر جغرافیایی و سیاسی 
ند،ه–پاکستان–بلکه به امارات متحده عربی و عمان صادر کند. این طرح در شرایط مکث در پیشبرد طرح خط لوله ایران 

.شودمیمبرمبسیار

******

کالم، مسأله ورود به بازارهاي گازي اروپا دوحه را به آغاز بحث و بررسی طرح هاي گازي با تهران سوق داد. ولی به نظر جان 
می آید که قطري ها واکنش شدید عربستان سعودي و امارات، بازیگران اساسی عربی خلیج فارس را نادیده گرفتند. احتمال 

مهوري اسالمی ایران ادامه دهد، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر می تواند می رود که اگر قطر به تماس هاي خود با ج
) سرنگون شود. در این صورت به احتمال قوي حمد بن جابر 2013همانند پدرش حمد بن خلیفه آل ثانی (در ماه ژوئن سال 

زیر امور خارجه است، امیر جدید خواهد آل ثانی یکی از قوم و خویشان امیر سابق و امیر فعلی که اآلن همزمان نخست وزیر و و
شد. تهران از طریق نزدیکی روابط با بعضی شیخ نشین هاي عربی منطقه می تواند ریاض را براي سرنگونی رژیم هاي حاکم بر 

م اآنها تحریک کند. لذا نتیجه گیري اول این است که ایران ابتدا باید با عربستان سعودي به توافق برسد یا تا عوض شدن حک
پیر و فرتوت عربستان مکث نماید. نتیجه گیري دوم این است که بهتر است که ایران در امور گازي با روسیه و اروپا همکاري 
کند و از جلب شیخ نشین هاي عربی که در عمل و به طور مستقیم به عربستان سعودي وابسته هستند، به طرح هاي خطوط 

لوله انتقال گاز، خودداري نماید.
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نتهراازنگاهی: اوکراین–روسیه 
بوبکیننیکالي

دولت باراك اوباما در شرایط بحران اوکراین سعی می کند بین روسیه و ایران 
اوکراین که گویاتفرقه بیندازد. اختالف نظرها بین ایاالت متحده و روسیه درباره 

روسی و بر مذاکرات درباره برنامه هسته اي -می تواند بر همکاري آمریکایی
ایران اثر بگذارد، به عنوان بهانه انتخاب شده است. جنیفر پساکی سخنگوي 
وزارت امور خارجه آمریکا براي مسکو یادآوري می کند که روسیه عضو روند 

پیشگیري از برخورداري تهران از است و باید طرف فعال روند5+1مذاکرات 
سالح هاي هسته اي باقی بماند. آمریکا طبق معمول از روي تکبر بیکران و با 
تعبیر دروغین تحوالت در اوکراین سعی می کند در رویارویی جهانی با روسیه شمار هر چه بیشتر کشورها و از جمله شرکاي 

د یکی از آنها می باشد، به طرف خود جلب کند. تهران در حال حاضر سنتی روسیه را که جمهوري اسالمی ایران بدون تردی
هیچ بهانه اي براي بحث درباره احتمال وخیم شدن روابط با روسیه فراهم نمی کند.

مقامات رسمی تهران طرفدار روسیه هستند

نش با ی در کی یف و طرفداراگیري اوضاع پیچیده پیرامون اوکراین روشن است: رژیم فعلبراي مسؤولین ایرانی چگونگی شکل
اتکا بر ایاالت متحده و ناتو، با تخلف از اصل بنیادین حکومت دمکراتیک کودتا کرده و به طور غیر قانونی رئیس جمهور اوکراین 
را که به طور دمکراتیک انتخاب شده بود، برکنار نمودند. اوکراین به حربه جدیدي در دست غرب در مبارزه آن در راه ایجاد 

هان بدون روسیه تبدیل شده است. هیچ گونه برقراري نظم و ثبات سیاسی در کار نیست. به گمان تهران، اوکراین به میدان ج
رقابت شدید ژئوپلتیکی بین واشنگتن و مسکو تبدیل شده است.

ا یاالت متحده و ناتو رایران که فشار چندین ساله تبعیض آمیز غرب را تحمل کرده است، در این رقابت ذاتاً نمی تواند طرف ا
بگیرد. روابط ایران با آمریکا، صرف نظر از دیپلماسی جدید ایرانی، همچنان روابط خصمانه اي است در حالی که اتحادیه اروپا 
سعی می کند روي دو صندلی بنشیند یعنی هم به راهبرد ضد ایرانی آمریکا پایبند بماند و هم از لحظه مناسب براي جهش به 

انی غافل نماند. کاترین اشتون نماینده عالی امور خارجه و سیاست امنیت اتحادیه اروپا در جریان سفر اخیر خود به بازار ایر
تهران، ضمانتی نداده است که مذاکرات با ایران درباره برنامه هسته اي حتماً به انعقاد موافقتنامه همه جانبه منجر شود. اروپا 

نیست بازي برابر حقوق را شروع کند. ایاالت متحده و ناتو گزینه حل و فصل زورگویانه با تهران مغازله می کند ولی حاضر
مسأله هسته اي ایران را روي میز مذاکرات باقی گذاشته و از سیاست شانتاژ و تهدیدها دست نمی کشند. آنها عجله نمی کنند 

اجرا کنند.تعهدات خود را بر اساس موافقتنامه ژنو درباره تسهیل رژیم تحریم ها 
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یف نتیجه تالش هاي آمریکا و ناتو در جهت بازسازي منطقه نفوذ خود است که در این به تعبیر مقامات ایرانی، حوادث در کی
اثنا واقعیت مهمی نادیده گرفته می شود که اوکراین در طول تاریخ بخشی از منطقه منافع حیاتی روسیه بوده است. تهران 

ب در اروپاي شرقی اشتباه جدیدي مرتکب نشود. مقامات ایران از اقدامات روسیه که یک بار دیگر هیچ اطمینانی ندارد که غر
بازگشت آن به صحنه بین المللی به عنوان بازیگر فعال را به اثبات رسانده است، استقبال می کردند زیرا به عقیده تهران، جهان 

حاضر است. ایاالت متحده دست خود را آزاد دیده و مبتکر تک قطبی است که مهمترین عامل بی ثبات کننده اوضاع عصر 
بزرگترین فرایند ژئوپلتیکی بازسازي خاورمیانه بزرگ شد (در زمان موجودیت شوروي هرگز جسارت نمی کرد این کار را بکند) 

، ناتو، اسراییل، که در آن براي جمهوري اسالمی ایران نقش مهم ترین حریف منافع آمریکا در نظر گرفته شده است. آمریکا
پادشاهی هاي خلیج فارس و قبل از همه عربستان سعودي به تشریک مساعی خصمانه علیه تهران دست زده اند. در این شرایط 

مقابله کند که این اعتقاد بر حق دولت ایران است. با بازگشت روسیه، آمریکا بیش » استکبار آمریکایی«تنها روسیه می تواند با 
ند تنها نیرویی باشد که به وسیله زور اراده خود را به خاور میانه تحمیل کند. این امر باب طبع بسیاري از از این نمی توا

کشورهاي منطقه است.

نقش مثبت روسیه در خاور میانه بر ارزیابی ایرانیان از سرنوشت ژئوپلتیکی اوکراین نیز اثر می گذارد. به نظر می رسد که 
ز بعد از تکمیل روند بی ثباتی و درك حتمی این واقعیت که آنها نتوانستند به مراد خود برسند، آمریکایی ها در اوکراین نی

مجبور خواهند شد دنبال راه سازش با روسیه بگردند. تهران قرارداد درباره همگرایی اوکراین با اتحادیه اروپا را فقط بهانه اي 
، مصر، لبنان و اردن نیز همین گونه قرارداد ها با اروپا را دارا هستند ولی براي رویارویی با روسیه تعبیر می کند. به عنوان مثال

ضمانت هاي غربی امنیت براي آنها هیچ اهمیتی ندارد زیرا اسراییل مانند سابق مهم ترین هم پیمان ایاالت متحده در این 
چ فرصتی براي عضویت در اتحادیه اروپا نمی دهد منطقه باقی مانده است. انعقاد توافقات همکاري با اتحادیه اروپا به اوکراین هی

زیرا براي اوکراین یک نقش اسفناك در نظر گرفته شده است و آن نقش تکیه گاه مقدم در رویارویی با روسیه است. در تهران 
ی با رومانی حتبه وقوع معجزه اقتصادي در اوکراین که در آستانه ورشکستگی قرار دارد، نیز اعتقاد ندارند زیرا بلغارستان و 

در مجموع، به گمان مقامات رسمی تهران، اوکراین که شرایط غربی انتخاب بین اروپا یا روسیه را قبول کرد، اشتباه نابخشودنی 		وجود عضویت تمام عیار در اتحادیه اروپا همچنان در ردیف فقیرترین کشورهاي اروپا باقی مانده اند.
فشار آمریکایی ها از گرایش هاي راهبردي تاریخی خود امتناع کردند، اشتباه یف که تحتمرتکب شد. مقامات جدید کی

ژئوپلتیکی مهمی مرتکب شدند که همین اشتباه موجب تجزیه جامعه این کشور به مناطق سازش ناپذیر شده و اوکراین را با 
وشت روس ها در اوکراین براي احتمال تکرار تجربه آمریکا در یوگسالوي روبرو ساخت. کی یف همیشه می دانست که سرن

روسیه موضوع بسیار حساسی است. در حال حاضر، سناریوي تحریک مبارزه بین قومی عملی می شود که توسط ایاالت متحده 
نوشته شده بود.2004در زمان انقالب نارنجی سال  گسترش ناتو به شرق، مهمترین خطر براي ایران است	

رانی حکم فرماست که ایاالت متحده سعی می کند در اوکراین که با روسیه مرز مشترك این دیدگاه بر محیط کارشناسان ای
که بر اثر آن زمام امور اوکراین به دست 2010طوالنی دارد، از روسیه انتقام سوریه را بگیرد. غرب از نتایج انتخابات سال 
ریکایی ها به طور هدفمند اوکراین را در حالت قسمت روسیه گراي نخبگان سیاسی اوکراینی افتاد، به شدت ناراضی بود. آم
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2004نگه داشتند. شواهد و داده هاي اخیر حاکی از آن است که ایاالت متحده و کشورهاي غرب از سال » انقالب مستمر«
تحده مپرداخته بودند. ایاالت» یفمیدان کی«به تدارك » انقالب نارنجی«یعنی از زمان روي کار آمدن ویکتور یوشنکو بر اثر 

میلیارد دالر خرج کرد تا درجه ضروري وخامت اوضاعِ قبل 5تنها طی سه سال اخیر براي تأمین فعالیت نیروهاي ضد دولتی 
در این فقیرترین کشور اروپا استفاده کردند ولی » انقالب هاي رنگی«از انقالب را حفظ کند. آمریکایی ها از روش هاي عادي 

نبه مهم داشته باشد و ضد روسی باشد. نقش مهمترین مقصر همه مصیبت هاي اوکراین براي انقالب اوکراینی بایستی یک ج
روسیه در نظر گرفته شد. تحریکات دیپلماتیک علیه مسکو قطع نمی شد، ملی گرایان اوکراینی سیاست روسی حمایت از 

ت متحده و کشورهاي اساسی اروپاي هموطنان را به چالش می کشیدند. به همین علت اکثر کارشناسان سیاسی ایرانی ایاال
نقطه نظر ایران درباره سیاست واشنگتن در جهت ایجاد مشکالت جدي نه تنها براي روسیه بلکه براي متحدان خود در اروپاي 		غربی را مقصر جریانات اوکراین می دانند.

از این منطقه واقع شده و در اتخاذ غربی، به لحاظ درك سیاست آمریکا اهمیت زیادي دارد. ایاالت متحده در فاصله دور
بیشتري دارد تا اروپا که با اوکراین هممرز است و خطر ناشی از آن را به طور مستقیم احساس می 		تصمیمات خود استقالل

کند. اروپا به همین علت مجبور به فعالیت گسترده تر در جهت حل این بحران شده است. بعضی تحلیلگران معتقدند که ایاالت 
ده که به جان اوکراین افتاده است، آن را به عنوان برگ برنده در دست خود نگه می دارد و سعی می کند از همین طریق متح

بر حل و فصل بحران سوریه اثر بگذارد. ولی باید یادآوري کرد که بی ثباتی اوضاع اوکراین منافع اتحادیه اروپا را به مخاطره 
یاالت متحده و اروپا برسر اوکراین می تواند تضادها بین آنها را شدت بخشد زیرا بحران جدي می اندازد. اختالف نظرها بین ا

وپااراتحادیههمهازقبلودهدمیارتقاجدیدياصوالًسطحبهرااروپایی–به مرزهاي روسیه نزدیک شده و اختالفات روسی 
وروسیهبینروابطنزدیکیبههرگززیراخواهدمیراهمینامرنهایتدرمتحدهایاالت. نمایدمیتبدیلضربههدفبهرا
وپا عالقه مند نبوده است.ار

بعد از اوکراین نوبت آذربایجان است

برخی تحلیلگران ایرانی اعتقاد دارند که ایران باید فقط به این خاطر طرف روسیه در مقابله آن با غرب را بگیرد که تهران در 
رابطه با بحران سوریه متحد روسیه شده است. به عبارت دیگر، در دیدگاه آن ارزیابی ایاالت متحده به عنوان حریف اساسی هر 

تعاملعمیقتوگسترشبرايمهیازمینهعنوانبهرابطهایندرواشنگتن–تیرگی روابط مسکو دو کشور اولویت پیدا می کند.
یراضروسیهمرزهايتاناتوگسترشاندازچشمازایرانیانآن،برعالوه. شودمیتلقیايمنطقهسطحدرروسی–ایرانی

جان که با به آذربای» بساط«نشینی کند، به دنبال آن این است که اگر کرملین عقب » توپ آزمایشی«یستند. اوکراین تنها ن
ایران هممرز است، خواهد رسید.

مرزهاي روسیه از نظر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران، خط دفاع مستقیم در برابر تهدید نظامی از سوي ایاالت متحده و 
سرپرستی آمریکایی ها، راه جایگزین این خط راهبردي متحدان آن می باشد. تنها بهبود روابط با واشنگتن و انتقال تهران تحت

می باشد. ولی این امر به نوبه خود به معنی سرنگونی حتمی رژیم اسالمی است. به عبارت دیگر، کارشناسان سیاسی ایران 
نند. ولی ی کامروزي به منطق ادامه همکاري با روسیه پایبندند و مسکو را در آینده قابل پیشبینی جذاب ترین متحد تلقی م
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با وجود اینکه این طرز تفکر بر محیط کارشناسی ایرانی حکمفرماست، دیدگاه هاي دیگري هم وجود دارند که با شک و شبهه 
و مخالفت ما روبرو می شوند.

نه«ایرانخارجیراهبرداساسیاصلباروسیهبادوستیکهکنندمییادآوريمسکووتهرانبینحسنهروابطمخالفان		فراموشکاري عجیب و غریب و خواب و رؤیاي کارشناسان درباره گاز در اروپا
اصلینهمکهکنندمیپیشنهادآنها. استناپذیرتغییروشدهقیدایراناساسیقانوندرکهداردمغایرت»غربینهشرقی،
اوکراینی را تشکیل دهد تا ایران در این زمینه بی طرف بماند. این افراد استدالل هاي مبنی بر نزدیکی مناقشهبابرخورداساس

مواضع دو کشور در قبال سوریه را جدي نمی گیرند. برخی تحلیلگران بر این اعتقاد هستند که ایران با توجه به منافع ملی 
د زیرا تهران، دمشق را خط اول دفاعی دربرابر تهدیدهاي اسراییل و خود از دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه پشتیبانی کر

سایر کشورهاي خصم منطقه اي می داند. ولی این کارشناسان خیلی زود تشریک مساعی روسیه و ایران را که امکان اجتناب 
گران ایرانی نقش سازمان دهنده غرب در بحران اوکراینی را رد کرده و از اوضاع این کشور ارزیابی تحلیلبرخیکهاستگفتنی		از تجاوز مستقیم نظامی آمریکا به سوریه را داد، فراموش کرده اند.

دیگري می کنند. آنها این فرضیه ساده و پیش پا افتاده را مد نظر دارند که ایاالت متحده و ناتو از بی نظمی در اوکراین به نفع 
است ولی عده اي از کارشناسان در برخورد با حل و فصل مسأله هسته خود و به ضرر امنیت روسیه استفاده کرده اند. عجیب

اي ایران فرقی بین روسیه و آمریکا نمی بینند. آنها اعتقاد بچگانه اي دارند که پرونده هسته اي در چارچوب توافقات ژنو در هر 
گذارد. این فراموشکاري عجیب همکاران نمیاثريهیچمذاکراتروندبرآمریکایی–حال بسته خواهد شد و اینکه روابط روسی 
ایرانی، روسیه را بر حق متعجب می سازد.

اوالً، شرکت روسیه در حل و فصل مسأله هسته اي ایران به هیچ عنوان با تأیید آمریکا ارتباط ندارد بلکه ناشی از عضویت دائمی 
هرگز اعتقاد نداشته است که جمهوري اسالمی ایران روسیه در شوراي امنیت سازمان ملل است. ثانیاً، مسکو بر خالف واشنگتن

هاي هسته اي تمایل دارد و به دفعات توجه غرب را به فقدان دالیل موثق عکس این ادعا جلب نموده است. 		به داشتن سالح
رژي در زمینه انثالثاً، روسیه بر خالف آمریکایی ها و اروپایی ها همیشه حق ایران براي اتم صلح آمیز را به رسمیت شناخته و 

هسته اي با ایران همکاري می کند. رابعاً، روسیه همیشه طرفدار رفع بی درنگ همه تحریم ها از ایران بوده است. خامساً، 
روسیه از ابتکار تهران مبنی بر اعالم خاور میانه به عنوان منطقه عاري از سالح هاي هسته اي پشتیبانی می کند. گفتنی است 

ساعدت فدراسیون روسیه نیروگاه اتمی بوشهر را ساخت، اولین و تنها کشور خاورمیانه است که به اتم صلح که ایران که با م
روس«آمیز دست یافته است. قرار است در ماه آوریل ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر دوباره با مساعدت شرکت روسی 

این شرکت ها هنوز از حالت تحریم هاي ضد ایرانی در نیامده و نه یک شرکت آمریکایی یا اروپاي غربی شروع شود (که» اتم
اند).

ضمن اشاره به تحریم ها می توان فوراً به آن دسته از تحلیلگران ایرانی که مناقشه روسیه با اروپاي غربی را به عنوان فرصتی 
د. آنها ادعا می کنند که ایران باید ازمغتنم براي گرفتن جاي مسکو به عنوان صادر کننده گاز به اروپا تلقی کردند، پاسخ دا

رویارویی جدید بین روسیه و غرب استفاده کرده و با کشورهاي اروپایی معامله منعقد کند. به گمان آنها، در این صورت ایران 
ه می خواهد کبه صادر کننده جایگزین گاز به اروپا تبدیل شده و روسیه را از این بازار اخراج خواهد کرد. آمریکا نیز همین را
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در خاك ایاالت متحده و کانادا چند کارخانه و اسکله براي ارسال گاز منجمد شده به اروپا طراحی می شوند. نروژ از ژانویه سال 
صادرات گاز خود به اتحادیه اروپا را به باالترین سطح ممکن رسانده است. ولی تحقق آرزوي بروکسل مبنی بر جایگزینی 2013

وسی، هنوز کار آینده می باشد.بخش عمده گاز ر

این اندیشه براي ایران هم دور از حساب گري ابتدایی است. ما می دانیم که ایران یکی از کشورهاي اول جهان از نظر ذخایر 
گاز است ولی فراموش نکنیم که ایران به لحاظ صادرات گاز حتی در میان ده کشور صادر کننده اول ذکر نمی شود. غرب 

ایران را همانند صادرات نفت تحریم کرده است. ایاالت متحده و اروپا براي پیشگیري از برخوردار شدن تهران از صادرات گاز
امکانات صادراتی، هر گونه سرمایه گذاري در توسعه میادین گازي و صدور تجهیزات به این منظور را ممنوع کرده و از ساخت 

ع طبیعی ندارد، ممانعت می کنند. دورنماي اروپایی گاز ایرانی تا سال هاي خط لوله حتی به کشور همسایه پاکستان که مناب
زیادي خواب و رؤیاي کارشناسان محلی باقی خواهد ماند در حالی که برنامه هاي واقعی شرکت روسیه در توسعه بخش نفت 

نه همکاري در کشورهاي ثالث و گاز ایران می توانند هم اکنون جامه عمل بپوشند. همینطور طرح هاي هماهنگ شده در زمی
از نظر صدور گاز ایرانی به این کشورها وجود دارد. مگر مساعدت به این کار واقعی از افتادن به فکر بیرون راندن روسیه از بازار 

اروپایی بهتر نیست؟

******

مرکز توجه قرار گرفتند. این در کنفرانس امنیت مونیخ که در گذشته نه چندان دور برگزار شد، سوریه، ایران و اوکراین در
دفعه مسأله اوکراین به عامل ناراحت کننده اساسی و موضوع برخورد دیدگاه هاي روسیه و غرب تبدیل شده است ولی دفاع 
مسکو از دولت مشروع بشار اسد رئیس جمهور سوریه و پشتیبانی همیشگی و تغییر ناپذیر از حق ایران براي توسعه برنامه 

سعی می کند در اوکراین از روسیه متحدهایاالت. باشدمیآمریکایی–میز، علت اساسی رویارویی روسی هسته اي صلح آ
انتقام بگیرد که کرملین نمی تواند نسبت به واکنش بین المللی و برخورد شرکاي روسیه با اوضاع به وجود آمده بی تفاوت 

یط جاي خرسندي است که هم موضع گیري رسمی تهران و هم بماند. مسکو اقدامات متقابل را تهیه می کند. در این شرا
ارزیابی اکثر کارشناسان سیاسی ایرانی از موضع گیري روسیه در قبال اوکراین حالت سنجیده و مثبتی دارد. به عبارت ساده 

ایرانی -مناسبات روسیکه ایاالت متحده و ناتو براي امتحان استقامت» آزمایشات اوکراینی«تر، دو کشورمان با موفقیت از بوته 
فراهم کرده اند، می گذرند.
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افسانه اي درباره پیمان محرمانه ایاالت متحده با ایران
صابروفاکرام

روسی، افسانه هاي نسبتاً -ایرانی و ایرانی		–		تحوالت مهم در روابط آمریکایی
تغییرات به وجود آورده است. بخشی زیادي را درباره علل و به خصوص عواقب این 

از این افسانه ها، نتیجه جهل و نادانی آشکار کسانی است که درباره موضوع ایرانی 
مطالب می نویسند. افسانه هاي دیگر یکی از عناصر جنگ اطالعاتی را تشکیل می 
دهند که هدف افشاندن بذرهاي شک و شبهه به اذهان مخاطبین روس درباره 

صحیح ایران به عنوان شریک راهبردي روسیه را دنبال می کند. رفتار درست و
در موارد زیادي جعل و دروغ به مخلوط مسموم کننده اي تبدیل می شوند که 

حدهمتایاالتبینعمیقتضادهايوهانظراختالفگونههیچگویاکهاستیافتهزیاديرواجدیدگاهایناخیرسالدوطی	نویسندگان مقاالت سعی می کنند آن را به خورد خوانندگان بدهند.
هکحالیدرنیستخارجیمصرفبرايتظاهريبازيجزچیزيواشنگتن–تهرانروابطدرتنشاینکهونداردوجودایرانو

هستند. بدون پافشاري و اصرار خاصی » همکاري تنگاتنگ و حل و فصل مسایل مشترك«فین تحت پوشش آن مشغول طر
در وهله اول چنین به نظر می رسد) این اندیشه پلید با ظرافت تمام به فضاي رسانه اي انداخته می شود که گویا (البته فقط 

روابط دیپلماتیک خود را 1980از زمانی که دو کشور در سال «		ایران و آمریکا یک نوع اشتراك منافع ژئوپلتیکی دارند:
ایاالت متحده نهایت تالش هاي خود را به عمل می آورد تا قطع کردند، تمام جهان بر این اعتقاد بوده است که

باراك اوباما طی سخنانی در مجمع عمومی 2013سپتامبر سال 24حریف خود را سر به نیست بکند. ولی روز 
این حرف ها باعث تعجب شد ولی ». ایاالت متحده سرنگونی رژیم ایران را نمی خواهد«سازمان ملل اظهار داشت: 

گردید که ایاالت متحده نه فقط سرنگونی رژیم ایران را نمی خواهد بلکه نهایت تالش هاي خود را به سپس معلوم
».عمل می آورد تا همه رؤیا هاي ژئوپلتیکی تهران برآورده شوند رباتکاباکهایرانبهتواننمیکهاستاینآنواستروشنوواضح»تحلیلیهايگیرينتیجه«گونهاینغاییهدف		

ونهگاینکهاستروشنهم»گرانیتحلیل«ارزش. کرداعتمادآورد،میعملبهدوپهلوییبازي»آمریکابامحرمانهتوافقات«
خود را »اختراعات عمیق فکري«پشیزي نمی ارزند. مسأله این است که این نویسندگان آنها: کنندمیتکثیرراهاافتراگویی

و واقعیت را به گونه اي جعل می » بریده شده«کنند که از چارچوب عمومی تاریخی و سیاسی همراه با نمونه هایی اعالم می
ر د		کنند که یک خواننده ناآگاه ممکن است احساس کند که ادعاهاي این نویسندگان صحت دارد و به اثبات رسیده است.

-درباره پیمان محرمانه تهران »خبر هیجان انگیز حقیقی«نهایت امر، این جعل ناجوانمردانه واقعیت به صورت 
واشنگتن در می آید.
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ریشه هاي افسانه

مثال هایی که تحلیلگران حقه باز براي اثبات نتیجه گیري هاي از خود درآوردي خویش به کار می گیرند، غالبًا با عراق و 
ایران و آمریکا در غرب در نتیجه تجاوز به اینافغانستان ارتباط دارند. این امر تصادفی نیست زیرا افسانه درباره پیمان محرمانه 

دو کشور به وجود آمد. تجاوز به افغانستان و عراق به آغاز تغییرات حقیقتاً بنیادین در منظره سیاسی خاورمیانه و آسیاي مرکزي 
سامانه 2003در سال» آزادي عراق«ناتو در افغانستان و عملیات 2001سال » آزادي شکست ناپذیر«تحرك بخشید. عملیات 

کنترل و توازن منطقه را که تا آن موقع به وجود آمده بود، ویران کرد که به دنبال آن هرج و مرج و خونریزي، بهار عربی، 
و رویارویی شیعه و سنی از شام تا پاکستان پدید آمدند.» جهاد بین المللی«، شکوفایی »صدور دمکراسی« سیاسیچرايوچونبیهايپیروزيبهافغانستاندرچهوعراقدرچهناتوودهمتحایاالتنظامیخالصهايپیروزيولی		

بهنهاآبامجاورمناطقوشدهاشغالکشورهايبرکاملنظارتبرقراريیعنیاساسیهدفبهدستیابیباعثونشدهتبدیل
وسیله رژیم هاي دست نشانده اي که بر روي سرنیزه آمریکایی به قدرت رسیدند، نانجامیدند. عالوه بر آن، واکنش متقابل 

و حتی »اخوان المسلمین«نیروهاي سیاسی که به وسیله تجاوز آمریکایی بیدار شدند اعم از جهاد بین المللی، بیداري شیعیان، 
ه خلیج فارس، فرمانروایی آمریکا بر خاورمیانه و آسیاي مرکزي را که بعد از فروپاشی خاندان هاي سلطنتی کشورهاي حاشی

اتحاد شوروي خلل ناپذیر به نظر می آمد، زیر عالمت سئوال برد. نخبگان سیاسی در واشنگتن بیش از پیش از خود سئوال می 
»ران از ثمرات پیروزي هاي ما استفاده می کنند؟ما در افغانستان و عراق در راه چه چیزي جنگیدیم در حالی که دیگ«کنند:  طورهب»آمریکادوستبهترین«حسین،صدامسرنگونیوطالبانبهحملهکهکنداعترافصریحاًتواندنمیمتحدهایاالت		
ت آن اسخارجیسیاستکهکنداذعانهمواقعیتاینبهتواندنمیآمریکا. شدانجامبعديعواقببهتوجهبدونوناشیانه

که سبب خونریزي و بی نظمی در خاور میانه شده است. بدیهی است که آمریکایی ها از اقرار به این امر هم عاجز هستند که 
کشورهاي دیگر و قبل از همه روسیه، ایران و چین در تأمین امنیت و ثبات منطقه که رفتار تجاوزکارانه آمریکا و ناتو بر هم 

کنند. به همین علت افسانه نجات دهنده براي بخشی از افکار عمومی غرب به وجود آمد که گویا زد، سهم اساسی را ایفا می
تمام سیاست خارجی آمریکا در عراق و افغانستان، شکست همه جانبه نیست بلکه بازي ظریفی است و اینکه همه چیز از اول 

همینطور برنامه ریزي شده بود.

افغانستان

رد؟ تجاوز به افغانستان به مبارزه با تروریسم بین المللی و آزادي ملت افغان از سلطه طالبان ربطی ولی آیا این ادعا صحت دا
براي ایاالت متحده مهم نبود که در افغانستان فاجعه انسانی اتفاق افتاده و اینکه تولید و ترانزیت مواد 1994نداشت. تا سال 

اصم تبدیل شده است زیرا اقتصاد افغانستان بیش از آن وجود خارجی مخدر به تنها منبع تأمین مالی همه گروهک هاي متخ
اتفاقی افتاد که غرب را به بذل توجه به تحوالت در این کشور وادار کرد.1994نداشت. ولی بعد از سال 

رآمدهاي گان دعاملی که بر رفتار غرب اثر گذاشت، اکتشاف میادین عظیم نفت و گاز در دریاي خزر بود. ولی بزودي بر همه تشن
گزاف روشن شد که مشکل اساسی استفاده از نفت و گاز خزر به حل و فصل مسأله انتقال این مواد به بازارهاي جهانی ختم 
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آرژانتین پیشنهاد کرد از مسیر افغانی براي ترانزیت نفت و گاز خزر » بریداس«می شود. کارلوس بولگرونی رئیس شرکت نفتی 
، افغانستان و ترکمنستان کلید حل مسأله انتقال نفت به ساحل خلیج فارس هستند.استفاده شود. به عقیده وي طرح ساخت خط لوله انتقال نفت و گاز از طریق افغانستان را تهیه » بریداس«کارشناسان 1994و 1991ي هاسالبین		

دیگرینفتهاي		به شرکت» بریداس«کردند. سود خیال انگیزي پیشبینی می شد ولی الزم بود سرمایه مکملی پیدا شود. 
UNOCALنفت دسترسی پیدا کنند. در میان آنها شرکت انتقالآیندهلولهخطبهوکردهشرکتکارایندرکردپیشنهاد

که در جدول اعتباري شرکت هاي نفتی آمریکا در مقام دوازدهم قرار داشت، بیشتر از همه به این طرح عالقه از خود نشان 
داد.

دو قرارداد امضا کرد که شرکت آمریکایی UNOCALصفرمراد نیازوف رئیس جمهور وقت ترکمنستان با 1995تبر سال در اک
Deltaبه نوبه خود شرکت  Oil را جلب کرد که به خانواده سلطنتی عربستان سعودي تعلق داشت. قرارداد اول ناظر بر ساخت

خطساختبهدومقرارداد. بودافغانستانخاكاز) پاکستان(ملتان–) آباد (ترکمنستانخط لوله انتقال گاز در مسیر دولت
کمنستان) تا ساحل پاکستانی دریاي عمان از راه افغانستان اختصاص داشت. قرار بود جمع سرمایه تر(چارجونفتانتقاللوله

صریحاً اعالم شد که بی ثباتی سیاسی میلیارد دالر شود. در مراسم رونمایی این طرح 4,7گذاري ها در این طرح ها برابر 
فرستاده طالبان براي انجام 2001افغانستان یکی از موانع اساسی بر سر راه اجراي عملی آن می باشد. در ماه مارس سال 

مذاکرات با دولت ایاالت متحده وارد واشنگتن شد. تیم جرج بوش پسر مسأله شناسایی رسمی دولت طالبان را جداً بررسی می 
ولی به شرط آمادگی آن براي همکاري با ایاالت متحده در زمینه توسعه میادین نفتی و ساخت خط لوله انتقال نفت در کرد

آسیاي مرکزي. گفتنی است که طالبان یک فرش نفیس افغانی را به عنوان هدیه براي بوش برده بودند. مسئولین بی نزاکت 
یزهوشی خود را به نمایش گذاشته و ضمن اشاره به این هدیه به طالبان آمریکایی در جریان همان مذاکرات حس فکاهی و ت

به عنوان هدیه تهیه کردیم. یکی از آنها از طالي خالص ساخته شده و دیگري » فرش«ما هم براي شما دو «		گفتند:
را است. اگر زیر فرش طالیی سعادت خود را پیدا نکنید، ما شما		Carpet bombing		»بمباران فرشی«به شکل 

خود » زمخت«مشغول این مذاکرات ناشیانه و 2001اوت سال 2. آمریکایی ها تا »زیر فرشی از بمب ها دفن خواهیم کرد
بودند. در نهایت امر، طالبان شرایط آنها را نپذیرفت و بدین وسیله حکم اعدام خود را امضا کرد. همانطور که می بینیم عملیات 

از منافع ایران دفاع نکرد. شرکت هاي فرا ملیتی که با نخبگان سیاسی واشنگتن و ریاض آمریکا در افغانستان به هیچ وجه
ارتباط نزدیک دارند، برندگان اساسی سود ناشی از تجاوز به افغانستان هستند.

عراق

ته شده وارد نوشعلل مداخله آمریکایی به عراق به خوبی مطالعه شده و نیازي به تکرار آنچه که توسط کارشناسان با استعداد و
این جنگ را شروع کرد و کشورهاي دیگر را به عنوان متحدان » من در آوردي«است، نیست. جرج بوش پسر به بهانه آشکارا 

خود بدان کشاند. باالخره سالح هاي کشتار جمعی در عراق پیدا نشد و گزارش هاي سازمان هاي اطالعات حتی به تعبیر 
ودن صدام حسین در اعمال تروریستی نیویورك هم به اثبات نرسید.نبودند. دخیل ب» دقیق«مالیم، 

صحبت هاي همیشگی آمریکایی درباره مبارزه با اشاعه سالح هاي هسته اي، برقراري دمکراسی در عراق و تأمین آزادي بیان 
ط با آنها که سود و حقوق ملت عراق، تنها سرپوشی براي پنهان کردن عملیات سیاستمداران آمریکایی و شرکت هاي مرتب
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کالنی داد، بود. ایاالت متحده اول از همه زیرساخت نفتی و گازي عراق را تصاحب کرده و نظارت کامل خود را بر آن برقرار 
کرد. آمریکایی ها طی ده سال اشغال بی پرده عراق از محل فروش نفت عراق صدها میلیارد دالر کاسب شدند. آنها نه فقط 

این کشور را جبران کرده و سود اضافی بردند بلکه به تأمین مالی عملیات در افغانستان هم پرداختند. همه هزینه هاي اشغال
به عنوان مثال کوچک می توان به این امر اشاره کرد که دیک چنی معاون وقت رئیس جمهور، مبتکر و الهام دهنده اساسی 

میلیون دالر سود خالص برد...200درو بیش از ، طی دو سال تنها از محل فروش سوخت خو»آزادي عراق«عملیات 

تا موقع عقب نشینی نیروهاي آمریکایی از عراق، این کشور که زمانی یکی از نیرومند ترین کشورهاي جهان عرب بود، به 
سرزمین خطرناکی تبدیل شد که یک سوم جمعیت آن از محل کمک خارجی امرار معاش می کنند. مفسران بعد از عملیات 

عراق که لوله کشی آب، برق و فاضالب ندارد و مردم آن هر روز صبح فکر می کنند که «سئوال می کردند که » ي عراقآزاد«
چطور تا صبح روز بعد زنده بمانند، چه می شود؟ جهان به احتمال قوي شاهد یک کشور تجزیه شده و راه گم کرده دیگري 

».ی تجزیه شودخواهد شد که ممکن است به سه دولت کردي، سنی و شیع

ایاالت متحده این کشور را ویران کرد و همه مسایلی را که در منطقه به وجود آمد، بر دوش کشورهاي دیگر انداخت و پایان 
جمعیت %65خود را اعالم نمود. ایران با وضعیتی روبرو شد که نزدیک ترین همسایه آن که شیعیان » عملیات آزادي بخش«

جا مقدسات کربال، نجف و سامرا واقع شده اند، به منطقه هرج و مرج و منطقه جنگ همه علیه آن را تشکیل می دهند و آن
همه تبدیل می شود. بدیهی است که تهران در این مرحله بسیار دشوار به کمک بغداد شتافت که در آن زمان آمریکا متحدان 

لمايز. باشدمیایرانمستعمرهعراقاکنونکهشودگفتهغربیتحلیلگراندنبالبهچنانچهبودخواهدمحضحماقتولی		دیروزي خود را به حال خود گذاشته بود.
کاررويرايبکهعراقدرآمریکاسابقسفیر،)رسیدباالییرتبهبهآمریکادیپلماتیکنهاددرکهمسلمانیاولین(خلیلزاد
المالکی را با دقت تمام به عنوان مشخصی وصف می کرد دي به عمل آورده بود، نوريزیاتالشعراقفعلیوزیرنخستآوردن

تهران ضمن توسعه روابط اقتصادي با بغداد (بنا به برآوردهاي ». به ایران وابسته نیست و خود را ملی گراي عرب می داند«که 
ه ممکن سعی می کند میلیارد دالر بود)، به هر وسیل12الی 7تبادالت بازرگانی بین دو کشور معادل 2012مختلف، در سال 

از مداخله سیاسی در امور داخلی عراق اجتناب کند. تنها استثنا از این قاعده در سال گذشته اتفاق افتاد که ایران از نوري 
کرد به همه اعتراضات سنی ها به حزب حاکم و شخص او با یورش گسترده اي پاسخ دهد، به خویشتن المالکی که سعی می

داري دعوت کرد.

»رؤیاهاي برآورده شده تهران«ه ها و حقیقت افسان

تهران از تجاوز آمریکا به افغانستان و عراق چه سودي برد؟ هرج و مرج و ویرانی کشورهایی که با ایران مرز مشترك دارند؛ 
ي راه ادسته هاي اشراري که اصول نمی شناسند و به بهانه شعارهاي اسالمی علیه شیعیان افغانی و عراقی تروریسم گسترده 

انداختند؛ بحران تمام عیار انسانی در استان هاي هممرز با ایران؛ میلیون ها آواره که حتی کمیسریاي سازمان ملل از ذکر تعداد 
آنها عاجز است؛ رشد جهشی و عظیم ابعاد قاچاق و ترانزیت مواد مخدر به سرزمین ایران، از جمله پدیده هاي به وجود آمده 

باید جواب این کارها را بدهد؟ مگر کسی که عقل سلیم داشته باشد، می تواند این وضع را تحقق است. آیا باالخره کسی
رؤیاهاي ژئوپلتیکی تهران محسوب کند؟
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ایران در شرایط اوضاع دشوار اقتصادي در داخل کشور، در محاصره خصمانه و جنگ تمام عیار اعالم نشده اي که آمریکا، 
وه هاي افراطی علیه آن راه انداخته اند، مجبور است در تأمین ثبات کشورهایی که واشنگتن اسراییل، عربستان سعودي و گر

دست زده بود، میلیاردها دالر سرمایه گذاري کند. ایاالت متحده در راه منافع ایران نجنگیده بلکه » رتق و فتق امور«آنجا به 
خاور میانه و آسیاي مرکزي کشانده است. تازه ایران امنیت منطقه ایران را به روند رفع عواقب مبارزه آمریکایی بر سر نظارت بر

اي نه تنها خود بلکه تمام منطقه را تأمین می کند زیرا اگر ایران اوضاع افغانستان و عراق را به حال خود بگذارد و از حضور 
ر کنترل در رفته و موج ترور، جهاد مواد فعال اقتصادي و انسان دوستانه در این کشورها خودداري کند، اوضاع آنها دوباره از زی

مخدر و افراطی گري همه مناطق آسیاي مرکزي، خلیج فارس و طبیعتاً خاور میانه را فرا خواهد گرفت.

******

که به کابل و بغداد تحمیل شد، بدان است که ایاالت » طرح غربی«تفاوت اصولی برخورد ایران با مسایل افغانستان و عراق با 
» یدان بازيم«ناتو این کشورها را فقط میدانی می دانند که آنجا بازي جدید ژئوپلتیکی واشنگتن توسعه می یابد. در متحده و

براي غرب نقش چندانی بازي نمی کند. ولی تهران به بهروزي و ثبات » جمعیت بومی«ممکن است هر اتفاقی بیفتد و منافع 
ضمانت ثبات منطقه اي و رفاه همسایگان آنها در منطقه تبدیل خواهند شد. این دولت ها نیازمند است که به نوبه خود به 

افسانه هاي پلید فوق الذکر به منظور پنهان کردن این واقعیت که براي آمریکا و غرب بی اعتبار کننده است، ظاهر شده و 
پخش می شوند.
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تقویمصفحهایراندیگرجايهریاتهراندرمارس21روزاگر		
خواهیمرا1393جدیدسالاولروزآنپشتبرگردانیم،رارومیزي

اسالمی بر طبق تقویم رسمی ایرانی وارد سال جدید . جمهوري دید
می شود. رهبر معظم جمهوري اسالمی 14آخرین دهساله قرن 

ایران، سران همه قوه ها، رؤساي وزارتخانه ها و نهادهاي دیگر در 
آستانه سال نو به جمع بندي نتایج سالی که می گذرد، پرداختند. 

ان به چشم می خورد، آنچه که تمام روحیه نوروزي امسال ایرانی
احساس غرور و افتخار است که ایرانی نمی توانند پنهان کنند. ایران 
ایستادگی کرده و بر خالف محاصره بی سابقه اقتصادي و انزواي بین المللی از سوي ایاالت متحده و متحدان واشنگتن استقامت 

ش بینی چشم انداز نزدیک خود را ارزیابی می کنند. این کرده و اصول کلیدي عقیدتی خود را حفظ نموده است. ایرانیان با خو
که 1392کشور چشم به راه بسته شدن کامل پرونده هسته اي ایرانی و لغو تحریم هاي اقتصادي است. از نظر ایرانیان، سال 

کراتیک و آزاد سازيمی گذرد، در تاریخ کشور به عنوان سال پیروزي، سال ابراز اراده ملت ایران ثبت خواهد شد که تحوالت دم
جاهمهبههاآمریکاییتوسطکهمرجیوهرجوخاورمیانهدررایجزورگوییوگريافراطیخالفبر–ایراندرجهانیان		پیروزي روحانی، ظفر بزرگ دمکراسی ایرانی است	جامعه را انتخاب نمودند.

کشور شدند. رهبران ایرانی در انتخابات ریاست جمهوري سال عالیمقاماتسنجیدگیوخردمنديشاهد-شودمیتحمیل
گذشته که براي جمهوري اسالمی یک نوع آزمایش استقامت شده است، رأي مردم را پذیرفتند. انتخابات در شرایط ویژه 

گی جدید آمادمحاصره اقتصادي برگزار شد که در تاریخ جامعه بین المللی بی سابقه است و می تواند فقط به عنوان مرحله 
ایاالت متحده و متحدانش براي عملیات جنگی علیه تهران تلقی شود. براي واشنگتن وسوسه بزرگی وجود داشت که به جاي 
حمله مسلحانه به ایران، در حین انتخابات رویارویی مدنی را تحریک کرده و بذرهاي خصومت و آشوب خونین را بیفشاند و 

حوادث ، تخیلی به نظر نمی آمد (»بهار عربی«ندازد. این سناریو با عنایت به سابقه انقالب هاي ثبات این کشور را به مخاطره بیا
هاآمریکایی. گذاشتنمیآرامرااوباماباراكدولت»2013–تابستان فارسی «اوکراین این واقعیت را به اثبات رساند). شبح 

رسانند ولی موفق نشدند.بتنشاوجبهراایراناوضاعکردندمیسعیهاروزآندر

سیماي سیاسی روحانی براي ایرانیان جذابیت بیشتري داشت. او با دریافت اکثریت آراي رأي دهندگان، به رئیس جمهور جدید 
ایران تبدیل شد. تردیدي نیست که آیت اهللا خامنه اي شخصیت داراي باالترین اعتبار دینی و رهبر کشور، از طرح مربوط به 

حتی بعضی نمایندگان محافل عالی مذهبی ایران را به » مخالف بودن«روحانی اطالع داشت. در مجموع، نباید کاندیدا شدن
عنوان اپوزیسیون علیه نظام اسالمی تعبیر و مبالغه کرد زیرا خودشان مانند حسن روحانی، تبلور این نظام هستند. کافی است 
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به شرکت در فعالیت انقالبی علیه شاه پرداخت و اینکه تمام 1960یادآوري شود که حسن روحانی از نیمه دوم سال هاي 
فعالیت سیاسی او وقف خدمت به آرمان هاي انقالب اسالمی شده بود. پیروزي روحانی که از حمایت رأي دهندگان برخوردار 

ي مشخص سیاسی بلکه شد، نظارت بر قوه مجریه کشور را به روحانیت باز گرداند. نه افراد منصوب شده به خاطر جهت گیر
مسئولین حرفه اي هسته دولت جدید را تشکیل دادند. در هیأت وزیران سیاستمداران زیادي وجود دارند که در دولت هاي 

هاشمی رفسنجانی و خاتمی کار کرده بودند.

صاد یم ها بر اقتروحانی بالفاصله بعد از رسیدن به قدرت موضوع وضعیت دشوار اجتماعی و اقتصادي کشور بر اثر فشار تحر
ایران را مطرح کرد. او گفتگوي پی پرده و صادقانه با مردم را آغاز نمود. بازسازي اقتصاد، بهبود روابط با غرب و خروج کشور از 
انزواي بین المللی، اهداف اساسی او شدند. ایرانیان بایستی نیروي آمریکایی را مهار بزنند که بر سر راه پیشرفت اقتصادي ایران 

این امر به معنی امتناع از اصول ما نیست «نع ایجاد کرد. همانطور که رئیس جمهور جدید به دفعات خاطرنشان کرده است، ما
روحانی طی چند ماه گام هاي دیپلماتیک نیرومند بیشتري برداشته است تا ». ولی تغییرات در روش ها را ایجاب می کند

اکنون ایران دیپلماسی جدید خود را به جهان نشان می دهد که آیت اهللا رئیس جمهور پیشین طی دو دوره ریاست جمهوري.
در آن رضایت داد. همین امر به تهران اجازه داد در مذاکرات درباره برنامه هسته » نرمش قهرمانانه«خامنه اي رهبر ایران به 

پیروزي هسته اي تهران	اي ایران جبهه واحد خصمانه غرب را بکشند. ل تباد. تاسبودهایرانیدیپلماسیفعالیتزمینهمهمتریناي،هستهبرنامهدربارهعربوآمریکابانظرهااختالففصلوحل		
نامه هاي رؤساي جمهوري، گام اول در جهت سالم سازي روابط بین واشنگتن و تهران شده است. بعد از آن در نیویورك در 

ي دو جانبه سران نهاد هاي سیاست خارجی ایران و ایاالت متحده حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتگو
برگزار شد که هر دو طرف آن را سازنده دانستند. پس از آن باراك اوباما و حسن روحانی رؤساي جمهوري دو کشور سعی 

اري دوجانبه تحرك ساله به عمل آمد، به همک34دقیقه اي تلفنی که براي اولین بار بعد از سکوت 15کردند در یک گفتگوي 
بخشند. مکالمات تلفنی آنها فوراً به خبر هیجان انگیز سیاسی تبدیل شد.

تا پایان سال بتوانند به توافقات درباره برنامه هسته اي ایران برسند زیرا همه 5+1کمتر کسی اعتقاد داشت که ایران و گروه 
که دو سال پیش توسط والدیمیر پوتین مطرح شد و با رسیدن طی ده سال اخیر در انتظار این توافقات بودند. پیشنهاد هایی

روحانی به مقام ریاست جمهوري توسعه جدیدي یافت، توسط دولت آمریکا و اعضاي اروپایی روند گفتگو پذیرفته شده و اساس 
تاریخی گذاشته توافقات را تشکیل داد. اهمیت توافق حاصل شده زاید الوصف است. این توافقات بر حق در میان رخدادهاي

شده است. مقامات ایران بر این اعتقاد هستند که ایاالت متحده و کشورهاي غرب حق ایران براي غنی سازي اورانیوم و توسعه 
برنامه هاي استفاده از اتم صلح آمیز را به رسمیت شناختند در حالی که همه جهانیان نفس راحتی کشیدند زیرا جنگ با ایران 

رخ نخواهد داد!

لی در ایاالت متحده و غرب نیروهایی همچنان باقی مانده اند که هنوز از بر هم زدن روند حل و فصل نهایی پرونده هسته اي و
ایران قطع امید نکرده اند. مباحثه داخلی آمریکایی درباره امکان وضع تحریم هاي جدید علیه ایران، باعث نگرانی جدي مقامات 

متأسفانه، آنچه که ما طی دو «وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران اظهار عقیده کرد: ایران شده است. محمد جواد ظریف
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یادآوري می شود که جمهوري اسالمی ایران در ». ماه اخیر مشاهده کرده ایم، باعث اطمینان به توسعه سالم اوضاع نمی شود
ه بود که وجود گزینه نظامی حل و فصل مسأله ایران گذشته مراتب اعتراض خود را به بیانات مقامات رسمی آمریکا ابراز کرد

همکاري می کنند، این گونه هشدارها از سوي 5+1را بعید نمی دانند. واقعاً، در شرایطی که ایرانیان با پشت کار تمام با گروه 
د. نرژي اتمی مغایرت دارآمریکایی ها، با دیدگاه سایر شرکت کنندگان در روند مذاکرات و با ارزیابی هاي آژانس بین المللی ا

به گزارش جدید آژانس، ایران در ماه هاي اخیر ذخایر اورانیوم خود با غناي باال را به طور قابل توجهی کاهش داده است. 
کارشناسان آژانس بین المللی انرژي اتمی تأکید می کنند که ایران براي اولین بار طی چهار سال اخیر این کار را کرده است. 

، کارشناسان بین المللی به اجراي کامل و صحیح همه تعهدات تهران در چارچوب برنامه اقدام مشترك که در ژنو با در مجموع
هماهنگ شد، اشاره می کنند.5+1گروه 

دوستی با آمریکا به تعویق افتاده است

هرانتاینکهادراك		در سال گذشته، واشنگتن با وجود تلطیف موضع گیري خود در مذاکرات درباره برنامه هسته اي ایران و با 
کامل دارد، حالت خصمانه روابط با آمادگیمذاکراتمیزپشتايمنطقهمسایلترینحادآمیزمسالمتفصلوحلبراي

درباره سوریه 2-ایران را حفظ کرد. کاخ سفید بعد از موفقیت مذاکرات هسته اي در ژنو، از شرکت ایرانیان در کنفرانس ژنو
ممانعت کرد که این امر باعث خرسندي اسراییل و عربستان سعودي شد. آمریکایی ها از این تصمیم بهره هاي چندانی دریافت 

کردند و مذاکرات به شکست کامل انجامید. ما شاهد نمایش عدم پیگیري و عدم قاطعیت دولت باراك اوباما هستیم. کشورهاي ن
زیادي این کار را نشانه فقدان راهبرد مشخص و مفهوم آمریکایی در خاور میانه دانستند.

اقی مانده اند. ایران تنها کشوري است که علنًا با تصادفی نیست که ایاالت متحده و ایران همچنان دو کشور رقیب در منطقه ب
سلطه آمریکایی بر منطقه مخالفت می ورزد. تهران براي جلب عالقه واشنگتن حاضر نیست از مواضع خود در سوریه عقب 

آمریکایی ينشینی کند، از تمدید حضور نظامی آمریکایی در افغانستان پشتیبانی کند یا بی فعالیتی از خود نشان دهد. تهدیدها
مبنی بر حفظ بسته معین تحریم ها که به تهران اجازه ندهند صادرات نفت خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد، مسئولین 
ایرانی را نترسانده است. در ایران احتمال می دهند که آمریکا حتی بعد از اجراي همه تعهدات خود توسط ایرانیان، از تحریم 

و همیشه بتوانند بهانه اي براي صدور بسته جدید تحریم هاي ضد ایرانی پیدا کند. این وضع باب هاي جاري دست نکشیده 
طبع باراك اوباما نیست که موفقیت هاي دیپلماسی ایرانی امکان تأمین پیشرفت در حل و فصل مسأله هسته اي ایران را فراهم 

کرده است.

طی سخنانی به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی، آیت اهللا خامنه اي رهبر معظم جمهوري اسالمی ایران
بیانات دولت آمریکا مبنی بر اینکه قصد ندارد رژیم حاکم بر ایران را سرنگون کند، دروغ خواند. رهبر ایران معتقد است که 

نگري کند ولی اصول بنیادین شاید براي جمهوري اسالمی مفید باشد که در شرایط جاري بین المللی در شیوه عمل خود باز
باید بالتغییر باقی بمانند. زمانی آیت اهللا خمینی بنیانگذار جمهوري اسالمی به پیروان خود هشدار داده بود 1979انقالب سال 

چشم انداز ». روزي که آمریکایی هاي مزور از انقالب سالمی پشتیبانی کنند، باید در ایران عزاي عمومی اعالم کرد«که 
یري روابط بین ایران و ایاالت متحده فعالً در عرصه حدسیات و فرضیه ها قرار دارد در حالی که پایبندي به خط مستقل ازسرگ

سیاسی، ایران را به دولت نیرومند نظامی و اقتصادي با نفوذ قابل توجه بین المللی تبدیل کرده است.
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ند بیشتر باشند. آمریکایی ها به بهانه مبارزه با برنامه هسته اي اگر اقدامات خصمانه آمریکا نبود، این موفقیت ها می توانست
علیه ملت ایران جنگ اقتصادي راه انداختند. روحانی بی پرده به اوضاع دشوار اجتماعی و اقتصادي کشور اشاره می کند که در 

نرخ تورم در ایران به 2013سال این شرایط حمایت از اقشار کم درآمد جامعه به اولویت کار دولت تبدیل می شود. از آغاز 
کاهش یافته است. قیمت ها تقریباً هر روز رشد می کند و بیش %5,4رسید و طی همان مدت نرخ رشد اقتصاد به میزان 42%
میلیون ایرانی به فقدان داروهاي خارجی براي معالجه بیماري هاي مهلک وابسته هستند. اکثر ایرانیان این رکود اقتصادي، 5از 
د نرخ تورم و بیکاري را ناشی از تحریم هاي اقتصادي می دانند که غرب اعمال کرده است. رفع این تحریم ها در حد زیادي رش

به آمریکا وابسته است که نمی تواند روي ارادت و دوستی ملت ایران حساب کند. آمریکایی ها با نادیده گرفتن جامعه ایرانی، 
ز نظر کارآیی سیاست خارجی آمریکا، نداشتن روابط با ایران وضعیتی ناقص و غیر سازنده در واقع خود را مجازات می کنند. ا

از نظر دورنماي سیاسی است. براي کاخ سفید وقت آن رسیده است که اعتراف کند که اتحاد با اسراییل علیه ایران نمی تواند 
جلوي پیشرفت بی وقفه تهران را بگیرد.

اساسی خود می دانداسراییل همچنان ایران را حریف

رهبران فعلی اسراییل معتقدند که ایران، منشأ بزرگترین خطر براي امنیت دولت یهودي است. آنچه که اکنون براي تل اویو 
اهمیت اساسی دارد، بر هم زدن آشتی هسته اي بین ایران و ایاالت متحده است. نتانیاهو هشدار می دهد، سعی می کند 

حتی به دیگران و از جمله به پرزیدنت اوباما هشدار بدهد. به موازات حل و فصل مسأله هسته اي ایران دیگران را متقاعد کند و
و خروج جمهوري اسالمی از انزواي بین المللی و تحریم هاي یکجانبه غرب، در لحن نتانیاهو اثرات بیشتر هیستریا به چشم 

قول از موضع گیري فعلی تهران خرسند است، چه چیزي باعث این می خورد. در حالی که جامعه بین المللی تقریبًا متفق ال
ترس بزرگ تل اویو شده است؟

اسراییل از این وضع خرسند نیست که ایران در آینده قابل پیشبینی می تواند به لحاظ نظامی و اقتصادي به ابرقدرت منطقه 
دال با اروپاي غربی و آمریکا درباره مسأله فلسطین اي تبدیل شود که اسراییل مجبور خواهد شد از آن حساب ببرد. بحث و ج

یک چیز است و پیدا کردن پاسخ مناسب به اقدامات مشخص از سوي تهران مسأله اصوالً متفاوتی است. ممکن است اسراییل 
ر از نگتن هبا مسأله حفظ نظام دولتی خود در مرزهاي فعلی و با مسأله وضع حقوقی واقعی خود روبرو شود. با وجود اینکه واش

گاهی وجود گزینه نظامی حل و فصل مسأله ایرانی در زرادخانه خود را یادآور می شود، آمریکا قصد ندارد به این اقدام غایی 
تن دهد. احتمال حل و فصل نظامی اختالف نظر ها با تهران درباره مسأله هسته اي فوق العاده ناچیز به نظر می آید. ممکن 

یري خود در قبال مسأله ایران، خودش در انزواي بین المللی قرار بگیرد زیرا در حال حاضر تهدیدهاي است اسراییل با موضع گ
داده هاي سازمان اساسبرخصوصبهوکارشناسانبعضیهايگزارشاساسبرتواندنمیاتمیانرژيالمللیبینآژانس		آن بر سیاست ایران نسبت به دولت یهودي هیچ اثري نمی گذارند.

اطالعات اسراییل که به متقاعد کردن غرب به حفظ رژیم تحریم ها علیه تهران عالقه مند است، ایران را به تالش ها در جهت 
طراحی سالح هاي هسته اي متهم کند. آنها روي چیز دیگري حسابت می کنند. اسراییل مانند سابق سعی می کند از طریق 

تحده تحریم ها را شدت بخشد تا نظامیان ایرانی را به امتناع از مذاکرات تحریک کند. این برنامه ها البی یهودي در ایاالت م
در قسمت مربوط به نخبگان سیاسی ایرانیان به ناکامی کشیده خواهد شد. مقامات ایران در زمینه دیپلماسی جدید، همبستگی 
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دفع تجاوز بالقوه آماده می شوند. جعفري فرمانده سپاه پاسداران از خود نشان می دهند در حالی که ژنرال هاي ایرانی براي 
ندکمیاعالممستقیمطوربهودهدمیسوقمسلحانهمداخلهبهراآمریکاکهاستاسراییلکهدارداعتقاد	انقالب اسالمی 

ی ذیرش توافقات بین المللپعدممسیردرکهسعوديعربستان. »شدخواهداسراییلفورينابوديموجبایرانبهضربه«که
درباره برنامه هسته اي ایران قدم برداشته است، باید به این هشدار ها توجه کند.

شانتاژ جامعه بین المللی از طرف عربستان سعودي

ا ریاض، امتناع ایاالت متحده از وارد کردن ضربه نظامی به سوریه و گام هاي اول باراك اوباما در جهت سالم سازي روابط ب
تهران را به عنوان آغاز مرحله جدید بازسازي ساختار ژئوپلتیکی خاور میانه توسط کاخ سفید تلقی کرد. آل سعود که از خط 
باراك اوباما ناراضی هستند، طی پاسخ نا متقارن به واشنگتن، سازمان ملل متحد را به چالش کشیدند. عربستان سعودي اولین 

منیت خودداري کرده و از فعالیت شورا ایراد گرفت. این حرکت یهودي ها در سراسر کشوري شد که از عضویت در شوراي ا
جهان کار عجیبی خوانده شد. کشورهاي عربی عضو سازمان ملل حتی تعجب خود را از امتناع عربستان سعودي از این مقام 

حل و فصل مسأله هسته اي بود.افتخاري پنهان نکردند. ولی این واکنش کشور سلطنتی به موفقیت هاي ایران در زمینه

در طول سال هاي زیادي معلوم بود که عربستان سعودي به پاکستان در زمینه توسعه صنایع دفاعی و از جمله طراحی سالح 
با ایران هشدار داد که ممکن است از 5+1هاي هسته اي و سالح هاي دیگر کمک می کند. ریاض در روزهاي مذاکرات گروه 

اي هسته اي دریافت کند. پارادوکس بدان است که در حالی که جامعه بین المللی درباره ضمانت هاي امتناع پاکستان سالح ه
ایران از برخورداري از سالح هاي کشتار جمعی توافق می کند، سعودي ها چماق هسته اي خود را که در آن سوي مرز ایران 

آمریکایی ها تازگی نداشت. تاریخچه طرح عربستان سعودي و از جمله پنهان شده است، به یاد می آورد. البته این خبرها براي 
که » گري سیمور«خرید گلوله هاي جت قادر به حمل کالهک هاي هسته اي تا مسافت طوالنی، ده ها سال پیش شروع شد. 

ست.نماینده کاخ سفید در زمینه کنترل تسلیحات بود، در این مورد اطالعات داده ا2013تا ماه مارس سال  میالشچبهراجهانتمامنیزکشورایندرریاضکهاستایرانباسعوديعربستانرویاروییصحنهترینمهمسوریهالبته		
تان سعودي مدعی برتري در خاور میانه می شود. کار به جایی رسید که مقامات سعودي عربسکهنیستاولباراین. کشاند

حتی در روزهاي رویارویی بر سر سوریه به باراك اوباما پیشنهاد کردند هزینه هاي عملیات جنگی علیه سوریه را بپردازند، گویا 
اقدامات سرکوب گرانه نظامی علیه دولت سوریه موجب می خواستند یک قاتل مزدور استخدام کنند. امتناع کاخ سفید از اتخاذ 

نومیدي عمیق شیوخ عرب شد. واشنگتن را به خاطر ناتوانی در عملی کردن تهدیدهاي سعودي به باد انتقاد گرفتند. ایاالت 
ال نظارت ماعوسیلهاین. کندمیتحریکراتنشجغرافیاییگسترشحتیوکردهتشویقراسعودي–متحده رویارویی ایرانی 

بر خاورمیانه به نفع ایاالت متحده است که به هیچ یک از کشورها اجازه ندهد به رهبر بی چون و چراي نظامی منطقه تبدیل 
شده و مدعی موقعیت ابرقدرت منطقه اي شود. راه کالسیک دستیابی به این هدف، تأمین معادله نیروها و حفظ تنش دائمی 

عربستان سعودي و ایران است.در روابط بین کشورهاي رقیب چون
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عالقه به نقش ایران بعد از لغو تحریم ها و پایان انزواي بین المللی و بازیابی وضعیت حقوقی عضو برابر حقوق جامعه منطقه 
اي که زیر بار محدودیت هاي غربی نباشد، فقط رو به افزایش خواهد گذاشت. آمریکایی ها ضمن ادامه رویارویی با ایران، نمی 
توانند از این واقعیت غافل بمانند که زور نظامی امکانات محدودي دارد و اینکه اشغال جمهوري اسالمی ایران تقریباً غیر ممکن 
است. زمان توافق واشنگتن با رژیم تهران فرا رسیده است که این امر ناگزیر موجب تغییر موازنه نیروها در خاورمیانه خواهد 

ن انتخاب روبرو کرده اند که مراودت با چه کسی براي آن سود بیشتري به بار می آورد: با ایران که شد. ایاالت متحده را با ای
سیاست سنجیده اي دنبال می کند یا با عربستان سعودي که مدعی نقش رهبر جهان عرب است ولی ادعاهاي آن بر حمایت 

د می کنند.از سازمان هاي تروریستی استوار است که منافع آمریکایی را هم تهدی



ترور اسراییلی در ایران و خواست هاي آمریکا از نتانیاهو48
.............................................................................................................................................................

ترور اسراییلی در ایران و خواست هاي آمریکا از نتانیاهو

شمنداندان»اينقطهترور«بهدادنپایاناسراییلوزیرنخستازواشنگتندرنتانیاهوبامارسماهاوایلمالقاتدراوباماباراك
هکدادوعدهزیاديشروطوشرطبا»گسیختهلجامبیبی«. کرددرخواستراهستند،ايهستههايطرحمشغولکهایرانی

معناستدانباینآیا. نباشد»تیزوتند«حداینتاکهکنندانتخابراعملیشیوهایرانبهنسبتاسراییلویژههايسرویس
بامبارزهکلیديهايروشازیکیراایرانیايهستهمتخصصینترورکهموسادسابقرئیسداگانمئیرراهبرداجرايکه
است؟یافتهپایانبود،کردهاعالم»تهراناتمبمب«

وزیرمعاونبرنزویلیامباگفتگودر»موساد«سازمانوقترئیسداگانمئیر2005سالدر. کنیممییادآوريراقضیهاصل
پایبندبدانایراناسالمیجمهوريبارابطهدراسراییلویژههايسرویسکهکردتشریحراراهبرديآمریکاخارجهامور

:بودندذیلقراربهراهبرداینرئوسشد،منتشرکهسفیدکاخبهبرنزگزارشبهبنا. هستند

میولیردهکپشتیبانیمتحدمللسازمانامنیتشورايبهایرانیپروندهتسلیمابتکارازداگان(سیاسیهايراهکار
،)کندحلرابحرانتواندنمیعملشیوهاینکهگوید

خودداريعملشیوهایندربارهعلنیبحثازگرفتندتصمیمآمریکاخارجهوزیرمعاونوداگان(محرمانهاقدامات
،)کنند

ردکتأکیدهافناوريواطالعاتبهایراندستیابیازممانعتضرورتبرداگان(ايهستههايسالحاشاعهبامقابله
،)برداشتبیشتريهايگامزمینهایندربایدکهگفتو

هاتحریم

ودادعهتوسراایرانرژیمسرنگونیبهمعطوفهايتالشبایدکهگویدمیداگان(رژیمسرنگونیبراينظامیفشار
علیههابلوچوکردهاها،آذربایجانیقومیهايگروهودانشجویاندمکراتیکهايجنبشازبایدامکانصورتدر

).کردپشتیبانیرژیم

کلیديهايشخصیتعلیهتروریستیاعمالطریقازبودامیدواراسراییلکهاست»مستقیمغیراقدام«کالسیکراهبرداین
ندکايمالحظهقابلحددررابرنامهاینپیشرفت،)متحدهایاالتباعملشیوهاینهماهنگیازبعد(ایرانايهستهبرنامه
ینکهابردالمستنددالیلزمانآندرالمللیبینهايسازمانواویوتلواشنگتن،کهکردخاطرنشانبایداینجادر. بکند

ییلاسرااستداللهیچکهدارداهمیتآنجاازنکتهاین. ندارندهماآلنونبودنددارارادارد،نظامیحالتایرانايهستهبرنامه
جاوزتیکوبودنشدهتحریکچیزيهیچتوسطایرانعلیهترور. شودقبولتواندنمی»خودازدفاعچارچوبدراقدام«درباره
ماشبهما«:گفتموردایندرایرانجمهوررئیسروحانیحسنپیشچندي. استالمللیبیندادگاهشایانکهبودجنایی
ابودنراماهايموشکودانشمندانشماکهداشتلزومیچهپس. استآمیزيصلحبرنامهماايهستهبرنامهکهبودیمگفته
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امینظحالتنشانههیچودادهانجامبازرسیهزارهامااتمیتأسیساتدراتمیانرژيالمللیبینآژانسنمایندگانکنید؟
.»اندنکردهپیداراماايهستهبرنامه

پوشسیاهسوارانموتور

رورتزمینهدر»داگانراهبرد«اجرايبه) »نیزه«(»کیدون«ویژهواحدکهگرفتنتیجهتوانمیمستقیمغیرشواهدبعضیاز
استفادهایرانخلقمجاهدینسازمانمنابعوامکاناتازتروریستیاعمالدادنترتیبضمنآنافرادکهپرداختاينقطه

امراینولیداشتقرارآمریکاخارجهاموروزارتتروریستیهايسازمانلیستدر»مجاهدینسازمان«زمانآندر. کردند
خاكدرویژهنظامیمراکزدرسازمانایننظامیانشبهتربیتبهاسراییلوآمریکاویژههايسرویسکهنشدآنازمانع

.بپردازندآمریکا

ونسرنگاسالمیانقالبپاسدارانسپاهبهمتعلقهواپیمايسههمبهشبیهشرایطدر2007مارسماهتا2006سالفوریهاز
حوادثاینازیکیدر. بودندآنهاازیکهرسرنشینانمیاندرداشتندارتباطایرانايهستهبرنامهباکهافرادي. شدند

جانويستاداعضايازنفردوازدهواسالمیانقالبپاسدارانسپاهزمینینیرويفرماندهکاظمیاحمدژنرالهواپیمایی
انجاصفهانواحددرپورحسیناردشیرنامبهایرانیدیگرايهستهمتخصصیکمرموزي،شرایطدرسالهماندر. باختند
.سپرد

سال. شدناپدیدسعوديعربستانبهحجسفرجریاندرمرموزطوربهجوانفیزیکدانامیريشهرام2009سالژوئنماهدر
.شدایرانیايهستهمتخصصینترورجدیددورشاهد2010

بهقصدسوءسالهماننوامبر29. شدکشتهتهرانشمالیحومهدرمحمديعلیمسعودپروفسور2010سالژانویه12
یعباسفریدونوشدکشتهشهریاريکهآمدعملبهايهستهدانفیزیکدودوانیعباسیفریدونوشهریاريمجیدجان

.گردیدایرانايهستهبرنامهرئیسآنازبعدوماندزندهدوانی

وایرانايهستهانرژيدولتیکمیسیونعضواي،|هستهفیزیکساله35دکتررضاییداریوش2011سالجواليماهاواخر
اطالعلمانآچاپ»شپیگل«مجلهاسراییلیمنبعیک. شدکشتهگلولهضربهبهخودخانهوروديدرکنارتهراندانشگاهاستاد

نتابستادر. »داشتخودعهدهبرراآنریاستموساد،سازمانجدیدرئیسپاردوتمیرکهاستعملیاتیاولین«اینکهداد
طولدرکهداشتاظهارورساندواشنگتندرپاکستانسفارتبهراخودبود،شدهاالثرمفقودکهامیريشهرامسالهمان

.داشتندمینگهزوربهرااوآمریکاویژههايسرویسنمایندگانمدتاین

دانشگاهساله32استادروشناحمديمصطفیتهرانشمالیقسمتدر»405-پژو«خودروانفجاراثربر2012سالژانویه11
.شدکشتهنطنزدراورانیومسازيغنیواحدرؤسايازیکیوتهرانصنعتی

میاستفادهاتوماتیکهايسالحوکوچکهايبمبازکهکردندمیفعالیت»پوشیسیاهسوارانموتور«موارداینهمهدر
.کردند
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تخریبیاعمالوکارشکنی

درتخریبیعملیاتاجرايوکارشکنیجهتدر،»اينقطهترور«برعالوهآنهامحلیمأمورانواسراییلویژههايسرویس
.بودندآوردهعملبهزیاديتالشایرانموشکیوايهستهتأسیسات

بزرگمجتمعاین. شدویرانگانهسهانفجاراثربرایرانغربیقسمتدرواقع»علیامام«پایگاه2010سالاکتبر12روز
.بودندشدهمستقر3-شهابهايموشکپرتابسیلوهايآنجادرکهاستزیرزمینیهايتونل

شگزار. دادرخداشتند،مستقیمارتباطموشکیوايهستههايطرحباکهایرانیتأسیساتدرانفجارچند2011سالدر
.کردندمیادارهرااورانیومسازيغنیروندکهشددریافتهمهاییرایانهبهحمالتدربارههایی

آنجاازصنعتیواحدایناهمیت. زدزیاديلطمهیزدفلزيساختارهايمدرنکارخانهبهانفجاریک2011سالدسامبر11
.کردافتتاحراآنشخصاً ایرانجمهوررئیسکهشودمیمعلوم

درجهنتوانستندغربیکارشناسان. افتاداتفاقاصفهاناورانیومسازيغنیواحددرانفجاري2011سالنوامبرماهاواخر
رشگزادرگروهیهايرسانه. استافتاده»دراماتیکیاتفاق«کهرسیدندنتیجهاینبهولیدهندتشخیصراواردهخسارات

.بودنتصادفیانفجاراینويگفتهبهکهکردندقولنقلاسراییلاطالعاتسازماندرمنبعیازانفجارایندربارهخودهاي

انفجارتهرانغربجنوبکیلومتري40دربیگدانهروستاينزدیکیدرواقعنظامیواحدیکدر2011سالنوامبر12
ستبیباهمراهنامیدند،می»ایرانموشکیبرنامهپدر«رااوکهمقدمتهرانیحسنسرلشگرآناثربرکهدادرخنیرومندي

دادرخايحادثهمهماتبارتخلیههنگامبهرسمی،گزارشبه. باختندجاناسالمیانقالبپاسدارانسپاهافسرانازدیگرنفر
.گردیدمنفجرآزمایشاتجریاندرپیماقارهموشکیکدیگر،گزارشبهو

قويفشاربرقانتقالخطوطدرايخرابکارانهعملیات2012سالتابستاندرایران،اتمیانرژيسازمانرئیسبیاناتبهبنا
ناحیهدرایرانویژههايسرویسکهبودشدهدادهاطالعگذشتهدر. دادندرخنطنزوفردوايهستهواحدهاينزدیکیدر

.بودندکردهکشفجاسوسیتجهیزاتفردو

یراناکهکردمتهمتجهیزاتیتعمديتخریببهرا»زیمنس«آلمانیشرکتایرانیمقاماتنماینده2012سالسپتامبرماهدر
جلس،مخارجیسیاستوملیامنیتکمیسیونرئیسبروجرديالدینعالءگفتهبه. بودخریدهخودايهستهبرنامهبراي

.کردندکشفانفجاريکوچکهايدستگاهتجهیزاتایندرایرانیکارشناسان

پیمانهمسرپشتپاختوساخت

بعدهباینازکشورریاستدستوربهبنااسراییلویژههايسرویسکهداشتاظهاراوباماباراكبامذکورمالقاتدرنتانیاهو
بعديمذاکراتوژنوتوافقاتازایرانتخلفاتدربارهاطالعاتآوريجمع«دربلکه»تندعملیات«درنهراخودهايکوشش
شریکخباثتمتوجهدفعاتبهآنازقبلزیرانپرداختندموضوعایندربارهبیشتربحثبهکريواوباما. »کردخواهندمتمرکز

.بودندشدهآنتجاوزکارانهوگستاخانهرفتاروخود
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»یختهگسلجامبیبی«کهشودیادآوريمتحدمللسازمانعمومیمجمعاجالسدرنتانیاهوگذشتهسالسخنرانیاستکافی
یمقبولراآنهاهاياستداللکهکسانیاینکهوگویندمیدروغهمهبهوهازمینههمهدرایرانیانکهکرداعالمپردهبی

اموروزیرکريجانحتی. »دارندکاروسرخطرناکیدشمنچهبافهمندنمیکههستندسیاستدرناواردابلهان«کنند،
نخستدسترويپاکیآبشدمجبورکند،میجعلراواقعیاتوگفتهدروغکهگرفتندرامچشبارهاکهآمریکاخارجه

آقايبیانات«: استکنندهناراحتنسبتاً سفیدکاخبراينتانیاهوهاينگرانیکهبفهمانداوبهوریختهاسراییلادببیوزیر
اجازههکدادهشدارمابهاوکهفهمیدم. گذارندمیکالهروزمدبهابلههايبچهمانندماسرکهنکردمتعبیراینطوررانتانیاهو
.»دهندفریبراماندهیم

) المقدستبی(اورشلیمسیاستمدارانازکمترنهتخصصباسیاستمدارانیواشنگتندرکهزدکنایهايمؤدبانهلحنباکري
اظهاراتتیحسی-بی-بیازگاتاسکیم. دانستندراکريدیپلماتیکفرمولاینقدرآمریکایینگارانروزنامهکهاندنشسته

حدهمتایاالتکهاستاینمسأله. بودماهجملهیاروزجملهآمریکاییوزیرجملهنیستمهمولی. دانست»روزجمله«راکري
وانتنمیکهفهمدمینیکواشنگتن. کندمیاعتماديبیمیانهخاوردرخودشریکبهایرانبامرتبطهايزمینههمهدر

وادارانتهرعلیهتروریستیعملیاتقطعبهرااسراییلتادادتنآشکاريفشاربهشرایطایندروکردباوررااویوتلحرف
عملیاتجزئیاتاستآمادهآمریکاییطرفکهشدرساندهاسراییلیطرفآگاهیبهمطلباینهشدار،عنوانبه. نماید

هاآمریکاییزیرانیستتوخالیهشداراین. »دهددرز«ایرانیانبهدارد،اطالعآنازکهراایرانخاكدراسراییلاطالعاتی
ایرانیتأسیساتبهاسراییلیهايپهپادحملههايبرنامهدربارهاطالعاتفرارآنها: کردندرفتارهمینطورپیشنیموسالیک

.بودنددادهترتیبراآذربایجانسوياز

هايسرویسافرادوروددرخواستصدبهقریبگذشتهسالدرآمریکاخارجهاموروزارتکهشداعالمپیشهفتهدوحدود
تاسحاضرکهفهماندنتانیاهوبهاوباماباراكکهاستاینهمهازمهمترباالخره،و. کردردرامتحدهایاالتبهاسراییلویژه

منرشکمبهايضربهاینکهدهدکاهشسومدومیزانبهراموشکیضدسامانهساحتچارچوبدراسراییلبهمالیکمک
ايهنقطترورازکشیدندستبهرااویوتلودهدمینشانخودازواشنگتنکهنمایشیجوییصلحالبته. استاویوتل

باابطهردر«آنموقتتعلیقبلکههافعالیتاینکاملقطعنه. کندگمراهراکسینبایدکند،میوادارایرانیمتخصصین
سیختهگلجامبیبیوسواسوجنونواسراییلخودسرانهرفتارشرایطایندرزیرااستنظرمد»سیاسیآمدهعملبهشرایط

.بزندلطمهمتحدهایاالتجهانیمنافعبهتواندمییابد،میشدتهراسیایراناثربرکه

******

کهاسراییلکهکردتأسفاظهارخودهايسخنرانیازیکیدرایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمد
هاجازهرگزواشنگتنزیراشودمیتأسفباعثواقعاً امراین. استنشدهمجازاتداشت،دستایرانیدانانفیزیکقتلدر

وويانشینجپاردوداگان،نظیرایرانعلیهتخریبیوتروریستیاعمالاسراییلیدهندگانترتیبالمللیبیندادگاهبرپایی
رورتدرمتحدهایاالتمشارکتدربارهفراوانیناگوارواقعیاتدادگاهایندرکهچرادادنخواهدراویژههايسرویسسرانسایر

کلمشگاهیایرانعلیهنشدهاعالمجنگدردهیم،تغییرراکالسیکنویسندهیکجملهاگر. شدخواهندفاشاسراییلی
میشروعجاکسیاسازمانویافتهپایانکجاموساداینکهوشودمیشروعاویوتلویافتهپایانکجاواشنگتن«فهمیدبتوان
.»شود
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درباره نقش جدید ایران در منطقه خلیج فارس
والدیمیر یفیموف

تا یک ماه پیش به نظر می آمد که معادله جاري نیروها در منطقه خلیج 
ریاست فارس نسبتاً باثبات است. از یک سو ایران قرار داشت که در دوره 

جمهوري حسن روحانی رئیس جمهور جدید سعی می کند از طریق 
سالم سازي روابط با ایاالت متحده، کشورهاي غربی و ممالک عربی 
حاشیه خلیج فارس از انزوا خارج شود، و از سوي دیگر، شش کشور 
محافظه کار عربی به رهبري عربستان سعودي. این شش کشور عضو 

شوراي همکاري کشورهاي عربی حاشیه «سازمان به ظاهر یکپارچه 
هستند که عالوه بر همگرایی اقتصادي، به هماهنگی سیاست خارجی و دفاعی از جمله در حق ایران می پردازند. » خلیج فارس

همچنین به نظر می آمد که چیزي نمی تواند وحدت کشورهاي این شورا را که عمدتًا در حول و حوش ادعاي سعودي مبنی 
ایرانی براي امنیت خلیج فارس متحد شده بودند، متزلزل کند.بر وجود خطر

کرد که تهران امنیت راه هاي دریایی ادعاي مبنی بر وجود خطر ایران از حمایت فعال ایاالت متحده برخوردار بود که تأکید می
بات ، ث»ستون پنجم«شیعه به عنوان انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي جهانی را تهدید کرده و با استفاده از جمعیت هاي 

مارس در شورا تفرقه افتاد به گونه اي که عربستان سعودي، 5پادشاهی هاي عربستانی را متزلزل می کند. ولی ناگهان روز 
امارات و بحرین تصمیم گرفتند سفراي خود را از قطر فرا خوانند و عمان و کویت سعی می کنند در جهت حل و فصل این 

ساقه میانجی گري کنند. دوحه را به مداخله در امور داخلی متحدان خود در شورا و حمایت از افراطیون اسالمی وضعیت بی 
را که با » دولت اسالمی عراق و شام«، حزب اهللا، جبهه النصره و »اخوان المسلمین«متهم کردند. ریاض همزمان سازمان هاي 

ن هاي ممنوع گنجاند. همزمان نخست وزیر عراق عربستان سعودي و قطر را القاعده و قطر ارتباط دارد، در لیست سیاه سازما
به آغاز جنگ علیه عراق با استفاده از سازمان هاي تروریستی و افراطی متهم کرد. همه این حوادث در آستانه سفر باراك اوباما 

شد که ایران در آن نقش بزرگی خواهد به ریاض اتفاق افتادند. بحث درباره ظهور معادله جدید نیروها در خلیج فارس شروع
داشت. آیا این ادعا درست است؟

مانند توان اقتصادي، وجود منابع طبیعی، توان نظامی، سیاست خارجی، ثبات هامؤلفهسلسلهازدولتیهرسیاسیوزن		توان نیرومند ایران عبارت از چیست؟
یایی، نظام دولتی، اعتقادات، وجود متحدان خارجی، وجود گروه داخلی، جمعیت، ابعاد سرزمین، موقعیت ژئوپلتیکی و جغراف

هاي هموطنان مقیم خارج از کشور و غیره تشکیل می شود. اگر جمع عوامل فوق در رابطه با ایران در نظر گرفته شود، جمهوري 
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مین سعودي را بگیرد. هاسالمی ایران می تواند به قدرت کلیدي منطقه اي در خلیج فارس تبدیل شده و جاي فعلی عربستان 
امر باعث رقابت شدید بر سر نفوذ بین ریاض و تهران شده است.

ایران صاحب تقریباً همه مؤلفه هاي فوق الذکر است از جمله بزرگترین سرزمین و جمعیت در منطقه خلیج فارس، صنایع 
یر جهانی بعد از روسیه) و نفت و نیز مواد نسبتًا توسعه یافته، وجود توان نسبتًا خوب علمی، ذخایر سرشار گاز (دومین ذخا

قاز؛قفماورايومرکزيآسیايجنوبی،آسیاي		معدنی دیگر، موقعیت مهم جغرافیایی در مرکز خاور میانه بین آسیاي غربی، 
چونمتحدانینیزوچینوروسیهمانندخارجینیرومنددوستانوجودداخلی،ثباتبااليسطحمشخص،خارجیسیاست
یر ایرانی در کشورهاي مجاور عربی (امارات، عمان و قطر)، گروه هاي کثنسبتاً هايجمعیتلبنان،اهللاحزبوعراقسوریه،

جمعیت %27جمعیت بحرین، %68بزرگ جمعیت شیعه در کشورهاي عضو شوراي همکاري ( استان شرقی عربستان سعودي، 
(یا حتی بیشتر) نصیب ایران شده است. این کشور می تواند کشتی جمعیت قطر). نیمی از ساحل خلیج فارس%15کویت و 

هرمز را کنترل کند. ولی چند عامل مانع از عملی کردن این توان بالقوه می » باریک«رانی و انتقال نفت و گاز از طریق تنگه 
جنبه هاي قوي شوراي همکاري و آمریکا	شود.

پایین تسلیحات نیروهاي مسلح و حضور نیرومند نظامی ایاالت متحده در منطقه یکی از مشکالت اساسی ایران، سطح نسبتاً 
است. ترس هاي بی وقفه سعودیه، متحدانش در شوراي همکاري و آمریکا از یک نوع خطر از سوي تهران که به طور تصنعی 

خلیجمنطقهدرواشنگتنوايشوراعضايمسلحنیروهايافزایشحتیواستقرارادامهبرايايبهانه		دامن زده می شود،
ایاالت متحده به هر وسیله ممکن مشارکت راهبردي با اعضاي شوراي همکاري را تقویت می کند آن،برعالوه. باشدمیفارس

و به این منظور با نیروهاي مسلح آنها رزمایش هاي مشترکی برگزار می کند و به آنها مقادیر آنقدر زیاد سالح ها را صادر می 
ا پا فراتر می گذارد.نماید که از حد کفایت معقوالنه در جهت تأمین توان دفاعی آنه

هزار نفر خدمت می کنند. این نیروها 15بزرگترین گروهبندي نیروهاي آمریکایی در کویت واقع شده است که آنجا بیش از 
یباً آمریکا، پایگاه نیروي دریایی (که تقرپنجمناوگانستاد: استشدهمستقرآمریکادریایینیروينیرومندگروهبحریندر		اساس نیروهاي واکنش سریع خلیج فارس را تشکیل می دهند.

ناو جنگی و کمکی و از جمله 30یک سوم سرزمینی بحرین در اختیار آن گذاشته شده است)، زیرساخت مخصوص سرویس تا 
هزار نفر می رسد.5ناوهاي هواپیمابر. شمار نفرات نیروهاي مسلح آمریکا در منامه به 

کیلومتري دوحه واقع شده است. آنجا ستاد 28در قطر در » العدید«ر خاور میانه به نام پایگاه اساسی نیروي هوایی آمریکا د
100هزار نفر در این پایگاه خدمت می کنند. این پایگاه گنجایش 4نیروي هوایی فرماندهی مرکزي آمریکا مستقر شده است. 

دوحه) جهت انبار کردن و نگهداري جنگ افزار با هواپیماي جنگی دارد. عالوه بر آن، در قطر پایگاه بزرگ مقدم (در حومه 
مجتمع ویژه براي سالح هاي سنگین ( تانک، زرهپوش و نفربر و توپخانه) نیروي زمینی واقع شده است. این سالح ها براي 

استفاده در جنگ احتمالی منطقه اي نگهداري می شود تا الزم نباشد وسایل جنگی از آمریکا به منطقه منتقل شود.
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در امارات استفاده می کند. قراردادي با عمان درباره استفاده » الظفره«روي هوایی ایاالت متحده به طور دائم از پایگاه هوایی نی
(مستعمره » دیگو گارسیا«از فرودگاه هاي مسیره، مسقط، مرکز تماریز و مرکز نیروي دریایی مسقط وجود دارد. جزیره 

مورد استفاده قرار گیرد.52و بی1بی» نامرئی«ی تواند براي استقرار هواپیما هاي بریتانیایی در مرکز اقیانوس هند) م متحده در خاور میانه مستقر شده است. ایاالتهوافضاییعملیاتادارهمرکزبا»سلطانشاهزاده«پایگاهسعوديعربستاندر		
عالوه بر آن، نیروي هوایی آمریکا می تواند زا پایگاه سعودي در ظهران (استان شرقی) و دو فرودگاه در قسمتهاي شمالی و 

ده از جمله دو گروه ناوهاي هواپیمابر، حمل کننده هاي موشک متحایاالتدریایینیرويناو30تادائمطوربهفارسخلیجدر		شمال غربی کشور در مرز با عراق و اردن استفاده کند.
هزار نظامی نیروي زمینی، تفنگداران دریایی، 25هواپیماي جنگی و کمکی و قریب به 100هاي بالدار توماهوك، بیش از 

کویت، قطر، در2010و نیز افراد سرویس هاي فرعی و فنی مستقر هستند. در سال ») سی سیلز«واحدهاي ویژه (از جمله 
مستقر شدند تا ضربات فرضی هوایی مقابله به مثل ایران را در صورت » پاتریوت«بحرین و امارات چند آتشبار سامانه ضد هوایی 

حمله اسراییل به تأسیسات هسته اي در خاك جمهوري اسالمی ایران دفع کنند.

نه چندان بزرگ عضو شوراي همکاري را نادیده حتی اگر ارتش هاي کوچک ولی مسلح به مدرن ترین جنگ افزار کشورهاي
140بگیریم، باید گفت که تنها عربستان سعودي صاحب دومین ناوگان هواپیماهاي جنگی خاور میانه بعد از اسراییل (بیش از 

هند میلیارد دالر خوا120هواپیماي جنگی) است. کشورهاي حاشیه خلیج فارس تا چند سال آینده سالح هاي معادل بیش از 
با مهمات و موشک هاي مختلف و خدمات 15فروند جنگنده ف84خرید. پنتاگون تا کنون برنامه هاي خود را در زمینه صدور 

که نیروي هوایی عربستان سعودي دارد، را اعالم کرده است. هزینه فقط این 15هواپیماي ف70فنی به ریاض و نیز نوسازي 
قراردادهاي دیگر ایاالت متحده با عربستان سعودي بررسی می شوند (از جمله بالگرد میلیارد دالر است. 60معامالت معادل 

، بعضی انواع بالگردهاي باري و آموزشی چند منظوره موشک AH-64D Apache Longbow Block IIIهاي ضربتی 
عمیر و نوسازي ناوهایی را عربستان سعودي اطالعات درباره ت2011هاي هوا به زمین و هوا به هوا). اوایل ماه آوریل سال 

میلیارد دالر برآورد می شود.20درخواست کرد که قبًال از ایاالت متحده خریده بود که معامله بالقوه معادل 

کشورهاي عربی عضو شورا قصد دارند به کمک ایاالت متحده سامانه منطقه اي ضد موشکی را ایجاد کنند که به مدرن ترین 
مجهز باشد.» پاتریوت«مانه رادارها و انواع مدرن سا نقاط ضعف ایران	

150هزار نفر) جمهوري اسالمی ایران و نیروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمی (تا 350از طرف ایران ارتش بزرگ (حدود 
اي ههزار نفر) با این نیروي عظیم مقابله می کنند. سپاه این یک نوع گارد است که به بهترین وجه به مدرن ترین سامانه

تسلیحاتی مسلح شده است. ولی در حقیقت امر در ساحل ایرانی خلیج فارس فقط نیروي دریایی، واحدهاي کوچک ارتش، 
واحدهاي سپاه، سامانه هاي نه چندان پیشرفته ضد هوایی و چند پایگاه نیروي هوایی با جنگنده ها مستقر شده اند.

نفر در دو تیپ تفنگداران دریایی و 2600ایران خدمت می کنند از جمله هزار نفر در نیروي دریایی 18در حال حاضر حدود 
نفر در نیروي هوایی ناوگان. پایگاه هاي نیروي دریایی ایران در چهار شهر بندرعباس، بوشهر، چابهار و بندر خمینی در 2000
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ناو کوچک دریابرد و 10موشک بر، شناور10رزمناو، 5زیردریایی، 3ساحل خلیج فارس واقع شده اند.نیروي دریایی شامل 
بالگرد وجود دارند. روسیه و چین صادر کنندگان 19جنگنده و 5شناور گشتی است. در نیروي هوایی ناوگان دریایی 52

صادراتیزیردریایی–اکا ام 877» (پالتوس«877اساسی تسلیحات دریایی به ایران هستند. سه زیردریایی دیزل شوروي طرح 
یک. استروز45دریادرآنجداگانهحرکتزمانوبودهنفر52شاملهازیردریاییایننفرات. است) شدهسازينوتجاري

مسلح شده است. زیردریایی » ام3-استرال«مین و شش موشک زمین به هوا 24موشک زیردریایی، 18چنین زیردریایی به 
زیردریایی فوق 20کم صداترین زیردریایی هاي ساخت شوروي هستند. نیروي دریایی ایران همچنین شامل » پالتوس«هاي 

یایی ها به سختی ردیابی می شوند ولی می توانند فقط در آب هاي است. این زیردر» 15سابحات «و » غدیر«العاده کوچک 
ساحلی فعالیت کنند.

جنگنده مورد استفاده قرار می گیرند. 300نیروي هوایی ایران رسمًا یکی از قوي ترین نیروهاي هوایی منطقه است. حدود 
طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد. بیش از ولی بخش قابل توجه این تسلیحات کهنه شده و نمی تواند در عملیات جنگی به 

نیمی از تجهیزات نیروي هوایی ایران ساخت آمریکا و فرانسه است که در شرایط تحریم هاي ضد ایرانی از سوي این کشورها 
اعمال شد)، سرویس فنی تمام عیار این تسلیحات میسر نیست. مابقی تجهیزات عمدتاً ساخت روسیه 1980(که در سال هاي 

،)هواپیما70-74(شکاريجوخه7،)هواپیما186تا(تهاجمی–جوخه شکاري 9چین هستند. نیروي هوایی ایران شامل و
25(29-میگروسیشکاريهايجنگنده. استکمکیهايهواپیماوباريجوخهیک،)هواپیما8تا(اطالعاتیجوخهیک

فروند قابل استفاده هستند) و بمب افکن هاي جبهه 25وند موجود، فر60از(14ف،)60ازبیش(5ف،)65(4ف،)هواپیما
فروند) اساس قدرت ضربتی نیروي هوایی ایران را تشکیل می دهند. بدیهی است که نیروهاي مسلح جمهوري 30(24-اي سو

کشورهاي همسایه مورد اسالمی ایران می توانند از کشور در برابر تجاوز خارجی دفاع کنند ولی قادر نیستند براي تجاوز به
استفاده قرار گیرند. البته تهران قصد تجاوز به کشورهاي دیگر را ندارد. با این حال، ایران به خرید فوري مدرن ترین تسلیحات 
و قبل از همه جنگنده ها، وسایل ضد هوایی و ناوهاي جنگی نیاز دارد تا در برابر افزایش امکانات نظامی کشورهاي عضو شوراي 

ري، قابلیت دفاعی خود را حفظ کند.همکا

ر واقع د» پارس جنوبی«همه برنامه ها در جهت ایجاد ظرفیت ها براي تغلیظ گاز و ساخت خط لوله از بزرگترین میدان گازي 
نها ه تفالت قاره خلیج فارس به اروپا از راه عراق و سوریه هنوز در حد برنامه ها باقی مانده اند. ایجاد ظرفیت هاي تغلیظ گار ن

سرمایه گذاري هاي چندین میلیاردي بلکه دسترسی به جدید ترین فناوري ها را ایجاب می کند که تنها غرب و کشور همسایه 
قطر دارند. همچنین نفتکش هاي ویژه براي انتقال این نوع گاز باید ساخته شوند. در حال حاضر ساخت خط لوله انتقال گاز به 

سوریه یا ترکیه در شرایط جاري غیر ممکن است زیرا در عراق و سوریه مناقشه مسلحانه بین اروپا از طریق ساحل مدیترانه
مقامات رسمی مشروع این کشورها و اسالم گرایان افراطی مورد حمایت عربستان سعودي و قطر در جریان است. ساخت این 

هران در مرحله جاري به روسیه در مقابله با است در حالی که ت» گازپروم«خط لوله همچنین به معنی رقابت با شرکت روسی 
غرب و شوراي همکاري احتیاج دارد. در این شرایط تنها گزینه اي که براي ایران باقی مانده است، افزایش صادرات گاز از پارس 

جنوبی به پاکستان و هند است که به این منظور هم باید ظرفیت هاي انتقالی را افزایش داد.
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میلیون بشکه در روز نمی گذرد که این رقم از صادرات عربستان 1,5هاي ایران، صادرات نفت آن از حد با وجود همه تالش
برابر. نه تنها افزایش بهره دهی میادین قدیمی بلکه توسعه میادین جدید براي افزایش تولید 2برابر کمتر و از عراق 6سعودي 

ست. همچنین فناوري هاي جدید و مشارکت خارجیان الزم است.نفت الزم است. این کار در شرایط تحریم ها دشوار ا

ربازیگبهتایابددستخارجیسرمایهوهافناوريجلببرايشرایطایجادوهاتحریمرفعبهبایدایراناسالمیجمهوري		چه باید کرد؟
ربکشورداخلدرتغییراتایجادوايهستهبرنامه»طوماربستن«خواهان		عوض،درغربولی. شودتبدیلمنطقهکلیدي

خواهد شد. آمریکایی ها کار خود را با گام هاي کوچک شروع کرده و خواهان » سازي آمریکایی		دمکراسی«س الگوي اسا
تعطیلی بخشی از محورهاي برنامه هسته اي ایران شدند ولی بزودي حتمًا چیز بیشتري خواهند خواست. تالش هاي حسن 

ران در جهت سالم سازي روابط با بعضی کشورهاي عربی منطقه و آسیاي مرکزي و از جمله با قطر که روحانی رئیس جمهور ای
می توانست به شریک ایران در زمینه توسعه بخش گازي تبدیل شود، این نتیجه را داد که عربستان سعودي به مناقشه در 

ریاض رضایت ندهد، در روابط ایران با کشورهاي عربی داخل شوراي همکاري تن داده و قطر را منزوي کرد. معلوم شد که اگر 
خلیج فارس هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد. حتی واشنگتن نمی تواند از این واقعیت غافل بماند که عربستان سعودي از زیر 

ارجیکنترل کامل آن در رفته و خودش می تواند از طریق البی نیرومند خود در کنگره و کاخ سفید در طراحی سیاست خ
آمریکا نفوذ کند. انتظار عوض شدن خاندان سالخورده سلطنتی آل سعود با نسل جدید حسابگر، اشتباه بزرگی خواهد بود زیرا 

معلوم نیست نسل بعدي حکام سعودي در رابطه با ایران چه سیاستی را دنبال خواهند کرد.

. باشدمیود،شمیکنترلاهللاحزبتوسطکهلبنانبخشآنوسوریهعراق،باسیاسی–یک راه دیگر، تشکیل ائتالف نظامی 
شورهاکاینمشروعهايرژیمسرنگونیازبعدوکردهراکارهمینمصرولیبیدرقطروسعوديعربستاناینکهبهتوجهبا

آمریکا و کشورهاي اساسی اتحادیه اروپا از این کار حمایت نمودند)، چرا ایران بر اساس که(کردندعوضگرایاناسالمباراآنها
این سابقه رفتار نکند در حالی که خود حکام عربی از مدت ها پیش از توسعه طلبی ایران داد می زنند؟ این رفتار با نظریه 

الوي، صربستان (جدایی کوزوو)، عراق (اشغال کامل سازگار است که واشنگتن در یوگس» نظم جدید جهانی«تحمیل زورگویانه 
عملی کرده و هم اکنون در اوکراین اجرا می کند. ولی خطر آن می رود که » بهار عربی«کشور و سرنگونی رژیم) و در جریان 

زودي به ینایاالت متحده براي نجات پادشاهی هاي عربستانی بشتابد. البته در حالی که واشنگتن مشغول اوکراین است، به ا
کمک آنها نخواهد شتافت. فقط این واقعیت باید در نظر گرفته شود که خلیج فارس براي آمریکا از اوکراین که در آستانه 
ورشکستگی قرار دارد، مهمتر است زیرا دو سوم ذخایر جهانی نفت و بیش از نیمی از گاز طبیعی جهان در این منطقه قرار 

دارد.

******

کاري که ایران می تواند در حال حاضر انجام دهد، نزدیکی سریع روابط با فدراسیون روسیه و چین است که می معقوالنه ترین 
توانند مدرن ترین سامانه هاي ضد موشکی و هواپیما هاي جنگی را به ایران صادر کنند. با عنایت به وضعیت جاري روابط 
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م ها علیه روسیه به خاطر الحاق کریمه، روسیه واقعًا می تواند مدرن مسکو با ایاالت متحده و غرب و هشدارها از اعمال تحری
ترین انواع تسلیحات را به ایران صادر کند. همچنین باید با هند و سایر کشورهاي نیرومند جهان سوم که سلطه آمریکا را قبول 

ل داد. در این صورت ایران از فرصت کیتشسیاسی–ندارند، روابط نزدیک تري برقرار کرده و با عراق و سوریه ائتالف نظامی 
واقعی براي به دست آوردن جایگاه شایسته نه تنها در خلیج فارس بلکه در نظام عمومی روابط جهانی برخوردار خواهد شد که 

ا هغرب، از تحریم » لطف«این جایگاه باید جوابگوي نقش و توان واقعی این کشور باشد. ایران همزمان می تواند بدون انتظار 
رها شود.
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روابط بین ایران و مصر در عصر حاضر
آقاجانیانمیخاییل

در ماه فوریه سال جاري مراجع قضایی مصر، محمد مرسی رئیس جمهور 
سابق را به ارتکاب جنایات غیر عادي متهم کردند. یکی از بندهاي اتهامات 
وارد شده به وي، شامل جاسوسی به نفع کشور دیگر و واگذاري اطالعات 
محرمانه به این کشور درباره توان دفاعی مصر است. منظور مراجع قضایی 
مصر از این کشور، ایران است. مشکل بتوان گفت چه چیزي باعث پخش 
این هذیان و این حرکت خصمانه بزرگترین کشور عربی علیه جمهوري 

ه است. روابط متشنج میان مصر و ایران که تنها طی چند سال اسالمی شد
اخیر کمابیش صاف شده است، فقط این حرکات تند یکجانبه را کم آورده بود. ولی مقامات جدید مصر تصمیم خود را گرفته 

صر وارد مرحله جدید تنش اند و حاال قاهره در روابط با تهران موانع تصنعی فزاینده اي به وجود می آورد. در هر حال ایران و م
می گردند.

روابط پیچیده با فرصت بالقوه براي پیشرفت

–روابط سیاسی خود را قطع کردند. از آن موقع مناسبات ایرانی 1980و اوایل سال هاي 1970مصر و ایران اواخر سال هاي 
ایران.دادپناهندگیایرانمخلوعشاهبهونپذیرفتهراایراناسالمیانقالبمصر. استشده»عمیقانجماد«دستخوشمصري
ان به نام خالد اسالمبولی، تهرهايخیابانازیکینامگذاريزمان،آننمایانهايصحنهازیکیمثال،براي. دادشدیديپاسخ

اندر سوء قصد به جان انور سادات رئیس جمهور مصر شرکت کرد، بود. مصر در جریان جنگ بین ایر1981کسی که در سال 
و عراق، بی پرده طرف صدام حسین را گرفته بود. قاهره براي بغداد کمک هاي نظامی قابل توجهی ارسال می کرد. ایران، 

کرد زیرا مبارك با اسراییل روابط گرم و با فلسطین حسنی مبارك را به عنوان رعیت و پیشخدمت آمریکا در خاور میانه تلقی می
ه روابط غیر دوستانه اي داشت. در هر حال، این روابط نسبتاً سرد که گاهی به خصومت و بعضی کشورهاي دیگر اسالمی منطق

روزنهایرانی–شه پیچیده مصري همیروابطدر،2012-2013هايسالازايمرحلهدرکشوردوسرانمتقابلدیدارهاي		تکامل می یافت، طی سی سال تا زمان سرنگونی حسنی مبارك پا بر جا ماند.
سراناجالسدرشرکتمناسبتبه2012سالاوتماهدرمصرجمهوررئیسمرسیمحمدابتدا. بودکردهایجادامیدي
ازشورکدوسیاسیعالیسطحدرتماساولینمصرجدیدرهبرسفراینکهبهتوجهبا. کردسفرتهرانبهتعهدعدمجنبش

2003بود، این دیدار بسیار معنی دار و سمبولیک به نظر آمد. یادآوري می شود که در دسامبر سال 2000هايسالاوایل
حسنی مبارك در ژنو با سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران مالقات کرد که در جریان مالقات آنها تمایل متقابل به 
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ت که طرف ایرانی بالفاصله بعد از آن به یک حرکت حسن نیت ازسرگیري کامل روابط بین دو کشور ابراز گردید. گفتنی اس
اسم کسی که انور سادات را ترور کرده بود، از خیابان در پایتخت ایران برداشته شد.2004تن داد. در ماه ژانویه سال 

مصر (فوریه سال به دنبال سفر محمد مرسی به تهران، دیدار متقابل محمود احمدي نژاد رئیس جمهور وقت ایران از پایتخت
) به عمل آمد. بسیاري از کارشناسان از این آغاز سریع روند ازسرگیري روابط دوجانبه برداشت هاي بلندپروازانه اي کرده 2013

مصر به »اخوان المسلمین«و تشکیل ائتالف جدید منطقه اي را پیشبینی نمودند که قرار بود پایبندي مقامات ایران و سازمان 
یاسی و عقیدتی بر اساس ارزش هاي اسالمی استوار شود. البته در آن زمان هم روشن بود که این پیشبینی ها احکام واحد س

بسیار سطحی است. نزدیکی معین راهکارهاي دو کشور بر اساس پیروي از اصول اسالم سیاسی نتوانست اختالف نظرهاي جدي 
در مصر، قاهره و تهران » اخوان المسلمین«اري محمد مرسی و آنها در زمینه سیاست خارجی را برطرف کند. در زمان زمامد

درباره بحران سوریه مواضع اصوالً متفاوتی اتخاذ کردند. در واقع، مصر مبتکر بسیاري از گام ها علیه مقامات رسمی دمشق شده 
نظر یران تفرقه انداخت. اختالفو به مدار تنگ نفوذ پادشاهی هاي عربستانی افتاده بود. ولی تنها سوریه نبود که بین مصر و ا

بین دو کشور که نقش آنها در حل و فصل این مناقشه کهنه خاور میانه قابل اغراق نیست، بر سر مسأله فلسطین هم بروز کرد.

ه اشاره کرد ک» طرح تروریستی«عاري از لطف نیست که اشاره شود که دادگاه مصر ضمن طرح اتهامات علیه محمد مرسی، به 
امات سابق کشور تهیه کرده بودند. ادعا می شد که این طرح ناظر بر همکاري قاهره با جنبش فلسطینی حماس، جنبش گویا مق

حزب اهللا لبنان و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران بود. این استدالل ها ضعیف و نامعقوالنه است و بیشتر به تسویه حساب 
یمسئوالعالمتزیرشراکتسطحتاروابطاینارتقايومصري–ط ایرانی هاي سیاسی شباهت دارد. همزمان تنظیم رواب

وابطردرايکنندهناراحتجدیدعاملبهتواندمیفلسطینیحماسباروابطقطعبرمبنیقاهرهنظامیاناخیرتصمیم. رود
.شودتبدیلایرانی–مصري درباره برنامه هسته اي ایران اظهار نظر می کنند که سنجیدگیوداريخویشتنبامصرجدیدمقاماتکهاستتعجبجاي	

این شیوه عمل آنها با انتقادات از رفتار ایران در زمینه مسایل حاد منطقه اي که هرازگاهی در سخنان رسمی قاهره بروز می 
نطقه عاري از سالح هاي هسته کند، تفاوت آشکاري دارد. زمانی تهران از ابتکار قاهره مبنی بر تبدیل کردن خاور میانه به م

این اندیشه را مطرح کرده و پیشنویس قطعنامه مربوطه 1974اي پشتیبانی کرده بود. تهران و قاهره به طور مشترك در سال 
را تسلیم کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد کردند. هر دو کشور جنبه نظامی برنامه هاي هسته اي را رد می کنند 

راي پژوهش هاي هسته اي و ایجاد ظرفیت هاي اتمی صرفاً صلح آمیز تأکید می کنند. مصر در مجموع به سیاست و بر اصل اج
حل و فصل اوضاع پیرامون برنامه هسته اي ایران صرفًا با استفاده از روش هاي دیپلماتیک پایبند است.

مصر و افت جدید روابط» ضد انقالب«

سال گذشته مصر مرتبط می کنند. واکنش مقامات مصر به » ضد انقالب ماه ژوئیه«ناظران افت جدید روابط دوجانبه را با 
ارزیابی سنجیده تحوالت در قاهره از سوي تهران ناگهانی و شدید بود. ایران از همه نیروهاي داخلی مصري به مذاکرات صلح 

سیاسی و بدون زورگویی دعوت کرده بود. نظامیان مصر در جواب، جمهوري آمیز و تعیین آینده کشور بر اساس گفتگوي
اسالمی را به مداخله در امور داخلی مصر متهم کردند. ظاهراً گمانه ایران مبنی بر اینکه نیروهاي خارجی در کودتاي مصر دست 

شعف انقالبی مقامات ارتشی قاهره بزودي داشتند، باعث ناراحتی نظامیانی شد که زمام امور مصر را تصاحب کردند. ولی شور و 
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به روش انتقادات سازنده از تهران باز گشت. از طرف این کشور عربی بیاناتی درباره 2013فروکش کرد و قاهره در پاییز سال 
ایل سعالقه به بهبود روابط بین دو کشور شنیده شد. البته مقامات مصري پیشرفت در روابط را به مذاکرات ثمربخش درباره م

منطقه اي و قبل از همه اوضاع سوریه مشروط کردند که قاهره همانند پادشاهی هاي عربستانی، تهران را به مداخله در این 
مناقشه متهم می کند.

شماري از بدخواهان منطقه اي و فرا منطقه اي ایران بر سر راه سالم سازي روابط بین مصر و ایران موانع ایجاد می کنند. 
ربستان سعودي و سایر کشورهاي حاشیه خلیج فارس از همه گام هاي متقابل احتمالی ایران و مصر برداشت منفی اسراییل، ع

توافقات » عامل ویرانگر«را فوراً به عنوان 2012-2013مصري سال هاي –دارند. به عنوان مثال، تل اویو ائتالف فرضی ایرانی 
اسراییل و مصر تعبیر کرد. پادشاهی هاي عربستانی به نوبه خود به رصد بین 1979و پیمان صلح سال 1978کمپ دوید سال 

کردن دقیق گام هاي قاهره و تهران در جهت کشف کوچک ترین جنبه هاي همکاري آنها پرداختند. در اینجا حمایت غیر 
ه پیچیده تر بود. اتحادیه به خاطر می آید. آن مرحله براي تهران از هم2012مستقیم قاهره از طرف ایرانی در تابستان سال 

واردات نفت ایران را به طور کامل به حال تعلیق در آورد و محدودیت هایی در 2012ژوئیه سال 1اروپا تصمیم گرفته بود از 
زمینه بیمه نفتکش هاي ایرانی اعمال کرده بود. واکنش قاهره به همه این حرکات غرب حسابگرانه بود. آنجا اعالم کردند که 

خرید نفت ایران که در اتحادیه اروپا به موقع اجرا گذاشته شد، از ترانزیت آن از طریق خطوط لوله مصري و از کانال تحریم 
گزارش هایی درباره مذاکرات بین مصر و ایران درباره صدور نفت ایرانی به این کشور عربی پخش 2012سالسپتامبرماهدر	سوئز ممانعت نمی کند.

بود که بدین وسیله صاحب یک شریک بزرگ بازرگانی در زمینه صادرات نفت شود و بدین وسیله خسارات شد. تهران امیدوار
تركمشطرحیکحتیکنونتاطرفین. استبدترمراتببهآنهابینسیاسیروابطازایرانومصربیناقتصاديروابط		ناشی از تحریم غربی را جبران نماید. ولی باالخره کار به انعقاد قرارداد هاي جدید نفتی بین مصر و ایران نکشید.

ذکرایانشرابطهایندرکهمثبتیرویدادتنها. رسدمیدالرمیلیاردنیمبهسختیبهمتقابلتجارت. اندنداشتهاقتصادي
بزوديموافقتنامهاینولی. است2013سالمارسماهدرگردشگريزمینه	در همکاريدربارهتفاهمیادداشتامضاياست،

. ندآورددرتعلیقحالبهرامذکوریادداشتاجراي»ملیامنیت«بهانهبهسالهمانپاییزدرمصرمقامات. شدروبروموانعبا
برقراري تماس هاي انسانی و افتتاح پرواز جهتدراولهايگامزیرافهمیدزمینهایندرراهامصريمنطقبتوانمشکل

.شودکشوردوبیناقتصاديروابطدرمهمتحوالتبرآمديدرپیشتوانستمیتهران–هاي مستقیم قاهره 

مبارزه مشترك با تروریسم و نقش نزدیک کننده روسیه

گردشگران ایرانی در حین اقامت در خاك مصر احساس امنیت نمی کنند. گروه هاي سلفی که در شبه جزیره سینا فعالیت 
می کنند، شهروندان جمهوري اسالمی ایران را که در استراحتگاه هاي محلی استراحت می کنند، به یکی از اهداف اساسی 

ت به یکی از معضالت اساسی مقامات جدید مصر تبدیل شده است. خطر خود تبدیل کرده اند. ناکامی در زمینه تأمین امنی
تروریستی در مصر از بین نرفته و تالش هاي ارتش مبنی بر اعمال نظارت خود بر سراسر خاك کشور تا کنون به ثمر ننشسته 

ه وجود می آید. ایران و است. و این در حالی است که تعامل نزدیک آینده دار کشورها در حین مبارزه مشترك با تروریسم ب
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مصر می توانستند به جاي مخالفت متقابل در زمینه بعضی مسایل منطقه اي، به شراکت در مبارزه با خطر تروریستی دست 
بزنند.

تحوالت اخیر در منطقه شمال آفریقا و خاور میانه باعث خوشبینی در زمینه صاف کردن روابط بین مصر و ایران و ارتقاي این 
که زمام امور مصر به دست 2013سطح گفتگوي سازنده سیاسی و همکاري اقتصادي می شود. از تابستان سال روابط تا

نظامیان منتقل شد، روابط بین واشنگتن و قاهره دستخوش تغییرات گردید. پیوندها بین دو شریک راهبردي به طور کامل 
ري قرار گرفت. جو سابق شراکت صاف و هموار بین ایاالت متحده قطع نشد ولی روابط آنها به ابتکار طرف آمریکایی مورد بازنگ

و مصر از بین رفت. ژنرال هاي مصري نسبت به سیاست ایاالت متحده در منطقه سوء ظن بیشتري کردند. استاندارد هاي 
میلیونی80کشورینادرسیاسیهايروندتثبیتبهواشنگتنسو،یکاز. آمدرومصرتحوالت		دوگانه آمریکایی در برخورد با 

به طور مفهوم 2013نات و گام هاي خود را در تابستان سال بیاکنونتاهاآمریکاییدیگر،سويازوکندمیدعوتعربی
توضیح نداده اند که بخشی از کمک هاي نظامی و مالی به مقامات جدید مصر را قطع کرده و آنها را به روش خودکامه اداره 

راه دمکراتیک توسعه کشور متهم نمودند.امور و انحراف از 

خأل معین نفوذ خارجی در مصر دیري نپایید که مسکو وارد پیش صحنه شده و به یکی از شرایط حائز اولویت مصر تبدیل شد 
که تهران این کار را ناگزیر به عنوان نمونه توسعه مثبت روندهاي منطقه اي تلقی می کند. طی مدت بسیار کوتاهی گفتگوي 

عال سیاسی و نظامی بین مسکو و قاهره برقرار شد. قالب دوجانبه تعامل به صورت مکانیزم رایزنی هاي سران نهادهاي سیاست ف
به وجود آمد. این تحوالت باعث جستجوي امکانات مکمل در جهت بهبود روابط 2+2خارجی و دفاع دو کشور بر اساس فرمول 

استفاده از امکانات دیپلماتیک روسیه به لحاظ نزدیک کردن روابط بین کشورها در به طور مستقیم یا با -بین مصر و ایران 
.شودمی–بعضی زمینه ها 

******

ایران و مصر، بزرگترین کشورهاي جهان اسالم هستند که روابط آنها ناگزیر باید در سال هاي آینده بهبود یابد. سوء ظن هاي 
ولی مرحله رویارویی پشت سر گذاشته شده و به نظر می آید که این مرحله متقابل هنوز به طور کامل برطرف نشده است

بدون بازگشت طی شده است. ایران به مصر باثبات و نیرومندي عالقه مند است که در صحنه بین المللی و در مسایل منطقه 
مریکایی نقش سابق خود را ازاي خودکفا باشد و فقط بر اساس منافع خود رفتار کند. وابستگی نظامیان مصري به حمایت آ

دست می دهد. مقامات قاهره به تدریج این واقعیت را درك می کنند که مسایل منطقه اي باید با تالش کشورهاي منطقه 
بدون توسل به کمک نیروهاي خارجی حل شوند. براي اینکه گفتگوي سیاسی بین مصر و ایران به سطح شایسته اي برسد، 

مشترك اقتصادي در اسرع وقت راه اندازي شوند. این کار از هر نظر امکان پذیر است زیرا دو کشور ضرورت دارد که طرح هاي
موقعیت جغرافیایی و راهبردي منحصر به فردي دارند. ملت هاي ایران و مصر همیشه به همدیگر عالقه فراوانی داشته و احساس 

یدتردبدونآنها		سیاري از مسایل حیاتی منطقه اي وجود دارد. می شود که توان بالقوه اي براي شراکت راهبردي در زمینه ب
.هستندمندعالقههازمینهاکثردردوجانبهجدیدروابطبرقراريبهصادقانهطوربه
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ایرانبرايآنبارفاجعهعواقبوعراقبهآمریکاییتجاوز
نیکالیفایگور

، چند ساعت قبل از تحویل سال ایرانی، 2003مارس سال 20سحرگاه 
تجاوز کرد. ایاالت متحده بر خالف همه قوانین و مقررات موجود به عراق

توان عظیم نظامی، اقتصادي و مالی بلوك غرب به بهانه تصنعی بر سر این 
کشور خاور میانه سرازیر شد. امروزه، سیزده سال بعد از آن تجاوز بی پرده 

شناخته شد، پاسخ واضح و قطعی به » آزادي عراق«که به عنوان عملیات 
نزدیک ترین همسایه این سئوال وجود ندارد که این تجاوز براي تهران، 
سرانه اعتقاد دارند که بغداد، چه عواقبی به بار آورد؟ عده اي به طور سبک

ایاالت متحده با برکناري صدام حسین، دشمن اساسی و قسم خورده ایران، به تهران خدمت ژئوپلتیکی بزرگی کرد. ولی در 
به دنبال داشته باشد. و حاال، بعد از گذشت یازده سال، می توانست براي ایران عواقب فاجعه باري » آزادي عراق«حقیقت امر 

بعد،سالیازدهامروز،کهکردایجادرا»آشوبمنطقه«وزدههمبررامیانهخاورتوازنوکنترلنظامتمامعراققمعوقلع		باالخره زمان آن رسیده است که این سئوال مطرح شود: چه کسی باید پاسخ این عواقب را بدهد؟
ار عربی، رویارویی شیعه و سنی که از خارج تحریک می شود و نیز اوج گیري ترور و زورگویی، به. باشدمیثباتیبیمنشأ

آمریکاتوسطشتابباکهراصدامضدائتالفوآمریکاطرفاز		به عراق 2003مارس 20همگی لیست ناکامل عواقب تجاوز 
.دهندمیتشکیلشد،ایجاد

مبارزه با زرادخانه هاي سالح هاي کشتار «ترین ناظر روشن است که اهداف رسمًا اعالم شده عملیات یعنی حتی بر ناوارد 
به حقیقت ربطی » سپتامبر11مجازات دیکتاتور عراقی در ازاي دست داشتن در اعمال تروریستی «و » جمعی صدام حسین

ملیات وحشتناك را برنامه ریزي و تهیه و راه اندازي کرد، ندارد. محافل مالی و سیاسی غرب و قبل از همه آمریکا که این ع
و منافع » آزادي ملت عراق از یوغ نظام توتالیتر«طبق معمول اهداف سود جویانه خود را دنبال می کردند که این اهداف به 

اوز براي نستند که این تجامنیت منطقه ربطی نداشتند و به هیچ عنوان نمی بایست منافع ایران را رعایت کنند. آنها نیک می دا
ایران عواقب منفی خواهد داشت چرا که همزمان هزارها و حتی میلیون ها آواره عراقی به ایران سرازیر شده و این کشور را به 

مصیبت هاي بی شماري محکوم نمودند.

آنها با استفاده از چند ولی تجاوز غرب به عراق براي شرکت هاي فراملیتی و صنایع نظامی غرب، نعمت بزرگ آسمانی شد. 
سال اشغال از محل اجراي قراردادهاي نظامی، غارت منابع طبیعی و چپاول اراضی اشغال شده پول گزافی به دست آوردند. 
ولی به عقیده جناح سیاسی دولت بوش، سرنگونی رژیم عراق بایستی موجب روي کار آمدن دولتی نیرومند، با ثبات، دمکراتیک 

کا شود. فرض بر آن بود که بدین وسیله به سازمان هاي تروریستی در منطقه ضربه محکمی وارد شود، میدان و وابسته به آمری
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مانور ایران و سوریه تنگ شود، راه اصالحات در بعضی کشورهاي منطقه و از جمله در عربستان سعودي صاف و هموار شود، از 
.گرددترآساناسراییل–فصل مسأله فلسطینی کمک به گروه هایی چون حماس جلوگیري به عمل آید و حل و

برنامه غارت ها مو به مو اجرا شد. آنها طی ده سال عراق را به دلخواه خود غارت کردند. وقتی معلوم شد که در عراق نمی توان 
و یی ها دو پا داشتهدمکراسی از نوع غربی را برقرار کرد و اینکه اوضاع این کشور و منطقه از زیر کنترل در آمده است، آمریکا

دو پاي دیگر قرض کردند و سراسیمه از این کشور فرار کردند و فقط اقتصاد ویران شده را پشت سر خود گذاشتند. به گروه 
هاي متخاصمی که خود آمریکایی ها پرورش دادند، حق تسویه حساب هاي متقابل بدون عنایت به تلفات غیر نظامیان داده 

شد.

عراقی علیه تهران	–	پیمان آمریکایی

عده زیادي نمی توانند پاسخ این سئوال را پیدا کنند که چرا ایران به عملیات غرب در جهت سرنگونی صدام حسین اعتراض 
چندانی نکرده بود. هیچ معمایی در کار نیست زیرا تهران بهتر از مابقی جهان قدر واقعی دیکتاتور عراقی و شعارهاي ضد 

ت. رویارویی ژئوپلتیکی بین ایران و عراق ریشه هاي عمیق تاریخی دارد که این فقط مسأله اختالفات آمریکایی او را می دانس
سرزمینی بر سر مرز در اروندرود (که بر اثر ادغام دجله و فرات به وجود آمد و سواحل آن نفت خیز است) نیست.

ی جنگ سرد منطقه اي بین بغداد و تهران شده برخورد ادعاهاي ژئوپلتیکی صدام حسین و محمد رضا شاه پهلوي علت اساس
بود. وقتی انقالب اسالمی ایران معادله نیروهاي راهبردي منطقه را بر انداخت، صدام خیال کرد که ستاره اقبال او طلوع کرده 

االت با ایاست. وي در جریان مذاکرات محرمانه با زبیگنو برژینسکی در اردن بی پرده اعالم کرد که براي شرکت در ائتالف
، به منظور اثبات »دشمن آمریکا«متحده آماده است ولی در عوض حمایت آمریکا از مبارزه با ایران را می خواهد. صدام، این 

خلوص نیت خود ابتدا ورود نیروهاي شوروي به افغانستان را محکوم کرد و با عربستان سعودي پیمان بست تا از تالش هاي 
، در اوج انقالب اسالمی ایران، به سازمان 1979نظارت بر یمن شمالی ممانعت کند. صدام در سال اتحاد شوروي مبنی بر اعمال

اجازه داد نمایندگی خود را در بغداد افتتاح کند.» سیا«

17حمایت آمریکا از برنامه هاي تجاوزکارانه عراق علیه ایران را تضمین کرده بود. » پیش پرداخت ها«طبیعی است که این 
موارد «		صدام حسین در برابر مجلس ملی عراق که تازه از نو تشکیل شده بود، سخنرانی کرد و گفت:1980بر سال سپتام

الجزایر را باطل کرده است. این قرارداد 1975کثیر و فاحش تخلف ایران از حق حاکمیت عراق، موافقتنامه سال 
نقض شده است، عراق راهی جز احیاي موقعیت از نظر حقوقی و سیاسی تقسیم ناپذیر است. . حاال که روح آن 

ندارد. این رودخانه باید به صورت رودخانه عراقی 1975حقوقی شط العرب و برگرداندن آن به حالت قبل از سال 
و عربی احیا شود که در طول تاریخ چنین بوده است که نام آن از همین امر حکایت دارد. تملک کامل ما بر این 

سپتامبر، نیروي هوایی عراق در تالش 22پنج روز بعد، 		».حقوق استفاده از آن را به دنبال داشته باشدرودخانه باید همه 
خود براي تکرار شیوه عمل اسراییلی ها در جنگ شش روزه، ده فرودگاه ایران را بمباران کرد. یک روز بعد نیروهاي عراقی از 

رین و پر هزینه ترین مناقشات بعد از جنگ جهانی دوم را شروع کردند.مرز با ایران رد شده و یکی از طوالنی ترین، خونین ت
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امیدهاي صدام به پیروزي سریع با ایثار و جان فشانی قهرمانانه توده هاي مردم ایران برخورد کرد که اختالفات داخلی را 
. اددنشانکاملطوربهراخودعراقی–فراموش کرده و براي دفاع از میهن خود برخاستند. در این شرایط ائتالف آمریکایی 

رئیسریگانرونالد. شدترعیانعراقازآمریکاییحمایت،1982سالدرنبردمیداندرایرانجنگیهايموفقیتازبعد
را امضا نمود. ایاالت 82/4شماره ملیامنیتدستوروشدهبغدادباروابطدرراهبرديتغییراتمبتکرآمریکاوقتجمهور

میلیون دالر (دالر آن زمان!) را به عراق فروخته بود. ولی اصل کار این است 200متحده در زمان جنگ تنها بالگردهاي معادل 
که آمریکا از متحدان خود دعوت کرد به صدام کمکهاي همه جانبه اي بکنند که این درخواست اجرا شد. آلمان، فرانسه و 

یتانیا، همگی در صدور اسلحه براي رژیم بغداد در زمان جنگ آن با ایران شرکت کردند. پادشاهی هاي خلیج فارس هم به بر
8,2میلیارد دالر بود و از طرف امارات 31بغداد مساعدت کردند. کمک مالی به عراق از طرف عربستان سعودي نزدیک به 

میلیارد دالر.

عی و غربصدام حسین، سالح هاي کشتار جم

هزار نفر شد. اکثر شهرهاي هم مرز با عراق در 900سال جنگ بالغ بر 8تلفات انسانی اعم از نظامی و غیرنظامی ایران طی 
استان پر جمعیت خوزستان ویران شده بودند. زیرساخت صنایع نفتی جمهوري اسالمی ایران خسارات زیادي متحمل شد. در 

میلیارد دالر آمریکا به قیمت هاي امروزي تمام شد. ولی روند بازسازي صلح آمیز کشور 500مجموع، آن جنگ براي ایران به 
همیشه در معرض خطر بود زیرا صدام حسین می خواست زرادخانه هاي سالح هاي کشتار جمعی خود را نوسازي کرده و با 

استفاده از این سالح ها از ایران انتقام بگیرد.

در ساخت و به » جامعه بین المللی«بدان کمک نخواهد کرد. اوالً، این » جامعه بین المللی«تهران خوب می فهمید که هیچ 
روز آوري زرادخانه هاي شیمیایی و میکروبی صدام شرکت کرده بود. ثانیاً، ویلیام کیسی مدیر سیا و دولت ریگان از محل 

1987رد آن علیه ایران اطالع کامل داشتند. اواخر سال عراقی تولید کننده این سالح ها و از موارد کارب		استقرار کارخانه هاي
سازمان سیا با استناد به داده هاي ماهواره اي کشف نمود که ایرانیان هجوم بزرگی تهیه کرده و نیروي احتیاطی خود را در 

برخوردار انس خوبینزدیکی بصره، یکی از اماکن آسیب پذیر جبهه عراقی مستقر می کنند. ضربه متراکم نیروهاي ایرانی از ش
بود که دفاع دشمن را شکست دهد. نیروهاي ایرانی می توانستند وارد فضاي گسترده عملیاتی شده و در تمام جنگ ابتکار 
عمل راهبردي را به دست آورند. رونالد ریگان بعد از دریافت گزارش محرمانه سازمان سیا که حاوي اطالعات درباره تمرکز 

پیروزي ایران غیر قابل قبول «ینی تحوالت بعدي فاجعه بار براي عراق بود، روي این سند نوشت:نیروهاي ایرانی و پیشب
این یک نوع دستور بود و به همین علت مقامات آمریکایی اطالعات درباره تدارك تهاجم و عکس هاي ماهواره اي 		».است

که بغداد می تواند فقط با کاربرد گسترده سالح هاي تمرکز سربازان ایرانی را به عراق منتقل کردند. آنها خوب می فهمیدند 
و » رینسا«شیمیایی پاسخ تعرض ایرانی را بدهد که در این صورت نه گاز خردل بلکه گازهاي به مراتب سمی تر و مرگبار تر 

می توانستند به کار گرفته شوند.» ایپریت«

ان که به کمک آمریکا و بعضی کشورهاي دیگر غرب ساخته صدام با موافقت آمریکا از مرگبارترین سالح هاي شیمیایی آن زم
شده بود، علیه سربازان و غیر نظامیان ایرانی استفاده کرد. در نتیجه این اقدام، در یک آن دهها هزار ایرانی کشته شده و صدها 

هزار نفر تا آخر عمر معلول شدند. و حاال چه کسی باید جواب این جنایت را بدهد؟
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کمیته امور بانکی مجلس سناي آمریکا طی گزارشی اعالم 1994سالح هاي شیمیایی ختم نشد. در ماه می سال البته کار به 
مواد بیماري زا و سمی و مواد پژوهش هاي زیست شناختی دیگر بر اساس درخواست و با مجوز وزارت بازرگانی «کرد که 

. »صادراتی تضعیف نشده بود و آنها می توانستند باز تولید شوندآمریکا به عراق صادر می شد... قدرت حیات این مواد بیولوژیکی
از ایاالت متحده براي مؤسسات دولتی عراق طی مدت بیش » مواد ویژه بیولوژیکی«محموله 70در آن گزارش اطالعات درباره 

ر بی که ایاالت متحده صادهمانطور که بعداً کشف شد، این مواد میکرو«سال وجود داشت. نتیجه گیري گزارش چنین بود: 3از 
».کرد، با موادي که بازرسان سازمان ملل کشف کرده و به عنوان بخشی از برنامه نظامی میکروبی عراق تشخیص دادند

بازرسان سازمان ملل «دونالد ریگل رئیس کمیته مجلس سنا که گزارش مذکور را تهیه کرد، ضمن تفسیر اوضاع گفت: 
ت متحده کشف شده و سپس با مجوزهاي وزارت بازرگانی ایاالت متحده به عراق صادر عناصر فراوانی را که در ایاال

شد، کشف کردند و تشخیص دادند که این عناصر در طرح هاي بعدي عراقی سالح هاي شیمیایی و هسته اي و در 
پروانه 771ما برنامه هاي طراحی سامانه هاي پرتاب موشک ها مورد استفاده قرار گرفتند.... قوه مجریه حکومت

.»صادراتی انواع مختلف کاالهاي دو منظوره براي عراق را تأیید کرد. فکر می کنم که این واقعیت وحشتناکی است

این واقعیت براي سناتور آمریکایی وحشتناك بود. ولی تهران خوب می فهمید که صدام هر آن حاضر است از زرادخانه هاي 
که غرب او را فقط مورد نکوهش اخالقی قرار خواهد داد. باالخره صدام را در ازاي یورش هاي خود علیه ایران استفاده کند و این

200بزرگ خونین به شیعیان عراق هم مجازات نکرده بودند. خود مسئولین عراقی به طور غیر علنی اعتراف کردند که رژیم 
بعد از جنگ در خلیج 1991کت کردند که در سال هزار نفر از شیعیان را به قتل رساند که در قیامی علیه رژیم حاکم شر

فارس بروز کرد. غرب ترجیح داد آن فاجعه را مسکوت کند.

عراق را نجات دهیم!

150با فاجعه انسانی و اقتصادي روبرو شد که می توانست به ایران هم گسترش یابد. عالوه بر » صدور دمکراسی«عراق بر اثر 
آزادي «میلیون نفر از دست 1,5مردم توسط صدام به ایران فرار کرده بودند، حدود » يعربی ساز«هزار نفر که از سیاست 

اقتصاد 2009به ایران پناه بردند. نظام بهداشت و درمان، آموزش و حفاظت از نظم حقوقی در عراق ویران شد. تا سال » عراق
میلیون متر مکعب گاز بی 600اد. هر سال حدود میلیارد دالر از دست د90عراق تنها از محل قاچاق نفت و محصوالت نفتی 

چاه مورد بهره برداري قرار می گرفت. همین امر باعث فقر 441چاه نفت تنها 1041فایده سوزانده می شود در حالی که از 
شرار امیلیون شیعه مقیم عراق می شد. عالوه بر آن، جنگ همه علیه همه با شرکت افراطیون دینی، جدایی طلبان و13شدید 

بی پرده اي که غیر نظامیان را غارت کرده و مقدسات شیعیان را منفجر می کردند و زوار را در نجف و کربال به قتل می 
ارد دالر در بازسازي عراق سرمایه گذاري کرد و بایستی این میلی1,5حدودشایبهبیطوربهایران2010تا2007سالاز		رساندند، به شکست اقتصاد اضافه شده و اوضاع وحشتناك عمومی را به وجود می آورد.

پول را با خون و درد از بدن بودجه خود جدا کند. ایران به تشکیل میلیشیاي محلی و نیروهاي انتظامی کمک کرد. ایران به 
یورش هاي شدید طور قاطعانه جلوي نوري المالکی را گرفت که خواسته بود به اعتراضات سنی ها به سیاست دولت وي با
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همگانی پاسخ دهد. شیعیان در استان ناآرام انبار همراه با سنی ها در تظاهرات اعتراض آمیز شرکت کرده و به طور مستقیم 
».اگر نیروهاي دولتی بر ما آتش بگشایند، با بدن خود برادران خود را خواهیم پوشاند«اعالم نمودند که 

محسوب می کنند، این واقعیت را نادیده می گیرند که تهران » دست نشانده ایران«را آن نیروهاي غربی که دولت فعلی عراق 
در عوض کمک خود به عراق از دولت شیعیان چیزي درخواست نکرده است! نه گذشت ها در زمینه اراضی مورد اختالف 

است که همه این کارها چیزي جز خواسته، نه امتیازات اقتصادي و نه سهم در واحدهاي صنعتی و منابع طبیعی. تهران معتقد
نیست که اسالم آن را حرام اعالم کرده و این رفتار با روح و اصول قرآن کریم و جمهوري اسالمی مغایرت دارد. تهران به » ربا«
ي ااحتیاج ندارد زیرا سیاستمداران ایرانی واقع بین هستند و بر خالف غرب پیچیدگی روابط بین قومی، قبیله » عراق ایرانی«

و روابط دیگر در مشرق را درك می کنند. ایران به عراق با ثبات، امن و در حال توسعه احتیاج دارد که آنجا سنی ها و شیعیان 
از حقوق برابر برخوردار شوند و تنها قاتالنی که از شعارهاي اسالمی به عنوان پوشش براي کار هاي خود استفاده می کنند، 

ن بدون اینکه از نیرو و پول دریغ بورزد، در ساخت این گونه عراق شرکت می کند و به همسایه مورد هجوم قرار گیرند. تهرا
را التیام بخشد.» صدور دمکراسی«خود کمک می کنند تا زخم هاي اشغال آمریکایی و 

******

له که بعضی کارشناسان حیبه هیچ عنوان جنگ آمریکایی در راه منافع ژئوپلتیکی ملت ایران نبود» آزادي عراق«آغاز عملیات 
گر غربی به ما تلقین می کنند. ایاالت متحده عراق را با چنگ خود دریده و آن را به گرداب خونین هرج و مرج و جنگ همه 
علیه همه انداخت زیرا همین شیوه عمل استعماري به بهترین وجه جوابگوي اهداف یورش غارت گرانه اي بود که شرکت هاي 

شرکت هاي آمریکایی علیه عراق به عمل آوردند. این عملیات جنگی آمریکا و متحدانش براي تهران هم فراملیتی و بعضی
خطرات و چالش هاي اصوالً جدید به وجود آورد زیرا کشوري که همسایه ایران است، به سرزمین فاجعه انسانی و پناهگاه براي 

تبدیل شد. ایران با تالش تصور ناپذیر و با تجهیز همه » ق ایرانسازمان مجاهدین خل«افراطیون و شبه نظامیان سازش ناپذیر 
منابع مالی خود موفق شد به این چالش پاسخ بدهد و نهایت تالش هاي خود را به عمل آورد که در عراق صلح مدنی برقرار 

وال این شرایط این سئشود و تمامیت ارضی این کشور ستم دیده حفظ گردد که این تالشی براي امنیت تمام منطقه بود. در 
بیش از پیش مبرم می شود که چه کسی باید جواب همه این کارها را بدهد؟
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استبزرگهايپیشرفتوهادستاوردانتظاردرایران
نیکالیفایگور

آیت.  رسیدفراایرانیشمسیتقویمبه1393سالمارس،21روز
مناسبتبهتبریکپیامطیایرانروحانیرهبرايخامنهعلیاهللا

اعالمفرهنگواقتصادسالرا1393سالنوروز،عیدونووسال
میاطمینانایرانیانبهایرانجمهوررئیسروحانیحسن.  کرد
وتوجهمرکزدر»فرهنگواقتصادسال«طرحاجرايکهدهد
دولتهايتالشکردنترفعالنیزوبودخواهدهاکوششهمه
زندگیسطحبهبوداسالمی،جمهورياقتصادتقویتجهتدرخود

سالکهرودمیانتظار.  دهدمیوعدهرامردماجتماعیتأمینو
دائمیموافقتنامهانعقادمیانایندرکهآوردباربهراجهشیهايپیشرفتسريیکایراناسالمیجمهوريبرايجدید
شایانجهانیجامعهباروابطاصالحوکشوراینازاقتصاديهايتحریمرفعایران،اسالمیجمهوريايهستهبرنامهدرباره

ناخالصتولیدرشدنرخها،تحریمشدنمرتفعازبعدزیراشودمیآمادهاقتصاديخروشانرشدبرايکشوراین. استذکر
حتتجدیددولتباکشورشانکهدارنداعتقادوهستندخوشبینخودآیندهمورددرایرانیان.  برسد%8-10بهتواندمیملی

.داردقرارانقالبیتحوالتآستانهدرجمهوررئیسروحانیحسنریاست

»مقاومتاقتصاد«بهپسنديعواماز: روحانیحسن

تصمیماتیاقتصاديمصلحتگاهیکهکردمیدنبالپسنديعوامسیاستایرانسابقجمهوررئیسنژاداحمديمحمود
أير.  اندرسیدهقدرتبهسنجیدهاصالحاتوظریفتصمیماتطرفدارانحاالو.  شدنمیگرفتهنظردرشد،میاتخاذکه

صحبتکشوراقتصاديمعضالتدربارهپردهبیدهدمیاجازهاودولتبهکرد،دریافتروحانیحسنکهمردماعتمادباالي
بیتتثبهموفقوبخشیدهشدتراپولیوايبودجهسیاستروحانیحسندولتهیأت.  نمایداتخاذدشوارياقداماتوکرده
اقدامیکبهحاضرندحتیایرانمقامات. استشدهماهششمدتطی%23تادرصددههاازتورمنرختنزلوملیارزنرخ

باالراانرژيداخلیهايقیمتودهندکاهش%6میزانبهرادولتکارمندانحقوقجاريسالدروزدهدستدردناك
.ببرند

انضباطنشانهتنهاداد،ارائهراماهه12بودجههاتحریملغوزمینهدرابهامشرایطدرروحانیحسندولتکهامرهمین
کهشودمییادآوري. اندآوردهدرخودنظارتتحتراکشوراقتصادياوضاعایرانجدیدمقاماتتردید،بدون. نیستمالی

باقیخودازدشواريبسیارمیراثنژاداحمديمحموددولتاینکهوبودنشدهتصویبکاملطوربهگذشتهسالبودجه
.  ندادتشکیلبود،کردهدرخواستبودجهنویشپیشدراوکهراآنچهنصفحتیواقعیآمدهايدرکهحالیدرگذاشت
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وجهیتقابلخساراتساخت،روبرومشکالتبارانفتعمدتاًایرانی،هايکاالپرداختکههمایرانیهايبانکعلیههاتحریم
راهکارهاي.  شدتوقیفخارجیهايبانکدرایرانبهمتعلقدالرمیلیارد100الی60. شدروبروارزکمبودباایران.  آوردباربه

.داردفاحشیتفاوتپیشینجمهوررئیسنژاداحمديرفتاربا1393سالبودجهتشکیلزمینهدرروحانی
ینیبپیشدولتیهايهزینهواقعیعظیمکاهشجدیدبودجهدرکهکنندمیاشارهامراینبهویژهبهایرانیاقتصاددانان

خلئیتواندمیکهگذاردمیباقیخصوصیبخشبرايمجالیایران. شودمیذکر%60-70رقممیانایندرکهاستشده
تههسمسألهدربارهمذاکراتموفقیتباپیشرفتوجودباتهران. آیدمیوجودبهدولتیمخارجکاهشاثربرکهکندپررا

ابحسبهرااروپااتحادیهوآمریکاسويازنفتیهايتحریملغوازناشیدرآمدهايزیاديخوشبینیباکندنمیعجلهاي،
استوارروزدرنفتتنمیلیون1,2صدورمحاسباتبرجدیدبودجهکهکندمیتأکیدایراننفتوزیرزنگنهنامداربیژن. آورد
دشوارتصمیمایندر. استکمتربرابردوازبیشایراننفتصدورممنوعیتاعمالازقبل2013سالصادراتازکهاست

میمشاهدهايهستهمذاکراتجریاندرایرانبرغربفزایندهفشارازپیشگیريجهتدرراهبرديتالشایرانی،مقامات
مقابلههاتحریمتشدیدازآمریکاییهايهشداربااستحاضرکهدهدمینشانواستآمادهمقاومتادامهبرايایران. شود
.کند

تگیوابسازکهخواهدمیدولتازوشدهتعیینايخامنهاهللاآیتتوسطکهایراناقتصادآیندهعمومینظریهبهپایبندي
تکیمخودنفتبهفقطنباید: «گویدمیايخامنهآقاي. استذکرشایانایراناقتصاديجدیدسیاستدربگریزد،نفتی
برايومابرايايتلهاین. کردنخواهدفراهمپیشرفتوشکوفاییکشوربرايواستخطرناكایرانبرايامراینکهشویم
یبآسشوند،تعطیلمانفتهايچاهاگرحتیتابرسدتوسعهسطحبهبایدکشور«ایران،رهبرعقیدهبه.  »ماستملت

ستاد.استواقعیتبلکهنیستشعاراین. کندمیعملیحاضرحالدرایرانکهاست»مقاومتاقتصاد«این.  »نبیندزیادي
طراحیراايالعادهفوقشرایطبامقابلهمشخصاقداماتستاد. کندمیهماهنگرا»مقاومتاقتصاد«برنامهاجرايايویژه
.استغربایرانیضدهايتحریمازناشیکهکندمی

کندمیبازخودگازيونفتیبخشدرگذارانسرمایهبرايرادرهاایران

جمهوريکهشرایطیدر. شددالرمیلیارد40,4معادلگذشتهسالدرایرانغیرنفتیصادراتایران،گمركآماربهبنا
فرضاگر.  استیافتهکاهش%2,5فقطمیزانبهقبلسالبهنسبترقماینکنند،میمنزويجهانیبازارازراایراناسالمی

50دهشریزيبرنامهحدازجاريسالدربلکهگرددبازقبلیسطحبهتنهانهتواندمیایرانشود،رفعهاتحریمکهکنیم
.  هستندتنفجهانیبازارهايبهایرانبازگشتمنتظرفقطوکردهفراموشراموضوعایناغلبتحلیلگران.  بگذرددالرمیلیارد

. استشدهمتحملزیاديخساراتشد،اعمالاروپااتحادیهومتحدهایاالتتوسط2012سالدرکههاییتحریماثربرایران
میتريسیعودیدبامسألهاینبهآنها. کنندبسندهنفتجهانیبازاربهبازگشتبهفقطنیستندحاضرایرانیانحال،اینبا

.نمایندجلبخودگازونفتبخشبهراخارجیهايگذاريسرمایهکنندمیسعیونگرند
قراردادهايجدیدنسلجاريسالدرایراننفتوزارتکهانددادهاطالعخارجیوایرانیگروهیهايرسانهاخیرمرحلهدر

ابهارایزنیبرايايویژهکمیسیونحتیتهراندر. کردخواهدرونماییباشد،خارجیگذارانسرمایهمخصوصکهرانفتی
مصرف«انتخابهدفايخامنهاهللاآیت. استشدهتشکیلجدیدتوافقاتساختاردربارهخارجیومحلیکارشناسان
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نفتصدوربهخصوصیبخشکردتوصیهجملهازوي. کندمیمطرحراصادراتهايراهکردنمتنوعو»راهبرديکنندگان
سرمایهمهکهگرددمیايگزینهدنبالوکندپیداملیوبازرگانیمنافعبینتعادلیکندمیسعیایرانواقعاً. شوددادهراه

.آنهاایرانیشرکايهموببرندسودخارجیگذاران
مقامایندرخاتمیمحمدجمهوريریاستزماندر1997-2002هايسالدرکهایراننفتجدیدوزیرزنگنهنامداربیژن
خوبیهبغربیهايشرکتباکهگرداندبازآنهاسابقهايمقامبهرامسئولینینفتوزارتبهبازگشتازبعدبود،کردهکار

.گیرندقرارنظرتجدیدموردخارجیگذارانسرمایهخساراتجبرانمنظوربهقراردادهاداددستورهمچنینوي. هستندآشنا
مایهسرسابقمانندایراندر. شودویژهامتیازاتوحقوقدریافتوانحصارایجادموجبنبایدخارجیسرمایهازاستفادهولی

.شودخارجایراناقتصادينظامازبایدايسرمایهچنینکهاستممنوعخارجیهايدولتمستقیمهايگذاري
راآمریکادولتبودندکردهسعیآمریکایینفتیهايشرکتخاتمی،محمدجمهوريریاستزماندرکهشودمییادآوري

ایندرهکاروپاییگازيونفتیبزرگهايشرکتبررامیدانایرانبازاردربتوانندتاکنندواداریکجانبههايتحریملغوبه
شرارتمحورازبخشیراایران،پسربوشجرج2002سالاوایلولی.  نمایندتنگ. بودندشدهتبدیلبزرگیبازیگرانبهبازار

اییآمریکحضورموضوعبررسیبهخواهندمیطرفدوهرکهآیدمینظربهحاالو.  رسیدپایانبهسیاسیبهاروکرداعالم
لیهعمطمئنضمانتیتهرانبرايتواندمیآمریکاییهايشرکتبااقتصاديهمکاري. برگردندایرانگازونفتصنعتدر

بازرگانیافعمنعلیهآمریکاییقانونگذاران.  بدهدراهاتحریمتشدیدبرمبنیسفیدکاخدولتوکنگرهناسنجیدهتصمیمات
اویولنیستاعتمادقابلواشنگتنسیاستکهکندمیتأکیداسالمیجمهوريروحانیرهبر.  کنندنمیاقدامخودتجار

رکتشباهمکاريسیاسیمطلقمنع. نیستهاآمریکاییباروابطفصلوحلجهتدرایراندیپلماتیکهايتالشمخالف
وجهتبامربوطه،تجهیزاتوصنعتیهايفناوريدریافتزمینهدرخصوصبهندارد،وجوداینازبیشایراندرآمریکاییهاي

.آورنددستبهراخودجایگاهزمینهایندرتوانندمیهاآمریکایی. سرمایهبهتهراننیازهايهايپارامتربه
ودالرمیلیارد110ایراننفتیبخشدرکردپیشنهادجهانگازيونفتیهايشرکتبهایرانجمهوررئیسروحانیحسن

داووسجهانیاقتصاديمجمعدرجاريسالژانویهماهدروي.  کنندگذاريسرمایهدالرمیلیارد75پتروشیمیصنعتدر
جدیدهايطرحآنجریاندرایرانیانکهشودبرگزارلندندرهمایشیژوئیهماهدراستقرار. آوردزبانبررامطلباین

ادياقتصهماییگردیکفقطراهمایشاینتواننمی. کردخواهندرونماییرانفتیبخشخارجیگذارانسرمایهباهاقرارداد
ورتصایندرفقطآنهازیرااستگذارانسرمایهبرايکلیديمسألهها،تحریملغوکهفهماندمیوضوحبهایران.  دانست
.آوردخواهنددستبهراایراندرگذاريسرمایهامکان

رانته. باشدکردهامتناعداخلیهايگذاريسرمایهازایرانکهنیستمعنیبدانخارجیگذارانسرمایهبرايدرهاگشایش
ایندرسرمایهکمبودخاطربهایراندولت. بکندگازونفتبخشتوسعهصرفرادولتیپولازدالرمیلیارد14استحاضر
باطارتتهرانعلیهیکجانبهوالمللیبینهايتحریمباامراینآنها،عقیدهبه. دهدتناقداماتاینبهاستمجبوربخش،

میلیارد25تاگذاريسرمایههايبرنامهایراننفتملیشرکتعاملمدیرجواديالدینرکنآنازقبل.  داردمستقیم
دستازباعثطرحاینتکمیلباتأخیرروزهروي،گفتهبه. بودکردهاعالمراجنوبیپارسگازيمیدانتوسعهدردالر

.شودمیدالريمیلیون100درآمدهايرفتن
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جهانینفتیسیاستدرنوینایران

مصرفاروپااتحادیهعضوکشورهايزیاديمدتطی. استیافتهکاهشبرابردوتقریباً نفتصدورمحلازایراندرآمدهاي
ولیندکمنتقلشرقیآسیايکشورهايبهوهندبهراصادراتازبخشیشدموفقتهران. بودندایراننفتاساسیکنندگان
شودیممطرحگمانهاینپیشازبیشهاتحریملغوآستانهدر.  کنداحیاکاملطوربهراخارجیبازرگانیتبادالتنتوانست

.مایدنفراهمرانفتجهانیهايقیمتآورسرسامسقوطموجباتخودمنافعبهعنایتبانزدیکآیندهدرتواندمیایرانکه
بشکهیکبابتدالر50قیمتبهحتینفتفروشتواندمیایرانگویا.  کنندمیپیداپوچیحالتگاهیهابینیپیشاین

خلیجحاشیهکشورهايخالفبرهاتحریمتحملمتماديهايسالطولدرایراندولتزیرابداندسودآورخودبرايرا
وشدستخناگزیرکشورهابعضیشود،اجراطرحایناگرکهنیستبحثقابل. استکردهعادتاقتصاديریاضتبهفارس
داردنقصدتهران. باشدبرخوردارتواندنمیونیستبرخوردارهابرنامهگونهاینازایرانولی.  شدخواهنداقتصاديفاجعه

سراسیمههمنفتجهانیبازارهايدرایرانرفتار. بدهددستازراخودنفتیدرآمدهايازنیمیو»کندزندگیریاضتبا«
.نیست

اقل،حدوبردهباالروزدربشکهمیلیون4تارانفتتولیداستصدددرکشوراینایران،نفتصنعتمسئولینبیاناتبهبنا
سالنوامبرماهدرایرانايهستهبرنامهدربارهتوافقاتامضايازبعد. کنداعادهخودبهنفتجهانیبازاردرراخودسهم

ایرانازچین2013سالدر. گذاشتافزایشبهروتدریجبهسنتیخریدارانتوسطایرانینفتهايخریدژنو،درگذشته
بشکههزار564بهرقماین2014سالژانویهماهدرولیکردمیواردروزدرنفتبشکههزار428ازبیشمتوسططوربه
چینیهايشرکتحاضرحالدرزیراکندرشداینازبیشحتیایرانینفتچینیوارداتکهرودمیانتظار.  رسیدروزدر
.کنندمیامضاتريبزرگقراردادهايایرانیشرکايبا

جنوبیکره.  دهدمیافزایشراخودهايسفارشهمکشوراین. استایراننفتیوارداتزمینهدردوممقامصاحبهند
%15نفتایرانازفوریهوژانویههايماهدرژاپن. خردمیراگذشتهسالازبیشتربرابردوخامنفتایرانازاکنونهم

میلیون1,6بربالغتقریباًکنونتاژاپنوجنوبیکرهچین،هند،بهایرانینفتصادراتحجماین،بربنا. کردواردبیشتري
دراکنونهماروپا،اتحادیهوآمریکاهايتحریموجودباآسیاییکشورهايکهاستآننشانهاینو. استشدهروزدربشکه
.کنندمیتالشایرانباروابطتحکیمجهت

زندنمیلطمهروسیهمنافعبهایرانبازگشت

سهمیهماعظقسمتسعوديعربستان. گذاردنمیاثرروسیهنفتیمنافعبرمستقیمطوربهخودبازارهايبهایرانبازگشت
حاضرایران. نمایدتأکیدخودبههاسهمیهایناعادهبراوپکدراستمایلتهرانحاالوآوردهدستبهراایراننفتیهاي

قتموافایرانعادالنههايخواستبااستموظفریاض. کندتصحیحرانفتتولیدافزایشزمینهدرخودهايبرنامهنیست
فعالیتخوددفاعیهايسفارشبرکهسعوديبودجهبرامراین. دهدکاهشسومیکمیزانبهراخودنفتتولیدوکند

.گذاشتخواهدجدياثرکند،میتأمینراآمریکادفاعیصنایع
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ردبجواآنهابهکهحاالوبخرندراسوریهعلیهجنگیعملیاتبامتحدهایاالتموافقتکردندسعیهاسعوديپیشچندي
تأمینازناشیخساراتبایدباالخره. دهدمیهشدارآمریکاازخوددالريداراییخواندنفراازسعوديعربستانشد،داده
عربستاننصیب»کنندگانقیام«باهمکاريمحلازانتظارموردسیاسیبهرهزیراکندجبرانراسوريمخالفاننتیجهبیمالی

زمینهردزمینکرهامنیتسعوديعربستانومتحدهایاالتبلکهایراننهرفتاربینیم،میکههمانطور.  استنشدهسعودي
سودازکشیدندستازوزدهدستخطرناکیکاربهتوانندمیهاسعوديکهآیدمینظربه. کندمیتهدیدراانرژي

یشبینیپقابلغیرسیاستبهتوجهبا. کنندخودداريشد،پادشاهیایننصیبایرانیضدهايتحریماثربرکهتصادفی
.کنندتحریکرانفتجهانیهايقیمتافتهاسعوديکهنیستبعیدریاض ******

توسطهک»مقاومتاقتصاد«برنامهاجراي. شدخواهدتبدیلتحولینقطهبهایراناقتصادبرايجدیدسالکهنیستتردیدي
میدائموافقتنامهانعقادبرايتهران. کندمیتضمینرااسالمیجمهوريهايموفقیتاست،شدهاعالمکشورروحانیرهبر

هورجمرئیساوباماباراك. شودمیآمادهجهانیجامعهباروابطبهبودواقتصاديهايتحریملغوخود،ايهستهبرنامهدرباره
نهاتنهآغازسرنوروزاینلذاوکردخواهداستفادهفرصتاینازحتماً ایرانکهباشدداشتهتردیدينبایدمتحدهایاالت
هايتحریمهدفبهاخیرسال35طولدرایراناسالمیجمهوري. شدخواهدایرانتاریخدرجدیديصفحهبلکهجدیدسال

واقعوسنجیدگیباوکندنمیامتناعمقاومتصحیحسیاستازولیاستشدهتبدیلغربیهايقدرتطرفازگوناگون
تضمینرامیانهخاوردرایرانرهبريغربی،مقاومتوجودباایراناقتصادينظامکهدهدمیتوسعهراخوداقتصادبینی
.کندمی
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اوکرایندرآمریکاییبازيدر»سعوديبرندهبرگ«
نیکالیفایگور

بعد از آنکه واشنگتن متوجه شد که همه امکانات آن در زمینه اعمال فشار 
کشیده است، از مستقیم بر روسیه در رابطه با حوادث کریمه و اوکراین ته 

ذخیره راهبردي دیگر خود بهره گرفت و آن توان مالی عربستان سعودي و 
سایر پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس است. کاخ سفید از رهبران این 

یف به کی» کمک اقتصادي فوري«کشورها دعوت کرد در چارچوب بسته 
میلیارد دالر بپردازند.15 م، بی جواب نخواهد ماند زیرا اهداف راهبردي اسالجهاندرآنشریکترینمهمریاضازواشنگتندعوتکهنیستتردیدي		

ایاالت متحده و پادشاهی سعودي نسبت به روسیه، ایران و سوریه همیشه یکی بوده است. اختالف نظرها و سوء تفاهم ها بین 
عاشقان که با هم دعوا می کنند، «ضرب المثل دو کشور که تمام دوره ریاست جمهوري باراك اوباما را همراهی کرده است، با 

، سازگار بوده است. واشنگتن و ریاض در آستانه توافقات جدید سیاسی قرار دارند که باید در جریان سفر هفته »تفریح می کنند
د بخواهنجاري باراك اوباما به عربستان سعودي تنظیم شوند. در این شرایط که آل سعود امیدوارند از رئیس جمهور آمریکا

سیاست تجاوزکارانه تر و شدید تري در زمینه مقابله با گسترش نفوذ ایران در خاور میانه و نیز سرنگونی بشار اسد (که اینها 
مینه خود، در ز» دوست عزیز«مهم ترین مسایل براي ریاض هستند) دنبال کند، به نفع این پادشاهی است که به باراك اوباما، 

در اوکراین خدمتی بکند. ریاض همزمان می تواند قطر و کویت را به انجام همین کار متقاعد کند و حمایت مالی از کودتا 
همزمان رهبري خود در اتحادیه پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس و امکان اعمال نفوذ در کارهاي شرکاي عربستان در این 

اتحادیه را به رخ واشنگتن بکشد.

نظر شاهین هاي آمریکایی در این مورد هیچ تفاوتی ندارد. در حالی که عربستان سعودي برخورد ریاض با حوادث کی یف با 
هرگز با اوکراین روابط چندان نزدیکی نداشته است، این کشور مشغول تأمین مالی سخاوتمندانه سیاست محافظه کاران جدید 

ایاالت متحده در » نیروي نرم«ایل اساسی که یکی از وسNEDامریکایی نسبت به کی یف بوده است. بنیاد توسعه دمکراسی 
رد، کرا اجرا می» یفمیدان اروپایی کی«و تربیت شبه نظامیان » تشکیل جامعه مدنی«طرح مربوط به 65اوکراین بود و آنجا 

ی مریکایبه طور منظم اعانات مالی سعودي را دریافت می کرد زیرا در سوریه هم همین کار را کرده و تالش هاي محافظه کاران آ
و البی اسراییلی را در جهت تشدید سیاست واشنگتن نسبت به ایران هماهنگ می نمود.

وقتی ویکتوریا نولند دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اورآسیا (و همسر روبرت کاگان، یکی از رهبران محافظه کاران 
میلیارد دالر در تمایالت اروپایی اوکراین 5ایاالت متحده «ت که جدید که با البی اسراییلی ارتباط تنگاتنگ دارد) اظهار داش

، می توان احتمال زیادي داد که حد اقل یک پنجم این پول توسط ریاض و البی سعودي در ایاالت متحده »سرمایه گذاري کرد
پرداخت گردید.
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درباره گوسفندها و مرغ هاي اوکراینی

شوراي«صنایع اوکراین و شوراي اطاق هاي بازرگانی و صنایع عربستان سعودي، به ابتکار اطاق بازرگانی و2006در سال 
عربستانپادشاهیبینفنیعلمیواقتصاديبازرگانیهايهمکاريمشتركکمیسیونسپسو»سعودي–بازرگانی اوکراینی 

ن و سایر کارهاي تشریفاتی به عنوا» بسط و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادي بین دو کشور«اوکراین به وجود آمد. وسعودي
هدف رسمی این ارگان ها اعالم شدند ولی در حقیقت امر، گسترش صادرات تسلیحات ساخت اوکراین به کشورهایی مد نظر 

بود به آنجا به طور مستقیم اسلحه صادر کنند.بود که براي ایاالت متحده و عربستان سعودي دشوار  الحسهمهتوانستنمیوبودسریعانحطاطحالدراوکرایندفاعیصنایعزیرااستندادهواقعیوجدينتیجهابتکاراین		
ال، از ان مثعنوبه. پرداختگرجستانوآذربایجانبهاسلحهگستردهفروشبهاینکهولوکندصادرمیانهخاوربهراالزمهاي

به 2006به آذربایجان پرداخت و در سال » سمرچ«میلی متري آتش متراکم 300کی یف به صدور سامانه هاي 2004سال 
و همین BTR-70دستگاه نفربر 29آذربایجان از اوکراین 2009صادر کرد. در سال T-72AGدستگاه تانک 48این کشور 

2S3 Akaciyaمیلی متري 152عدد هویتزر خودرو 6و 2S1 Gvozdikaمیلی متري 122تعداد توپ هاي خودرو هویتزر 
دستگاه 71اوکراین به باکو 2010خرید. در سال 24-فروند بالگرد می11و Mig-29UBو نیز یک جنگنده آموزشی رزمی 

، یک Mi-24R، یک بالگرد 2S1 Gvozdikaمیلی متري 122زر توپ خودرو هویت7(بدون اسلحه)، BTR-70نفربر 
تفنگ و تپانچه اتوماتیک فروخت.3000سامانه هدایت شونده ضد موشکی و 

مهمترین مشکلی که در امور حساس روابط تسلیحاتی بین اوکراین و عربستان سعودي وجود داشت، این بود که صنایع دفاعی 
ا بتواند صادرات غیر علنی اسلحه به کشورهاي ثالث را گسترش دهد. براي ریاض مبلغ ضروري اوکراین باید به روز آورده شود ت

میلیارد دالر مسأله نبود ولی این اندیشه توسط واشنگتن تأیید نشد. اوالً، تجدید صنعتی سازي اوکراین با راهبرد بلند 5-3
گرفته شد که در آن زمان به طور فعال وارد بازارهاي تسلیحاتی مدت ایاالت متحده سازگار نبود. ثانیاً، مقاومت اسراییل در نظر 

آذربایجان، گرجستان و کشورهاي دیگر می شد و به رقابت از سوي کشور غیر مطمئن و آزموده نشده اي چون اوکراین عالقه 
ري ات خاکستصادر«مند نبود. متخصصین اسراییلی ضمن مستدل کردن برخورد منفی خود با حمایت واشنگتن و ریاض از 

فساد مالی که بر اوکراین مستولی شده است، شرایطی ایجاد می کند که اسلحه «از اوکراین، خاطرنشان نمودند که » تسلیحاتی
».می تواند به دست گروه هاي تروریستی بیفتد

ي ه فعال شد. در روزهاسعودي از بین نرفت و اخیراً دوبار-این اندیشه به جایی نرسید ولی ساختار شوراي بازرگانی اوکراینی
ماه مارس جلسه جدید کمیسیون همکاري هاي بازرگانی اقتصادي و علمی فنی بین دولتین اوکراین و عربستان 25-25

سعودي تشکیل شد. مشکل بتوان گفت آیا مرغ ها و گوسفندان اوکراینی که در حالت دشواري قرار گفته اند، پول سعودي 
» نیدمکراسی نوپاي اوکرای«تردیدي نیست که آل سعود در واکنش به درخواست واشنگتن به دریافت خواهند کرد یا خیر ولی 

نخواهد بود.» کشاورزي«کمک خواهند کرد. بدیهی است که این کمک 
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نفت و وهابیون

حتیاطی اپولی که عربستان سعودي، قطر و کویت حاضرند در واکنش به دعوت دولت کاخ سفید به کی یف بپردازند، تنها منبع 
در مقابله با روسیه به کار گیرند. پیشنهاد جرج سوروس مبنی » مسأله اوکراین«نیست که واشنگتن و ریاض حاضرند در زمینه 

به منظور فرو ریختن بودجه روسیه، تفسیرهاي فراوانی را سبب شده است. برنامه هاي فروش نفت از 	بر تنزل قیمت هاي نفت
شدیدترین «ر افزایش عرضه در بازار که در غرب با کنایه از آن هشدار می دهند، می تواند به ذخایر راهبردي آمریکا به منظو

تبدیل شود. ایاالت متحده تا کنون توان خود را در این زمینه به نمایش گذاشته و هفته گذشته به دستور » تحریم ضد روسی
اشت. (در حال حاضر ذخایر راهبردي جمعی آمریکا برابر میلیون بشکه از ذخایر راهبردي خود را به حراج گذ5باراك اوباما 

میلیون بشکه است). بازار تزریق این مقدار نفت را نادیده گرفت. عالوه بر آن، بودجه روسیه با ذخیره معین استقامت 700حدود 
که پیشبینی دالر بابت یک بشکه در نظر گرفته شده است در حالی93طراحی شده است و در آن میانگین قیمت جهانی 

دالر می باشد.101برابر 2014قیمت جهانی نفت در سال  اند تغییر کند. ولی بازي در جهت تومیاوضاعشوند،بازيوارداوپکگرايغرباعضايسایروسعوديعربستاناگرولی		
که بازي با قیمت ها نتیجه تنزل قیمت ها نکات ظریف فراوانی دارد که مانع از تحقق آن می شود. اقتصاد جهانی از زمانی 

بین اعراب و اسراییل، در جریان جنگ افغانی اتحاد شوروي و در مرحله بحران 1973سیاسی می داد ( بعد از جنگ سال 
)، به طور قابل توجهی تغییر کرده است. باید افزود که بعد از آنکه محدودیت ها در حق ایران 1990-1991کویتی سال هاي 

سعودي به منظور جلوگیري از رشد شدید قیمت ها و بنا به درخواست ایاالت متحده و غرب، تولید روزانه اعمال شد، عربستان
سال اخیر صنعت نفت این کشور در حد توان 3-4میلیون بشکه رساند که این باالترین رقم ممکن است. طی 11خود را به 

افت کند.%15-20ات تولید نفت می تواند به میزان خود کار کرده و حتی در سال جاري به علت استهالك کامل تجهیز

سناریوي دیگري خطر واقعی ایجاد می کند و آن متنوع کردن حامل هاي انرژي یعنی جایگزینی نفت و گاز روسی در غرب با 
مه د زیرا هحامل هاي انرژي از منابع دیگر ارتباط دارد. عربستان سعودي و قطر می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنن

طرح هاي جایگزینی سوخت پر هزینه هستند که غرب با توجه به مشکالت مالی جاري خود از عهده این کار بر نمی آید. کمتر 
کسی می تواند تردید داشته باشد که بعد از الحاق کریمه به روسیه و شکست غرب از دست مسکو در زمینه اوکراین، به راهبرد 

روسی تحرك جدیدي بخشیده خواهد شد.جایگزینی حامل هاي انرژي 

ولی در حالی که نفت، گاز و مسایل انتقال این مواد در سطح راهبردي قرار دارند و وقت طوالنی و هزینه هاي مالی زیادي 
ایجاب می کنند، حمایت عربستان سعودي از جدایی طلبان و تروریست ها در خاك روسیه و از جمله در کریمه، کاري مؤثر و 

زایکیکهسعودآل. داردعادتکاراینبهسعوديعربستانکهاستاینهمهازمهمتر. باشدمی»مفیدومختصر«		قع در وا
طی گري در شمال قفقاز روسی بودند، موجبات ظهور گروه هاي وهابی در کریمه را افراوچچندرتروریسماساسیحامیان

هم فراهم آوردند. در واقع، وهابیت از طریق چچن به طور فعال به شبه جزیره کریمه نفوذ کرد. شبه نظامیان چچن در آسایشگاه 
یی را که در نبردها با نیرو هاي روسی دریافت هاي شهرهاي ساکی و یوپاتوریا که با حمام گل و الي معالجه می کنند، زخم ها

کرده بودند، می لیسیدند. مقامات وقت اوکراین حضور چچنی را در واقع رسمیت بخشیده بودند. سازمان امنیت اوکراین از آن 
دند. می زاطالع کامل داشت. کسانی که یک روز قبل با نیروهاي روسی جنگیده بودند، فرداي آن روز به راحتی در کریمه قدم 
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همراه با شبه نظامیان، واعظین وهابی هم در منطقه نفوذ می کردند که بالفاصله به گماشتن طرفداران، تشکیل گروه ها و 
برقراري نظارت خود بر مساجد دست می زدند.

دولت مستقلی در حال حاضر در کریمه حدود پنج هزار پیرو وهابیت وجود دارند که هدفشان که آنها پنهان نمی کنند، ایجاد 
در کریمه است که بر اساس شریعت به تعبیر وهابی زندگی کند. آنها اعتقادات خود را با اعمال مشخص تکمیل می کنند، 
سامانه هاي اداري موازي را ایجاد می کنند و مالیات هاي نیمه رسمی را براي تأمین نیازهاي ارگان هاي اداري قومی و اسالمی 

جدید کریمه به تاتارها تلقین می کنند که آنها نباید از تغییر وضع حقوقی شبه جزیره واهمه داشته معرفی می نمایند. مقامات
باشند. به آنها مقام معاون نخست وزیر، سه مقام وزیر، شناسایی رسمی سازمان هاي اجتماعی آنها و حتی بازگشت اسامی 

وهابیون به این امر قانع نمی شوند. نمایندگان آنها اعالم می اصیل تاتاري به بعضی آبادي ها پیشنهاد شد. ولی ملی گرایان و
. فردا »این موافقتنامه به کاغذي که روي آن نوشته شده است، نمی ارزد زیرا فردا ممکن است همه چیز تغییر کند«کنند که 

یعنی لحظه اي که چاشنی انفجاري وهابیون محلی وابسته به عربستان سعودي وارد عمل شود.

******

بی چون و چرا طرف واشنگتن را گرفته و حاضر است به لحاظ مالی و سیاسی از مداخله » مسأله اوکراین«ریاض در زمینه 
آمریکایی پشتیبانی کند و متحدان خود از میان پادشاهی هاي خلیج فارس و افراطیون و تندوران زیر نظر سعودي را به این 

تقابل درست روسیه، دنبال کردن سیاست توسعه همکاري با تهران است که مقامات کار جلب کند. در این شرایط تنها تصمیم م
این کشور در مرحله کودتا در اوکراین درك کامل ماهیت این تحوالت را از خود نشان داده و این جریانات را به عنوان عملیات 

یران یکی از معدود کشورهایی بود که در تخریبی غرب و مداخله مستقیم در امور داخلی یک کشور مستقل ارزیابی کردند. ا
سطح رسمی پیوستن کریمه به روسیه را به طور متعادل ارزیابی کرد و در این رابطه خوشبینی سنجیده اي ابراز نمود. کودتا 

ل و در اوکراین و حوادث کریمه به نشانگري تبدیل شد که به روسیه اجازه داد چهره واقعی متحدان و مخالفان خود را در داخ
خارج از کشور شناسایی کند. عربستان سعودي یک بار دیگر بر موقعیت خود به عنوان شریک راهبردي آمریکا تأکید کرد. 

تهران یک بار دیگر اعتبار خود را به عنوان متحد مطمئن روسیه به اثبات رساند. خودتان می توانید از اینجا نتیجه بگیرید.
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مسکو براي نزدیکی راهبردي روابط با تهران آماده است
بوبکیننیکالي

دارد،بالدنبهراآمریکاخارجیسیاسیالینفکعنصراینها،تحریموسیلهبهفشارقاعدتاً کهآمریکانظامیطلبیتوسعه
لیهعراخودهايائتالفوکنندمیرفتارالمللبینحقوقبهتوجهبدونهاآمریکایی. استشدهشروعهمروسیهعلیهاآلن

رفتنگنظردربهراهاآمریکاییتااسترسیدهفرامشتركاقداماتزمانتهرانومسکوبراي. دهندمیتشکیلایرانوروسیه
درهروسیگیريموضعاصولیتصحیحرابطه،ایندراولدستهدف. کنندوادارکشورماندوملیمنافعبهگذاشتناحترامو

.استسوریهپیراموناوضاعوایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتدرهمهازقبلوایرانقبال

را»هاگزینههمه«اوکراینبحرانبارابطهدرمتحدهایاالتکهداشتاظهارآمریکاخارجهاموروزیرکريجانپیشچندي
پذیرشهبآمریکاییمسئولینبعضیروسیه،فدراسیونترکیببهکریمهبازگشتازبعد. گیردمینظردرروسیهحقدر

. ردندکدعوتبالتیککشورهايولهستاندرآمریکاییهواپیماهايوهانیرواستقراروناتوبهمولداويوگرجستاناوکراین،
افعمننظرازحساسیهايگامدارندحقحتیگویاوبایدروسیهازگرفتنانتقاممنظوربهغربوآمریکادیگر،عبارتبه

.بردارندروسیه
امااوبباراكتهران،هايتالشهمهوجودبا. استماندهباقیپایبند»هاگزینههمه«سیاستبههمایرانبارابطهدرآمریکا
کاییآمریبههنوزایراناینکهواستباقیخودقوتبههمچناننظامیگزینهکهکندمیتأکیدمتحدهایاالتجمهوررئیس

باروسیهمانندراایران. باشدنمیايهستههايسالحساختمشغولکهاستندادهارائهايکنندهقانعهايضمانتها
وهاينیرنیرومندگروهفارسخلیجمنطقهدرعراق،درعملیاتپایانازبعدمتحدهایاالت. کنندمیاحاطهنظامیهايپایگاه
باعملدرودهدمیهشدارجنوبیقفقازبهناتوگسترشازدارد،توجهیقابلنیروهايافغانستاندرگذاشته،باقیراخود

.نمایدمیتهدیداسالمیجمهوريباجنگگاهتکیهبهآذربایجانکردنتبدیل
ویژهتوجهمرکزدرایرانايهستهبرنامه

ددارنمشتركمنافع«روسیهوويمتبوعکشورکهکندمیتأکیدایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیرظریفجوادمحمد
ارجهخاموروزیرمعاونریابکوفسرگئی. کندمیحسابنهاییتوافقبهدستیابیجهتدرمسکوکمکرويتهراناینکهو

چارچوبدر»هاشرطبردنباال«بهراروسیهاگر«کهدهدمیپاسخ5+1مذاکراتدرروسینمایندگیهیأترئیسوروسیه
. »ردکخواهدپیداپاسخیمسکوکنند،واداراوکراینپیراموناخیرتحوالتبهعنایتباایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکرات

گامهبگامرفعدربارهتوافقاتبخواهدغربازمتقابلاقداماتچارچوبدرمسکوکهباشدداشتهانتظارحقبرتواندمیتهران
.نمایداجراراایرانازهاتحریم
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ایاالتجانبهیکهايتحریمنیزوهستندهاتحریمحاويکهمتحدمللسازمانامنیتشورايقطعنامهچهارحاضرحالدر
دحدارند،مغایرتالمللبینحقوقباکهرایکجانبههايتحریمروسیهکهشوندمیاعمالاروپااتحادیهکشورهايومتحده

حقوقنهخودسیاسیعرفدرمتحدهایاالتکهاستمواردآنازیکیاین. داندمیمذاکراتروندبرايمضرونامشروعاقل
ت؟اسندادهنشانخودازواکنشیکاراینبهکنونتامللسازمانچرا. دهدمیخودقرارکارمالكرازورحقبلکهالمللبین

يمنزوآنهاهمهاساسیهدفکهدادتشکیلاوکراینبحراندربارهجلسههشتامنیتشوراياخیرهفتهسهطیمثال،براي
هراندتومیامنیتشورايدائمیعضوعنوانبهروسیه–هاتالشاینبودنثمربی. بوددیپلماتیکسطحدرروسیهکردن

. استکردهردهمراایرانیضداخیرهايقطعنامههمهروسیه. نیستمهممتحدهایاالتبراي–کندوتورانهاداینتصمیم
ذاکراتمموفقیتباپایانکهشودمتحدهایاالترفتاربررسیمبتکرتااستبرخوردارواقعیبهانهوفرصتازکرملینحاالو

.گذاردمیخطرمعرضدرراآنايهستهبرنامهدربارهایرانبا5+1گروه
ایراندرقبال5+1گروهغربیاعضايوروسیهکهشدنمیآنازمانعسوریهمسألهدربارهنظرهااختالفحتیاواخرهمینتا

. شدسردجنگزمانازغربباروسیهروابطدربحرانترینشدیدباعثاوکرایناوضاع. کننداتخاذايیکپارچهمواضع
بدونعنیی»داردنگهراخودمال«بتواندتهراناینکهونباشدمتمایلسازشبهاینازبیشروسیهکهشدآننگرانواشنگتن

. انددمیتهرانبرفشاراعمالاساسیوسیلهغربکهاستهاییتحریممامنظور. ببردپایانبهرامذاکراتجديهايگذشت
فدراسیونوAIPACاسراییلی–آمریکاییعمومیروابطکمیتهمشتركبیانیهمتحده،ایاالتبهنتانیاهوسفرحیندرجدیداً 

اویوتل. شدصادرایرانعلیهجدیدهايتحریماعمالبهمساعدتبرايآمادگیدربارهJFNAشمالیآمریکايیهوديهاي
توسط5+1گروهباتوافقاتشرایطاجرايبراساسیناظرمقامبهراخودگیرد،میرااتمیانرژيالمللیبینآژانسجايکه

.کنندمیکمکاوبهزمینهایندرهاآمریکاییکهحالیدرکردمنصوبتهران
آمریکاییپروفسور»گردونجوي. «استشدهتبدیلملیجنونبهپیشهامدتازایرانیضدهايتحریممتحدهایاالتدر

یکبرايکهکردذکرراايحادثه»ایرانعلیههاتحریمانسانیخسارات«عنوانتحتخوداخیرمقالهدرشناسیروان
به»دپآي«تبلتفروشازجرجیاایالتدر»اپل«شرکتهايمغازهازیکیدرکهافتاداتفاقآمریکامقیمایرانیدانشجوي

بهانگیخالکترونیکیوسایلفروشازمانعکهنیستقانونیآمریکادرزیرااستنژاديقومیتبعیضاین. کردندخوددارياو
مسنلدینوابرايکهکنندپیدابانکیتوانندنمیآمریکااالصلایرانیشهروندان. شودمتحدهایاالتاالصلایرانیشهروندان

جامانراهاپرداختتوانندنمینیزدارندمشروعیقراردادهايایرانیشرکايباکهداروسازيهايشرکت. بفرستندپولخود
هسابقبینقضراآمریکاییهايتحریمکهاستایرانجمهوررئیسروحانیحسنباحق. برسانندایرانبهراداروهاوداده

.دانستایرانیانحقوق
منیتاشورايدربایدروسیهلذاونداردوجودآمریکااصولبیرفتاراینبرايدلیلیترینکوچکمللسازمانتصمیماتدر

جامعهتعهداتاجرايروندهمچنینشوراایندرکهاستمنطقی. کندپشتیبانیایرانهايخواستازمتحدمللسازمان
رعایتعدممسألهآشکاروبازطوربهبایدظاهراً. شودبررسیایرانايهستهبرنامهدربارهژنوتوافقاتاساسبرالمللیبین

هببیشترچههرراهاآمریکاییبایدواقعدر. کردمطرحرااروپااتحادیهومتحدهایاالتسويازهاتحریملغودربارهتوافقات
د،نامنمیسفیدامروزآنهاکهآنچه. بدهدراخودعملکردگزارشتاکرددعوتالمللیبینجامعهاساسیداورامنیت،شوراي

خواهدتمامامنیتشوراينفعبهعملشیوهاینکهنیستتردیدي. استشدهسیاهالمللیبینجامعهنظرازکهسالهاست
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ضعواینکهگیردمیآمریکافشارتحتراخوداخیرتصمیماتازبسیارياست،شدهانحطاطدچارکهمللسازمانزیراشد
.بودسوریهدرباره» 2-ژنو«المللیبینکنفرانسبهایراندعوتگرفتنپسموارد،اینازیکی. پیداستجهانیانهمهبر

سوریهمسألهفصلوحلدرایراندوشادوش

تههسبرنامهدربارهمذاکراتدرایرانیجدیددیپلماسیهايگذشتوتهران–واشنگتنروابطدربهارکهشودمییادآوري
ازمانسکلدبیرمونکیبانحمایت. بکشددستسوريمصالحهرونددرایرانشرکتنفیازآمریکاکهنشدباعثایراناي

.نکردقانعایرانشرکتبودنمصلحتبهراآمریکادولتهمروسیهگیريموضعوایراندعوتازمتحدملل
کهتاسمیسرکنفرانسدرکنندگانشرکتنمایندگیبودنفراگیرشرطبهتنها2-ژنوموفقیتکهبوداعتقاداینبرکرملین

سوریهحوادثصحنهپیشدرکهتهرانحال،اینبا. آنهاستاولینازیکیسوریه،بحراندرخودنفوذدرجهلحاظبهایران
همفسدواشنگتن،کاراین. استشدهراندهمناقشهحلجهتدرالمللیبینهايتالشچارچوبازخارجبهاست،ماندهباقی

یتقاطعتر،درستعبارتبهودادخرجبهسیاسینزاکتزمانآندرکهبودمسکورنجاندنبرايتالشوایرانعلیهجویی
رجهخااموروزارتقاطعیتعدمکارشناسان،ازبسیاريوکردنداشارهواقعیتاینبهناگزیرایرانیان. ندادبروزخودازکافی

ايبرتالشایرانیان،عقیدهبه. دادندقرارمتحدهایاالتباروابطتشدیدبهروسیهمیلیبیعمومیچارچوبدرراروسیه
کهانددهنکشیدستهاییاستانداردزورگویانهترویجازناتوومتحدهایاالت. نداردمعنیغرببابرابرمشارکتروابطبرقراري

ریه،سودرغربومتحدهایاالترفتار. نیستنددیگرهايملتفرهنگودینها،سنتملی،منافعخارجی،سیاستجوابگوي
.استرساندهاثباتبهواضحطوربهراواقعیتاینافغانستانوعراقلیبی،
ورد،خنمیهمآبجرعهیکلندنموافقتبدونکهاروپااتحادیهدیپلماسیرئیساشتونکاترینحتیکهاستتعجبجاي

مجمعدرسخنانیطیوي. استدانستهمهمسوریهمناقشهفصلوحلرونددرراروسیهنقشاوکراینی،بحرانشرایطدر
اتحادیه. »کندمیایفاراخودنقشروسیه«است،مطرحالمللیبینسیاستوقتیکهکردخاطرنشانبروکسلالمللیبین
حتیاجاهازمینهایندرغربباهمبستگیبهاآلنروسیهآیاولیکندحلراایرانوسوریهمسألهتاداردنیازمسکوبهاروپا

وطرقسعودي،عربستانپولباآنها. استافتادهخودفعلیحالتبهاوکراینکهاستفرانسهوآلمانآمریکا،تقصیردارد؟
مداخلهاوکراینداخلیاموردر2004سالازاسراییلویژههايسرویسفعالمشارکتبافارسخلیجدیگرهايپادشاهی
قشهمناآتشکهبودندآنها. نمودندپشتیبانیآنازوکردنداندازيراهوسازماندهیرا»میدان«طرحخودشانوکردهفاحشی

میوتدعاوکراینملتیکپارچگیومسألهباهوشیارانهبرخوردبهروسیهکهحالیدرزدنددامنرامخالفانویانوکویچبین
ادثحودرکهاروپااتحادیهگیريموضعدرنکردسعیاشتون. نداشتنداحتیاجیروسیه»نقش«بهزمینهایندرآنها. کرد

برايقابلمتاقدامالگويبهبایدایرانخارجهوزیررفتارکهآیدمینظربه. کندایجادتغییراتکرد،میفعالیشرکتاوکراین
.شودتبدیلروسیدیپلماسی

نیایراطرفولیشودبرگزارظریفواشتونشاممراسمبودقراروین،درمذاکراتجدیددورآغازآستانهدرپیش،هفتهیک
فرسجریاندرایرانیمخالفانبااشتونخانمنشدهریزيبرنامهمالقاتبهراخوداعتراضوسیلهبدینوکردهلغوراآنعلناً 
شاتریسفارتدرمحرمانهالعادهفوقشرایطدراروپااتحادیهمتخصصینتوسطمخالفانبامالقات. کردابرازتهرانبهوي

برازاراخودرسمیاعتراضاتریشبهایرانیمقاماتوشداحضارخارجهاموروزارتبهفوراًاتریشسفیر. بودشدهدادهترتیب
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سرانازیکیعنوانبهتهرانبهخودسفراولینجریاندراشتونواقعاً،. دانستندآمیزتحریکرااشتونرفتارحقبروکرده
ئیسرروحانیحسنباجملهازوایرانیبلندپایهسیاستمدارانبارسمیهايمالقاتازبعدواخیرسالششطیاروپااتحادیه
وزریمخالفانکهبودایرانايهستهبرنامهبررسیوي،سفرکلیديموضوعداشت؟نیازيچهمالقاتاینبهایران،جمهور

بهاحترامیبیحاکمیت،حقباغربآمیزتحقیربرخوردبهکهدارندحقایرانیان. ندارندربطیکاراینبهایرانیمشکوك
مینهزدرتنهانهبایدروسیه. دهندنشانخودازتنديواکنشایرانی،نوازيمهمانازغربنمایندگاناستفادهسوءوهاسنت

.کندتبدیلخوداسلحهبهراغرببهایرانیاعتماديبیهمافغانستانزمینهدربلکهسوریه
ماستمشتركهدفها،آمریکاییبدونافغانستان

فغانستاناجمهوررئیسکرزايحامد. نشودبرآوردهافغانستانباامنیتیقراردادانعقادبههاآمریکاییامیدهايکهنیستبعید
سندیناگرفتنهاییتصمیمآمریکایی،نیروهايکاملخروجعواقبباکشوراینمقاماتترساندنبرايهاتالشازنظرصرف

قصرینمدنبالخودژئوپلتیکیحریفانمیاندرمعمولطبقوافتادهبلبشوبهخاطراینبهاوباماباراكدولت. نکندامضارا
همچنانایرانتنهاواندکردهپشتیبانیمذکورقراردادازمرکزيآسیايکشورهايوترکیهپاکستان،هند،کنونتا. گرددمی

بهفیمنتبعاتمنطقهسراسروافغانستانبرايتواندمیناتووآمریکانظامیحضورکهاستمعتقدتهران. استآنمخالف
ردخطردرجهآنوسیلهبهآمریکاکهشودتبدیلاهرمیبهافغانستاناینکهازایرانیانهاينگرانیباتوانمی. آوردبار

.کردموافقتکند،تنظیمخودنفعبهراافغانستانباهممرزکشورهاي
ینپوتوالدیمیرگویاکهکردتکذیبراهاییگزارشروسیهخارجهاموروزارتبگیریم،نظردرراروسیهگیريموضعاگر

لیو). بودشدهپخشآمریکاییطرفتوسطهاگزارشاین(کندامضاراقراردادکرددعوتافغانستانازروسیهجمهوررئیس
شدستخوکههاییآمریکایی. فهمندنمیراماداريخویشتناینایرانیانکهورزدنمیمخالفتقرارداداینباعلناًمسکو

ندکمیسعیگویاکهدهندمیتشخیصرا»کرملینپايرد«افغانستاندرخودشکستدراند،شدهروسیضداحساسات
وسیهررسد،میپایانبهافغانستاندرمتحدهایاالتجنگکهاآلنکهاستمعتقدسفیدکاخ. کنداحیارا»شوروياشغال«

انافغانستجمهوررئیسکرزايحامدناگهانیگیريموضعهاآمریکایی. کندمیتقویتراخودنفوذمیانهخاورواوکرایندر
آزادرادهاابرازعنوانبهروسیهبهخودمختارجمهورياینپیستونبرمبنیکریمهمردمتصمیمبهويکشوراینکهبرمبنی

.یرندگمینادیدههمراهاآمریکایی»دمکراسی«ازنهاییامتناعبهافغانیمقاماتتمایلآنها. ندارندقبولراگذارد،میاحترام
ورهايکشتلفاتکهحالیدرشدندکشتهآمریکاییسربازهزاردوازبیشناتو،توسطافغانستاناشغالسال12مدتطی

23و18ینبارقامیولینیستبرآوردقابلافغانینظامیانغیرمیاندرتلفاتدقیقتعداد. رسیدنفرهزاریکبهناتودیگر
100زابیشمتحدهایاالت. شدندناتونیروهايناشیانهعملیاتیااشتباهاتقربانیآنهاازبسیاري. شودمیذکرنفرهزار

خودنشاندهدستدزدانبهراپولواشنگتنکهدارنداعتقادهاافغانیولیکردخرجنظامیغیرکمکعنوانبهدالرمیلیارد
ایندرآمریکاییدستاوردهايکهشودمیمشاهدهمخدرمواداقتصاددرتنهاحقیقیرشدکهاستتأسفجاي. نمودواگذار
باوفقیتمبیشترینباایرانولیشدهتبدیلجهاندرمخدرموادکنندهتولیدبزرگترینبهافغانستان. استآوراعجابزمینه

نبعممخدرموادکهاستگفتنی. استکردهایجادمحکمیسداروپابهسفیدمرگراهسربروکردهمبارزهمواداینترانزیت
یافتدرفارسخلیجحاشیهدرآمریکاییمتحدانازاساسیپولزیرانیستاساسیمنبعولیاستطالبانمالیتأمینمهم
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استافغانستاناموردرفارسخلیجهايپادشاهیوسعوديعربستانمداخلهمخالفتهرانکهنیستتعجبجاي. شودمی
وانت. استنشدهعملیموجودامکاناتبالقوهتوان. نداردمغایرتروسیهمنافعباعنوانهیچبهتهرانگیريموضعاینکه

احتیاجايجسورانههايگاموجهشیهايپیشرفتبهمیانهخاوردرما. باالستبسیارهممحورایندرکشورماندوبالقوه
راهخونریزيوجنگجاهمهکهبرداریمناپذیريسازشدوستانازخصوصبهوهاآمریکاییازبردنحساببدونکهداریم

.اندازندمی
دادنشانراآنهاجايهاآمریکاییبهباید

رخجهاندراکنونکهراآنچهآئینهماننداوکراینپیراموناوضاع«کهکردخاطرنشانروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیر
باقیجهاندرثباترفت،بینازقطبیدونظامآنکهازبعد. کندمیمنعکساست،دادهرخاخیرهايدهسالهطیودهدمی

قاداعتکنند،فصلوحلراجهانسرنوشتدارندحقاینکهوخودبودناستثناییومنتخببه«هاآمریکایی. »استنمانده
آناروپاییمتحدانومتحدهایاالت. آوردمیخودسربررامتناسبمتقابلاقداماتخودشمتحدهایاالت. »اندکردهپیدا

انساناتمالحظبهعنایتبامسکوولیاستدیدهآسیبهمهازبیشترشرایطایندراوکراین. اندشدهمرتکبفاحشیاشتباه
ازاوکراین. کردنخواهدکمکاوکراینملتبهآمریکاکهاستبدیهی. کندمیخودداريمتقابلهايتحریماعمالازدوستانه

اراكبخطرناكومبهمراهبردبهتواندمیمسکو»ایرانیپاسخ. «رسیدنخواهداسراییلسطحبههرگزآمریکاییحمایتنظر
.کندواردحساسیضربه،«baby-boom»بینیپیشقابلغیرجدیدنسلجمهوررئیسایناوباما،
. یریمگسرازکاملطوربهراایرانبافنینظامیهمکاريآمریکایی،هايمحدودیتوآمریکابهتوجهبدونوفوراًبایدمااوالً،

نادیدهتوانندمیشوند،میتهرانبافنینظامیهمکاريازمانعکهمتحدمللسازمانامنیتشوراياخیرهايقطعنامه
دستخودايهستهبرنامهدربارهنهاییتوافقاتبهجاريسالجواليماهتاکهدارندجزمعزمایرانمقامات. شوندگرفته
همهایدب. شودتبدیلتشریفاتیسادهکاریکبهبایدمللسازماندرالمللیبینهايتحریملغوصورتایندرکهیابند

وتصنعیهايبهانهبهوقتخریدنبرايويهايتالشوموردایندرمللسازمانکلدبیرمونکیبانهايسوءاستفاده
یلیمبی. گرفتنادیدهراایرانازهاتحریمرفعمخالفدیگرهايدولتواسراییلفرانسه،آمریکا،آمیزبلبشوغوغاينیز

هبزیاديحددرآنکلدبیرونهاداینمعلوم،قراراز. بگیردراروسیهجلوينبایدهممسألهاینبررسیبهامنیتشوراي
.باشیمآمریکاییتأییدفکربههمماکهنیستدلیلیهیچولیاستوابستهآمریکا

جودوازهمهولیخوردمیچشمبهکمترکهداردوجودایرانبانظامیهمکاريبهبازگشتراهسربر»زیردریاییسنگ«یک
صدوردربارهقرارداداجرايعدمبارابطهدرروسیهازایرانادعايبدهد،راخودجدينیاتضمانتروسیهاگر. دارنداطالعآن

مالیخساراتوشدهخواندهفراایرانطرفدادگاهیشکایت. شدخواهدمرتفع300-اسهواییضدموشکیهايسامانه
. شودمامذاکراتاجرايوآغازازمانعتواندنمیچیزيوکسیفعالًولی. شدخواهدجبرانجدیدقراردادهايوسیلهبهایران

ظارانتدرآنها. اندکرده»اشغال«راتهرانهايهتلبهترینکنونتاآمریکاییجملهازوغربیبزرگهايشرکتنمایندگان
.اندنشستهمللسازمانهايتحریملغوازقبلایرانانرژيوگازونفتبازاربهجهش
اینبهادزیتأملوتفکربدونتوانمیباشد،مندعالقهآننفتصدورزمینهدرروسیهگريمیانجیبهواقعاً ایراناگرثانیاً،
تحركکهکنیماعالمجهانسراسردرکهنیستمنطقازعارينکند،رادرخواستاینماازتهراناگرحتی. دادتنکار



201481مارس–30شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

ما. نیستآورالزامروسیهبرايشد،اعمالمللسازمانخالفبرکهاروپااتحادیهومتحدهایاالتسويازایراننفتیکجانبه
میشهههمهاآمریکاییباالخره. کنیمتجارتایرانباخاصیخرسنديباحاضریموکنیممیتجارتبخواهیمکهکسیهربا
.کنندمیدوستیدیگرانعلیهکسیبا

ازرگانیبتبادالتکاهشباعثاخیرسالیکطیهاپرداختزمینهدرمشکالت. گرفتنادیدهراایرانمالیتحریمنبایدثالثاً،
پولمیلیارد10ازبیشایرانبازاردرغربوآمریکاهايتحریمخاطربهروسیه. استشدهدالرمیلیارد1,5تاکشوردوبین
متحملراخساراتاینبایدماچرا. رسدمیدالرمیلیاردهادهبههاسالاینطولدررفتهدستازسودودادهدستازنقد

بخشوبودفعاالنهغیرقدريبهایرانباپایاپايپرداختیهايمکانیزمکردنعملیبرمبنیروسیهاخیرهايتالششویم؟
هندونایرا. استنرسیدهجاییبههنوزکاراینکهبردمیحسابواشنگتناحتمالیبانکیواکنشازقدريبهروسیتجاري

بودهرترمؤثخیلیروشاینکهکنندستدودادطالبرابردررانفتگرفتندتصمیموکردهانتخابدیگريراهزمینهایندر
اینردکهمدتهاستچینوروسیه. بودخواهدآمریکادالرازکاملامتناعتر،مطمئنراهبینیپیشقابلآیندهدرولی. است
ایاالتهکگویدمیپوتینوالدیمیروقتی. کنندمیسازيذخیرهراطالعظیممقادیرعلتهمینبهوکنندمیصحبتمورد

کندمیاشارهواقعیتاینبهتنهانهاوگذارد،میخطرمعرضدرراجهانیاقتصاددالريانحصارازاستفادهسوءبامتحده
پیشسالچندآنجازیراماستدرصدي100متحدها،تالشایندرایران. آوردمیعملبهراالزمتدارکاتتردیدبدونبلکه
بهمستقیمیوابستگواقعیمکانیزمایرانیانتعبیربهدالرزیراشودمیفروختهیوروبهایرانینفت. کشیدنددستدالرازعلناً 

.استاستعمارمظهروواشنگتن
وسیرهايشرکت. کرداشارهایراناسالمیجمهوريباروابطدردولتیبزرگهايطرحبهبازگشتمصلحتبهبایدباالخرهو

پیشبینیايبرزیاديدالیلآنجاکهشوندایراناقتصاديرستاخیرروندواردبتوانندتاکننددریافترادولتیهايضمانتباید
بهایراندراتمیهاينیروگاهجدیدواحدهايساختدربارهروسیهوایران. داردوجودهاتحریملغوازبعداقتصادسریعرشد

گردیپیشنهادچند. استجریاندرکشوراینگازونفتبخشتوسعهدرروسیهشرکتدربارهمذاکرات. اندرسیدهتوافق
. کندجلبآهنراهشبکهتوسعهدرگذاريسرمایهدالرمیلیارد35استصدددرایراندولتمثال،عنوانبه. داردوجودایران
نگجاندازيراهبرايکهراآمریکاییجویانهجنگذهنیتبتواندکهدارندخوبیدورنمايهمیشهخوبهمسایگانکالم،جان
.بکندمتحیروماتاست،شدهتراشیدهخودانحصاريهايشرکتنفعبهنظمیبیتشدیدوجدیدهاي

ماهدرخوداجالسبرگزارياز8گروهدیگراعضايامتناععلتبه. شودمیتهیهایرانبهپوتینوالدیمیرسفرجاريسالدر
برگزاريباهمزمانیعنیروزهاهمینبرايتواندمیروسیهجمهوريرئیسواستشدهفراهمزمانیکریدورسوچی،درژوئن

توانندمیاي،منطقهشراکتتوسعهوبسطادامهبرعالوهطرفین. کندسفرتهرانبهبروکسل،درروسیهبدون7گروهاجالس
لتعامادامهبهایرانیطرف. یابنددستدوجانبهروابطجدیدروزدستورچارچوبدرهمکاريدرباره»بزرگقرارداد«امضايبه
سطحردزمینهایندرپیشرفتبهخزرحقوقیرژیمدربارهکنوانسیونتهیه. استمندعالقهاتمیانرژيزمینهدرروسیهبا

عهتوسوجدیدهايفناوريفضایی،هايپژوهشایران،گازونفتبخشدرمشتركهايطرحبهمتقابلعالقه. داردنیازعالی
جهتوبادیگرکشورهايباروابطبرقرارياصلازکهاستاینکاراصلروسیهبراياکنون. داردوجودنقلوحملزیرساخت

دانهخردمنالمثلضرباینجادر. کنیمانتخابخودکاراساسعنوانبهدیگرياصلبایدما. بکشددستآمریکاواکنشبه
.»گذردکاروانوالیدسگ: «گویدمیکهآیدمیخاطربهفارسی
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شراکتسويبهدشوارراهگرجستان–ایران
میخایلوفویاچسالو

روابط بین ایران و گرجستان با فروپاشی اتحاد شوروي شروع شد 
و طی این مدت نوسانات زیادي را تجربه کرده است. ایران یکی از 

کشورهایی بود که استقالل گرجستان را به رسمیت شناخت. اولین 
تماس هاي سیاسی و روابط اقتصادي بین ایران و گرجستان طی 

سال اخیر چندان فعال نبوده است. طرفین سعی می کردند 22
قبل از همه با عنایت به نزدیکی جغرافیایی با هم روابط برقرار کنند. 

اي بزرگ اقتصادي دست تهران و تفلیس هنوز به اجراي طرح ه
نیافته اند ولی روحیه دستیابی به نتایج بزرگ وجود دارد.

یلدخازناشیکهکنندتلطیفرامتقابلسردبرخوردوتنشنوعیکاندشدهموفقاخیرهايسالدرگرجستانوایران		نگاه ایران به گرایش اروپایی آتالنتیک گرجستان
ازیکیهملاسراییباگرجستانتنگاتنگپیوندهاي. بودآتالنتیک–اروپاییهمگراییهايطرحدرگرجستانتنگاتنگبودن

روابط اعتماد آمیز بین طرفین می شد. ایران به خصوص نگران همکاري تنگاتنگ نظامی برقراريازمانعکهبوددشواريعوامل
میخاییلریاستبه»ملیمتحدجنبش«حزبآمدنکارروي. نبودمبراهمخارجینیروهاينفوذازگرجی–ایرانیروابط		فنی تفلیس با تل اویو بود.

درکهستانگرجوآمریکابیننزدیکروابطدیگر،سوياز. بودنکردهمساعدتتفلیس–تهرانروابطنزدیکیبهساکاشویلی
امضا کردند، براي ایران عامل ناراحت کننده صعب العبوري نشد. بر عکس، خط راراهبرديشراکتمنشور2009سالژانویه

برقراري روابط نزدیک با غرب که مقامات گرجستان دنبال می کنند، توسط تهران به صورت حسابگرانه ارزیابی می شد. 
تا کنون هدف تبدیل کردن کشور خود به مرکز اقتصادي منطقه را دنبال می 2000مات گرجستان از اواسط سال هاي امق		گرجستان می توانست به میانجی بین ایران و غرب به خصوص در امور اقتصادي تبدیل شود.

کنند که باید همه جریان هاي بازرگانی، مسیرهاي حمل و نقل و انتقال انرژي از اروپا به قفقاز و آسیاي مرکزي را کنترل کند. 
ادي با اتحادیه اروپا بایستی براي ایران امکانات جدیدي فراهم کند. از سوي خط این کشور در جهت همگرایی سیاسی و اقتص

دیگر، ایران مسأله پیوستن گرجستان به ناتو را با دقت تمام رصد می کند زیرا چشم انداز جلب شدن این جمهوري به پیمان 
ي حتی نزدیک با اسراییل، بی اعتمادآتالنتیک شمالی باب طبع ایران نیست. تالش گرجستان براي احیاي قالب سابق شراکت 

بیشتر تهران را سبب می شود. جنگ در منطقه مناقشه اوستیاي جنوبی باعث فاصله گیري گرجستان و اسراییل از حالت 
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دشدیگیريموضعبااویوتل. آوردپدیدزیاديتغییراتاسراییلی–در روابط گرجی 2008اوت 8شراکت راهبردي شد. روز 
ه همکاري رژیم ساکاشویلی با شرکاي خارجی به خصوص همکاري نظامی فنی روبرو شد.نزمیدرمسکو

امیدهاي تحقق ناپذیر تهران

اولین عالمتی بود که باعث برخورد محتاطانه 2008حمله بی معنی و ناشیانه گرجستان به آبخازي و اوستیاي جنوبی در سال 
در حالت دوگانه اي قرار داشته و نمی دانست ماجراجویی احمقانه طرف ایرانی با گرجستان شد. تهران طی مدت زیادي 

میخاییل ساکاشویلی را که نزدیک بود به جنگ بزرگ منطقه اي منجر شود، محکوم یا تبرئه کند. تهران منتظر توضیحات 
افت. شدت می یساده و ضروري موضع گیري مسکو بود. در آن زمان گرایش غربی و به تبع آن ضد ایرانی در سیاست کرملین

اگر دمیتري مدودف در آن زمان با محمود احمدي نژاد مالقات کرده و سیاست کرملین را به صورت ساده و انسانی براي او 
توضیح داده بود، احتمال می رود که تهران نه تنها ماجراجویی ساکاشویلی را محکوم کرده بلکه در شرایط معینی حتی آبخازي 

رسمیت بشناسد. در این صورت ادامه توسعه اوضاع ژئوپلتیکی دستخوش تغییرات ریشه اي می شد. و اوستیاي جنوبی را به 
روسیه به خاطر تکبر کرملین و گرایش غربی آن، این فرصت براي به دست آوردن مهمترین متحد ژئوپلتیکی در زمینه عملیات 

از خود بروز نداد بلکه در همان زمان مسکو یک سري ابتکارات و بیانات ضد ايعالقههیچزیاديمدتطیروسیهکهآنجااز		گرجی را از دست داد.
ایرانی را روا داشت، تهران ناراحت شده و به تفلیس روي آورد. میخاییل ساکاشویلی که مرد حیله گري است، فوراً فرصت را 

را داد و قسم خورد که بین ایران و مغتنم شمرده و ضمانت عدم استفاده از خاك گرجستان براي فعالیت خصمانه علیه ایران
غرب میانجی گري کند تا روابط حسنه احیا شود. در آن زمان این کار به نفع تهران بود زیرا طی مدتی اندیشه استفاده آمریکا 

ت فو ناتو از سرزمین گرجستان به عنوان تکیه گاه براي حمله به ایران، بر محیط کارشناسی مستولی شده بود. مشکل بتوان گ
تفلیس با عنایت به روابط نزدیک نظامی و سیاسی با آمریکا ضمن اعطاي این ضمانت ها به تهران تا چه اندازه صادقانه رفتار 
می کرد. در هر حال، تهران در پی تشدید اوضاع در منطقه مناقشه اوستیاي جنوبی احترام به تمامیت ارضی گرجستان را اعالم 

تا زمانی که مناقشه آبخازي و اوستیاي جنوبی با گرجستان نهایتاً حل نشود، استقالل آنها را به کرد. ایران همچنین فهماند که 
اي میخاییل ساکاشویلی نتیجه گرفته بود که غرب به برقراري روابط تمام عیار هتضمینوهاکنایهازنژاداحمديمحمود		رسمیت نخواهد شناخت.

بازرگانی و اقتصادي با ایران از طریق گرجستان عالقه مند است و می تواند در اقتصاد کشور میلیارد ها دالر سرمایه گذاري 
سرمایه خود را به بازار جهانی ببرد و کند. به بخش تجاري ایران عالمت داده شد که می تواند از طریق بانک هاي گرجی 

بالعکس. پول ایرانی که معادل صدها میلیون دالر بود، فوراً به بانک هاي گرجستان ریخت و در گرجستان طی مدت نسبتًا 
کوتاهی هزارها شرکت با سرمایه ایرانی به ثبت رسیدند. ایرانیان به خرید دارایی غیر منقول و سرمایه گذاري در طرح هاي 

پول گزافی سرمایه گذاري نمودند. بعداً با یک تماس تلفنی از واشنگتن، همه Potiرجی پرداختند. آنها در زیرساخت بندر گ
این فعالیت ها متوقف شد. فرداي آن روز همه حساب ها و دارایی توقیف شده و فعالیت شرکت هاي ایرانی مسدود شد از راه 

د و از آنهایی که در گرجستان کار می کردند، درخواست نمودند این کشور را فورًا دادن ایرانیان به گرجستان خودداري کردن
ترك کنند. محمود احمدي نژاد نمی دانست که این یک تله است و نمی توانست حتی تصور کند که ممکن است او و کشور او 
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بن ماجراجو و حقه باز طراز غربی است در را در این سطح باال به این سادگی گول بزنند. او نمی دانست که کسی که از بیخ و 
رأس گرجستان قرار دارد.

در ماه ژوئیه سال گذشته گرجستان تصمیم گرفت به طور یکجانبه مقررات لغو روادید با ایران را لغو کند. ولی قرار است در 
. ولی تردیدي نیست که تصمیم آینده نزدیک قرارداد درباره لغو روادید بین گرجستان و اسراییل به مورد اجرا گذاشته شود

تفلیس در زمینه ویزا با ایران به درخواست مصرانه اسراییلی ها و به عنوان یک نوع آزمایش جدیت دولت گرجستان در زمینه 
گذر از حرف به عمل در خصوص بهبود روابط با اسراییل اتخاذ شد.

گرجستان و ایران تبادل پیام هاي دوستانه را به عمل با انتخاب شدن حسن روحانی به ریاست جمهوري اسالمی ایران، سران
آوردند که در آنها تمایل متقابل به تعمیق روابط بین دو کشور و تحکیم روابط اقتصادي بین آنها ابراز شد. اوایل ماه مارس سال 

زارت امور خارجه گرجستان، ابراهیم رحیم پور معاون وزیر امور خارجه ایران از تفلیس دیدار به عمل آورد. به گزارش و2014
در جریان دیدار کاري دیپلمات ایرانی مسایل جاري همکاري هاي دوجانبه در محورهاي مختلف و از جمله اقتصاد، فرهنگ، 

آموزش و ورزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روابط بازرگانی و اقتصادي بین ایران و گرجستان در انتظار فرصت هاي بعدي است

د،شخواهندتشریحذیلدرکهمعینیعوامل. نیستگرجی–در انتظار جهش بزرگ اقتصادي در روابط ایرانی فعالً کسی 
2013سالدر. داردوجودگرجستانوایرانبیناقتصاديروابطتحکیمموجباتوجود،اینبا. شوندمیامراینازمانع

درصدي از خود 140تبادالت بازرگانی رشد 2010گذشت. از سال ون دالر میلی100حدازکشوردوبینبازرگانیتبادالت
میلیون دالر بود).42تبادالت بازرگانی بین دو کشور معادل حدود 2010نشان داد (در سال 

از خرید گاز روسی خودداري کرد و حاال گاز روسی را به عنوان پرداخت بابت ترانزیت آن به ارمنستان 2007گرجستان در سال 
خاك گرجستان می گیرد. گرجستان گاز طبیعی مخصوص مصرف داخلی را از آذربایجان کشور ساحلی خزر دریافت می از 

کند. البته زمانی ایران به رسم دوستی با همسایگان منطقه اي به گرجستان در زمینه گازي دست کمک دراز کرده بود. ایران 
سمت اوستیاي شمالی سانحه اي رخ داد که مصرف کنندگان گرجی را از که در خط لوله انتقال گاز در ق2006در ژانویه سال 

گاز محروم کرد، به گرجستان کمک کرد. ایران از طریق شبکه انتقال گاز آذربایجان حجم ضروري حامل هاي انرژي را به 
به صدور گاز خود به گرجستان پرداخت).2007گرجستان تحویل داد (آذربایجان فقط از سال 

که ایران و گرجستان موافقتنامه اي درباره همکاري در زمینه مناطق آزاد اقتصادي امضا کردند، امیدهاي 2013سال از بهار 
زیادي به فعال شدن همکاري بین مناطق دو کشور بسته شد. براي مثال، استان هاي شمالی ایران می توانستند محصوالت 

د. در ژانویه همان سال هیأت نمایندگی تجار گرجی از ایران دیدار کشاورزي خود را براي مصرف کنندگان گرجی ارسال کنن
به عمل آوردند که طرفین در پی آن دیدار آمادگی به تحکیم روابط بازرگانی و صنعتی را ابراز نمودند.

به روابط برنامه هاي ایجاد اطاق بازرگانی و صنایع ایران و گرجستان اعالم شد. این ساختار جدید باید 2013اواخر سال 
اقتصادي بین گرجستان و ایران محتواي عملی بدهد. نمایندگان مناطق اقتصاد آزاد دو کشور از جمله اعضاي اطاق بازرگانی 

خواهند شد. به عنوان مثال، از طرف گرجستان منطقه صنعتی کوتائیسی و اطاق بازرگانی و صنایع آجاریا عضو آن می شوند.



201485مارس–30شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

بالعکسوشرق–مل و نقل، انتقال انرژي و کاالها در خاك گرجستان در محور غرب در حال حاضر جهت گیري اساسی ح
للی فراهم شده است. المبیناقتصاديروابطتوسعهزمینهدرجدیدکارهايراهجستجويضرورتحال،اینبا. داردقرار

عمیق و همه جانبه با اتحادیه اروپا پیوستن ارمنستان به عضویت اتحادیه گمرکی و عضویت گرجستان در منطقه تجارت آزاد 
باید از زاویه مکمل هم بودن دو طرح همگرایانه دولت هاي قفقازي در نظر گرفته شود. روسیه و ایران که به تحکیم روابط 
دوجانبه خود و به گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادي خود در قفقاز جنوبی عالقه مندند، می توانند در این زمینه به آنها کمک 

نند. رشد چشم گیر تجارت خارجی گرجستان با روسیه و تمایل متقابل مسکو و تفلیس به فاصله گرفتن از رویارویی زمینه ک
.شودمیایران–ارمنستان–ستان گرج–ساز تقویت روابط سطح دولتی در عمود ژئوپلتیکی روسیه 

حقوق و منافع تجار ایرانی در گرو نظام بانکی گرجستان است

هماننوامبرماهدر. کنندمیمحسوبگرجی–را سال بزرگترین پیشرفت در روابط ایرانی 2010کارشناسان طرفین سال 
منوچهر متکی وزیر وقت امور خارجه ایران به تفلیس صورت گرفت که در همان زمان لغو روادید دوجانبه اعمال شده سفرسال

کهشدراربرقپایتختدوبینهواییارتباطمستقیمخط. شدافتتاحایراناسالمیجمهوريکنسولگريسرباتومی		و در شهر 
د از آن روابط اقتصادي دوجانبه فعال تر شد.بع. گردیدجهتدوهردرگردشگريشدنفعالباعث

لقی می کردند. در آن شرایط شرکت ها و تجار ایرانی گرجستان را به عنوان محل مناسبی براي ورود به بازارهاي اروپایی ت
تعداد شرکت هاي ایرانی در گرجستان رشد سریعی کرد و در بانک هاي محلی حساب هاي چندین میلیونی آنها باز شد. ولی 

احساس کردند 2013و اوایل سال 2012با تشدید فشار تحریم هاي غربی بر ایران، تجار و شرکت هاي این کشور اواخر سال 
گرجستان امنیت ندارد. ظاهراً این واقعیت دست کم یا حتی نادیده گرفته شد که ایاالت متحده که سرمایه آنها در نظام بانکی

و جابجایی آن دارند. همه » مشکوك«و گرجستان با هم توافقاتی درباره همکاري تنگاتنگ در زمینه نظارت مالی بر دارایی 
دند، در میان همین نوع دارایی هاي مشکوك به حساب در گرجستان مستقر ش2010سرمایه ها با مبدأ ایران که بعد از سال 

آمدند.

هرردنکمحدودبهآتالنتیک–انتشار فزاینده مقاالت در نشریات معتبر خارجی نشان دهنده افزایش توجه نیروهاي اروپایی 
The Wall Street Journalروزنامهمثال،عنوانبه. باشدمیخارجیبازرگانیومالیبازارهايدرایرانامکاناتبیشترچه

تا قریب 84به رشد تعداد شرکت هاي ایرانی ثبت شده در گرجستان طی دو سال قبل از 2013چاپ آمریکا در ماه ژوئن سال 
شرکت اشاره کرده بود. ناظران غربی این رشد جهشی عالقه محافل کاري ایرانی به گرجستان را با لغو روادید بین دو 1500به 

تبط مر» بندر آرام«هاي ایرانیان براي دور زدن رژیم تحریم ها با استفاده از این جمهوري قفقاز جنوبی به عنوان کشور و تالش
اراحتنشدتبهآمریکادستوربهگرجستاندرآنهاداراییتوقیفازایرانیهايشرکتاعتماد،قابلمنابعازاطالعاتبهبنا		کردند.
سازشاولهايگاماز. شودمیزدهتخمیندالرمیلیارد1تامیلیون500ازکهاستکاردرتوجهیقابلمبالغزیراهستند

می توان نتیجه گرفت که دارایی ایران در 2013نوامبر سال 24وافقات مقدماتی ژنو مورخ تچارچوبدرایرانوغربآمیز
دلیل مستند دخیل بودن این پول در طراحی برنامه گرجستان مشمول روند رفع محدودیت ها نمی شود. از سوي دیگر، هیچ 

هسته اي تهران وجود ندارد.
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............................................................................................................................................................. به عنوان تاریخ احتمالی سالم 2014ژوئیه سال 20ابط ایران با غرب شوند. تاریخ روبهبودمنتظربایدایرانیتجاراین،بربنا		

ی توقیف شده در گرجستان روشن شود. البته سازي روابط ذکر می شود. ممکن است تا همان روز تکلیف سرمایه هاي ایران
احتمال بسیار ضعیفی می رود که این پول ملی شود و ایرانیان این پول را از دست بدهند زیرا این نقض همه موازین حقوق 

بین الملل در زمینه تجارت فرامرزي خواهد بود.

دالر ضرر کرده اند و سود از دست رفته آنها بالغ بر شرکت هاي ایرانی بر اثر اقدامات مقامات گرجستان بیش از یک میلیارد 
میلیارد دالر می شود. ظاهراً مقامات گرجستان قصد ندارند خسارات شرکت هاي ایرانی را جبران کنند. در بین کشورهاي 7-6

و امکانات م نداردقفقاز جنوبی، شرایط مساعد تر فعالیت تجاري در ارمنستان وجود دارد ولی ارمنستان به دریا دسترسی مستقی
آن در زمینه برقراري روابط بازرگانی مستقیم با شرکاي خارجی محدود است. ولی محدودیت هاي موقعیت جغرافیایی این 
همسایه شمالی ایران بر جنبه مالی همکاري هیچ اثري نمی گذارد. بر عکس، روابط تنگاتنگ ارمنستان با روسیه براي تجارت 

می گشاید. توان بالقوه و تا کنون بالفعل نشده جمعیت مهاجر ارمنی در سراسر جهان و به خصوص ایرانی چشم انداز وسیعی 
در ایاالت متحده باید به عنوان یکی از عوامل سالم سازي روابط ایران با غرب در نظر گرفته شود. شرکت هاي ارمنی که در 

ي بازرگانی ایرانی خود به پل مناسبی جهت ورود به بازارهاي داخل ارمنستان و خارج از آن کار می کنند، می توانند براي شرکا
خارجی تبدیل شوند.

****** طبیعی اقتصادي دانست که از امکانات واقعی براي برقراري گفتگوي سیاسی صاف و شرکايتوانمیراگرجستانوایران		
هموار برخوردارند. ایران به اصل حل و فصل اختالفات بین دولت ها فقط با تالش کشورهاي منطقه اي و بدون مراجعه به 

با ایاالت متحده به سر می برد و با اربابان و حامیان خارجی بعضی کشورها پایبند است. گرجستان در حالت شراکت راهبردي
اسراییل روابط تنگاتنگ دارد. امیدواریم که مقامات فعلی گرجستان به اندازه کافی خردمند باشند که بر خالف ماه اوت سال 

یک بار دیگر خود را در حالت دوپهلویی قرار ندهند. گرجستان کمتر از هر چیز دیگر به اختالف نظرها با کشورهاي 2008
مسایه که توسط شرکاي غربی و بعضی شرکاي خاور میانه اي آن تحریک شده باشند، احتیاج دارد. بسط و توسعه روابط با ه

ایران و احترام به منافع جمهوري اسالمی ایران و شهروندان آن، نقطه مرجع و همزمان تست پختگی دولتی گرجستان می 
باشد.
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تهیهارایرانوروسیهعلیهمعاملهبزرگترینسعوديعربستانومتحدهایاالت
کنندمی

انعقادبهشود،میشروعامروزکهسعوديعربستانازاوباماباراكدیدار
آمریکارسمینمایندگاناینکهازنظرصرف. انجامیدخواهدبزرگیمعامله

جمهوررئیسمذاکراتروزدستوردربارهمستقیمهايسئوالبهپاسخاز
اوکراین،مسایلکهاستروشناکنونهمروند،میطفرهسعودآلباآمریکا
حاملهايقیمتآوردنپایینجهتدربازيدرمشتركهايگاموسوریه

اجتنابگیرينتیجه. بودخواهندآنهابحثاساسیموضوعاتانرژي،هاي
.شودمیمنعقدایرانوروسیهعلیهمعاملهاینکهاستآنمراتباینازمنطقیناپذیر برايخودمتحدانهمهفوريبسیجبهراواشنگتنانجامید،غربجديشکستبهکهاوکرایندرکودتاازاوباماباراكحمایت		
تحادیهابلکهخودفقطنهنمایندهرویاروییایندرمسکو. کندمیوادارپکن–تهران–مسکوتکوینحالدرمحوربامقابله

رايبکریمهدرحوادث. کندمیکسبتريمشخصپیشازبیشچهرهشکاکانهايپیشبینیخالفبرکهاستگمرکی
هکسریعیمجازاتکهحالیدرنرفتفشاروارعابباززیرروسیه. کردنمایانناگواريجدیدواقعیتآمریکابرحاکممحافل

»روپرکرملین«زدنلجامبرايناتودرمتحدانشومتحدهایاالتزیرانبودتوخالیبلوفجزچیزيداد،هشدارآنازغرب
.ندارنددستدمسیاسیومالیمنابع

آنهاابمیانهاخیرمرحلهدرکهگیردسرازاساسیشرکايباراخودروابطگرفتمنطقیتصمیمسفیدکاخشرایطایندر
داشتهيراهبردنظراختالفالمللیبینمسایلبعضیبابرخورددرواشنگتنوریاضکهنیستاینمسأله. نبودخوبچندان
بهحتیآنهابیننظامیهايهمکاريبودند،شدیدبسیاراتهاماتتبادلمشغولطرفینکهروابطشدنسرداوجدر. باشند
وديسععربستانومتحدهایاالتکهايمحرمانهجنگدرهمکاريروزیکبرايحتیونیافتهکاهشآمریکاسنتیکاندازه
ايحظهلاکنونولی»کنندمیتفریحکنند،میدعواهمباکهعاشقانی«لذا. نشدمتوقفکنند،میاجراسوریهوایرانعلیه

شکیلتواحديجبههژئوپلتیکی،حریفانتهران،ومسکوعلیهوگذاشتهکناربایدراکوچکنظرهاياختالفکهرسدمیفرا
.داد نامهبراهبرديشراکتتحکیمجهتدرپیشنهادهابستهاوباماباراكکهگویندمیکنایهباسفیدکاخرسمینمایندگان		

اشنگتنوببینیمبایدسئوالاینبهدادنپاسخبراياست؟چیزيچهشاملبستهاین. بردمیریاضبهرا»جدیداندازچشم«
.بینندمیخودرويفراراخطراتکدامریاضو
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میانهخاورازروسیهراندنبیرونوایرانکردنمنزوي

دهشبنديفرمولنابجارودربایستیبدونوطورهمینکردند،تعیینخودبرايسعودآلوآمریکاکهراهبردياساسیهدف
»صلحندرودومحامی«نامفهومموقعیتبامیانهخاورصلحرونددرروسیهشرکتبهمیلی،بیباولوواشنگتنکهزمانی. است

آنهاباکهدمکراتحزبهايشاهینوخواهانجمهوري. استیافتهخاتمهکریمهدرپرسیهمهازبعدبالفاصلهداد،رضایت
رفتندگمیشدیديانتقادبادبهسوریهزمینهدرقاطعیتعدمخاطربهرااوباماباراكنیزگذشتهدرکردند،یکیبهدست

میپافشاريممکنوسیلههربهجوییتالفیبرحاالودادهدستازراخودهوشوعقلهايبازماندهکریمهازبعدولی
یرزشاممنطقهتمامآنازبعدکهسوریهدرآمریکاحریفاندادنشکست: استتأملقابلضربهمحورسه.کنند
کمکعوضدرآنرهبرانکهیفکیدر»نوظهوردمکراسی«ازحمایتگرفت؛خواهدقرارعربستانوآمریکانظر
بدیلتشرقیاروپايدرروسیضدفعالیتمقدمگاهتکیهبهرااوکراینکند،تمدیدراآنهازمامداريکهمالیهاي

نیرومنديضربهروسیهبودجهبهوسیلهبدینتاانرژيهايحاملهايقیمتتنزلجهتدربازيوکرد؛خواهند
.نمایدمصرفراروسیگازونفتگذشتهازکمترغرباستقرار. شودوارد

ابراسعودآلموافقتتاکندجهدوجدبایدلذاوبکندکاريریاضبدونتواندنمیمحورهااینازیکهیچدراوباماباراك
نواشنگت. نمایدمتقاعدنفتهايقیمتکاهشدرشرکتبهراکشوراینوآورددستبهاوکرایندرويهايتالشازحمایت

رد. استکردهرويزیادهسعوديعربستانجویانهسلطههايخواستارضايزمینهدرتبلیغاتیغوغايورسمیاعالمبدون
مسایلحلعوضدرخودراهبرديشرکايبهواشنگتنآنموجببهکه»اينامهوکالتهايجنگ«اصلاوباماباراكزمان

مریکاآدیگرمتحدهرازبیشریاض. استکردهگلپیشازبیشکند،میواگذارعملکاملآزاديآمریکا،نفعبهايمنطقه
. تاسشدهواگذارریاضبهمرسیدولتسرنگونیازبعدمصرباویژهروابطبرقراريحق. استکردهدریافت»نامهوکالت«

وچککهاسعودي. استپوشیدهچشمشیعیانعلیهسعوديعربستانشرقیاستانوبحریندرسعودآلبیدادگريازغرب
قدريهبواشنگتناعتماددامنه. اندنشنیده»المسلمیناخوان«کردنقمعوقلعو»قطرکردنرام«عملیاتبامخالفتیترین
آمریکارايبمسألهاینکهدادراهفلسطینی–اسراییلیمناقشهفصلوحلمسألهبهراریاضحتیسفیدکاخکهاستوسیع
است،هشدگرفتهنظردرايویژهنقشآنبرايفلسطینمسألهفصلوحلجدیدطرحدرکهاردنباکار: استحساسبسیار

.شدمحولسعوديعربستانبه

تهرانزدنمهارواسدسرنگونی

کهراچیزيهرهاسعودي. استاسدبرپیروزيآنوخواهدمیبیشتريچیزونیستراضیامتیازاتاینبهریاضولی
ازالماسجهانبرسلطهوتسلیحاتتجدیدبرنامهفارس،خلیجموشکیضدسپرسامانهازاعمکندمیعرضهمتحدهایاالت
متوقفراجهاندرشیعیبیداريوایراننفوذرشدچطور«کهاساسیسئوالپاسخولیپسندندمیپاکستان،تامغرب
نگاتنگتهمکاريودوستیبرآمریکاتأکیدوآمریکاپیشنهادهايهمهسئوالاینبهپاسخبدونولی. شودنمیداده،»کنیم؟

ديبعتبعاتبدونچیزيچنینشرقدرکه(قدرتدادندستازبهتنهانهمسألهاینحلبدونسعودآلزیراندارداهمیتی
طر،قامیرحمدبنتمیمازاعمرهبري»نزدیک«مدعیانهمهازقبل. استمحکومفیزیکینابوديبهبلکه) نیستمیسر

.زدخواهندضربهوهاب،شیوخانواعو»المسلمیناخوان«
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بهر،تسادهعبارتبه. برسانداثباتبهاسالمجهانمابقیبرايراخودکفایتبایدوضعاینازاجتناببرايسعوديخاندان
ایزهجترینارزندهریاضبرايدمشقفتح. استمناسببسیارجنگاینبرايسوریهکهدارداحتیاجايپیروزمندانهجنگ

ايمنطقههايطرحبالمانعدادخواهداجازهوکردهتحکیمعربیهايدولتمیاندرراآنرهبريمواضعکهشدخواهداي
.دنمایاجراپاکستان،تاعربستانازشیعیضداتحادیهتشکیلتافلسطینی–اردنیفدراسیونایجادازاعمرادیگر

تنداشباسوریه. باشدمیاقتصاديهمهازقبلبلکهسیاسیتنهانهجایزهدمشقکهشودمیفراموشواقعیتایناغلب
خطاختسدربارهموافقتنامه. کندبازيکلیدينقشاروپابهگازونفتصدوردرتواندمیجغرافیاییفردبهمنحصرموقعیت

راهسربرمانعمهمترینبهسوریه. ریسیدامضابه2012سالجواليماهدرسوریه–عراق–ایرانگازانتقالبزرگلوله
ازیگربقطر،بهتوانستمیطرحایناجرايکهحالیدرشدتبدیلاروپابهقطرشمالیمیدانازگازانتقاللولهخطساخت

. دهدافزایشرااروپابهخودارزانگازصادراتوکردهواردضربهروسیهتمامبهوروسیگازپرومبهدهداجازهبازار،ایندیگر
بهگازاینتادادنمیراخودخاكازمدیترانهسواحلبهوترکیهتاقطرازلولهخطساختاجازهمختلفدالیلبهدمشق

دوحهبرايعلتهمین. شدنخواهدساختهمدیترانهبهقطرازلولهخطباشد،کارروياسدبشارکهزمانیتا. شودمنتقلاروپا
یريگموضع. آوردعملبهاسدسرنگونیبرايراخودهايتالشنهایتوکردهپشتیبانیدمشقبهتجاوزازکهبودکافی

ساسیاناظرنقشکندمیسعیکهشدروبرومتحدهایاالتکاملاستقبالباگازهايبازارسربرمبارزهدرقطرتجاوزکارانه
.کندمحفوظخودبرايراانرژيهايحاملهايقیمتبر

باعثگازپروممشکالت. دادخواهددستازکاملطوربهراخارجیبازارهايروسیگازپرومصورتایندرکهاستبدیهی
»گازيونفتیسوزنبهاعتیاد«ازامتناعزمینهدرفعالیتیبیطوالنیهايسالتاوانکهشدخواهدروسیهبودجهمشکالت

بشارعلويرژیمسوریهدراگرکهبودندکردهحسابانرژيبخشکارشناسان2009-2010هايسالدر.دهدمیرا
ساختهفوراًترکیه–سوریه–اردن–سعوديعربستان–قطرلولهخطبدهد،سنیحکومتبهراخودجاياسد
هکقطريگازباتواندنمیروسیگاززیراآوردخواهدوجودبهفراوانیسیاسیومالیخطراتروسیهبرايوشده

.کندرقابتشود،میتمامارزانالعادهفوقآنتولید

پیمانالمیاسافراطیونترینگسیختهلجاموتریناعتباربیباوافتادهجلوسعوديعربستانوآمریکاازکندمیسعیقطر
نهزمیدرریاضوواشنگتن) خودشتعبیربه(قاطعیتعدمازدوحهنومیدينشانهاینکهکندمیمنعقداسدعلیههایی

قطرجوانامیرکهچراشدندقطرنگرانجداًسعودآلکهاستآنعلتامرهمین. است»سوریهمسألهنهاییفصلوحل«
دراقدامیهربهتواندمیاست،شدهنومیدسعودآلرهبرياستعدادازودادهدستازراشدهریزيبرنامهدرآمدهايکه

بهخواهدمیدوحه: داردقرارردیفهمیندرایرانباگفتگوبرقراريبرايقطرهايتالش. بزنددستآنهاسرنگونیجهت
عربیکشورهايهمکاريشورايدرخودشرکاينفعبهکاريریاضکهنداردواهیهايخیالوکندرفتارمستقیمصورت
یگريدبهانهسعوديخاندانبهنیست،سعودآلرفتارازناراضیکشورتنهاکهقطرگیريموضعاین. دهدانجامفارسخلیج

درآخرخطازشدهکهايبهانههربهبخواهدواشنگتنازوکردهتالشدمشقدرپیروزبهیافتندستبرايتادهدمی
.بگذاردفراترپاسوريشورشیانازحمایت



کنندمیتهیهراایرانوروسیهعلیهمعاملهبزرگترینسعوديعربستانومتحدهایاالت90
.............................................................................................................................................................

ورصدجملهازوسوريشورشیانبهکمکدیگرانواعهمهبامتحدهایاالتموافقتدریافتاست،ماندهباقیکهچیزيتنها
دروآتشقدرتدردولتینیروهايبرتريصورتایندرکهآنهاستبههواییضدموشکیهايسامانهوسنگینتسلیحات

ردکهشدخواهدعملیعاديطرحآنازبعد. کردخواهدتغییر»مسلحمخالفان«نفعبهجنگیمعادلهوشدهصفربرابرهوا
نطقهماینتبدیلاردن،یاترکیهمرزنزدیکیدرممنوعپروازمنطقهایجادشاملوگرفتهقرارآزمایشموردگوناگونجلسات

.استدمشقبهیورشآغازومنطقهاینبهفراوانهايسالحارسالنظامیان،شبهگاهتکیهبه

کهچرابودخواهدراضیوضعاینازریاضکهشودمنتقلراهبرديدفاعمواضعبهشدخواهدمجبورسوریهسقوطباایران
ابتباستحاضرریاض. کردخواهدپیدافراوانیهايبهانهتهرانمحاصرهحلقهکردنتنگبرايهمیشه»المللیبینجامعه«

پانزده»اوکراینینوظهوردمکراسی«ازحمایتبراياوباماباراك. بپردازدکنند،تقاضاآنازکهپولیهرشیریناندازچشماین
ندارداشکالیهمهاقیمتآوردنپایینجهتدرجنگدرشرکتازموقتمالیخسارات. بفرماییددارد؟الزمدالرمیلیارد

.کردخواهدجبرانراخساراتاینآیندهدرروسیهوتهرانانزوايازاستفادهباریاضزیرا

******

واردخساراتبرايراهیبایدغرب: ورزندمیاصراروگرفتهاوباماباراكبینیجلويراواقعیتتصویرامریکایینخبهمحافل
سیاهکارامتمانجامبهراسعوديعربستانباید. داردوجودروشیچنین. کندپیداآمریکامنافعتضییعبدونپوتینبهکردن

بودند،آمدهخشمبهافغانستانبهشوروي19790سالتجاوزازکهسعودآل. داردوجودهمسابقه. کردوادارغربجايبه
هايقیمتبه(بشکهیکبابتدالر20تارانفتجهانیهايقیمت1980هايسالاواسطوکردهبازرانفتیهايفلکه

خساراتروسیهکهکندمیکفایتدالر90زیرتاامروزيدالر107ازهاقیمتزیادچنداننهتنزلاآلن. دادندتنزل) امروزي
ازیکیبهراسعوديعربستانبهخودسفرکهداردفرصتآمریکاجمهوررئیس. شودمتحملعظیمیاقتصاديومالی

خونی. بگیردارکریمهانتقاموکردهتبدیلهاشکستسلسلهازبعدمیانهخاوردرآمریکاییدیپلماسیهايموفقیتبزرگترین
استتکراريعملشیوهاین. شدخواهددادهنسبت»دمکراسیبرقراريجانبیاثرات«بهشود،ریختهمعاملهایننتیجهدرکه
...آشناستمابرايو
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 است کرده انتخاب را روسیه ایران

 نیکالی بوبکین

 

مسئولین جمهوری اسالمی ایران به دفعات به جامعه بین المللی  
هشدار داده اند که نگاه آمریکا به جهان، نگاهی متکبرانه و در حد 

است که تنها چیزی را که به نفع آمریکاست  زیادی کوته بینانه
تشخیص می دهد و فقط بر اساس منافع غرض جویانه و 
سودجویانه خود مابقی کشورهای جهان را تابع خود می نماید. 
بحران اوکراین فقط با یک هدف توسط آمریکایی ها و غرب ترتیب 
داده شد و آن خارج بردن کی یف از مدار نفوذ روسیه است که 

اعتبار آن در خاورمیانه و سراسر جهان موی دماغ آمریکا شده است. به نظر می آید که کاخ سفید و غرب انتظار نداشتند  رشد
که روسیه پاسخ اینقدر قاطعانه ای بدهد. مسکو به وضوح تفهیم کرد که زمان فرمان روایی نامحدود ایاالت متحده خاتمه یافته 

ی را روسی طرف چه کس – نیان باید برای خود تصمیم بگیرند در رویارویی آمریکاییو لحظه حقیقت فرا رسیده است که جها
 بگیرند. ایران یکی از اولین کشورهایی بود که روسیه را انتخاب کرد.

 پایان انحصار آمریکا در سازمان ملل

از سوی ایاالت متحده و اتحادیه آمریکایی ها بعد از درک این واقعیت که نمی توانند مقامات روسیه را با توسل به تحریم ها 

اروپا بترسانند، به یاد نهادها و مجامع بین المللی افتادند که هنوز فعالیت می کنند. آمریکا که در سال های اخیر ده ها بار 

سازمان ملل را نادیده گرفته است، سعی کرد از این سازمان جهانی برای منزوی کردن دیپلماسی روسی استفاده کند. این 

 ش خود به خود کسی را متعجب نکرد زیرا بر کسی پوشیده نبود که آمریکایی ها تا کنون بارها موف  شده اند از سازمان تال

ملل برای تحمیل تصمیمات مورد عالقه خود استفاده کنند. جهان به دیدن نماینده دائمی ایاالت متحده پشت تریبون سازمان 

 است.ملل با چماق تحریم ها در دست عادت کرده 

طی ده جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ضد روسی درباره حل و فصل بحران اوکراین از تصویب نگذشت. 

آمریکا و متحدانش از این قطعنامه پشتیبانی کردند ولی روسیه به ح  وتو متوسل شد در حالی که چین در جریان رأی گیری 

این شرایط غرب مبتکر جلسه مجمع عمومی درباره اوضاع اوکراین شد. یادآوری می شود که مجمع  رأی ممتنع می داد. در

کشور عضو تشکیل شده است که هر یک از آنها  010عمومی ارگان اساسی مشورتی سازمان ملل است که از نمایندگان هر 

عضای جدید به اکثریت دو سوم آرا احتیاج یک رأی دارند. اتخاذ تصمیم درباره مسایل مهمی چون صلح و امنیت و پذیر ش ا

دارد. تصمیمات درباره مسایل دیگر با اکثریت عادی آرا گرفته می شوند. کمی بیش از نیمی از اعضای مجمع به قطعنامه درباره 

گیری  عهمه پرسی در کریمه رأی دادند در حالی که دیگران رأی ممتنع یا منفی دادند و بدین وسیله با موض« نامشروع بودن»
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مسکو همبستگی نمودند. ویتالی چورکین نماینده دائمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل مراتب خرسندی خود را از نتیجه 

این نتیجه برای ما خوب است، ما به پیروزی اخالقی و سیاسی دست یافته ایم. در این شرایط »رأی گیری پنهان نکرد و گفت: 

 «.ای روسیه صحبت کردبیش از این نمی توان درباره انزو

کشور( تحت فشار مستقیم  033جای شک و تردید باقی نمانده است که بخش قابل توجه کشورهایی که به قطعنامه رأی داند )

آمریکا قرار دارند و اینکه آمریکا به شانتاژ و ارعاب سیاسی برای تحمیل بعضی تصمیمات به سازمان ملل استفاده می کند. در 

کشور( می توان گفت که آنها طرف روسیه را گرفته اند. آنها نمی خواهند طرف  85ه رأی ممتنع دادند )باره کشورهایی ک

آمریکا را بگیرند ولی از تشدید روابط با واشنگتن هم می ترسند. در میان آنهایی که رأی ممتنع دادند، عمدتاً نمایندگان 

ه رأی می دهند. قدرت های منطقه ای همه قاره ها، پای قطعنامه موارد مانند روسی %03-53کشورهای آفریقایی هستند که در 

کشور دیگر، از  42ضد روسی صحه نگذاشتند. اینها چین، هند، برزیل، آرژانتین، مصر، عراق و پاکستان هستند. ایران در میان 

 رأی گیری خودداری کرد.

 شدن استمخالف اوکراین نیست بلکه طرفدار گفتگوی تمدن ها علیه جهانی  ایران

ایاالت متحده با شتاب دسته کشورهایی را که از رأی دادن خودداری کردند، در میان طرفداران اوکراین گذاشته است که از 

خشم روسیه ترسیدند. این توضیحات حیله گرانه و ابتدایی است زیرا جامعه جهانی نه له یا علیه اوکراین رأی داده بلکه انتخاب 

اهیم در کدام جهان در آینده نزدیک زندگی کنیم. انتخاب جمهوری اسالمی ایران روشن است و آن خود را کرد که ما می خو

گفتگوی تمدن ها علیه جهانی شدن است. فروپاشی اتحاد شوروی و ویرانی نظام جهانی دو قطبی تغییراتی با ابعاد جهانی به 

سلطه جویی آمریکا ارتباط داشت. نظام تک قطبی و به دنبال داشت. بشریت با مسایل جدید جهانی روبرو شد که عمدتاً با 

عبارت دیگر، سلطه آمریکایی باعث شد که ایاالت متحده با سوء استفاده بی اصول از موقعیت خود بحران های جهانی را به 

عی می مه جا سطور یکجانبه و با توسل به زور حل کند. اظهارات والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر اینکه آمریکا ه

کند ح  زور را جایگزین حقوق بین الملل بکند، برای تهران نه فقط بسیار مبرم است بلکه در این کلمات مانند دو قطره آب، 

 تجربه روابط ایران با واشنگتن منعکس شده است.

ایران را در زمینه حل و فصل سال اخیر، بر خالف عقل سلیم اعتبار بین المللی و توان بالقوه عظیم  08ایاالت متحده در طول 

مبرم ترین مسایل خاور میانه نادیده گرفته است. آمریکایی ها ایران هراسی خود را به درجه پارانویا رسانده و وسواس خطرناک 

بودن رژیم اسالمی را به راهبرد ملی خود تبدیل کرده اند. و حاال جهانیان شاهد همین گونه حرکات و تمایالت واشنگتن در 

روسیه هستند. مگر تهران می توانست از این تال ش های آمریکایی ها پشتیبانی کند؟ حسن روحانی رئیس جمهور ایران ح  

کاری ناعادالنه و ضد انسانی » مدت ها قبل از بحران اوکراینی در مجمع عمومی سازمان ملل فشار به وسیله تحریم ها را

 «.دم عادی تبعات بسیار سنگینی به دنبال داردعلیه جهان و بشریت دانست که قبل از همه برای مر

. «است رپذی تحق  کار این که کرد برقرار امنیت و صلح جهان سراسر در باید» که است اعتقاد دیپلماسی جدید ایران بر این 

 «ای منطقه های توفان خروشان دریای در آرام بندری» به روحانی، حسن گفته به و آورد می عمل به فراوانی های تال ش ایران

تواف  ملی دارند و سیاست خود در زمینه بحران اوکراینی را بر همین  و صلح آرزوی هم اوکراین برای ایرانیان. است شده تبدیل

اساس طراحی می کنند. ایران به راهبرد توسعه روابط حسنه و همکاری های متقابالً سودمند با همه همسایگان، پایبند مانده 
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که به این هدف نمی رسد، بدون توجه به دولت آمریکا و تمام غرب از منافع خود دفاع می کند. بر خالف است. تهران در جایی 

 «.روسیه را خشمگین بکند»ادعاهای شتاب زده واشنگتن، ایران نمی ترسد که 

ه شده را دنبال می مغازله غرب با ایران که اآلن مشاهده می شود، هدف آشکار تحریک دعوا بین دو کشورمان به هر بهانه ای ک

کند که موضوع اوکراین از این قاعده مستثنی نیست. تهران این واقعیت را درک می کند و مسئولین این کشور روابط حسنه 

با مسکو را فدای وعده های غربی نمی کنند. به عنوان مثال، در جریان سفر اخیر کاترین اشتون نماینده عالی امور خارجه و 

ه اروپا به تهران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پیشنهادهای غرب مبنی بر گرفتن جای گاز روسی در سیاست امنیت اتحادی

کشورهای اتحادیه اروپا با گاز ایرانی را رد کرد. ایران برای اروپا سه شرط اعالم کرد. اوالً، همه تحریم های اقتصادی علیه ایران 

روپایی باید هزینه های ساخت شبکه خطوط لوله را بدهند. ثالثاً، ایران ح  هماهنگی باید لغو شوند. ثانیاً، سرمایه گذاران ا

سیاست قیمت گذاری با روسیه را برای خود محفوظ می کند. از اینجا معلوم می شود که امیدها به گاز ایرانی در راستای تحریم 

در زمینه سوخت و انرژی می توانند در چارچوب  های ضد روسی به واقعیت ربطی ندارد. مسکو و تهران بعد از آغاز همکاری

منافع متقابل به تواف  برسند. این موضع گیری ایران برای ما ارز ش فراوانی دارد و مسکو باید از استقامت تهران قدردانی هر 

 علیه بایجان آذرچه بیشتری بکند زیرا همه همسایگان ما به اصول اینقدر محکم سیاست خارجی خود پایبند نیستند. برای مثال، 

 أی داد.ر آمریکا نفع به بلکه اوکراین نفع به نه و روسیه

 هشدار آذربایجانی به روسیه و ایران

باکو مدتهاست که بی صبرانه منتظر نزدیکی روابط با غرب است و تال ش های زیادی به عمل می آورد که از روسیه فاصله 

عضویت در ناتو، این پیمان نظامی تحت ریاست آمریکا، بر دارد. آذربایجان گرفته و حد اقل گامی به پیش در صف عالقه مندان 

اوایل سال جاری با ایاالت متحده درباره توسعه همکاری نظامی به تواف  رسید. کتلین هیکس مشاور ارشد وزیر دفاع آمریکا 

دو کشور و باال بردن این روابط تا سطح  که به سواحل خزر سفر کرد، بر عالقه مندی به ادامه توسعه روابط در زمینه دفاع بین

همکاری راهبردی تأکید کرد. واقعیت همین است. با توجه به این واقعیت شناخته شده که آمریکا فن دوستی را به طور کامل 

می کند، این آرزوی آمریکا قابل درک می شود. آنها « همکاری»از دست داده و در زمینه نظامی فقط علیه کشورهای دیگر 

علیه  «دوستی»ی خواهند با آذربایجان علیه کشور همسایه ایران و علیه روسیه دوستی کنند در حالی که آذربایجان به این م

 ارمنستان هم نیاز دارند.

چگونگی رأی دادن آذربایجان در سازمان ملل علیه روسیه باعث تعجب کمتر کسی می شود. ضمن ارزیابی سیاست خارجی 

این واقعیت غافل ماند که دیپلماسی آذربایجانی عمدتاً مشغول جستجوی راه های حل و فصل مناقشه  باکو نمی توان از ذکر

 سلحم نیروهای که برد می سر به جنگ حالت در خود استقالل کوتاه تاریخ تمام طول در آذربایجان. است آذربایجانی –ارمنی 

باغ دست نمی کشند. مناقشه قره باغ به موضوع کلیدی روابط  قره ناگورنی مسأله زورگویانه فصل و حل برای آمادگی از آن

بین آذربایجان و همه شرکای دیگر آن تبدیل شده است. سیاستمداران باکو از روابط با روسیه، غرب و ایران انتظار حمایت از 

 طرح های خود به خصوص در زمینه اعاده ناگورنی قره باغ را دارند.

زارت امور خارجه آذربایجان تا کنون موف  نشده است از هیچ یک از طرف های مذکور این باید بی پرده قبول کنیم که و

 ارمنستان - مناقشه این در –حمایت را به دست آورد زیرا مناقشه قره باغ همانند هر مناقشه دیگری، طرف مقابل دارد و آن 
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خاب کند. شرکای آذربایجان خواهان اجرای چهار انت را آذربایجان قطع طور به نیست حاضر کسی حاضر حال در اقل حد. است

قطعنامه معروف شورای امنیت سازمان ملل متحد، تصمیمات سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای اروپا و سایر سازمان های 

 بین المللی هستند که باید به تعیین رژیم حقوقی ناگورنی قره باغ منجر شوند.

نی نیستند. ایران در شرایط خطر واقعی نظامی از سوی غرب برای خود، عالقه خود را متوجه روسیه و ایران از این قاعده مستث

ارمنستان، کشوری مطمئن تر و متحد مسکو، کرد. این نشانه حساب گری سالم ایرانیان است. تهران در این انتخاب خود بر 

نمی کند از نزدیکی قومی برای مداخله در امور  حمایت بی چون و چرا ازآذربایجان، برادر ایمانی خود تأکید نکرده و سعی

کشور همسایه استفاده کند ولی نمی تواند خطر حضور نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای خود را نادیده بگیرد. اما به نظر می آید 

گیرند. را پیش ب که مقامات آذربایجان تصمیم گرفته اند آتشبازی کرده و خط همکاری نظامی با ایاالت متحده، ناتو و اسراییل

 بخواهد چنانچه –حمایت غربی در گرجستان کارگر نشد و در اوکراین به شکست کامل نزدیک است و به آذربایجان هم 

 مخان اظهارات توانند نمی ظاهراً باکو مسئولین. کرد نخواهد کمک - کند تهدید خارجی نظامی حضور با را همسایه کشورهای

یف به انقالب اوکراینی کلوچه های ارزان توزیع ا را فرامو ش کنند که در میدان کیآمریک خارجه وزیر دستیار نولند ویکتوریا

در اوکراین پنج میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است. « دمکراسی»کرده و سپس اعتراف نمود که ایاالت متحده در توسعه 

تصاحب و خرج کرده و اینکه دمکراسی موعود کجاست، برای مردم اوکراین، زمان کشف این واقعیت که چه کسی این پول را 

گذشته است. ولی شاید برای آذربایجانی ها فایده داشته باشد که با استفاده از تجربه اوکراین هم اکنون از خود این سئوال ها 

 را بکنند.

****** 

 –یه، از برخورد با منط  روابط ایرانی آرزوی غرب مبنی بر معرفی تقابل با آمریکا به عنوان اساس کلیدی شراکت ایران و روس

. ددارن نزدیکی مواضع جهانی جاری تحوالت راهبردی درک و ژئوپلتیکی ارزیابی در تهران و مسکو. خورد می شکست روسی

 و دهکشان جدی چالش به را آن المللی بین اعتبار و روسیه امنیت کردند، سازماندهی اوکراین در ناتو و آمریکا که کودتایی

ن در زمینه مقابله با فشار امریکایی را زیر عالمت سئوال برد. روسیه با قاطعیت پاسخ مقتضی داد، زیر بار فشار کرملی استعداد

غرب نرفت و واکنش احتمالی شرکاء و متحدان به رفتار خود را در نظر گرفت. رئیس جمهور روسیه در گرم ترین روزهای 

هبران کشورهای دیگر درباره اوضاع اوکراین تماس های تلفنی داشت. رئیس جمهور ایران در بحران اوکراینی تقریباً هر روز با ر

میان سران کشورهایی بود که در این تبادل نظر شرکت کردند. والدیمیر پوتین بنا به درخواست آقای روحانی اوضاع حادی را 

می تواند فقط بر اساس توجه بی چون و چرا به منافع و بحران »که در اوکراین شکل گرفته بود، ارزیابی کرد و تأکید نمود که 

این موضع گیری به جمهوری اسالمی نزدیک است. «. ابراز اراده جمعیت چندین قومی همه مناط  این کشور حل و فصل شود

 د.رتصادفی نیست که تهران در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اوکراین، از موضع گیری روسیه پشتیبانی ک
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